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FORORD ved Luca Jahier 

 

Som formand for Gruppen Andre Interesser i det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) 

bifalder jeg i høj grad denne undersøgelse om socialøkonomien i EU, der er bestilt af EØSU og 

gennemført af CIRIEC. Siden den forudgående undersøgelse om samme emne i 2008 er der sket 

meget i Den Europæiske Union, og det blev betragtet som nødvendigt igen at undersøge denne 

sektors størrelse og betydning både i EU-medlemsstaterne og i tiltrædelseslandet og kandidatlandet 

(henholdsvis Kroatien og Island). 2012 er desuden FN's internationale år for kooperativer og er derfor 

en lejlighed for hele den sociale sektor til at vise, at den bidrager til vores samfund og økonomier. 

 

Den sociale sektor bidrager uden tvivl i betydeligt omfang til skabelsen af nye arbejdspladser og 

bæredygtig vækst og til en mere rimelig indkomst- og velfærdsfordeling. Det er en sektor, der er i 

stand til at kombinere rentabilitet med social inklusion og demokratiske styreformer, alt imens den 

arbejder side om side med den offentlige og private sektor for at udbyde tjenesteydelser og opfylde 

behov. Og så er det nok så betydningsfuldt, at sektoren har modstået den økonomiske krise meget 

bedre end andre sektorer, og at den i stigende grad anerkendes på europæisk plan. 

 

Der er dog stadig meget, der skal gøres for at øge forståelsen af denne sektor, udbrede kendskabet til 

den og øge tilliden til den i offentligheden. Et første skridt i denne proces er at forstå socialøkonomiens 

omfang og størrelse i Den Europæiske Union fuldt ud, og derfor har det været nødvendigt at opdatere 

faktaene og tallene for socialøkonomien i EU. Disse oplysninger er indhentet, og vi må nu stræbe efter 

enhed og på at give sektoren en ny identitet på trods af dens mange dimensioner. Vi må styrke 

profileringen af denne sektor og understrege dens økonomiske og sociale potentiale som en løsning 

på den eksisterende økonomiske og sociale krise og som et redskab til positive forandringer. Jeg 

opfordrer alle relevante aktører til at samarbejde om dette mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luca Jahier 

Formand for Gruppen Andre Interesser 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 



 4 

FORORD ved Miguel Ángel Cabra de Luna 

 

Efter fire år har vi nu den glæde at kunne offentliggøre en opdateret version af EØSU's undersøgelse 

om socialøkonomien i EU. Målet er igen at give et både kvantitativt og kvalitativt overblik over sektoren 

i EU. Denne gang har vi udvidet undersøgelsen til at dække de nuværende 27 medlemsstater plus det 

tiltrædende land og kandidatlandet (henholdsvis Kroatien og Island). 

 

EØSU styrker derved sit engagement for at fremme socialøkonomien og øge anerkendelsen af den. 

Socialøkonomien er en sektor, der ikke kun er vigtig for beskæftigelsen og den sociale inklusion i hele 

Europa, den har også en nøglefunktion med hensyn til realiseringen af målene i Europa 2020-

strategien. 

 

Som det fremgår af denne undersøgelse, udfylder de socialøkonomiske virksomheder i deres 

forskellige former (herunder socialøkonomiske virksomheder) en vigtig rolle ved på mange måder at 

øge den europæiske økonomis konkurrencedygtighed og effektivitet. Det sker gennem økonomisk 

udnyttelse af spredte og ubrugte ressourcer, mobilisering af lokale ressourcer, styrkelse af 

iværksætterkulturen, fjernelse af markedets stivheder, tilskyndelse til markedsfleksibilitet og fremme af 

produktion på flere lokaliteter – for blot at nævne nogle få forhold af betydning. Socialøkonomiske 

virksomheder har også en større kapacitet til at opretholde beskæftigelsen og til at undgå tab af 

arbejdspladser i hårde økonomiske tider, hvilket er blevet klart under den nuværende økonomiske 

krise.  

 

I de senere år er den politiske og retlige anerkendelse øget både på EU-niveau (Akten for det Indre 

Marked, Initiativ angående Socialt Iværksætteri, Den Europæiske Fondsvedtægt, Sociale 

Iværksætterfonde, osv.) og på nationalt plan (f.eks. den nylige spanske lovgivning om 

socialøkonomien). Jeg håber, at denne undersøgelse vil være direkte medvirkende til at øge 

anerkendelsen af socialøkonomien.    

 

    
 

 

Miguel Ángel Cabra de Luna 

Talsmand for kategorien 'Socialøkonomi' 

i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
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KAPITEL 1 

INTRODUKTION OG FORMÅL 

 

1.1 Introduktion og formål 

1.2 Metoder 

1.3 Rapportens opbygning og resumé 

 

1.1 Introduktion og formål 

 

Det generelle formål med denne rapport er at opdatere den undersøgelse om socialøkonomien i Den 

Europæiske Union, som Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg offentliggjorde i 2008, og 

udvide dens omfang til at dække alle 27 af EU's nuværende medlemsstater og 

tiltrædelseslandet/kandidatlandet (henholdsvis Kroatien og Island) og at undersøge forhold omkring 

socialøkonomien som definitionen af den, dens tilstand, dens bidrag til samfundet, de retlige 

instrumenter og de offentlige politikker, der knytter sig til socialøkonomien, samt følgerne af den 

økonomiske krise. 

 

Med henblik på at undersøge de sidstnævnte forhold anvendes i rapporten tre midlertidige 

målsætninger eller instrumenter, der indtil nu ikke har været tilstrækkeligt afgrænset. Den første 

målsætning er at fastlægge en utvetydig og stringent definition af socialøkonomien som begreb og af 

de forskellige kategorier af virksomheder og organisationer, der er del af socialøkonomien.  

 

Den anden midlertidige målsætning er med udgangspunkt i definitionen, der udarbejdes i rapporten, at 

kortlægge hvilke aktører i hver af EU's medlemsstater, der er del af socialøkonomien, uanset hvilke 

retlige former de måtte optræde under, og sammenligne de forskellige nationale definitioner, der 

anvendes i forbindelse med begrebet socialøkonomi. 

 

Den tredje midlertidige målsætning er at give makroøkonomiske oplysninger om socialøkonomien i de 

27 medlemsstater og de to kandidatlande, undersøge de seneste nationale lovgivninger om 

socialøkonomien, udarbejde en sammenlignende analyse på nationalt plan af de eksisterende 

begreber og opfattelser af socialøkonomien i hvert land og at analysere, hvordan socialøkonomien kan 

og vil bidrage til gennemførelsen af Europa 2020-strategien.  

 

1.2 Metoder 

 

Denne rapport er forberedt og skrevet af Rafael Chaves og José Luis Monzón fra CIRIEC. De har 

modtaget råd fra et ekspertudvalg bestående af D. Demoustier (Frankrig), R. Spear (Det Forenede 

Kongerige), Alberto Zevi (Italien), Chiara Carini (Italien) og Magdalena Huncova (Tjekkiet), der har 

drøftet det samlede arbejdsprogram, metoderne og den forelagte endelige rapport med direktørerne. 

 

Da dette er en opdatering, er skabelonen for de fleste dele af dokumentet den forrige rapport om 

socialøkonomien i Den Europæiske Union, der blev offentliggjort i 2008. Med hensyn til metoden 

udarbejdes der i første del af rapporten en afgrænsning af socialøkonomien som helhed, som der er 

bred politisk og videnskabelig konsensus om, idet der bygges videre på den definition af 

socialøkonomiens erhvervssektor eller markedssektor, der er anført i Europa-Kommissionens 

vejledning om satellitregnskaber for kooperativer og gensidige selskaber.  
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Med hensyn til rapportens anden målsætning blev der i februar, marts og april 2012 gennemført en 

større feltundersøgelse i form af et spørgeskema, der blev sendt ud til de 27 medlemsstater, 

tiltrædelseslandet og kandidatlandet. Det blev sendt til særlige kontaktpersoner med ekspertviden om 

socialøkonomien, de tilknyttede områder og de virkelige forhold i den socialøkonomiske sektor i deres 

respektive lande. Disse eksperter er universitetsforskere, fagfolk, der arbejder i sammenslutninger og 

strukturer, der repræsenterer socialøkonomien, og højtplacerede nationale tjenestemænd på 

regeringsniveau med ansvar for forhold i forbindelse med socialøkonomien. Resultatet har været højst 

tilfredsstillende: der er modtaget 52 udfyldte spørgeskemaer fra 26 lande. Nogle af de manglende 

oplysninger er indhentet fra europæiske organisationer som Cooperatives Europe, COGECA 

(sammenslutningen af landbrugs-andelsorganisationer i EU) og ICMIF. 

 

Tabel 1.1. Modtagne spørgeskemaer 

 

  Spørgeskemaer 
Østrig 1 
Belgien 3 
Bulgarien 2 
Cypern 0 
Tjekkiet 3 
Danmark 1 
Estland 0 
Finland 1 
Frankrig 2 
Tyskland 4 
Grækenland 2 
Ungarn 4 
Irland 2 
Italien 2 
Letland 1 
Litauen 1 
Luxembourg 0 
Malta 1 
Nederlandene 1 
Polen 3 
Portugal 1 
Rumænien 2 
Slovakiet 3 
Slovenien 2 
Spanien 3 
Sverige 1 
Det Forenede Kongerige 2 

Tiltrædende lande og kandidatlande 
Kroatien 3 

Island 1 
 

Med hensyn til den tredje midlertidige målsætning – at kortlægge de offentlige politikker, undersøge de 

seneste nationale lovgivninger om socialøkonomien, analysere følgerne af den økonomiske krise på 

socialøkonomien og undersøge, hvordan socialøkonomien kan og vil bidrage til gennemførelsen af 

Europa 2020-strategien – blev opgaven løst ved at give ekspertudvalget og sektoreksperterne 

mulighed for at kommentere og drøfte oplysningerne fra spørgeskemaerne, og der blev afholdt 

diskussioner i CIRIEC's videnskabelige udvalg for socialøkonomi. 
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1.3 Rapportens opbygning og resumé 

 

Rapporten er opbygget som følger: 

 

Efter det første kapitel, der præsenterer rapporten og målsætningerne, består kapitel 2 i en beskrivelse 

af den historiske udvikling af begrebet socialøkonomi, og de seneste oplysninger om anerkendelsen af 

socialøkonomien i de nationale regnskabssystemer omhandles. 

 

Kapitel 3 starter med en definition af socialøkonomien, der er forenelig med de nationale 

regnskabssystemer, hvorefter denne definition anvendes til at afgrænse de vigtigste grupper af aktører 

i socialøkonomien. 

 

I kapitel 4 sammenfattes de vigtigste teoretiske modeller for socialøkonomien, og lighedstrækkene og 

forskellene mellem dem bestemmes. 

 

Kapitel 5 og 6 giver et overblik over den nuværende situation for socialøkonomien i EU med 

komparative analyser af opfattelsen af socialøkonomien i hvert land og makroøkonomiske oplysninger 

om socialøkonomien i de 27 medlemsstater og tiltrædelses- og kandidatlandet. 

 

Kapitel 7, 8 og 9 giver et overblik over de seneste nationale lovgivninger om socialøkonomien og de 

offentlige politikker, som hvert land har udviklet i tilknytning til socialøkonomien, hvilket efterfølges af 

en gennemgang af følgerne af den økonomiske krise og socialøkonomiens bidrag til gennemførelsen 

af Europa 2020-strategien. 

 

Til slut analyseres i kapitel 10 udfordringerne og tendenserne, og konklusionerne fremlægges.  

Rapporten afsluttes med en liste med bibliografiske henvisninger. 

 



KAPITEL 2 

SOCIALØKONOMIBEGREBETS HISTORISKE UDVIKLING 

 

2.1. Folkelige foreninger og kooperativer som den historiske oprindelse til socialøkonomien 

2.2. Socialøkonomiens omfang og aktivitetsområde i dag 

2.3. Kortlæggelse og institutionel anerkendelse af socialøkonomien i dag 

 

 

2.1  Folkelige foreninger og kooperativer som den historiske oprindelse til socialøkonomien   

 

Som aktivitet er socialøkonomien historisk forbundet med folkelige foreninger og kooperativer, 

som udgør dens rygrad. De folkelige foreningers værdisystemer og adfærdsprincipper kan ses 

afspejlet i den historiske kooperativbevægelse, og de har været med til at støbe den moderne 

opfattelse af socialøkonomien, der er bygget op omkring tre store grupper af organisationer: 

kooperativer, gensidige selskaber og foreninger, hvortil der i den senere tid er tilføjet stiftelser. I 

virkeligheden er disse tre store grupper oprindeligt tæt knyttet til en enkelt form: 

selvhjælpsorganisationer. Dette var de mest sårbare og forsvarsløse sociale gruppers reaktion 

på de nye levevilkår, som udviklingen af den industrielle kapitalisme i det 18. og 19. århundrede 

skabte. Kooperativer, gensidige hjælpeforeninger og modstandsforeninger er udtryk for de tre 

former, som denne foreningsdannelse antog. 

 

Selv om antallet af velgørenhedsorganisationer (velgørenhedsforeninger, broderskaber og 

hospitaler) og gensidige hjælpeforeninger var vokset betydeligt gennem middelalderen, var det i 

det 19. århundrede, at folkelige foreninger, kooperativer og gensidige selskaber voksede kraftigt 

under initiativ fra arbejderklassen. I Storbritannien, f.eks., mangedobledes antallet af velgørende 

foreninger i 1790'erne. I hele Europa blev der oprettet utallige gensidige hjælpeselskaber og 

gensidige forsikringsselskaber. I de sydamerikanske lande som Uruguay og Argentina voksede 

den gensidige bevægelse betydeligt i anden halvdel af det 19. århundrede. 

 

De første spirer af kooperative eksperimenter blomstrede i Storbritannien sidst i 

18-hundredetallet og i begyndelsen af 19-hundredetallet som industriarbejdernes spontane 

reaktion på deres barske levevilkår. Men den socialistiske tankegang, som blev udviklet af 

Robert Owen og Ricardo-inspirerede antikapitalister som William Thompson, George Mudie, 

William King, Thomas Hodgskin, John Gray og John Francis Bray, fik hurtigt stor betydning for 

den kooperative bevægelse, og fra 1824 til 1835 blev der oprettet tætte forbindelser mellem 

denne bevægelse og fagforeningerne, da begge udtrykte en enkelt arbejderbevægelses 

aspirationer og havde samme mål: arbejderklassens frigørelse. De otte kooperative kongresser, 

der blev afholdt i Storbritannien mellem 1831 og 1835, koordinerede både den kooperative 

bevægelse og fagforeningsbevægelsen. På en af disse kongresser blev der oprettet en stor 

national fælles fagforening, der samlede alle britiske fagforeninger. 

 

William King bidrog direkte og afgørende til udviklingen af den kooperative bevægelse i 

Storbritannien og inspirerede det kendte kooperativ, som 28 arbejdere stiftede i Rochdale 

(England) i 1844, hvoraf seks var tilhængere af Owen (Monzón, 2003). De berømte kooperative 

principper, der var gældende for arbejderne i kooperativet i Rochdale, blev snart kopieret af alle 

slags kooperativer, og de oprettede Den Internationale Kooperative Alliance i London i 1895. De 

har i høj grad bidraget til udviklingen af det moderne socialøkonomiske begreb. 
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I henhold til Den Internationale Kooperative Alliances kongres i Manchester i 1995 fastlægger 

disse principper, at kooperativer er demokratiske organisationer, hvor beslutningerne tages af et 

flertal af brugermedlemmerne, så investorer eller kapitalindskydende medlemmer, hvis der er 

nogen, ikke kan danne et flertal, og overskuddet fordeles ikke i henhold til størrelsen af 

kapitalen. Kooperativer adskiller sig fra andre selskaber på andre måder som lige stemmeret og 

begrænset kompensation for den kapitalandel, som medlemmerne er forpligtet til at tegne, og i 

mange tilfælde er der udelelige reserver, som ikke kan fordeles, selv om organisationen 

opløses. 

 

Siden Rochdale har kooperativer tiltrukket sig mange forskellige tankeretningers 

opmærksomhed. Et af kendetegnene ved de teorier, der beskæftiger sig med kooperativer, er 

den analytiske mangfoldighed og udviskning af de ideologiske grænser. Socialistiske utopister, 

Ricardo-inspirerede socialister, kristensociale (både katolske og protestantiske) og 

socialliberalister såvel som fremstående klassiske teoretikere, marxister og neoklassiske 

økonomer har i vid udstrækning analyseret denne ukonventionelle selskabsform. 

