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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΔIΚΤΥΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓHΣ ΚΑΙ ΠΑΡAΛΛΗΛΑ ΝΟΜIΣΜΑΤΑ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚEΣ ΠΡΟΣΕΓΓIΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡAΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛAΔΑΣ

Ειρήνη Σωτηροπούλου

1. Εισαγωγή

1. Εκπονήθηκε υπό την επίβλεψη αρχικά του καθηγητή Γεωργίου Σταθάκη και
έπειτα του καθηγητή Βασιλείου Καρδάση,
με μέλη της Τριμελούς Επιτροπής τις καθηγήτριες Ντίνα Βαϊου (Σχολή Αρχιτεκτόνων,
Ε.Μ.Π.) και Μαρία Καραμεσίνη (Τμήμα
Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο). Ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2009 και
περατώθηκε τον Δεκέμβριο 2012.

Η διδακτορική διατριβή με τίτλο «Δίκτυα ανταλλαγής και παράλληλα νομίσματα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και το
παράδειγμα της Ελλάδας» εκπονήθηκε
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Κρήτης.1 Αντικείμενο
της διατριβής είναι οι συναλλαγές χωρίς
επίσημο νόμισμα που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και δεν πρόκειται για
αχρήματες συναλλαγές μεταξύ συγγενών ή φίλων, αλλά ούτε και για φιλανθρωπική δραστηριότητα. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε ομάδες και δίκτυα που
λειτουργούν τοπικά ή πανελλαδικά και
με διάφορες μεθόδους επιτρέπουν στα
μέλη τους να συναλλάσσονται χωρίς να
χρησιμοποιούν το ευρώ. Υπάρχουν και
άνθρωποι που πραγματοποιούν τέτοιες
συναλλαγές χωρίς να είναι μέλη κάποιας
ομάδας, αλλά η δυνατότητα να καταγραφεί αυτή η δραστηριότητα εκτός των
ομάδων είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Η τυπολογία που χρησιμοποιήθηκε
τελικά για την έρευνα διέκρινε τα μελετώμενα σχήματα σε:
α) παράλληλα νομίσματα, δηλαδή
μονάδες μέτρησης της αξίας της συναλλαγής που δημιουργούνται από τους ίδιους τους χρήστες-μέλη της ομάδας. Δύο
κύρια είδη παράλληλων νομισμάτων
που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι τα νομίσματα αμοιβαίας πίστωσης (mutual