 

Begrebet socialøkonomi optræder sandsynligvis for første gang i den økonomiske teori i 1830. I 

det år offentliggjorde den franske liberale økonom Charles Dunoyer en afhandling om 

socialøkonomi, hvori han anbefalede en moralsk tilgang til økonomien. I perioden 1820-1860 

udviklede der sig i Frankrig en heterogen tankeretning, der samlet kan betegnes som 

socialøkonomerne. De fleste var inspireret af T. R. Malthus' og S. de Sismondis analyser, både 

hvad angår 'markedssvigt', der kan føre til uligevægte, og afgrænsningen af økonomiens reelle 

genstand, som Sismondi betragtede som værende mennesket snarere end rigdom. De fleste af 

socialøkonomerne bør dog kategoriseres som liberaløkonomiske tænkere, som fortalere for 

ikke at gribe ind på markedet og som forsvarere af de institutioner, som den spirende 

kapitalisme var ved at styrke, herunder kapitalistiske selskaber og markeder. 

 

Derfor fremsatte og forsvarede tænkerne bag socialøkonomien i denne periode ikke alternativer 

til kapitalismen eller komplementære tilgange. Disse økonomer udarbejdede derimod en 

teoretisk lære om samfundet, og om hvad der er socialt, idet de forsøgte at forene moral og 

kapitalisme via en morallære om individuel adfærd som i den model, som F. Le Play 

(Azam, 2003) fremsætter, ifølge hvilken det mål, som økonomerne skal stræbe efter, ikke er 

rigdom, men social fred (B. de Carbon, 1972). 

 

Socialøkonomien undergik en dybtgående forandring i anden halvdel af det 19. århundrede 

under påvirkning fra to store økonomer, John Stuart Mill og Leon Walras. 

 

Mill var særlig opmærksom på selskabsforeninger blandt arbejdere, både kooperativer og 

gensidige selskaber. I hans mest indflydelsesrige værk, Principles of Political Economy, 

undersøgte han nøje fordelene og ulemperne ved arbejderkooperativer og opfordrede til, at 

denne selskabsform skulle støttes på grund af dens økonomiske og moralske fordele. 

 

Ligesom Mill mente Leon Walras, at kooperativer kan opfylde en vigtig funktion og løse sociale 

konflikter ved at spille en stor økonomisk rolle - ikke idet de afskaffer kapitalen, men gør verden 

mindre kapitalistisk - og en moralsk rolle, der ikke er mindre betydningsfuld, og som består i at 

indføre demokrati i produktionsprocesserne (Monzón, 1989).    

 

Walras' Études d'Économie Sociale: théorie de la répartition de la richesse sociale, der blev 

udgivet i Lausanne i 1896, markerer et skarpt brud med den oprindelige socialøkonomiske 

model, som den findes hos F. Le Play. Med Walras blev socialøkonomien både en del af den 

økonomiske videnskab og et område af den økonomiske aktivitet, der er rig på kooperativer, 

gensidige selskaber og foreninger, som vi kender dem i dag. Mod slutningen af det 

19. århundrede tog de vigtigste træk af det moderne socialøkonomiske begreb form, inspireret 

af principperne om demokratiske sammenslutninger, gensidighed og kooperativisme. 
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2.2  Socialøkonomiens omfang og aktivitetsområde i dag 

 

Selv om socialøkonomien var relativt fremtrædende i Europa i første tredjedel af det 

20. århundrede, var vækstmodellen i Vesteuropa i perioden 1945-1975 hovedsagelig præget af 

den traditionelle kapitalistiske sektor og den offentlige sektor. Denne model var grundlaget for 

velfærdstaten, der greb ind for at råde bod på konstaterede markedssvigt med en række 

samlede politikker, der viste sig at være meget effektive: indkomstfordeling, ressourceallokering 

og anticykliske politikker. Alle disse tiltag tog udgangspunkt i den keynesianske model, hvor de 

vigtigste sociale og økonomiske aktører er dels arbejdsgiverforeningerne og fagforeningerne og 

dels staten. 

 

I de centraleuropæiske og østeuropæiske lande, der var knyttet til det sovjetiske system, og 

hvor økonomien var planlagt centralt, var staten den eneste økonomiske aktør, og der var ikke 

plads til de socialøkonomiske aktører. Kun kooperativer havde en vis udbredelse i nogle lande 

inden for Sovjetblokken, selv om nogle af de traditionelle principper som frivillighed og åbent 

medlemskab og demokratisk organisation var totalt afskaffet. I de to sidste to årtier fremførte 

tjekkiske økonomer socialøkonomiske modeller, hvor de ikke kun privilegerede rentabiliteten. 

Under den første tjekkiske republik fulgte en lang række nonprofitorganisationer denne tradition, 

der stammer fra det 19. århundrede.  

 

Konsolideringen af systemerne med blandet økonomi forhindrede ikke fremkomsten af en bred 

vifte af selskaber og organisationer – kooperativer, gensidige selskaber og foreninger – der 

bidrog til at løfte opgaver af stor social betydning og af almen interesse med hensyn til cyklisk 

arbejdsløshed, geografiske uligevægte mellem landområderne og skævvridning af 

magtforholdene mellem bl.a. detailhandelsorganisationerne og forbrugerne. Men i denne 

periode, hvor økonomisk vækst og social velfærd skulle forenes, indskrænkedes 

socialøkonomiens betydning praktisk taget til ingenting, idet staten indtog en dominerende rolle. 

Det var ikke før, at velfærdsstaten og systemerne med blandende økonomier kom i en krise i de 

sidste 25 år af det 20. århundrede, at der i visse europæiske lande opstod fornyet interesse for 

socialøkonomiens typiske organisationsformer, hvad enten det var for de økonomiske former 

som kooperativer og gensidige selskaber, der er alternativer til den kapitalistiske model og den 

offentlige sektor, eller for ikke-markedsbaserede organisationer som mestendels foreninger og 

stiftelser. Denne interesse opstod som følge af de vanskeligheder, der var med at finde 

tilfredsstillende løsninger på store vigtige problemer under markedsøkonomiske forhold: massiv 

langtidsarbejdsløshed, social udstødelse, velfærd i landdistrikterne og i forfaldne byområder, 

sundhed, uddannelse, pensionisternes livskvalitet, bæredygtig vækst og andre problemer. Dette 

er sociale behov, der ikke tilgodeses på passende vis eller i tilstrækkeligt omfang af hverken de 

private kapitalistiske aktører eller den offentlige sektor, og som det hverken ved hjælp af de 

selvregulerende markeder eller de traditionelle makroøkonomiske politikker er let at finde en 

løsning på. 

 

Selv om en række store kooperativer og gensidige selskaber er blevet opløst i visse europæiske 

lande i de seneste årtier, er erhvervssektoren inden for socialøkonomien (kooperativer og 

gensidige selskaber) samlet set vokset i væsentligt omfang, hvilket også erkendes i 

Europa-Kommissionens vejledning for udarbejdelse af satellitregnskaber for virksomheder i 

socialøkonomien. 

 

Det er blevet påpeget i vigtige undersøgelser, at socialøkonomien som helhed er vokset 

betydeligt i Europa. I en af de mest betydningsfulde undersøgelser, der blev gennemført af 

CIRIEC for Europa-Kommissionen inden for rammerne af pilotaktionen "Det tredje system og 

beskæftigelsen", blev det fremhævet, at kooperativer, gensidige selskaber og foreninger spiller 

en stadig større rolle med hensyn til at skabe og bevare arbejdspladser og afhjælpe alvorlige 

økonomiske og sociale ubalancer. 



Socialøkonomien i Den Europæiske Union - Rapport forfattet af José Luis Monzón & Rafael Chaves 

 11 

 

Efter sovjetblokkens sammenbrud kollapsede mange kooperativer i Central- og Østeuropa. 

Desuden var de bragt i stærk miskredit i offentligheden. På det seneste har der dog været en 

stigning i antallet af borgerinitiativer omkring iværksættelse af socialøkonomiske projekter, og 

denne interesse giver sig udtryk i lovgivningsforslag, der sigter på at støtte organisationerne i 

denne sektor. 

 

Der har været en ualmindelig stærk stigning inden for den del af socialøkonomien, hvor der 

produceres, hvad der betegnes som sociale goder eller meritgoder, hovedsagelig arbejds- og 

socialintegration og sociale tjenesteydelser og lokale omsorgstilbud. På dette felt synes 

foreningslivet og den kooperative bevægelse at være nået til en fælles forståelse, idet de 

samarbejder om mange projekter og aktiviteter. Det er f.eks. tilfældet med socialøkonomiske 

virksomheder, hvoraf mange er kooperativer, der allerede er retligt anerkendt i forskellige 

europæiske lande som Italien, Portugal, Frankrig, Belgien, Spanien, Polen, Finland og det 

Forenede Kongerige.  I del 3.2.D i denne rapport karakteriseres disse kort. 

 

I EU-27 var der i 2009 over 207 000 økonomisk aktive kooperativer. De er veletablerede på alle 

økonomiske aktivitetsområder og er især fremtrædende inden for landbrug, finansiel formidling, 

detailhandel og boliger og som arbejdskooperativer inden for industri-, bygge- og 

servicesektoren. Disse kooperativer giver direkte beskæftigelse til 4,7 mio. mennesker og har 

108 mio. medlemmer.  

 

Gensidige selskaber inden for sundhed og social velfærd yder bistand og beskyttelse til over 

120 mio. mennesker. Gensidige forsikringsselskaber har en markedsandel på 24 %. 

 

I EU-27 beskæftigede foreningerne i 2010 8,6 mio. mennesker, de står for over 4 % af BNP og 

har 50 % af EU-borgerne som medlemmer.  

 

Til slut har socialøkonomien – foruden sin kvantitative betydning – i de senere årtier ikke kun 

bevist, at den kan være med til at løse de nye sociale problemer. Den har også styrket sin stilling 

som en nødvendig institution for stabil og bæredygtig økonomisk vækst og rimeligere fordeling 

af indkomst og rigdomme, som afpasser tjenesteydelser efter behov, øger værdien af de 

økonomiske aktiviteter, der tjener sociale behov, korrigerer ubalancer på arbejdsmarkedet og 

kort sagt uddyber og styrker det økonomiske demokrati. 

 

2.3  Kortlæggelse og institutionel anerkendelse af socialøkonomien i dag 

 

Kortlæggelsen af socialøkonomien, som vi kender den i dag, begyndte i Frankrig i 1970'erne, da 

de organisationer, der repræsenterede kooperativerne, de gensidige selskaber og foreninger 

oprettede det nationale kontaktudvalg for gensidige selskaber, kooperativer og foreninger 

(CNLAMCA). Fra slutningen på 2. verdenskrig til 1977 gled begrebet 'socialøkonomi' ud af den 

daglige sprogbrug selv blandt grupperne i denne sektor af den økonomiske aktivitet. I 1977 og 

1979 organiserede Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg konferencer, der samlede 

kooperativer og gensidige selskaber og foreninger. På sin tiårsdag i juni 1980 udgav CNLAMCA 

et dokument Charte de l´économie sociale (det socialøkonomiske charter), der bestemte 

socialøkonomien som en række organisationer, der ikke tilhører den offentlige sektor, der drives 

demokratisk med ens rettigheder og forpligtelser for medlemmerne, og som har en særlig form 

for ejerskab og overskudsdeling, hvor overskuddene anvendes til at udvide organisationen og 

forbedre tjenesterne for medlemmerne og samfundet.  

 

Disse afgrænsende træk har nydt bred accept i de økonomiske teorier, og de skitserer en 

socialøkonomisk sfære, der hviler på tre hovedgrupper – kooperativer, gensidige selskaber og 

foreninger – hvortil der i den senere tid er tilføjet stiftelser. I Belgien beskrives den 

socialøkonomiske sektor i det vallonske socialøkonomiske råds rapport fra 1990 som en del af 
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økonomien, der udgøres af private organisationer, der har fire fællestræk: a) et mål om at tjene 

medlemmerne eller fællesskabet og ikke at skabe profit, b) autonom styring, c) en demokratisk 

beslutningsproces og d) individernes og arbejdets forrang frem for kapitalen, hvad angår 

fordeling af indkomsterne. 

 

 Den seneste begrebsmæssige definition af socialøkonomien, der er udarbejdet af 

organisationer i selve socialøkonomien, er det charter om principperne for 

socialøkonomien, som er udarbejdet af den europæiske stående konference af 

kooperativer, gensidige selskaber, foreninger og fonde (CEP-CMAF), der er den 

institution, der på EU-niveau repræsenterer disse fire grupper af socialøkonomiske 

organisationer.  

 

Socialøkonomiens fremgang er også blevet anerkendt i politiske og juridiske kredse, både 

nationalt og på europæisk plan. Frankrig var det første land, der politisk og retligt anerkendte det 

moderne socialøkonomiske begreb, da det i 1981 ved dekret oprettede den tværministerielle 

delegation for socialøkonomien (Délégation interministérielle à l´Économie Sociale – DIES). I 

andre lande som Spanien er 'socialøkonomi' også et begreb, der er blevet optaget i den 

nationale lovgivning. I 2011 var Spanien det første europæiske land, der vedtog en lovgivning 

om socialøkonomien. Grækenland har også lovgivning om socialøkonomien, og i Portugal er der 

fremsat et lovforslag. Den nye franske regering, der trådte til i juni 2012, har udnævnt en 

ministerdelegeret med ansvar for socialøkonomien i økonomi-, finans- og 

udenrigshandelsministeriet. På europæisk plan offentliggjorde Kommissionen i 1989 en 

meddelelse med titlen: "Erhvervsdrivende foreninger og realiseringer af det indre marked". 

Samme år sponsorerede Kommissionen den første konference for den europæiske 

socialøkonomi (Paris) og skabte et kontor for socialøkonomien i GD XXIII for erhvervspolitik, 

handel og distribution, turisme og socialøkonomien. I 1990, 1992, 1993 og 1995 promoverede 

Kommissionen konferencer for den europæiske socialøkonomi i Rom, Lissabon, Bruxelles og 

Sevilla. Der er siden afholdt talrige europæiske konferencer. De to seneste blev afholdt i Toledo 

(maj 2010) og Bruxelles (oktober 2010). I 1997 anerkendte Luxembourg-topmødet 

socialøkonomiske virksomheders rolle i forbindelse med lokaludvikling og jobskabelse og 

lancerede pilotinitiativet "det tredje system og beskæftigelse", hvor det socialøkonomiske 

område tjener som referenceramme. 

I Europa-Parlamentet har parlamentets tværpolitiske arbejdsgruppe om socialøkonomien været 

aktiv siden 1990. I 2006 opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at respektere 

socialøkonomien og fremlægge en meddelelse om denne hjørnesten i den europæiske sociale 

model. I 2009 vedtog Europa-Parlamentet en vigtig rapport om socialøkonomien, hvori det blev 

anerkendt, at socialøkonomien er en social partner og en central faktor med hensyn til at nå 

målene for Lissabonstrategien. På det allerseneste har Europa-Kommissionen taget to vigtige 

initiativer om socialøkonomiske virksomheder, en række selskaber, der er en integreret del af 

socialøkonomien: Initiativ for socialt iværksætteri og Forslag til forordning om europæiske 

sociale iværksætterfonde.  