credit) και οι τράπεζες χρόνου (χρονοτράπεζες).
β) δίκτυα ανταλλαγής, δηλαδή ομάδες όπου οι συναλλαγές γίνονται χωρίς
καμμία κοινή μονάδα μέτρησης, αλλά με
αναλογίες που συμφωνούνται κατά περίπτωση. Τα δίκτυα ανταλλαγής διακρίνονται σε γενικά και ειδικευμένα.
γ) χαριστικά δίκτυα, που είναι διαδικτυακές ομάδες όπου τα μέλη προσφέρουν χωρίς αντάλλαγμα και λαμβάνουν
χωρίς αντάλλαγμα, και χαριστικάανταλλακτικά παζάρια, όπου τα είδη
προς χάρισμα συγκεντρώνονται σε ένα
φυσικό χώρο όπου γίνονται οι χαριστικές συναλλαγές. Τα χαριστικά παζάρια
διακρίνονται σε μόνιμα, τακτικά και
κατά περίσταση.
δ) ιδιότυπα σχήματα, που δεν μπορούν να καταταγούν στις παραπάνω κατηγορίες.
Εκτός από τη συνεχή εξάπλωση
αυτού του είδους της οικονομικής
δραστηριότητας ακριβώς κατά το χρόνο
που διεξαγόταν η έρευνα, η άλλη μεγάλη
δυσκολία ήταν ότι η δραστηριότητα
αυτή δεν έχει μελετηθεί στην Ελλάδα
για τα τελευταία εκατό περίπου χρόνια
σε ένα πλαίσιο οικονομικής επιστήμης,
αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο των
κοινωνικών επιστημών, πράγμα που
συνεπάγεται ένα κενό βιβλιογραφίας το
οποίο έπρεπε να αντιμετωπιστεί ως
τέτοιο. Την ίδια στιγμή, μολονότι
υπάρχει διεθνής βιβλιογραφία για τα
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παράλληλα νομίσματα, η βιβλιογραφία
για αχρήματες συναλλαγές είναι πάρα
πολύ περιορισμένη, ειδικά αν αφορά το
αστικό τοπίο ή χώρες που ανήκουν στις
λεγόμενες καπιταλιστικά αναπτυγμένες
χώρες.
2. Θεωρητικά ερωτήματα και θεωρητικές προσεγγίσεις
Ερωτήματα που η έρευνα διερεύνησε
ήταν, πέρα από το ίδιο το ερώτημα αν
αυτή η δραστηριότητα ανήκει ως αντικείμενο έρευνας και μελέτης στην οικονομική επιστήμη: Πώς μπορούμε να
μελετήσουμε αυτή τη δραστηριότητα
μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο, ενώ η
δραστηριότητα περιλαμβάνει συναλλαγές χωρίς ακριβή μέτρηση και χωρίς
γραμμική αντίληψη του χρόνου; Πώς
γίνονται αντιληπτές οι έννοιες της
αγοράς και της οικονομίας και διαμορφώνονται μέσα από τη δραστηριότητα
των μελών των σχημάτων, και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό για τις
πρακτικές τιμολόγησης, για την αποπληρωμή υποχρεώσεων και για ολόκληρη την αντίληψη περί αμοιβαιότητας; Ποιες είναι οι συνέπειες για την
αξία των πραγμάτων και της ανθρώπινης προσπάθειας, όταν τοποθετούνται
στο πλαίσιο μιας συναλλαγής χωρίς
επίσημο νόμισμα; Ποιος ήταν ο ρόλος
της πρόσφατης οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ενίσχυση της
συμμετοχής στα σχήματα και στην
εξάπλωσή τους και πώς μπορούμε να
ερευνήσουμε πραγματικά μια τέτοια
σύνδεση;
Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα θεωρητικά επιχειρήματα για να εξηγήσουν
αυτή τη δραστηριότητα, τα οποία έχουν
ως εξής:
2.1. Το πρώτο επιχείρημα μελετά
την οικονομική δραστηριότητα χωρίς
επίσημο νόμισμα ως μια ρωγμή ή ένα
σύνολο ρωγμών στην επικρατούσα
καπιταλιστική οικονομία. Οι ρωγμές
δεν δείχνουν αναγκαστικά ακόμη την

κατεύθυνση (αντι-ή μετα-καπιταλιστική) των μελλοντικών δομών.
2.2. Το δεύτερο επιχείρημα μελετά
το ίδιο αντικείμενο ως μια δημιουργική
προσπάθεια των ανθρώπων να ξεφύγουν από την κατάσταση διπλών δεσμών που έχει επιβληθεί σε βάρος τους
από μια σχιζοειδή καπιταλιστική οικονομία.
2.3. Το τρίτο επιχείρημα διερευνά
την πιθανότητα όλη η δραστηριότητα
να είναι ένας αγώνας για να επαναπροσδιορίσουμε συλλογικά οικονομικές αξίες, να τις καθιερώσουμε και υποστηρίξουμε κατά προτεραιότητα. Όλα
αυτά σχήματα-δομές είναι τα εργαλεία
και/ή μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται από τα μέλη των σχημάτων
για να επιτευχθεί αυτό.
2.4. Το τέταρτο επιχείρημα εξακολουθεί να είναι χωρίς όνομα σε αυτήν
τη διατριβή. Στοχεύει στη διερεύνηση
διαφόρων στερεοτύπων σχετικά με τη
χρήση πολλαπλών νομισμάτων και τη
μη νομισματική οικονομία ως παρωχημένα, προσωρινά και ως λύσεις έκτακτης ανάγκης μόνο. Στο τέλος, θέτει
ένα πλαίσιο για να διερευνήσουμε κατά
πόσον η μελετώμενη οικονομική δραστηριότητα ήταν πάντα σύγχρονη με
την επικρατούσα καπιταλιστική οικονομία και τώρα, κάτω από ορισμένες
οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες,
θέτει μια τελείως διαφορετική ατζέντα
από αυτή που ορίζεται στο πλαίσιο
στον άξονα καπιταλιστική-αντικαπιταλιστική.
3. Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν
Για να προσεγγίσω ένα τέτοιο ιδιαίτερο
αντικείμενο, τη στιγμή που υπάρχει
περιορισμένη βιβλιογραφία βασισμένη
σε έρευνα πεδίου, επέλεξα να χρησιμοποιήσω ένα συνδυασμό μεθόδων
αντί για μία μόνο. Παρατήρηση και
συμμετοχική παρατήρηση, ελεύθερες
συζητήσεις με τους συμμετέχοντες,
ανάλυση κειμένου και τήρηση σημειώσεων μέσω πυκνής περιγραφής χρησι-

μοποιήθηκαν κατά το προκαταρκτικό
στάδιο της έρευνας, αλλά και κατά τη
διάρκεια ολόκληρου του έργου.
Οι συνεντεύξεις με τους βασικούς
πληροφορητές με βάση σύντομο ερωτηματολόγιο ανοικτών απαντήσεων
ήταν η ποιοτική μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για το πρώτο στάδιο της
έρευνας. Μια έρευνα με ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή
στοιχείων σχετικά με το προφίλ των
μελών των σχημάτων και με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των συναλλαγών
που μελετήθηκαν. Το ενδιάμεσο στάδιο
της έρευνας αποτελείτο από χαρτογράφηση του αριθμού των μελών των συστημάτων σε όλη τη χώρα, όπου αυτό
ήταν δυνατό και τα σχετικά στοιχεία
ήταν διαθέσιμα. Η χαρτογράφηση λειτούργησε ως καταλύτης για να κατασκευαστεί το τέταρτο θεωρητικό επιχείρημα της διατριβής (βλ. παραπάνω
επιχείρημα 2.4).
4. Συμπεράσματα της διατριβής
4.1. Οι δυσκολίες μέτρησης και οι
διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με την
ποσότητα, τη μέτρηση και το χρόνο δεν
είναι λόγοι για να αποκλειστεί αυτή η
δραστηριότητα από την οικονομική
έρευνα. Μάλιστα, η χρήση ενός συνδυασμού μεθόδων και διεπιστημονικής
εμπειρίας, που υπάρχουν στις κοινωνικές επιστήμες εν γένει, αποδείχθηκε
καρποφόρα όσον αφορά στην προσέγγιση ενός τέτοιου ιδιαίτερου ερευνητικού θέματος.
4.2. Οι έννοιες της αγοράς και της
οικονομίας που γνωρίζουμε από τα
εγχειρίδια της οικονομικής επιστήμης
είναι μόνο μία δυνατότητα μεταξύ
πολλών. Σε αντίθεση με την επικρατούσα ιδέα ότι η αγορά και η οικονομία
μπορούν να είναι ανεξάρτητες από την
κοινωνία, φαίνεται ότι μέσα στα σχήματα οι κοινωνικές και οικονομικές
δραστηριότητες δεν μπορούν να διακριθούν οι μεν από τις δε και ότι τα
μέλη των σχημάτων επίτηδες έχουν
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επιλέξει να συμβαίνει αυτό. Επιπλέον,
μια αγορά μπορεί να υπάρχει χωρίς
χρήματα στην τυπική μορφή της, και
μια οικονομία μπορεί να υπάρχει χωρίς
οι οικονομολόγοι είναι σε θέση να
μετρήσουν σε επίσημο νόμισμα.
4.3. Το θέμα της αξίας ήταν από τα
πιο δύσκολα που είχε να αντιμετωπίσει
η διατριβή. Μέσω των μη κυρίαρχων
τρόπων συναλλαγής οι άνθρωποι
δείχνουν ξεκάθαρα ότι προτιμούν άλλες
διαδικασίες αξιολόγησης και άλλα
αποτελέσματα αποτίμησης από την
κυρίαρχη οικονομία, ή τουλάχιστον,
προσπαθούν να αμφισβητήσουν τις κυρίαρχες αξιολογήσεις και αγωνίζονται
για την υποστήριξη των δικών τους
αντιλήψεων περί αξίας. Η συλλογική
φύση της πρόκλησης αυτής είναι το πιο
σημαντικό χαρακτηριστικό. Από τη μία
πλευρά, φαίνεται ότι ακολουθεί την
τυπική μορφή πάλης των κοινωνικών
ομάδων που αγωνίζονται συλλογικά
ενάντια σε επιλογές που επιβάλλονται
από δομές έξω από την επιρροή τους.
Από την άλλη πλευρά, τα ζητήματα
τάξης, φύλου, μορφωτικού επιπέδου,
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, είναι
ανοιχτά και φαίνεται ότι αναδιατάσσονται με τρόπους αρκετά διαφορετικούς από τη συνηθισμένη ταξική
πάλη.
4.4. Φαίνεται ότι τα οικονομικά
οφέλη μπορεί να περιλαμβάνουν λαμβανόμενα πολύ πιο πέρα από ό,τι θα
μπορούσε κανείς να μετρήσει σε
επίσημο νόμισμα. Η διασφάλιση ότι οι
αξιολογήσεις σου και οι αξιολογήσεις
της κοινότητάς σου λαμβάνονται
υπόψη και προστατεύονται είναι ένα
σημαντικό οικονομικό όφελος. Η
εγκαθίδρυση νέων οικονομικών διευθετήσεων, όπου η φύση και οι άνθρωποι
δεν αντιτίθενται μεταξύ τους, είναι
επίσης ένα σημαντικό οικονομικό
όφελος.
4.5. Στο πλαίσιο αυτό, θα γινόταν
κατανοητή η ποικιλία των κινήτρων
που συνυπάρχουν στις εξηγήσεις των
συμμετεχόντων για την ίδρυση ή/και