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har selv offentliggjort utallige rapporter 

og udtalelser om, hvordan socialøkonomiens virksomheder har bidraget til at opfylde forskellige 

almenpolitiske målsætninger. Blandt EØSU's seneste initiativudtalelser og sonderende 

udtalelser er der udtalelser om de forskellige former for virksomheder, hvor socialøkonomiens 

vigtige rolle i opbygningen af EU anerkendes: Der er en udtalelse om socialøkonomien i 

Latinamerika (Cabra de Luna-udtalelsen), hvori socialøkonomiens bidrag til lokal udvikling og 

social samhørighed undersøges, og en om socialt iværksætteri og socialøkonomiske 

virksomheder. Kommissionens høringer har foranlediget EØSU's udtalelser om 

virksomhedernes sociale ansvar (Guerini-udtalelsen) og om forslaget til forordning om 

europæiske sociale iværksætterfonde (Rodert-udtalelsen). 
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KAPITEL 3 

 

KORTLÆGNING AF, HVIKLE AKTØRER OG GRUPPER DER ER OMFATTET AF DET 

SOCIALØKONOMISKE BEGREB 

 

3.1. Hen imod anerkendelse af socialøkonomien i nationale regnskabssystemer 

3.2. En definition af socialøkonomien, som er forenelig med de nationale regnskabssystemer 

3.3. Socialøkonomiens markeds- eller erhvervsbaserede sektor 

3.4. Socialøkonomiens ikkemarkedsbaserede sektor 

3.5. Socialøkonomien: Pluralisme og fælles grundidentitet 

 

 

3.1 Hen imod anerkendelse af socialøkonomien i nationale regnskabssystemer 

 

De nationale regnskabssystemer udfylder en meget vigtig funktion ved at give periodiske og 

nøjagtige oplysninger om den økonomiske aktivitet, og ved at fremme arbejdet for en 

terminologisk og begrebsmæssig harmonisering på det økonomiske område er det muligt at 

foretage kohærente og meningsfulde internationale sammenligninger. De to vigtigste nationale 

regnskabssystemer, der for tiden er gældende, er FN's nationalregnskabssystem (1993 SNA) og 

Det Europæiske National- og Regionalregnskabssystem (ENS 1995 eller ENS 95). 1993 SNA 

opstiller nationale regnskabsregler for alle lande i verden. ENS 1995 finder anvendelse på 

EU-medlemsstaterne og er fuldt på linje med 1993 SNA, selv om der er nogle mindre forskelle. 

 

De tusindvis af enheder (institutionelle enheder), der udfører produktionsaktiviteter (som 

defineret i 1993 SNA og ENS 1995) i hvert land, er opdelt på fem gensidigt udelukkende 

institutionelle sektorer, der udgør hver national økonomi: 1) ikkefinansielle selskaber (S.11), 

2) finansielle selskaber (S.12), 3) offentlig forvaltning og service (S.13), 4) husholdninger (som 

forbrugere og iværksættere) (S.14) og 5) nonprofitinstitutioner rettet mod husholdninger (S.15). 

 

Dette betyder, at de virksomheder og organisationer, der udgør socialøkonomien, ikke 

anerkendes som en selvstændig institutionel sektor i de nationale regnskabssystemer, men i 

stedet er kooperativerne, de gensidige selskaber, foreninger og stiftelser spredt ud over disse 

fem institutionelle sektorer, og derfor er det vanskeligt at analysere dem som en enkelt gruppe. 

 

Kommissionen har for nylig udarbejdet en vejledning om udfærdigelse af satellitregnskaber i 

socialøkonomiske virksomheder (kooperativer og gensidige selskaber), som vil gøre det muligt 

at indhente sammenhængende, nøjagtige og pålidelige data om en meget betydelig del af 

socialøkonomien, nemlig kooperativer, gensidige selskaber og andre tilsvarende virksomheder. 

Med udgangspunkt i denne vejledning og på initiativ fra Europa-Kommissionens 

Generaldirektorat for Erhvervspolitik er der allerede i 2011 udarbejdet satellitregnskaber over 

kooperativer og gensidige selskaber i Spanien, Belgien, Serbien og Makedonien. Det samme 

generaldirektorat har for nylig sponsoreret et initiativ til udarbejdelse af pålidelige statistikker 

over socialøkonomiske virksomheder. 

 

Som det hedder i ovenstående vejledning, er der i forbindelse med de metoder, som anvendes 

af dagens nationale regnskabssystemer, og som har deres rødder i midten af det 

20. århundrede, blevet udviklet redskaber, der kan anvendes til at indsamle de vigtigste 

nationaløkonomiske størrelser i en blandingsøkonomi med en stærk privatkapitalistisk sektor og 

en supplerende og hyppigt intervenerende offentlig sektor. Logisk set er der i et nationalt 

regnskabssystem, som fokuserer på en bipolær institutionel realitet, begrænset plads til en 

tredje pol, som hverken er offentlig eller kapitalistisk, idet den kapitalistiske pol dækker stort set 

hele den private sektor. Det har været en vigtig faktor for at forklare socialøkonomiens 
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institutionelle usynlighed i dagens samfund, og som det erkendes i vejledningen, stemmer det 

ikke overens med den voksende betydning, som socialøkonomiens organisationer er ved at få. 

 

3.2 En definition af socialøkonomien, som er forenelig med de nationale 

regnskabssystemer 

 

En yderligere grund til socialøkonomiens ovennævnte institutionelle usynlighed er manglen på 

en klar og stringent definition af det socialøkonomiske begreb og socialøkonomiens omfang, der 

med fordel ville kunne anvendes i de nationale regnskabssystemer. En sådan definition skal se 

bort fra retlige og administrative kriterier og fokusere på at analysere de socialøkonomiske 

aktørers adfærd og bestemme deres indbyrdes forskelle og ligheder og deres forskelle og 

ligheder i forhold til andre økonomiske aktører. På samme tid skal definitionen kombinere 

socialøkonomiens traditionelle principper og karakteristiske værdier og de gældende nationale 

regnskabsmetoder og skabe et enkelt begreb, som skal være en brugbar definition, der er bred 

politisk og videnskabelig enighed om, så det bliver muligt at kvantificere de socialøkonomiske 

enheders vigtigste aggregerede størrelser og gøre dem synlige på en homogen og internationalt 

standardiseret måde. 

 

Derfor foreslås det i denne rapport at anvende følgende arbejdsdefinition af socialøkonomien: 

 

Gruppen af private, formelt organiserede foretagender med fri beslutningsret og frit 

medlemskab, der er oprettet for at tilgodese deres medlemmers behov gennem markedet ved at 

fremstille varer og yde tjenester, forsikring og finansiering, hvor beslutningstagning og enhver 

uddeling af fortjeneste eller overskud blandt medlemmerne ikke er direkte forbundet med 

kapitalindskuddet eller bidrag fra de enkelte medlemmer, der hver har én stemme, eller i hvert 

tilfælde finder sted via demokratiske og deltagelsesbaserede beslutningsprocesser. 

Socialøkonomien omfatter også private, formelt organiserede organisationer med fri 

beslutningsret og frit medlemskabs, som producerer ikkemarkedsbaserede tjenester for 

husstande, og hvis eventuelle overskud de økonomiske aktører, som skaber, kontrollerer eller 

finansierer dem, ikke kan tilegne sig. 

 

Denne definition er absolut forenelig med den begrebsmæssige afgrænsning af 

socialøkonomien, som fremgår af CEP-CMAF's principcharter for socialøkonomien (jf. punkt 2.3 

i denne rapport). Når det gælder nationale regnskaber, består socialøkonomien af to vigtige 

undersektorer, nemlig a) den markeds- og virksomhedsorienterede sektor og b) den 

ikkemarkedsorienterede producentsektor. Denne klassificering er meget nyttig for at kunne 

udarbejde pålidelige statistikker og analysere økonomiske aktiviteter i henhold til de nationale 

regnskabssystemer, der i øjeblikket anvendes. Alligevel er der fra en socioøkonomisk synsvinkel 

tydeligvis utætte skodder mellem de to undersektorer, da der er tætte forbindelser mellem 

marked og ikkemarked i socialøkonomien som følge af et forhold, som kendetegner alle 

socialøkonomiens organisationer, nemlig at de er organisationer af mennesker, som udfører en 

aktivitet, hvis hovedformål er at tilgodese menneskers behov snarere end at give afkast til 

kapitalistiske investorer. 

 

I henhold til ovenstående definition er fællestrækkene ved de to undersektorer i 

socialøkonomien: 

 

1) De er private, dvs. at de ikke er en del af eller kontrolleres af den offentlige sektor. 

 

2) De er formelt organiserede, dvs. at de almindeligvis har en juridisk identitet. 

 

3) De har fri beslutningsret, hvilket indebærer, at de fuldstændig selv kan vælge og 

afskedige deres ledende organer og kontrollere og tilrettelægge alle deres aktiviteter. 
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4) De har frit medlemskab. Dvs. at det ikke er obligatorisk at tilslutte sig dem. 

 

5) Enhver uddeling af fortjeneste eller overskud blandt brugermedlemmerne er, såfremt 

det bliver relevant, ikke proportional med den kapital eller de ydelser, som medlemmerne 

bidrager med, men med deres aktiviteter eller transaktioner med organisationen. 

 

6) De forfølger en økonomisk aktivitet for dens egen skyld, for at tilgodese behovene hos 

personer, husstande eller familier. Af den grund siges socialøkonomiens organisationer at være 

organisationer af mennesker, ikke kapital. De arbejder med kapital og andre ikkemonetære 

ressourcer, men ikke for kapitalens skyld. 

 

7) De er demokratiske organisationer. Med undtagelse af visse frivillige foreninger, som 

yder ikkemarkedsbaserede tjenester til husholdninger, anvender organisationerne på det 

primære niveau i socialøkonomien normalt princippet om "én person, én stemme" i deres 

beslutningsprocesser uden hensyn til medlemmernes kapitalindskud eller bidrag. Under alle 

omstændigheder er beslutningsprocesserne altid demokratiske og deltagelsesbaserede. 

Organisationer på andre niveauer er også organiseret demokratisk. Medlemmerne har 

majoriteten eller enekontrollen med organisationens beslutningsbeføjelser. 

 

Et meget vigtigt træk ved de socialøkonomiske organisationer, der er dybt rodfæstet i deres 

fortid, er deres demokratiske karakter. I den førnævnte vejledning om udfærdigelse af 

satellitregnskaber i socialøkonomiens virksomheder er det demokratiske kriterium, hvad angår 

virksomheder, der er markedsbaserede producenter (indplaceret under nationalregnskabernes 

institutionelle sektor S.11 og S.12), en forudsætning for, at en virksomhed kan betragtes som en 

del af socialøkonomien, da den sociale nytteværdi af disse virksomheder ikke sædvanligvis er 

baseret på deres økonomiske aktivitet, der er et middel til at opfylde nonprofitmål, men på deres 

formål og de demokratiske og deltagelsesbaserede værdier, som anvendes i driften af 

virksomheden.  

 

Den arbejdsdefinition af socialøkonomien, der anvendes i denne rapport, accepterer imidlertid 

også, at frivillige nonprofitorganisationer, som er producenter af ikkemarkedsbaserede tjenester 

for husholdninger, også inddrages, også selv om de ikke har en demokratisk opbygning, da 

meget vigtige tredjesektororganisationer for social indsats, som producerer sociale goder eller 

meritgoder af ubestridelig social nytte derved kan inkluderes i socialøkonomien. 

 

3.3 Socialøkonomiens markeds- eller erhvervsbaserede sektor 

 

Socialøkonomiens markedssektor består grundlæggende af kooperativer og gensidige 

selskaber, virksomhedsgrupper kontrolleret af kooperativer, gensidige selskaber og andre 

organisationer i socialøkonomien, andre tilsvarende virksomheder og visse nonprofitinstitutioner, 

der betjener socialøkonomiske virksomheder. 

 

Ud over de træk, som alle socialøkonomiske enheder har til fælles, fremhæves i 

arbejdsdefinitionen beskrevet i ovenstående afsnit 3.2 og i Europa-Kommissionens vejledning 

tre træk, der er karakteristiske for socialøkonomiske virksomheder: 

 

a) De er oprettet for at tilgodese medlemmernes behov med anvendelse af princippet om 

selvhjælp, dvs. de er foretagender, hvor medlemmerne og brugerne af den pågældende 

aktivitet normalt er de samme personer.  

 

  I Europa-Kommissionens vejledning gives en detaljeret forklaring af dette træks 

omfang og grænser. Disse virksomheders centrale mål er at tilgodese behovene hos 

medlemmerne, der i bund og grund er enkeltpersoner eller familier. 
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  I kooperativer og gensidige selskaber er medlemmerne og brugerne af den 

pågældende aktivitet normalt (men ikke altid) de samme personer. Selvhjælpsprincippet 

er et traditionelt princip i den kooperative bevægelse og i de bevægelser, der bygger på 

gensidighed. Disse virksomheders centrale mål er at realisere en aktivitet, der bygger 

på principperne om kooperativisme og gensidighed, med henblik på at tilgodese de 

behov, som et typisk medlem (medlemmer af den kooperative eller gensidige 

virksomhed), som hovedsagelig er enkeltpersoner, husholdninger eller familier, måtte 

have. 

 

Det er arten af den kooperative eller gensidige aktivitet, der bestemmer forholdet 

mellem medlemmerne og den socialøkonomiske virksomhed. I et arbejdskooperativ er 

den kooperativiserede aktivitet beskæftigelse for medlemmerne, i et boligkooperativ er 

den at bygge boliger for medlemmerne, i et landbrugskooperativ er den markedsføring 

af de produkter, som medlemmerne fremstiller, i et gensidigt selskab er den at forsikre 

medlemmerne osv. 

 

  For at aktiviteten, der udføres i den kooperative virksomhed eller det gensidige 

selskab, kan gavne medlemmerne, er det naturligvis nødvendigt med en aktivitet på 

markedet i relation til andre parter, der ikke er medlemmer. Et arbejdskooperativ f.eks. 

sælger varer og tjenesteydelser på markedet (understøttende aktivitet) for at skabe eller 

sikre beskæftigelse for medlemmerne (den kooperative aktivitet). 

 

  I gensidige selskaber er der et uløseligt bånd mellem det at være medlem af det 

gensidige selskab og at være forsikringstager (personerne, som det gensidige selskab 

er rettet mod).  

 

  Hvad angår kooperativer, er medlemmerne tit også brugerne, men det er ikke altid 

absolut nødvendigt. Visse kategorier af 'støttemedlemmer' kan bidrage til virksomheden 

uden at være brugere af aktiviteten. Det kan være kapitalinvestorer eller tidligere 

brugere, der af logiske og forståelige årsager ikke længere er brugere (f.eks. 

pensionister), og selv offentlige organer kan yde bidrag til virksomheden. Forudsat at de 

træk, der kendetegner de socialøkonomiske virksomheder, jf. arbejdsdefinitionen, er til 

stede, herunder demokratisk kontrol af brugermedlemmerne, er disse virksomheder, 

hvor der er grupper af ikkebrugermedlemmer, en del af den socialøkonomiske 

markedssektor. 

 

  Der kan også være andre former for socialøkonomiske virksomheder, hvor visse 

medlemmer kan dele virksomhedens målsætninger uden i egentlig forstand at være 

faste medlemmer, selv om der stadig væk er tale om en kortvarig tilknytning. Det kan 

endda omfatte visse frivillige aktiviteter. Hvad der ikke desto mindre er typisk og relevant 

er, at der i disse virksomheder altid er et gensidigt forhold, et stabilt bånd mellem 

virksomheden og de, der deltager i virksomheden aktiviteter med en vis kontinuitet og 

deler virksomhedens risici og yder en vis ydelse for medlemskabet. 

 

  Modtagerne af de socialøkonomiske aktiviteter udfylder også en central rolle i disse 

virksomheder, der er formet som gensidige solidaritetsaktiviteter, der er skabt af en 

gruppe borgere for at få deres behov tilgodeset via markedet. 

 

  Dette forhindrer ikke de socialøkonomiske virksomheder i at udføre 

solidaritetsbaserede aktiviteter i langt bredere sociale miljøer rettet mod andre grupper 

end blot medlemmerne. Med hensyn til kooperativer har deres traditionelle regler gjort 

dem til foregangseksempler med hensyn til princippet om virksomhedernes sociale 

ansvar, da disse regler stimulerer og fremmer solidaritetsmekanismer (princippet om 
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uddannelse og sociale tiltag, princippet om åbent medlemskab, reserver, der ikke kan 

deles mellem medlemmerne osv.).  Alt dette ændrer ikke det grundlæggende 

gensidighedsforhold i socialøkonomiske virksomheder, der konkurrerer på 

markedsvilkår, i høj grad finansierer sig selv gennem markedet og driver virksomhed 

med de naturligt iboende risici, og hvis resultater i sidste ende er afgørende for de 

tjenesteydelser, der ydes medlemmerne. 

 

b) Socialøkonomiske virksomheder er markedsbaserede producenter, hvilket betyder, at 

deres varer hovedsagelig er beregnet til at blive solgt på markedet til økonomisk 

relevante priser. I ENS 95 betragtes kooperativer, gensidige selskaber, 

holdingselskaber og andre lignende virksomheder og nonprofitinstitutioner, der betjener 

disse, som værende markedsbaserede producenter. 