συμμετοχή σε ένα σχήμα. Οι μονοδιάστατες εξηγήσεις δεν θα μπορούσαν να
ισχύσουν καθόλου, αλλά θα ίσχυε ένας
πολυεπίπεδος συλλογισμός όπου τα
οικονομικά κίνητρα συνυφαίνονται με
τα κοινωνικά. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η
οικονομική δραστηριότητα δεν θεωρείται ως αποκομμένη από την κοινωνία. Επίσης, επισημαίνεται ότι ούτε
τα πολιτικά κίνητρα μπορούν να
διαχωριστούν από τους οικονομική
στόχους. Κατά συνέπεια, η συμπεριφορά των ανθρώπων που πραγματοποιούν συναλλαγές χωρίς επίσημο
νόμισμα γίνεται ένα μείζον θέμα της
πολιτικής οικονομίας και η μονοδιάστατη σύνδεση μεταξύ της οικονομικής
και χρηματοπιστωτικής κρίσης της
συμμετοχής και εξάπλωσης των συστημάτων δεν υπάρχει και θα ήταν
παράλογο να υπάρχει, δεδομένων των
προαναφερθέντων ζητημάτων.
4.6. Η μικρή παραγωγή σε όλους
τους κύριους τομείς της ανθρώπινης
προσπάθειας είναι αυτό που συνάντησα
κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας. Τα
σχήματα φαίνεται να ευνοούν τη μικρή
παραγωγή και τη μικρή κατανάλωση σε
όλες τις πτυχές τους, με την ανακατανομή τυχόν πλεονάσματος και με
αναδιανομή τεχνογνωσίας, εργαλείων,
απλών/μικρών μηχανών, ανακυκλωμένων πραγμάτων/υλικών και αχρησιμοποίητων αποθεμάτων σε ντουλάπια
ή μικρά καταστήματα που κλείνουν.
Επιπλέον, η μικρή παραγωγή στην ανθρώπινη προσπάθεια, δηλαδή τις υπηρεσίες, επίσης ευνοείται ή, τουλάχιστον, φαίνεται ότι μπορεί να ευνοηθεί
πολύ αφού τα σχήματα ενθαρρύνουν τα
μέλη τους να παρέχουν ποικιλία
υπηρεσιών και να χρησιμοποιούν τις
ποικίλες δεξιότητές τους, αντί για μία
μόνο επαγγελματική υπηρεσία.
5. Επίλογος
Περισσότερο από ασφαλή συμπεράσματα, η έρευνα ανέδειξε ερωτήματα
και στην πραγματικότητα έθεσε πολλές

κατευθύνσεις για περαιτέρω μελέτη και
εμπειρική διερεύνηση. Η οικονομική
δραστηριότητα χωρίς επίσημο νόμισμα
βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ανάπτυξη
στην Ελλάδα και το επιστημονικό ενδιαφέρον αναπτύσσεται αντίστοιχα. Θα
ήταν ελπιδοφόρο αν άλλοι ερευνητές
και ερευνήτριες, όχι μόνο από την οικονομική, αλλά και από άλλες επιστήμες, ασχοληθούν με αυτό το αντικείμενο για το οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα.
Η διδακτορική έρευνα έλαβε υποστήριξη στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου
«ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ Πανεπιστημίου
Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια βίου
Μάθηση 2007 - 2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.)
του Ε.Σ.Π.Α. (2007-2013), το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Για
το πλήρες κείμενο της διατριβής και
άλλες δημοσιεύσεις, μπορεί κανείς να
επισκεφθεί τις σελίδες http://www.
scribd.com/Irene_Sotiropoulou
και
http://independent.academia.edu/IreneSotiropoulou .
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