 

c) Selv om de kan uddele fortjeneste eller overskud blandt brugermedlemmerne, sker dette 

ikke proportionalt med den kapital eller de ydelser, som medlemmerne bidrager med, 

men med disses transaktioner med organisationen. 

 

Det forhold, at de kan uddele fortjenester eller overskud til medlemmerne, betyder ikke, at de 

altid gør dette. Der er mange tilfælde, hvor kooperativer og gensidige selskaber har gjort det til 

en regel eller vane ikke at uddele overskud til medlemmerne. Her skal det blot understreges, at 

princippet om ikke at uddele overskud til medlemmerne, ikke er et væsentligt træk ved de 

socialøkonomiske virksomheder. 

 

Selv om den demokratiske organisation er et træk, der er fælles for alle socialøkonomiske 

organisationer, kan nogle frivillige organisationer, der er baseret på princippet om nonprofit og 

yder ikkemarkedsbaserede tjenesteydelser til familier, være en del af socialøkonomien, selv om 

deres struktur ikke er demokratisk, hvilket vi vil se senere. 

 

For at en virksomhed kan betragtes som tilhørende socialøkonomien, anses opfyldelsen af det 

demokratiske kriterium dog som en forudsætning. Som det står i Europa-Kommissionens 

vejledning, karakteriseres socialøkonomiske virksomheder af, at beslutningerne træffes 

demokratisk af medlemmerne, uden at størrelsen af ejerskabet af den fælles kapital er 

bestemmende for kontrollen med beslutningsprocessen. I mange kooperativer og gensidige 

selskaber kan princippet om 'én mand, én stemme' ofte være begrænset, idet der er en vis 

vægtning af stemmerne for at afspejle medlemmernes deltagelse i aktiviteten. Det kan også 

ske, at virksomhedsgrupper, der er oprettet af forskellige socialøkonomiske virksomheder, 

vægter stemmerne ikke kun for at afspejle medlemmernes forskellige aktivitetsniveauer, men 

også for at lægge vægt på forskellene medlemmerne imellem med hensyn til anciennitet. Andre 

virksomhedsgrupper kan blive oprettet under kontrol af socialøkonomiske organisationer for at 

forbedre resultaterne for medlemmerne, men hvor moderorganisationen styrer 

beslutningsprocesserne. Disse grupper er også en del af socialøkonomien. 

 

I visse lande har arbejderne oprettet socialøkonomiske virksomheder i form af aktieselskaber 

med det mål at skabe eller bevare arbejdspladser for dem selv.  Disse kan også betragtes som 

demokratiske organisationer, hvor beslutningsprocessen er demokratisk, forudsat at 

hovedparten af aktiekapitalen ejes af arbejderne og er ligeligt fordelt mellem dem. 

 

Der er også oprettet andre virksomheder under en anden retlig form end kooperativer og med 

det formål at udføre aktiviteter, der skal gavne sårbare eller udstødte personer eller personer i 

fare for at blive socialt udstødte. Disse virksomheder omfatter en bred vifte af socialøkonomiske 

virksomheder, der er deltagelsesbaserede og demokratisk indrettet. 
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3.4 Socialøkonomiens ikkemarkedsbaserede sektor 

 

Denne sektor består hovedsageligt af foreninger og stiftelser, selv om organisationer med andre 

juridiske former også forekommer. Den omfatter alle de organisationer i socialøkonomien, som 

ifølge nationalregnskabskriterier betragtes som ikkemarkedsbaserede producenter, dvs. de, 

som leverer hovedparten af deres produktion gratis eller til en pris, som ikke er af økonomisk 

betydning. 

 

Som nævnt under ovenstående punkt 3.2 er disse private, formelt organiserede enheder med fri 

beslutningsret og frit medlemskab, som producerer ikkemarkedsbaserede tjenester for familier, 

og hvis eventuelle overskud de økonomiske aktører, som skaber, kontrollerer eller finansierer 

dem, ikke kan tilegne sig. Med andre ord er de nonprofitorganisationer i begrebets egentlige 

betydning, da de anvender princippet om ikke at uddele fortjenester eller udbytte (kravet om ikke 

at uddele), og som i alle socialøkonomiske enheder er de sande modtagere af de 

tjenesteydelser, der ydes, enkeltpersoner. 

 

I de nationale regnskaber er der en særlig institutionel sektor S.15 med betegnelsen 'non-profit 

institutioner rettet mod husholdninger' (NPIH) for at adskille disse fra andre sektorer. I ENS 95 

defineres denne sektor som bestående af nonprofitinstitutioner, der er selvstændige juridiske 

enheder, som leverer varer og tjenester til husholdninger, og som er private 

ikkemarkedsbaserede producenter. Deres vigtigste ressourcer, bortset fra eventuelle 

salgsindtægter, stammer fra frivillige bidrag i form af penge eller naturalier fra husholdninger i 

deres egenskab af forbrugere, fra betalinger fra den offentlige forvaltning og service samt fra 

formueindkomster (ENS 95, 2.87). 

 

NPIH-sektoren omfatter en lang række organisationer, hovedsagelig foreninger, der udfører 

nonprofitaktiviteter for medlemmerne (enheder, der anvender gensidighedsprincippet) eller for 

grupper af ikkemedlemmer (almen interesse). De fleste af disse enheder har en demokratisk 

virkemåde og besidder de træk, der kendetegner socialøkonomien. Dette omfatter 

velgørenhedsorganisationer, nødhjælpsorganisationer, fagforeninger, faglige foreninger, 

forbrugerorganisationer, politiske partier, kirker eller religiøse samfund og sociale og kulturelle 

klubber samt fritids- og sportsklubber. 

 

Som nævnt i ovenstående afsnit 3.1 er visse frivillige nonprofitorganisationer, der producerer 

ikkemarkedsbaserede tjenesteydelser rettet mod husholdninger, omfattet af socialøkonomien 

under betegnelsen social indsats tredje sektor selv om deres struktur ikke er demokratisk, da de 

tjenesteydelser, de yder gratis, er sociale goder eller meritgoder af ubestridelig samfundsnytte. 

 

En NPIH, der ikke har en retlig status som juridisk person eller ikke er særligt stor, og som 

ENS 95 placerer i husholdningssektoren S14 (ENS 95, 2.76), er også en del af 

socialøkonomien. 

 

Endelig kan der eksistere andre private nonprofitinstitutioner (NPI), der finansieres af 

ikkefinansielle selskaber eller finansielle selskaber, der producerer kulturelle eller sociale 

tjenesteydelser eller tjenesteydelser af fritidsmæssig karakter, som de yder gratis til 

enkeltpersoner. Selv om ENS 1995 konventionelt betragter disse som leverandører af tjenester 

til de nævnte ikkefinansielle eller finansielle selskaber og derfor lader dem indgå i de respektive 

(markeds-) institutionelle sektorer (ENS 95, 2.23 og 2.40), forudsat, at de opfylder betingelserne 

i definitionen, er de en del af socialøkonomiens ikkemarkedsbaserede sektor. 

 

NPIH'er der er markedsproducenter, som producerer ikkefinansielle markedsmæssige varer og 

tjenester, finansiel formidling eller finansielle hjælpetjenester, er udelukket fra denne gruppe, 

hvilket også er tilfældet for erhvervssammenslutninger, der finansieres gennem frivillige bidrag 

fra ikkefinansielle eller finansielle selskaber til gengæld for de tjenester, de yder. 
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3.5 Socialøkonomien: Pluralisme og fælles grundidentitet 

 

Socialøkonomien i de europæiske samfund har bragt sig i en stilling, hvor den er et midtpunkt af 

almennyttig karakter mellem den kapitalistiske sektor og den offentlige sektor. Den består helt 

tydeligt af en stor mangfoldighed af aktører. Gamle og nye sociale behov udgør alle 

socialøkonomiens handlingssfære. Disse behov kan tilgodeses af de berørte personer via en 

virksomhed, som opererer på markedet, hvor næsten alle kooperativer og gensidige selskaber 

henter hovedparten af deres ressourcer, eller af foreninger og stiftelser, hvoraf næsten alle yder 

ikkemarkedsbaserede tjenester til individer, husholdninger eller familier og almindeligvis får 

hovedparten af deres ressourcer fra donationer, medlemsgebyrer, støtte osv.  

 

Det er umuligt at se bort fra, at socialøkonomiorganisationernes mange forskellige ressourcer 

og aktører fører til forskelle i deres adfærds dynamik og i deres relationer med omgivelserne. 

For eksempel finder man hovedsageligt frivillige i organisationerne i den ikkemarkedsbaserede 

sektor (især foreninger og stiftelser), mens den markedsbaserede sektor i socialøkonomien 

(kooperativer, gensidige selskaber og tilsvarende virksomheder) i praksis ikke har nogen 

frivillige undtagen i socialøkonomiske virksomheder, som er et klart eksempel på en hybrid af 

marked og ikkemarked med en stor mangfoldighed af ressourcer (indtægt fra markedet, 

offentlig støtte og frivilligt arbejde) og aktører inden for organisationen (medlemmer, 

lønmodtagere, frivillige, virksomheder og offentlige organer). 

 

Den mangfoldige socialøkonomi, som forsvarer og konsoliderer sin plads i et mangfoldigt 

samfund, er ikke nogen "pærevælling" uden identitet eller analytisk værdi. Tværtimod bliver 

socialøkonomiens fælles kerneidentitet styrket af en stor og mangeartet gruppe af frie, frivillige 

mikroøkonomiske enheder, skabt af civilsamfundet til at tilgodese og løse behovene hos 

individer, husholdninger og familier snarere end at give afkast til eller være et dække for 

investorer og kapitalistiske virksomheder, med andre ord skabt som almennyttige 

organisationer. I løbet af de sidste 200 år har dette varierede spektrum (marked og ikkemarked, 

af gensidig interesse eller af almen interesse) formet den tredje sektor, som her identificeres 

gennem socialøkonomimodellen. 
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KAPITEL 4 

DE VIGTIGSTE TEORETISKE TILGANGE TIL SOCIALØKONOMIEN 

 

4.1. Den tredje sektor som et mødested 

4.2. Nonprofitmodellen 

4.3. Den solidaritetsøkonomiske model 

4.4. Den socialøkonomiske virksomhedsmodel 

4.5. Andre modeller 

 

 

4.1 Den tredje sektor som et mødested 

 

Selv om betegnelsen "den tredje sektor" hovedsagelig er blevet anvendt i den engelsktalende 

del af verden til at beskrive den private nonprofitsektor, der i vid udstrækning består af 

foreninger og stiftelser, benyttes betegnelsen 'den tredje sektor' også på det europæiske 

fastland og i andre dele af verden som synonym for den i det foregående afsnit beskrevne 

socialøkonomi. 

 

I USA var Levitt en af de første til at anvende udtrykket 'den tredje sektor', som han forstod som 

ensbetydende med nonprofitsektoren. I Europa begyndte man at anvende udtrykket et par år 

senere for at betegne en sektor, der befinder sig mellem den offentlige sektor og den 

kapitalistiske sektor, og i denne forstand ligger udtrykket betydningsmæssigt meget tættere på 

det socialøkonomiske begreb. 

 

Den tredje sektor er blevet et mødested for forskellige koncepter, grundlæggende 

'nonprofitsektoren' og 'socialøkonomien', som, selv når de ses som cirkler med store 

overlappende områder, ikke er helt sammenfaldende. Ydermere bliver den tredje sektor i 

dagens økonomi tilskrevet forskellige funktioner på basis af de teoretiske tilgange, som er blevet 

udviklet fra disse begreber. 

 

4.2 Nonprofitmodellen 

 

4.2.1 Nonprofitmodellen som begreb 

 

Den vigtigste teoretiske model for den tredje sektor bortset fra socialøkonomimodellen er som 

nævnt af engelsksproget oprindelse: Teorier om nonprofitsektoren eller 

nonprofitorganisationerne dukkede for første gang op for 30 år siden i USA. Grundlæggende 

omfatter denne model kun private organisationer, hvis vedtægter forbyder dem at uddele 

overskud til de personer, som har stiftet dem, eller som kontrollerer eller finansierer dem. 

 

Den historiske oprindelse til dette begreb er knyttet til de idéer om velgørenhed, der var dybt 

forankret i det engelske samfund i det 19. århundrede og i de lande, som England havde 

indflydelse på. De britiske og amerikanske velgørenhedsorganisationer havde en så stor 

anseelse, at man skabte udtrykkene 'velgørenhedssektoren' og 'den frivillige sektor', som er 

omfattet af den bredere betegnelse 'nonprofitsektor'. 

 

Den moderne forståelse af nonprofitsektoren er blevet mere præcist afgrænset, og den er blevet 

vidt udbredt i verden via et omfattende internationalt forskningsprojekt, der begyndte i starten af 

1990'erne under ledelse af John Hopkins University i Baltimore (USA). Målet var at afdække og 
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kvantificere nonprofitsektorens omfang og struktur, analysere udsigterne for dens udvikling og 

evaluere dens virkninger på samfundet. 

 

De forskellige faser i projektet dækker nonprofitsektoren i 36 lande på 5 kontinenter. 

 

Projektet undersøgte organisationer, der opfylder de fem centrale kriterier i definitionen af 

nonprofitorganisationer ud fra struktur og virkemåde. De er: 

 

a) organisationer, dvs. de har en institutionel struktur og eksistens. De er almindeligvis 

juridiske personer 

 

b) private, dvs. institutionelt set adskiller de sig fra den offentlige forvaltning, selv om de 

kan modtage offentlige midler og have offentlige tjenestemænd i de styrende organer 

 

c) selvstyrende, dvs. de er i stand til selv at kontrollere deres aktiviteter, og de kan frit 

vælge og afsætte deres styrende organer 

 

d) de uddeler ikke fortjenester eller overskud, dvs. de er nonprofitorganisationer, der kan 

tjene penge, men overskuddet skal investeres i organisationen og tjene 

organisationens hovedmål og må ikke uddeles til ejere, medlemmer, stiftere eller 

styrende organer 

 

e) frivillige, hvilket indebærer to ting: for det første at medlemskab ikke er obligatorisk 

eller juridisk bindende og for det andet, at der skal være frivillige, som deltager i 

organisationens aktiviteter eller i forvaltningen af den. 

 

4.2.2 Nonprofitorganisationer i 1993 SNA 

 

FN har udgivet en håndbog om nonprofitorganisationer i de nationale regnskabssystemer 

(NPI-håndbogen). Håndbogens afgrænsning af nonprofitinstitutioner baserer sig på en definition 

af nonprofitsektoren, der trækker på Salamon og Anheiers tilgang til nonprofitsektoren, som 

denne er beskrevet i det forudgående afsnit. På dette grundlag afgrænser NPI-håndbogen en 

bred heterogen vifte af nonprofitorganisationer, der kan tilhøre enhver af de fem institutionelle 

sektorer, der udgør det nationale regnskabssystem, herunder 'Offentlig forvaltning og service' 

(S.13). Der er nonprofitinstitutioner i sektorerne 'ikke-finansielle selskaber' (S.11), 'finansielle 

selskaber' (S.12) og 'husholdninger' (S.14). Endelig er der i de nationale regnskabssystemer en 

særlig institutionel sektor for 'non-profit institutioner rettet mod husholdninger' eller NPIH'er 

(S.15). Disse organisationer antager mange forskellige juridiske former, selv om de fleste er 

foreninger og stiftelser. De er oprettet med vidt forskellige mål: at yde tjenesteydelser til de 

personer eller selskaber, der kontrollerer eller finansierer dem, at gennemføre 

velgørenhedsaktiviteter til fordel for mennesker i nød, at yde nonprofitmarkedsbaserede 

tjenesteydelser som sundhed, uddannelse, fritidsaktiviteter osv., at forsvare en 

pressionsgruppes interesser eller et politisk program, der deles af ligesindede borgere osv.  

 

I NPI-håndbogen er det dog sådan, at store grupper som kooperativer, gensidige selskaber, 

socialøkonomiske virksomheder og andre ikke tilhører nonprofitsektoren. 

 

Som det vil fremgå senere, er det ikke alle nonprofitorganisationer, der i NPI-håndbogen regnes 

som værende omfattet af socialøkonomien. 
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4.3 Den solidaritetsøkonomiske model 

 

Begrebet solidaritetsøkonomi blev udviklet i Frankrig og visse latinamerikanske lande i løbet af 

de sidste 25 år af det 20. århundrede og er i stor udstrækning forbundet med den betydelige 

vækst, som den tredje sektor har oplevet i forbindelse med organisationer, der fremstiller og 

uddeler, hvad der betegnes som sociale goder eller meritgoder. Meritgoder er goder, som der er 

bred social og politisk enighed om er af grundlæggende betydning for et anstændigt liv, og 

derfor skal alle kunne råde over disse goder uanset deres indkomst eller købekraft. Derfor er 

opfattelsen den, at staten skal sikre fremstillingen og uddelingen af disse goder enten ved at 

sikre, at de ydes gratis, eller ved at yde tilskud til dem, så de kan erhverves til langt under 

markedspriserne. 

 

På den tid, hvor velfærdsstaten var på sit højeste og blev grundfæstet, sikrede staten i de fleste 

udviklede lande i Europa, at alle kunne nyde de vigtigste af disse meritgoder såsom sundhed og 

uddannelse. I de seneste årtier er der dog opstået nye sociale behov, som hverken den 

offentlige sektor eller den traditionelle kapitalistiske sektor varetager, og som er vigtige for talrige 

grupper, der er truet af social udstødelse. Disse problemer vedrører den ældre befolknings 

levevilkår, den store langtidsarbejdsløshed, indvandrere, etniske mindretal, de handicappede, 

reintegrationen af tidligere fængslede, mishandlede kvinder, kronisk syge osv. 

Det er på disse områder, at visse organisationer, der er typiske for socialøkonomien 

(kooperativer og først og fremmest foreninger) er vokset kraftigt. Det er i denne sektor, at man 

kan konstatere en samtidig fremkomst af nye organisationer og nye aktivitetsområder. I forhold 

til de klassiske aktører inden for socialøkonomien deler organisationerne i denne sektor tre 

karakteristiske træk: a) de sociale behov, de forsøger at udfylde, b) aktørerne bag disse 

initiativer og c) den direkte stræben efter sociale ændringer. 

 

På grundlag af disse tre aspekter er begrebet 'solidaritetsøkonomi' blevet udviklet i Frankrig fra 

og med 1980'erne. Begrebet betegner en økonomi, hvor markedet er en af komponenterne, 

muligvis den vigtigste komponent, men ikke den eneste. Der er tre poler i denne form for 

økonomi, nemlig markedet, staten og gensidighed. Disse tre poler svarer til principperne for 

markedet, omfordeling og gensidighed. Sidstnævnte drejer sig om en ikkemonetær udveksling 

inden for primær social aktivitet, først og fremmest identificeret ved foreningsvirksomhed. 

 

Kort fortalt antager denne økonomi mangfoldige former, der ikke kan beskrives med blot 

handelsmæssige eller monetære begreber. Den solidaritetsøkonomiske model er et hidtil uset 

forsøg på at forbinde de tre poler af systemet, så de specifikke solidaritetsøkonomiske initiativer 

danner hybride former mellem markedet, ikkemarkedet og ikkemonetære økonomier. De passer 

ikke til stereotyperne i den ortodokse økonomi, og ressourcerne bag disse initiativer stammer 

også fra flere kilder: markedet (salg af varer og tjenesteydelser), ikkemarkedet (offentlig støtte 

og donationer) og ikkemonetære ressourcer (frivillige). 

 

Udover dette solidaritetsøkonomiske begreb, hvis centrum er i Frankrig, er et andet syn på 

solidaritetsøkonomien fremtrædende i nogle latinamerikanske lande, hvor solidaritetsøkonomien 

ses som en drivkraft til sociale forandringer og en model for et alternativ til et samfund, der 

indskriver sig i den neoliberale globalisering. I modsætning til den europæiske opfattelse, der ser 

solidaritetsøkonomien som forenelig med markedet og staten, fokuseres der i Latinamerika på 

mulighederne for at udvikle dette begreb som et alternativ til kapitalismen. 

 

4.4  Den socialøkonomiske virksomhedsmodel 

 

I de seneste år er der fremkommet et betydeligt antal undersøgelser og værker om 

socialøkonomiske virksomheder, men opfattelsen af disse kan ikke siges at være ensartet. Man 

kan dog skelne mellem to modeller: den angloamerikanske og den kontinentaleuropæiske. 



Socialøkonomien i Den Europæiske Union - Rapport forfattet af José Luis Monzón & Rafael Chaves 

 23 

 

Den angloamerikanske opfattelse omfatter forskellige bevægelser, der definerer 

socialøkonomiske virksomheder forskelligt. I den ene ende af skalaen er der dem, der ser 

socialøkonomiske virksomheder som en markedsversion af private nonprofitorganisationer med 

et socialt mål, og i den anden ende er der dem, der udelukkende definerer socialøkonomiske 

virksomheder ud fra de aspekter, der vedrører social innovation og tilfredsstillelse af sociale 

behov uanset virksomhedsejerskabsformerne (offentlig, privat kapitalbaseret eller det, der i 

Europa forstås ved 'socialøkonomi'). 

 

På det europæiske fastland er den traditionelle opfattelse af socialøkonomiske virksomheder 

sammenfattet i EMES-netværkets undersøgelser og forslag. I disse betragtes socialøkonomiske 

virksomheder som et resultat af kollektivt iværksætteri i den socialøkonomiske sfære og kan 

defineres ved tre blokke af indikatorer (i den økonomiske, sociale og ledelsesmæssige 

dimension). I det tidligere nævnte 'Initiativ for socialt iværksætteri' definerer 

Europa-Kommissionen også de socialøkonomiske virksomheder som en undergruppe af 

socialøkonomien (socialøkonomiske aktører). 

 

4.5 Andre modeller 

 

I tilknytning til de modeller, der er beskrevet i de foregående afsnit, forekommer der andre 

teorier, hvor det direkte foreslås at erstatte markedsøkonomierne, hvor produktionsmidlerne er 

privatejede, med andre former for organisering af produktionssystemet. De omfatter a) en 

alternativ økonomi, der har rødder i de antiautoritære bevægelser, der opstod i Frankrig efter 

maj 1968, og b) en folkelig økonomi, der har opbakning i visse latinamerikanske lande efter 

1980, og hvor der er store lighedspunkter med den latinamerikanske form for 

solidaritetsøkonomi, faktisk så meget, at den går under betegnelsen folkelig solidaritetsøkonomi. 

Den folkelige økonomi udelukker enhver form for arbejdsgiver/arbejdstager-forhold og betragter 

arbejderne som den vigtigste produktionsfaktor. 
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KAPITEL 5 

 

EN KOMPARATIV UNDERSØGELSE AF DE FREMHERSKENDE DEFINITIONER, DER ER 

KNYTTET TIL DET SOCIALØKONOMISKE BEGREB I DE ENKELTE 

EU-MEDLEMSSTATER, DET TILTRÆDENDE LAND OG KANDIDATLANDET 

 

5.1. De begreber, der er fremherskende i de enkelte lande 

5.2. Aktørerne i socialøkonomien i EU's medlemsstater 

 

 

5.1  De begreber, der er fremherskende i de enkelte lande 

 

Den sociale og økonomiske virkelighed, som vi heri referer til som "socialøkonomien", berører 

mange områder og er helt klart i vækst i hele Den Europæiske Union. Betegnelsen såvel som 

det dertil knyttede videnskabelige begreb er imidlertid ikke entydig i alle EU-lande og kan endda i 

nogle tilfælde variere inden for det enkelte land, men optræder for det meste side om side med 

andre betegnelser og lignende begreber. Målet med dette afsnit er at kaste lys over de mange 

begreber og betegnelser, der henviser til den socialøkonomiske virkelighed i Europa. 

 

En del af denne forskning har på den ene side fokuseret på at vurdere, i hvilket omfang 

socialøkonomien anerkendes i de tre vigtige sfærer – den offentlige forvaltning, den 

videnskabelige akademiske verden og i selve den socialøkonomiske sektor i de enkelte lande - 

og på den anden side at afgrænse og vurdere andre lignende begreber. Dette arbejde er blevet 

udført i overensstemmelse med den metode, der er anvendt i første afsnit i undersøgelsen The 

enterprises and organizations of the third system. A strategic challenge for employment 

(Vivet og Thiry i CIRIEC, 2000), i hvilken det tredje system opfattes som en integreret del af 

socialøkonomien. 

 

Den første informationsindsamling er baseret på et spørgeskema med halvåbne spørgsmål 

udsendt til særlige kontaktpersoner (jf. bilag) med ekspertviden om det socialøkonomiske 

begreb og lignende betegnelser og om realiteterne inden for denne sektor i deres lande. 

Spørgeskemaet indeholdt halvlukkede spørgsmål om socialøkonomien og lignende begreber i 

de forskellige EU-lande. Kontaktpersonerne er forskere, fagfolk fra de strukturer, der samler og 

repræsenterer sektoren i landene, og højtstående embedsmænd fra de nationale offentlige 

forvaltninger med kompetence på dette område. Anerkendelsesgraden i de forskellige lande er 

blevet inddelt i tre relative niveauer: (*) næsten eller slet ingen anerkendelse af begrebet, (**) 

nogen grad af anerkendelse og ( ) høj grad af anerkendelse inklusiv en institutionel 

anerkendelse af begrebet i det pågældende land. 

 

Resultaterne kan ses i tabel 5.1 og 5.2. Disse tabeller viser henholdsvis graden af anerkendelse 

af begrebet (og betegnelsen) socialøkonomi, anerkendelse af de tilknyttede begreber 

'socialøkonomisk virksomhed', 'nonprofitsektor' og 'den tredje sektor' og endelig anerkendelse af 

andre begreber. 
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Tabel 5.1. National anerkendelse af begrebet 'socialøkonomi' 

 

 

Af offentlige 

myndigheder 

Af virksomheder i 

socialøkonomien 

Af den akademiske / 

videnskabelige 

verden 

Østrig * ** ** 

Belgien ** *** ** 

Bulgarien ** ** ** 

Cypern ** ** ** 

Tjekkiet * ** ** 

Danmark ** ** ** 

Estland ** * * 

Finland ** ** ** 

Frankrig ** *** ** 

Tyskland * ** ** 

Grækenland ** ** *** 

Ungarn * ** * 

Irland ** *** ** 

Italien ** ** ** 

Letland * ** ** 

Litauen ** * * 

Luxembourg ** ** ** 

Malta ** * ** 

Nederlandene * * * 

Polen ** ** ** 

Portugal *** *** ** 

Rumænien * * * 

Slovakiet * * * 

Slovenien * ** ** 

Spanien *** *** *** 

Sverige ** ** * 

Det Forenede Kongerige * ** ** 

Tiltrædende lande og kandidatlande 

Kroatien * * * 

Island ** ** ** 

Note: Spørgsmål i spørgeskemaet: I hvilken grad anerkendes det socialøkonomiske begreb i 

Deres land? 

 

Selv om man antager, at de nationale forhold og de idéer, der associeres med begrebet 

socialøkonomi, varierer markant og måske ikke kan sammenlignes, er det muligt ud fra de 

oplysninger, der er indhentet lokalt, at opdele landene i tre grupper alt efter anerkendelsen af 

begrebet socialøkonomi (se tabel 5.1): 

 

- Lande, hvor begrebet socialøkonomi er bredt anerkendt: I Spanien, Frankrig, Portugal, Belgien, 

Irland og Grækenland er begrebet socialøkonomi i vid udstrækning anerkendt af de offentlige 

myndigheder, forskere og fagfolk og i selve den socialøkonomiske sektor. De første to lande 

skiller sig ud. Begrebet opstod i Frankrig, og Spanien har vedtaget dem første nationale 

lovgivning om socialøkonomi i 2011.  

 

- Lande med nogen grad af anerkendelse af det socialøkonomiske begreb: Denne gruppe 

omfatter Italien, Cypern, Danmark, Finland, Luxembourg, Sverige, Letland, Malta, Polen, Det 

Forenede Kongerige, Bulgarien og Island. I disse lande optræder det socialøkonomiske begreb 
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side om side med andre begreber som for eksempel nonprofitsektoren, den frivillige sektor og 

socialøkonomiske virksomheder. I Det Forenede Kongerige er der ikke særlig stor 

opmærksomhed omkring det socialøkonomiske begreb, hvilket står i modsætning til regeringens 

støttepolitik over for socialøkonomiske virksomheder. 

 

- Lande med næsten eller slet ingen anerkendelse af det socialøkonomiske begreb: I en gruppe 

lande bestående af Østrig, Tjekkiet, Estland, Tyskland, Ungarn, Litauen, Nederlandene, 

Slovakiet, Rumænien, Kroatien og Slovenien, dvs. hovedsageligt tysktalende lande og lande, 

der kom med i EU ved den seneste udvidelse, er kendskabet til det socialøkonomiske begreb 

begrænset, ved at blive formet eller ukendt. Nonprofitsektoren, den frivillige sektor og 

ikkestatslige organisationer nyder en relativ højere grad af anerkendelse. 

 

I resten af tabellerne fremlægges oplysningerne om hvert land med to mål for øje: for det første 

at afbilde virkeligheden i de 12 nye medlemsstater og de to kandidatlande, hvilket er et centralt 

mål i dette værk, og for det andet at afbilde virkeligheden i de 15 ældre medlemsstater.  

 

Tabel 5.2. National anerkendelse af andre begreber, der sædvanligvis er knyttet til 
begrebet 'socialøkonomi' 
 

 

Socialøkonomiske 

virksomheder 

Nonprofitsektoren Den tredje 

sektor 

Østrig ** *** * 

Belgien ** ** * 

Bulgarien ** ** ** 

Cypern ** ** ** 

Tjekkiet * *** ** 

Danmark ** *** *** 

Estland * ** ** 

Finland *** ** *** 

Frankrig ** ** ** 

Tyskland ** ** *** 

Grækenland ** ** * 

Ungarn * *** * 

Irland ** *** ** 

Italien ** *** ** 

Letland * *** ** 

Litauen * ** ** 

Luxembourg * * * 

Malta ** ** * 

Nederlandene *** *** * 

Polen *** ** *** 

Portugal ** ** *** 

Rumænien * ** * 

Slovakiet ** *** *** 

Slovenien * ** * 

Spanien * * ** 

Sverige *** ** * 

Det Forenede Kongerige ** ** *** 

Tiltrædende lande og kandidatlande     

Kroatien * *** ** 

Island ** *** *** 
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Note: Spørgsmål i spørgeskemaet: Hvilke andre begreber knyttet til begrebet 'socialøkonomi' 

nyder videnskabelig, politisk eller social anerkendelse i Deres land? 

 

I Nederlandene, Sverige, Finland og Polen er begrebet 'socialøkonomisk virksomhed' bredt 

anerkendt. Nederlandene vedtog en lov om socialøkonomiske virksomheder i 2003. Foruden det 

socialøkonomiske begreb optræder andre almindeligt anerkendte begreber som 

nonprofitsektoren, socialøkonomiske virksomheder og den tredje sektor side om side i flere EU-

lande. I lande som Det Forenede Kongerige, Danmark, Malta og Slovenien synes begreber som 

den frivillige sektor og ikkestatslige organisationer, der er nærmere beslægtet med ideen om 

nonprofitorganisationer, at nyde stor videnskabelig, social og politisk anerkendelse. I 

fransktalende europæiske lande (Frankrig, regionen Vallonien i Belgien og Luxembourg) 

anerkendes begreberne solidaritetsøkonomi og social økonomi også, mens begrebet 

Gemeinwirtschaft (almennyttig økonomi) kendes i tysktalende lande som Tyskland og Østrig.  

 

Det er vigtigt at fremhæve, at visse dele af begrebet socialøkonomi i bred forstand ikke 

anerkendes som en integreret del af denne sektor i flere lande. I stedet fremhæves disse deles 

særtræk og selvstændige status. Det gælder kooperativer i lande som Tyskland, Det Forenede 

Kongerige, Letland og til dels Portugal.  

 

5.2  Aktørerne i socialøkonomien i EU's medlemsstater 

 

På baggrund af den situation, der er beskrevet i det foregående afsnit i dette kapitel, hvor det 

fremhæves, at der er markante nationale forskelle, hvad angår forståelsen og anerkendelsen af 

begrebet socialøkonomi og beslægtede begreber, er det tydeligvis ikke let at afgrænse de dele, 

der udgør socialøkonomien i det enkelte land. Opgaven består i at bestemme, hvilke 

institutionelle former, der udgør det socialøkonomiske område, eller det beslægtede begreb, der 

er mest udbredt i de enkelte lande. 

 

Resultaterne af denne undersøgelse, hvor de nationale eksperter er blevet hørt, vises i tabel 5.3.  

 

Her nævnes kort tre hovedkonklusioner, der kan drages. Den første og mest grundlæggende er, 

at delene er vidt forskellige landene imellem, og der er egentlige nationale former, som 

eksperterne anser for at være en integreret del af socialøkonomien i deres lande (se X1, X2 

osv.). I visse lande som Italien og Spanien hersker der forskellige idéer om, hvad begrebet 

socialøkonomi dækker: Der er en markedsbaseret opfattelse af socialøkonomien, hvor denne 

hovedsagelig ses som bestående af kooperativer, der eksisterer side om side med en 

ikkemarkedsbaseret opfattelse, hvor socialøkonomien hovedsagelig ses som bestående af 

foreninger, sociale kooperativer og andre nonprofitorganisationer.   

 

En anden konklusion er, at det velkendte begreb socialøkonomi, der samler kooperativer, 

gensidige selskaber, foreninger og stiftelser, nyder størst udbredelse i netop den gruppe lande, 

hvor begrebet socialøkonomi anerkendes i størst omfang med undtagelse af Irland. I to af disse 

lande, Frankrig og Spanien, nyder socialøkonomien retlig anerkendelse. 

 

En tredje konklusion er, at der er almindelig enighed om, at kooperativer er en del af 

socialøkonomien. Dette afspejler den ret udbredte opfattelse, at kooperativer og gensidige 

selskaber er grundformerne af socialøkonomiske virksomheder. Foreninger, stiftelser og 

socialøkonomiske virksomheder opfattes også som dele af socialøkonomien. Grunden til, at 

hjælpekasser (gensidige selskaber) ikke ses som værende en del af socialøkonomien i de nye 

EU-medlemsstater, kan være den lave grad af anerkendelse af selve begrebet socialøkonomi 

og at gensidige selskaber i disse lande savner en retlig status. 
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Tabel 5.3. 'Socialøkonomiens' elementer 

 

  Kooperativer 

Gensidige 

selskaber Foreninger Stiftelser Andre  

Østrig X X X X X1 

Belgien X X X X X2 

Bulgarien X X X X   

Cypern X ikke relevant ikke relevant ikke relevant   

Tjekkiet X - - - X11 

Danmark X X X X X3 

Estland X ikke relevant X X   

Finland X X X X   

Frankrig X X X X X4 

Tyskland X - X X X5 

Grækenland X X X X X6 

Ungarn X - X X X12 

Irland X X - - X7 

Italien X X X X X8 

Letland X X X X   

Litauen X - - - X13 

Luxembourg X X X X   

Malta X X X X X14 

Nederlandene X X X X   

Polen X - X X X15 

Portugal X X X X X9 

Rumænien X X X X X16 

Slovakiet X X X X X17 

Slovenien X X X X   

Spanien X X X X X10 

Sverige X X X X   

Det Forenede Kongerige X X X X   

Tiltrædende lande og kandidatlande 

Kroatien X - X X  

Island X X X X  

Note: Spørgsmål i spørgeskemaet: Hvilke af følgende institutionelle former hører efter Deres 

mening til 'socialøkonomien' i Deres land, og hvilket beslægtet begreb er efter Deres opfattelse 

det mest almindeligt anerkendte? 

 

Andre særlige socialøkonomiske former i 

hvert land: 

X1: Socialøkonomiske virksomheder 

X2: Selskaber med sociale formål 

X3: Socialøkonomiske virksomheder  

X4: Fællesvirksomhedsudvalg, frivillige 

sociale sikringsordninger  

X5: Frivillige tjenester og bureauer, 

socialøkonomiske virksomheder for 

handicappede, kvinde- og 

miljøbevægelsernes alternative 

virksomheder, selvhjælpsorganisationer, 

sociokulturelle centre, virksomheder til 

arbejdsintegration, lokale udvekslings- og 

handelsvirksomheder, 

naboskabsvirksomheder og andre lokale 

fællesvirksomheder 

X6: Folkevirksomheder 

X7: Andelslånekasser 

X8: Frivillige organisationer, særlige 

foreningsformer som foreninger til fremme 

af social ligestilling og famileforeninger, 

lokale stiftelser, ngo'er, IPAB (offentlige 

velgørenhedsinstitutioner) 

X9: Misericordias; IPSS (Instituiçoes 

Particulares de Solidariedade Social) 

X10: Sociedades Laborales, Empresas de 

Inserción, Centros Especiales de Empleo, 
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særlige grupper som ONCE, Sociedades 

Agrarias de Transformación 

X11: Almennyttige foreninger 

X12: Nonprofitvirksomheder 

X13: Andelslånekasser og 

socialøkonomiske virksomheder 

X14: Orkesterforeninger 

X15: Centre for socioøkonomisk integration 

X16: Unitati Autorizate Proteiate (godkendte 

beskyttede enheder) 

X17: Beskyttede værksteder, sociale 

tjenester 

 

 

Socialøkonomien i Europa – platforme og netværk 

 

Der er blandt sociale organisationer en naturlig tendens til at slutte sig sammen i grupper på 

grundlag af fælles økonomiske ligheder og interesser. Nogle af de socialøkonomiske 

erhvervsgrupper og netværk, der er blevet oprettet for at styrke konkurrencedygtigheden, er 

veritable europæiske virksomhedsgiganter.  Der er også dannet grupper på det politiske 

område. 

 

Den socialøkonomiske bevægelse i Europa har oprettet mange organisationer, der skal 

repræsentere den. Igennem disse deltager den i udarbejdelsen og gennemførelsen af nationale 

politikker og EU-politikker, når det i disse processer tillades, at denne form for sociale 

samtalepartnere inddrages. 

 

 I de forskellige europæiske lande er de sammenslutninger, der repræsenterer 

socialøkonomiske virksomheder og organisationer, hovedsagelig dannet ud fra et sektorbaseret 

perspektiv, og der er oprettet organisationer, foreninger og platforme, der blandt andet 

repræsenterer andelslånekasser og arbejds- og landbrugskooperativer samt gensidige 

forsikringsselskaber, velgørende selskaber og foreninger og andre ikkestatslige organisationer 

med socialt sigte.  

 

Dette er også sket på europæisk niveau, hvor socialøkonomien (enten 'grupperne' inden for den 

eller socialøkonomien som helhed) historisk har spillet en rolle med hensyn til de forskellige EU-

politikker. Dette har været tydeligt, siden Romtraktaten blev undertegnet, og hvor Eurocoop, 

organisationen der repræsenterer de europæiske forbrugeres interesse, blev oprettet, samt i 

udviklingen af den fælles landbrugspolitik, som COGECA (sammenslutningen af 

landbrugsandelsorganisationer i EU) har bidraget til. 

 

De organisationer, der repræsenterer socialøkonomien i Europa, er i dag: 

 

1. Den kooperative gruppe: 

- EUROCOOP: Det europæiske fællesskab af brugsforeninger 

- CECODHAS: Det europæiske koordinationsudvalg for det sociale byggeri — den kooperative 

sektion 

- CECOP: Den europæiske sammenslutning af arbejdskooperativer, sociale kooperativer og 

sociale og medarbejderejede virksomheder 

- COGECA: Sammenslutningen af landbrugsandelsorganisationer 

- GEBC: Den europæiske forening af andelskasser 

- UEPS: Den europæiske sammenslutning af sociale apoteker 

 

Cooperatives Europe er paraplyorganisation for alle disse organer, der repræsenterer 

europæiske kooperativer.  
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2. Gruppen af gensidige selskaber: 

- AIM: den internationale sammenslutning af gensidige selskaber 

- AMICE – Sammenslutningen af gensidige forsikringsselskaber og forsikringskooperativer i 

Europa. 

 

3. Gruppen af foreninger og sociale indsatsorganisationer: 

- CEDAG: Den europæiske komité for almennyttige organisationer 

- EFC: Det europæiske center for stiftelser  

- Den europæiske platform for sociale ngo'er.  

 

4. Platforme for socialøkonomiske virksomheder: 

- Social Firms Europe CEFEC: Sammenslutningen af europæiske socialøkonomiske 

virksomheder, beskæftigelsesinitiativer og sociale kooperativer. 

 

De fleste af disse europæiske repræsentative organisationer er selv medlemmer af Social 

Economy Europe, der er den europæiske stående konference af kooperativer, gensidige 

selskaber, foreninger og stiftelser. Den er for tiden EU-institutionernes vigtigste europæiske 

samtalepartner, når det gælder socialøkonomi. Platformen blev oprettet i november 2000 under 

navnet CEP-CMAF.  

 

I nogle lande er de repræsentative foreninger nået ud over sektorniveauet og har oprettet 

tværsektorale organisationer, der udtrykkeligt henviser til socialøkonomien. Som eksempler 

herpå kan nævnes CEPES, den spanske sammenslutning af virksomheder i socialøkonomien, 

og den socialøkonomiske platform i Luxembourg.  

 

Der er også oprettet sammenslutninger ud fra andre kriterier. I de sidste femten år er der f.eks. 

oprettet fælles netværker af platforme, der repræsenterer socialøkonomien, statslige organer 

(som byråd) og/eller virksomheder og andre sociale organisationer. Dette er tilfældet med 

ESMED, Socialøkonomiens Euro-Middelhavs-net, der udgøres af nationale platforme for 

socialøkonomiske virksomheder eller kooperativer i Portugal, Frankrig, Spanien, Italien, 

Marokko og Tunesien, REVES, det europæiske netværk af byer og regioner for socialøkonomi, 

ENSIE, det europæiske netværk for virksomheder inden for den sociale sektor og FEDES, den 

europæiske sammenslutning af sociale arbejdsgivere, der alle arbejder på at fremme 

socialøkonomien. Hvad angår CIRIEC-International, er det et usædvanligt eksempel på en 

organisation, der samler organisationer, der repræsenterer virksomheder i den offentlige sektor 

og i den socialøkonomiske og kooperative sektor i mange europæiske lande, og forskere, der er 

specialister på dette område. 
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KAPITEL 6 

SOCIALØKONOMIEN I EU, I TILTRÆDELSESLANDET OG I KANDIDATLANDET I TAL 

 

 
Målet med dette kapitel er give et overblik over de vigtigste tal vedrørende socialøkonomien i EU 

opdelt efter land og samlet set, idet der skelnes mellem tre organisationsgrupper: kooperativer 

og lignende accepterede former, gensidige selskaber og lignende former og endelig foreninger, 

stiftelser og andre beslægtede nonprofitorganisationer. 

 
Det er vigtigt at udarbejde statistikker med udgangspunkt i undersøgelser i marken og pålidelige 

tal. Det er dog en opgave, der på grund af mangel på tid og penge ikke kan indgå i denne 

undersøgelse og derfor må løftes på et senere tidspunkt.  

 
De statistiske oplysninger i denne undersøgelse bygger på afledte date fra vores 

kontaktpersoner i hvert land (jf. bilag). Referenceperioden er 2009-2010. Tallene er for nogle 

landes vedkommendes et par år gamle, navnlig tallene for foreninger, stiftelser og lignende 

organisationer, hvilket skyldes problemer med at fremskaffe de statistiske oplysninger og med 

kvaliteten af disse. De tal, der blev spurgt om, er tallene for antallet af beskæftigede og om 

muligt fuldtidsækvivalenter, antallet af medlemmer, antallet af frivillige og antallet af 

organisationer og virksomheder. For at kunne sammenligne med den tidligere undersøgelse om 

socialøkonomien i de 25 lande i EU, der blev gennemført af CIRICEC for EØSU, er der lagt 

særlig vægt på tallene vedrørende beskæftigelse. I to tabeller (6.3 og 6.4) sammenlignes de 

vigtigste tal fra begge undersøgelser. 

 
I løbet af dette arbejde viste det sig, at der var store statistiske mangler i oplysningerne fra 

forskellige lande navnlig men ikke udelukkende fra de nye medlemsstater. Hullerne er blevet 

lukket, når det var muligt, med oplysninger fra andre videnskabelige undersøgelser, der nævnes 

i det bibliografiske materiale, fra ICMIF og AMICE, fra Cooperative Europe's undersøgelse af 

organisationer (2010) og undersøgelser fra andre paraplyorganisationer som COGECA og 

Eurocoop. Disse kilder er systematisk nævnt i tabellerne over de forskellige lande.  

 
En betydelig forskel mellem denne undersøgelse og den seneste, som blev foretaget af CIRIEC 

for EØSU, er at de nationale statistiske institutter har gjort et stort arbejde de senere år for at 

fremskaffe pålidelige oplysninger om de forskellige grupper i socialøkonomien, og i et vigtigt 

skridt for at anerkende socialøkonomien i Europa blev undersøgelserne i Spanien, Portugal, 

Grækenland, Tjekkiet og Ungarn gennemført med anvendelse af satellitregnskaberne. 

 
De statistiske oplysninger skal behandles med forsigtighed i betragtning af metoden, navnlig på 

baggrund af vanskelighederne med at foretage en international sammenligning af visse 

oplysninger, da oplysningerne fra visse lande ikke er fuldt pålidelige, da der er en risiko for, at 

visse enheder er opført under flere 'grupper' i det samme land, da de vedrører forskellige år, og 

da kilderne for de samme 'grupper' og lande ikke er de samme for de to referenceperioder 

(2002-2003 og 2009-2010), og hvad angår det sidste forhold om oplysningerne har kunnet 

fremskaffes eller ej. 

 
Nedenstående tabel viser den socialøkonomiske situation i EU-landene og behøver ingen 

nærmere forklaring. 

 
Den vigtigste konklusion er, at socialøkonomien i EU er en vigtig faktor både menneskeligt og 

økonomisk, idet over 14,5 mio. mennesker har en betalt beskæftigelse inden for denne sektor, 

hvilket svarer til omkring 6,5 % af den arbejdende befolkning i EU-27. Det fremgår af disse 

aggregater, at det er en virkelighed, som hverken kan eller bør ignoreres af samfundet og dets 

institutioner. 
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En anden konklusion, det er værd at fremhæve er, at socialøkonomien med visse undtagelser er 

relativ lille i de nye medlemsstater sammenlignet med de 15 'gamle' medlemsstater. Hvis 

socialøkonomien skal udvikle dets fulde potentiale i disse lande, er det nødvendigt, at den 

mindst kommer op på det samme niveau som i de andre EU-lande.  

 
Den tredje konklusion er, at socialøkonomien er vokset mere end befolkningen som helhed i 

perioderne 2002-2003 og 2009-2010 med en stigning fra 6 % af den samlede lønnede 

europæiske arbejdsstyrke til 6,5 % og fra 11 mio. arbejdspladser til 14,5 mio. arbejdspladser. 

 
Tabel 6.1. Betalt beskæftigelse inden for kooperativer, gensidige selskaber og foreninger 
i EU (2009-2010) 
 

Land Kooperativer 

Gensidige 

selskaber Foreninger 

I alt 

 

Østrig 61 999 1 416 170 113 233 528 

Belgien 13 547 11 974 437 020 462 541 

Bulgarien 41 300 ikke relevant 80 000 121 300 

Cypern 5 067 ikke relevant. ikke relevant 5 067 

Tjekkiet 58 178 5 679 96 229 160 086 

Danmark 70 757 4 072 120 657 195 486 

Estland 9 850 ikke relevant 28 000 37 850 

Finland 94 100 8 500 84 600 187 200 

Frankrig 320 822 128 710 1 869 012 2 318 544 

Tyskland 830 258 86 497 1 541 829 2 458 584 

Grækenland 14,983 1140 101 00 117 123 

Ungarn 85 682 6 676 85 852 178 210 

Irland 43 328 650 54 757 98 735 

Italien 1 128 381 ikke relevant 1 099 629 2 228 010 

Letland 440 ikke relevant ikke relevant 440 

Litauen 8 971 ikke relevant ikke relevant 8 971 

Luxembourg 1 933 ikke relevant 14 181 16 114 

Malta 250 ikke relevant 1 427 1 677 

Nederlandene 184 053 2 860 669 121 856 054 

Polen 400 000 2 800 190 000 592 800 

Portugal 51 391 5 500 194 207 251 098 

Rumænien 34 373 18 999 109 982 163 354 

Slovakiet 26 090 2 158 16 658 44 906 

Slovenien 3 428 476 3 190 7 094 

Spanien 646 397 8 700 588 056 1 243 153 

Sverige 176 816 15 825 314 568 507 209 

Det Forenede 

Kongerige 236 000 50 000 1 347 000 1 633 000 

Tiltrædende lande og kandidatlande 

Kroatien 3 565 1 569 3 950 9 084 

Island ikke relevant 221 ikke relevant 221 

I alt EU-15 3 874 765 325 844 8 605 750 12 806 379 

Nye medlemsstater 673 629 36 788 611 338 1 321 755 

I alt EU-27 4 548 394 362 632 9 217 088 14 128 134 

For Italien er tallene for gensidige selskaber er lagt sammen med tallene for kooperativer. 
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Tabel 6.2. Betalt beskæftigelse inden for socialøkonomien i forhold til den samlede 

beskæftigelse i EU (2009-2010) (i tusinder) 

 

Land 

Ansatte i 

social-

økonomien Ansatte i alt % 

Østrig 233,53 4 096,30 5,70 % 

Belgien 462,54 4 488,70 10,30 % 

Bulgarien 121,3 3 052,80 3,97 % 

Cypern 5,07 385,1 1,32 % 

Tjekkiet 160,09 4 885,20 3,28 % 

Danmark 195,49 2 706,10 7,22 % 

Estland 37,85 570,9 6,63 % 

Finland 187,2 2 447,50 7,65 % 

Frankrig 2 318,54 25 692,30 9,02 % 

Tyskland 2 458,58 38 737,80 6,35 % 

Grækenland 117,12 4 388,60 2,67 % 

Ungarn 178,21 3 781,20 4,71 % 

Irland 98,74 1 847,80 5,34 % 

Italien 2 228,01 22 872,30 9,74 % 

Letland 0,44 940,9 0,05 % 

Litauen 8,97 1 343,70 0,67 % 

Luxembourg 16,11 220,8 7,30 % 

Malta 1,68 164,2 1,02 % 

Nederlandene 856,05 8 370,20 10,23 % 

Polen 592,8 15 960,50 3,71 % 

Portugal 251,1 4 978,20 5,04 % 

Rumænien 163,35 9 239,40 1,77 % 

Slovakiet 44,91 2 317,50 1,94 % 

Slovenien 7,09 966 0,73 % 

Spanien 1 243,15 18 456,50 6,74 % 

Sverige 507,21 4 545,80 11,16 % 

Det Forenede 

Kongerige 1 633,00 28 941,50 5,64 % 

Tiltrædende lande og kandidatlande 

Kroatien 9,08 1 541,20 0,59 % 

Island 0,22 165,8 0,13 % 

I alt EU-15 12 806,37 172 790,40 7,41 % 

I alt EU-27 14 128,13 216 397,80 6,53 % 

 

* Arbejdende befolkning fra 16 til 65 år, Eurostat, 2010. 
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Tabel 6.3. Udviklingen i betalt beskæftigelse i socialøkonomien i Europa  

 

Land 

Beskæftigelse i 

socialøkonomien   

2002/2003 2009/2010 Δ% 

Østrig 260 145 233 528 -10,23 % 

Belgien 279 611 462 541 65,42 % 

Bulgarien ikke relevant 121 300 ikke relevant 

Cypern 4 491 5 067 12,83 % 

Tjekkiet 165 221 160 086 -3,11 % 

Danmark 160 764 195 486 21,60 % 

Estland 23 250 37 850 62,80 % 

Finland 175 397 187 200 6,73 % 

Frankrig 1 985 150 2 318 544 16,79 % 

Tyskland 2 031 837 2 458 584 21,00 % 

Grækenland 69 834 117 123 67,72 % 

Ungarn 75 669 178 210 135,51 % 

Irland 155 306 98 735 -36,43 % 

Italien 1 336 413 2 228 010 66,72 % 

Letland 300 440 46,67 % 

Litauen 7 700 8 971 16,51 % 

Luxembourg 7 248 16 114 122,32 % 

Malta 238 1 677 604,62 % 

Nederlandene 772 110 856 054 10,87 % 

Polen 529 179 592 800 12,02 % 

Portugal 210 950 251 098 19,03 % 

Rumænien ikke relevant 163 354 ikke relevant 

Slovakiet 98 212 44 906 -54,28 % 

Slovenien 4 671 7 094 51,87 % 

Spanien 872 214 1 243 153 42,53 % 

Sverige 205 697 507 209 146,58 % 

Det Forenede Kongerige 1 711 276 1 633 000 -4,57 % 

Tiltrædende lande og kandidatlande 

Kroatien ikke relevant 9 084 ikke relevant 

Island ikke relevant 221 ikke relevant 

I alt EU-15 10 233 952 12 806 379 25,14 % 

Nye medlemsstater 908 931 1 321 755 45,42 % 

I alt EU-27 11 142 883 14 128 134 26,79 % 

 

 

 



 

Tabel 6.4. Udviklingen i betalt beskæftigelse i socialøkonomien i Europa  

 

Land 

Arbejdspladser 2002/2003 Arbejdspladser 2009/2010 Δ% 

Kooperativer Foreninger Kooperativer Foreninger Kooperativer Foreninger 

Østrig 62 145 190 000 61 999 170 113 -0,23 % -10,47 % 

Belgien 17 047 249 700 13 547 437 020 -20,53 % 75,02 % 

Bulgarien ikke relevant ikke relevant 41 300 80 000 ikke relevant ikke relevant 

Cypern 4 491 ikke relevant 5 067 ikke relevant 12,83 % ikke relevant 

Tjekkiet 90 874 74 200 58 178 96 229 -35,98 % 29,69 % 

Danmark 39 107 120 657 70 757 120 657 80,93 % 0,00 % 

Estland 15 250 8 000 9 850 28 000 -35,41 % 250,00 % 

Finland 95 000 74 992 94 100 84 600 -0,95 % 12,81 % 

Frankrig 439 720 1 435 330 320 822 1 869 012 -27,04 % 30,21 % 

Tyskland 466 900 1 414 937 830 258 1 541 829 77,82 % 8,97 % 

Grækenland 12 345 57 000 14 983 101 000 21,37 % 77,19 % 

Ungarn 42 787 32 882 85 682 85 852 100,25 % 161,09 % 

Irland 35 992 118 664 43 328 54 757 20,38 % -53,86 % 

Italien 837 024 499 389 1 128 381 1 099 629 34,81 % 120,19 % 

Letland 300 ikke relevant 440 ikke relevant 46,67 % ikke relevant 

Litauen 7 700 ikke relevant 8 971 ikke relevant 16,51 % ikke relevant 

Luxembourg 748 6 500 1 933 14 181 158,42 % 118,17 % 

Malta 238 ikke relevant 250 1 427 5,04 % ikke relevant 

Nederlandene 110 710 661 400 184 053 669 121 66,25 % 1,17 % 

Polen 469 179 60 000 400 000 190 000 -14,74 % 216,67 % 

Portugal 51 000 159 950 51 391 194 207 0,77 % 21,42 % 

Rumænien ikke relevant ikke relevant 34 373 109 982 ikke relevant ikke relevant 

Slovakiet 82 012 16 200 26 090 16 658 -68,19 % 2,83 % 

Slovenien 4 401 ikke relevant 3 428 3 190 -22,11 % ikke relevant 

Spanien 488 606 380 060 646 397 588 056 32,29 % 54,73 % 

Sverige 99 500 95 197 176 816 314 568 77,70 % 230,44 % 

Det Forenede 

Kongerige 190 458 1 473 000 236 000 1 347 000 23,91 % -8,55 % 

Tiltrædende lande og kandidatlande 

Kroatien ikke relevant ikke relevant 3 565 3 950 ikke relevant ikke relevant 

Island ikke relevant ikke relevant ikke relevant ikke relevant ikke relevant ikke relevant 

I alt EU-15 2 946 302 6 936 776 3 874 765 8 605 750 31,51 % 24,06 % 
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Tabel 6.5. Frivillige i EU i 2011  

 

Land 

% af den voksne  

befolkning 
Antal frivillige 

Østrig 37 % 2 638 255 

Belgien 26 % 2 341 994 

Bulgarien 12 % 784 501 

Cypern 23 % 153 531 

Tjekkiet 23 % 2 072 862 

Danmark 43 % 1 949 371 

Estland 30 % 341 166 

Finland 39 % 1 740 611 

Frankrig 24 % 12 646 908 

Tyskland 34 % 24 065 072 

Grækenland 14 % 1 355 390 

Ungarn 22 % 1 878 243 

Irland 32 % 1 124 535 

Italien 26 % 13 484 222 

Letland 22 % 426 628 

Litauen 24 % 679 138 

Luxembourg 35 % 144 534 

Malta 16 % 55 975 

Nederlandene 57 % 7 787 384 

Polen 9 % 2 914 610 

Portugal 12 % 1 082 532 

Rumænien 14 % 2 549 410 

Slovakiet 29 % 1 332 145 

Slovenien 34 % 598 298 

Spanien 15 % 5 867 518 

Sverige 21 % 1 636 160 

Det Forenede Kongerige 23 % 11 774 457 

Tiltrædende lande og kandidatlande 

Kroatien ikke relevant ikke relevant 

Island ikke relevant ikke relevant 

Kilde: Eurobarometer/Europa-Parlamentet 75.2: Frivilligt arbejde. 
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KAPITEL 7 

LOVGIVNINGEN OM DE SOCIALØKONOMISKE AKTØRER I LANDENE I EU OG I 

TILTRÆDELSESLANDET/KANDIDATLANDET OG DE OFFENTLIGE POLITIKKER, DER ER 

INDFØRT, MED FOKUS PÅ NYERE NATIONAL LOVGIVNING OM SOCIALØKONOMIEN 

 

7.1. Lovgivningen om aktørerne på det socialøkonomiske område 

7.2. Offentlige politikker vedrørende socialøkonomi i EU-landene  

7.3. Nyere national lovgivning om socialøkonomien i EU 

 

 

7.1 Lovgivningen om aktørerne på det socialøkonomiske område 

 

De institutionelle rammer har stor betydning for socialøkonomiens størrelse og synlighed. Det 

fremgår af de lovbestemmelser, der fastlægger disse rammer, at anerkendelse af sektoren kan 

antage tre forskellige former: 

1) De offentlige myndigheder anerkender udtrykkeligt, at de socialøkonomiske organisationer er 

anderledes og derfor skal gives særbehandling. Formålet med lovgivningen er her at give dem en 

institutionel status som private aktører. 

2) Anerkendelse af, at disse organisationer kan og har frihed til at handle på alle økonomiske og 

sociale områder.  

3) Anerkendelse af disse organisationer som forhandlingspartnere i udarbejdelsen og 

gennemførelsen af offentlige politikker, idet de betragtes som legitime partnere i dette arbejde. 

 

I Europa er de forskellige organisationsformer i socialøkonomien ikke altid tilstrækkeligt 

institutionaliseret inden for disse tre områder.  

 

For så vidt angår det første område er ikke alle socialøkonomiske organisationsformer lige 

anerkendt i lovgivningen i de forskellige lande i EU.  

 

Kooperativer er udtrykkeligt anerkendt i Romtraktatens artikel 58 som en særlig type selskab og i 

en række medlemslandes forfatninger, herunder i Grækenland, Italien, Portugal og Spanien, og 

selv om der er fastlagt lovgivningsmæssige rammer for deres virke, som garanterer 

medlemmernes og tredjemands rettigheder, findes der ikke altid på nationalt plan en særlig lov, 

der regulerer alle kooperativer. Lande som Danmark, Tjekkiet og Storbritannien har ingen 

overordnet lovgivning om kooperativer, men dog love vedrørende bestemte typer af kooperativer: 

andelsboliger i Danmark, kreditforeninger og –sammenslutninger i Storbritannien og Tjekkiet. 

Dette står i modsætning til situationen i andre lande som Spanien, Italien og Frankrig, hvor der er 

gået inflation i lovgivningen med forskellige love for hver kooperativform og forvaltningsniveau 

(nationalt og regionalt). 

 

Situation er tilsvarende for så vidt angår de forskelle i juridisk status, der gælder for 

organisationsformerne i socialøkonomien i Europa, hvilket fremgår af tabel 7.1 og 7.2. Disse tre 

grupper er afgrænset: I den første gruppe er der særlig lovgivning for socialøkonomiens 

organisationsformer, i den anden gruppe er lovbestemmelser vedrørende socialøkonomiens 

organisationsformer indeholdt i forskellige love, og i den tredje gruppe er der ingen antydning af 

lovgivning vedrørende socialøkonomiens organisationsformer. 
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Tabel 7.1. Retlig anerkendelse af særlige socialøkonomiske organisationsformer  

 

 Kooperativer 

Gensidige 

selskaber Foreninger Stiftelser 

Østrig JA JA JA JA 

Belgien JA JA JA JA 

Bulgarien JA nej JA JA 

Kroatien JA nej JA JA 

Cypern JA ikke relevant ikke relevant ikke relevant 

Tjekkiet R nej JA JA 

Danmark JA JA JA JA 

Estland nej nej JA JA 

Finland JA JA JA JA 

Frankrig JA JA JA JA 

Tyskland JA JA JA JA 

Grækenland JA - JA JA 

Ungarn JA nej JA JA 

Island JA  nej JA 

Irland R nej nej nej 

Italien JA JA JA JA 

Letland JA nej JA JA 

Litauen JA nej JA JA 

Luxembourg JA JA JA JA 

Malta JA ikke relevant ikke relevant ikke relevant 

Nederlandene JA JA JA JA 

Polen JA JA JA JA 

Portugal JA JA JA JA 

Rumænien JA JA JA JA 

Slovakiet JA JA JA JA 

Slovenien nej nej JA JA 

Spanien JA JA JA JA 

Sverige JA nej JA JA 

Det Forenede 

Kongerige R R JA JA 

Bemærkning: Spørgeskemaets spørgsmål: Eksisterer der en klart afgrænset og særlig juridisk 

form for de socialøkonomiske institutionelle former, f.eks. en særlig lovgivning? 

R: angiver, at der i dette land er visse retlige bestemmelser om denne socialøkonomiske 

organisationsform, men bestemmelserne kan være spredt i forskellige love. 

 

Der er i de senere år blevet vedtaget ny lovgivning af betydning i flere af de nye 

EU-medlemslande. De er opført i tabel 7.2. 

 

7.2 Offentlige politikker vedrørende socialøkonomi i EU-landene  

 

Gennem det sidste kvarte århundrede har der været talrige nationale og regionale myndigheder i 

EU, der har ført offentlig politik med specifik henvisning til socialøkonomien samlet set eller til dele 

heraf. Generelt har de udformet sektorpolitikker, der har indeholdt udtrykkelige henvisninger til de 

institutionelle rammer, der udgør socialøkonomien, selvom disse referencer har været 

fragmentariske og usammenhængende. Eksemplerne omfatter aktive beskæftigelsespolitikker, 

der inddrager arbejdskooperativer og integrerende virksomheder, sociale 

tjenesteydelsespolitikker, hvor foreninger, stiftelser og andre nonprofitorganisationer har spillet en 
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vigtig rolle, politikker på områderne landbrug og udvikling af landdistrikterne, som 

landbrugskooperativer har været inddraget i eller referencer til gensidige forsikringsselskaber som 

elementer af de sociale sikringsordninger. På det seneste og i enkeltstående tilfælde, er der blevet 

udformet politikker, der specifikt er møntet på socialøkonomien. Nogle vedrører virksomheder, der 

fungerer på markedsvilkår, og andre er rettet mod nonprofitorganisationer, der fungerer uden for 

markedet, men der er sjældent tale om politikker, der dækker begge områder. 

 

Mere specifikt omfatter de vigtigste faktorer, der bestemmer omfanget og betydningen af de førte 

politikker, og den plads, som socialøkonomien har i disse politikker, den sociale og politiske 

anerkendelse af socialøkonomien som en institutionel virkelighed, samfundets og de politisk 

ansvarliges opfattelse af socialøkonomien med hensyn til den rolle, som den spiller i den 

flerdimensionale udvikling (økonomisk, social, kulturel) af nationen, socialøkonomiens vægt og 

historie og endelig dens mulighed for at blive til en troværdig repræsentativ partner med hensyn til 

at udarbejde og gennemføre offentlige politikker.  

 

En af disse faktorer – den rolle som socialøkonomien kan spille i den flerdimensionale udvikling af 

nationerne – henviser til en konceptuel model af samfundet og udgør grundlaget for integrationen 

af de forskellige sociale og økonomiske kræfter, der sameksisterer i et land. I den henseende er 

der tre fremtrædende samfundsmodeller, hvor socialøkonomiens rolle systematisk er 

antagonistisk. 

 

I den første model, den traditionelle socialdemokratiske model, er det udelukkende staten, der 

gennem omfordeling sørger for opfyldelsen af de sociale behov. Socialøkonomien betragtes her 

som et levn fra fortiden, der kun spiller en sekundær og ubetydelig rolle. De sociale spørgsmål 

betragtes derfor næsten udelukkende som en opgave, staten skal løse. Opgaven finansieres med 

beskatning af kapitalen, der betragtes som det vigtigste redskab til skabelse af rigdom.  

 

I den anden model, den neoliberale model, er økonomien reduceret til at bestå af markedet, der 

udelukkende består af traditionelle overskudsorienterede virksomheder, og det sociale betegner 

kun det, der ikke er til stede på markedet og derfor består af et udbud, der ikke er efterspørgsel 

efter. Socialøkonomien er her ikke kun udelukket fra økonomiens centrale opgaver, den bidrager 

også til at fastholde modsætningen mellem det sociale og det økonomiske på to områder: med 

hensyn til markedet, idet socialøkonomien fremmer en større afhængighed og manglende 

stabilitet af arbejds- og produktionsvilkårene for en stadig større gruppe mennesker, og med 

hensyn til det, der ligger uden for markedet og med hensyn til omfordeling, da socialøkonomien 

stiller spørgsmålstegn ved statens rolle som den vigtigste instans til regulering og omfordeling, og 

idet den fremmer velgørenhed, frivilligt arbejde og sort økonomi (Chavez, 2005).  

 

I den tredje model, det sociale og økonomiske demokrati eller den mangeformede økonomiske 

model, skal de sociale behov opfyldes både af staten (omfordeling) og af samfundet, idet staten 

fortsat er den vigtigste regulator og omfordeler af rigdommene, mens socialøkonomien er aktiv 

både på markedet og uden for markedet. I denne model er det, hvis socialøkonomien skal spille 

en større rolle, nødvendigt på den ene side at råde over passende mekanismer til vurdering af 

socialøkonomiens muligheder og begrænsninger med hensyn til at skabe social merværdi og på 

den anden side at gennemføre vigtige socioøkonomiske og institutionelle ændringer 

(Lévesque, 1997). 
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TABEL 7.2 Andre retlige former for socialøkonomiske virksomheder og organisationer i EU * 

 

Land Andre (specificeres) 

Belgien - Lov om "Sociétés à finalité sociale" (virksomheder med socialt 

formål), 13.4.1995. 

Irland - Credit Union Act (Lov om spare- og låneforeninger), 1997. 

Italien - Lovdekret 155/2006 "Disciplina dell'impresa sociale" (om 

socialøkonomiske virksomheder)  

- Lovdekret. n.460/1997 om Onlus (nonprofit organisationer af 

almennyttig værdi)  

- Lov 49/1987 om udviklingsngo'er 

- Rammelov 266/1991 "Legge Quadro sul volontariato" (om frivilligt 

arbejde). 

Portugal - Lovdekret 119/83, 25.2.83 om "Misericordias" (velgørende 

foreninger) 

Spanien - Lov om "Sociedades laborales" (lønmodtagerejede virksomheder), 

1997  

- Lovdekret 2273/1985 om "Centros Especiales de Empleo para 

minusválidos" (særlige beskæftigelsescentre for handikappede)  

- Lov 12/2001 om "Empresas de Inserción" (integrerende 

virksomheder) yderligere bestemmelse 9, regionale love 

Sverige - Boligforeninger (økonomiske sammenslutninger), 30.5.1991 

Finland - Socialøkonomiske virksomheder, 30.12.2003  

- Lov om "Osuuskuntalaki" (kooperative virksomheder), 

28.12.2001/1488 

Grækenland - Lov 2190/1920 finder anvendelse på folkevirksomheder  

- Lov 2810/2000 og 410/1995 om udviklingsagenturer'  

Nederlandene - Civillovbog 2 (juridiske personer) stammer fra 1860, opdateret i 

1992 

Danmark - Lov om andelsboliger og andre kollektive boligselskaber, 

opdateret i 2006 

Tjekkiet - Lov om almennyttige foreninger (NNO), 1995   

- Forening af lejlighedsejere, 2000       

Ungarn - Nonprofit virksomheder 

Letland - Andelskasser, 15.7.1993 

Litauen - Spare- og låneforeninger, 1995  

- Socialøkonomiske virksomheder, 2004 

Polen - Sociale kooperativer, 2006 

- Lov om social beskæftigelse for centre for social integration. 

13.6.2003 

- Lov om almennyttige aktiviteter og frivilligt arbejde for almennyttige 

organisationer, 24.4.2004 

Det Forenede 

Kongerige 

- Lov om "Community interest company (CIC)" (Almennyttige 

virksomheder)  

* Den retlige status adskiller sig fra kooperativer, gensidige selskaber, foreninger og stiftelser. 

Bemærkning: Spørgeskemaets spørgsmål: Eksisterer der en klart afgrænset og særlig juridisk 

form for de i afsnit 5 nævnte socialøkonomiske institutionelle former, f.eks. en særlig lovgivning? 

Gør i bekræftende fald rede for dem.  
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Tabel 7.3 Særlig skattemæssig behandling af socialøkonomiske organisationer i EU 

 

  Kooperativer 

Gensidige 

selskaber Foreninger Stiftelser 

Østrig JA - JA JA 

Belgien JA JA JA JA 

Bulgarien - - - - 

Cypern JA ikke relevant ikke relevant ikke relevant 

Tjekkiet - - JA JA 

Danmark JA - JA JA 

Estland - - - JA 

Finland JA - JA JA 

Frankrig JA JA JA JA 

Tyskland - JA JA JA 

Grækenland JA JA JA JA 

Ungarn JA JA JA JA 

Irland JA - - - 

Italien JA JA JA JA 

Letland JA - JA JA 

Litauen ikke relevant ikke relevant ikke relevant ikke relevant 

Luxembourg - - - JA 

Malta JA ikke relevant JA JA 

Nederlandene JA JA JA JA 

Polen - - - - 

Portugal JA JA JA JA 

Rumænien - JA JA JA 

Slovakiet - JA JA JA 

Slovenien ikke relevant ikke relevant ikke relevant ikke relevant 

Spanien JA JA JA JA 

Sverige - - - - 

Det Forenede 

Kongerige - JA JA JA 

Tiltrædende lande og kandidatlande     

Kroatien - - JA JA 

Island ikke relevant ikke relevant JA JA 

 

Bemærkning: Spørgeskemaets spørgsmål: Eksisterer der en særlig skattemæssig behandling af 

de i afsnit 5 nævnte forskellige socialøkonomiske institutionelle former, der adskiller sig fra den 

skattemæssige behandling af traditionelle private virksomheder? 

 

7.3 Nyere national lovgivning om socialøkonomien i EU 

 

I de sidste ti år har forskellige europæiske lande gjort en særlig indsats for at udarbejde lovgivning 

om socialøkonomien. Det er i denne periode, at debatten omkring det socialøkonomiske begreb, 

definitionen af det, og genstanden for lovgivningen og politikkerne har været stærkest. Nogle af de 

seneste eksempler herpå er Rumænien, Polen og Frankrig, hvor love om socialøkonomien enten 

ikke er blevet forelagt eller har været under kraftig debat. Det centrale punkt er selve 

afgrænsningen af det socialøkonomiske område, om det er under denne betegnelse eller under 

betegnelsen socialøkonomiske virksomheder. Grænserne for socialøkonomien er trukket vidt 

forskelligt i de tre love om socialøkonomen, der er trådt i kraft, de to nationale love i Spanien og 

Grækenland og den regionale lov i Vallonien i Belgien. Forskellene er endnu større, når man ser 
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på afgrænsningen af socialøkonomiske virksomheder, som der er vedtaget en hel del love om 

(jf. tabel 7.1).  

 

Tabel 7.4. Retlig anerkendelse af socialøkonomien eller af socialøkonomiske virksomheder  

 

Land Lov Loven/lovudkastet 

Spanien JA Socialøkonomi (2011) 

Grækenland 

JA Socialøkonomi og socialøkonomiske 

virksomheder (2011) 

Belgien (Vallonien) JA Socialøkonomi (2008, regionalt dekret) 

Finland JA Socialøkonomisk virksomhed (2003) 

Litauen JA Socialøkonomisk virksomhed (2004) 

Italien JA Socialøkonomisk virksomhed (2005) 

Slovenien JA Socialøkonomisk virksomhed (2011) 

Portugal Udkast Socialøkonomi (2012) 

Polen Udkast Socialøkonomi (2012) 

Nederlandene Udkast Socialøkonomisk virksomhed (2012) 

Rumænien Udkast Socialøkonomisk virksomhed (2012) 

Frankrig Udkast Solidaritetsøkonomi (opgivet) 

 

De to nationale lovgivninger om socialøkonomi, der for tiden er gældende, er vedtaget i de to 

lande, der er hårdest ramt af krisen: Spanien og Grækenland. Den første er Spaniens lov 5/2011 

af 29. marts 2011 om socialøkonomi, og den anden er Grækenlands lov 4019/2011 om 

socialøkonomi, socialt iværksætteri og andre bestemmelser. I Belgien har parlamentet i Vallonien 

vedtaget et dekret af 20.11.2008 om socialøkonomi, der minder om den spanske lov. 
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KAPITEL 8 

 

SOCIALØKONOMIEN I EUROPA UNDER DEN GLOBALE KRISE 

 

8.1. Socialøkonomien under cykliske og strukturelle kriser 

8.2. Socialøkonomien under en finanskrise 

8.3. Socialøkonomien under en økonomisk og beskæftigelsesmæssig krise 

8.4. Socialøkonomien under en krise i den offentlige sektor og i velfærdsstaten 

 

 

8.1  Socialøkonomien under cykliske og strukturelle kriser 

 

Årsagerne til krisen, som har ramt Europa i de seneste år, kan føres tilbage til omfattende 

politiske, sociale og økonomiske ændringer som globaliseringens virkninger på de nationale 

kapitalistiske systemer og velfærdsstatsmodellerne, EU's styreform og de fremherskende 

teoretiske samfundsmodeller. Disse elementer er baggrunden for krisen, og de bevirker samtidig, 

at krisen bliver betinget af ydre faktorer, at den bliver mere knyttet til finansielle og økonomiske 

problemer og problemerne vedrørende offentlig finansiering, og at den antager strukturel karakter. 

Hvordan man end ser det, spiller socialøkonomien en vigtig rolle og kan fortsat gøre det. 

 

Hvis man foretager en skelnen mellem en strukturel analyse af den økonomiske krise, hvor denne 

ses som et symptom på fordismens endeligt mod slutningen af 1970, og et mere umiddelbart 

perspektiv, hvor det bemærkes, at der i perioden 1975-2012 har været en række kriser, som 

hverken den liberalt inspirerede deregulering i 1980'erne eller de Keynesinspirerede nationale 

støtteforanstaltninger (navnlig i 2007-2008) har formået at tøjle, er det muligt at påvise, både at 

socialøkonomien og den offentlige indgriben (direkte eller gennem det sociale velfærdssystem) 

har udgjort et kortfristet værn mod krisen, og at socialøkonomien kan være en del af en strukturel 

løsning på krisen, hvis de træk, der kendetegner socialøkonomien, og som synes at være 

velegnede til at forny EU's produktionssystemer, udnyttes godt.  

 

Socialøkonomien som et værn mod krisen. Der er to grunde til at tro, at socialøkonomien kan 

udfylde denne rolle. Den første er, at socialøkonomien følger særlige regler (nonproft, uddeling af 

overskud, dobbeltsidet natur). Dette betyder, at socialøkonomiske enheder ikke kan købes, fordi 

der ikke er et marked for dets aktier, kun svært kan flyttes til udlandet, da grupper af mennesker 

har slået rod, der hvor de er, er mere modstandsdygtige, da de har opbygget økonomiske 

reserver, der ikke kan uddeles til aktionærerne og økonomisk set er mere smidige på grund af 

afgørelserne om fordelingen mellem umiddelbar indtægt og uddeling af overskud, (dvs. til aktier i 

arbejdskooperativet, til betalinger i gensidige forsikringsselskaber og i virksomheder). Endelig er 

de socialøkonomiske enheders strategier mere langsigtede. 

 

Den anden grund er, at enhedernes sociale forpligtelser og demokratiske virkemåde betyder, at 

det i krisetider er muligt at nå til en vis grad af enighed. I de socialøkonomiske enheder er 

arbejdstiderne og lønningerne ofte mere fleksible (holdt nede i små foreninger, afhængig af 

arbejdet i arbejdskooperativerne), lønstrukturerne er mindre hierarkiske (undtagen i filialer: 

jf. INSEE Première, februar 2012), og beskæftigelsessituationen er mere stabil (færre afgange, de 

ældre beholdes i arbejdet, kvinderne integreres. Omvendt garanterer usikre ansættelsesforhold 

ikke en enheds overlevelse, som f.eks. inden for hjemmehjælp, i sportsforeninger og kulturelle 

foreninger). Da folk udenfor enheden har tillid til den, modtager den fortsat donationer og 

tiltrækker frivillig arbejdskraft, hvilket mindsker virkningerne af markedstilbagegang (kooperativer 

er blevet ramt mindre end overskudsorienterede virksomheder) og nedskæringer i den offentlige 

støtte (forudsat, at der er offentlig opbakning til enheden). 
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Socialøkonomien som en del af en strukturel løsning på krisen. Udover at socialøkonomiske 

enheder ikke er 'blevet finansialiseret' (hvis man ser bort fra eventuelle overskudsorienterede 

filialer, der ikke følger de oprindelige grundlæggende socialøkonomiske principper), er de godt i 

stand til at bane vejen for en løsning på den økonomiske krise, der baserer sig på nye forbindelser 

mellem individ og samfund, mellem autonomi og indbyrdes afhængighed og mellem individuelt og 

kollektivt ansvar. Dette er karakteristisk for et højere niveau af viden og innovation (i tråd med 

Lissabonstrategien), der undertiden betegnes som den kvartære økonomiske sektor.  

 

Det er en vidensbaseret økonomi, da den lægger vægt på kollektiv læring og på kompetencer og 

på livslang opbygning af disse inden for den økonomiske aktivitet (udover formel oplæring). 

 

Det er en økonomi, der er kendetegnet ved, at den skaber kontakter, da transaktionerne samtidig 

opbygger forbindelserne mellem producenterne og brugerne, da aktørerne inddrages, og da der 

lægges stor vægt på forholdet mellem aktørerne i transaktionen – jf. J. Gadrey. 

 

Det er en økonomi præget af funktionalitet, hvilket skyldes princippet om "åbne døre", der 

fremmes af det kollektive ejerskab og adgangen knyttet til det individuelle ejerskab, da der lægges 

vægt ikke på produktet, men på funktionen (bolig, transport, fødevarer osv.), på grund af 

merværdien, som tjenesteydelserne bibringer produktet ("kombinerede produkter") og på grund af 

den tværfaglige tilgang – jf. Du Tertre. 

 

Det er en økonomi præget af industriel symbiose. De socialøkonomiske enheder var pionerer med 

hensyn til genbrug (papir, pap, stof osv.) og de investerer stadig mere i energibesparende 

foranstaltninger og bæredygtig energi (f.eks. andelsvindmølleparker i Danmark, Enercoop i 

Frankrig), økologiske bygninger og boligfornyelser med sigte på decentraliseret produktion. 

 

Det er derfor klart, at den socialøkonomiske sektor udfylder en modcyklisk og innovativ rolle i 

disse tider præget af økonomiske og sociale omvæltninger. Det viser dog også, at 

socialøkonomien kan tage aktivt del i nye og mere kooperative former for socioøkonomisk 

regulering (ved siden af den administrative og den konkurrencemæssige regulering), hvis 

myndighederne anerkender særkendetegnene i socialøkonomien, der består i at kombinere 

økonomisk udvikling og social udvikling, og ikke ser den ene som underordnet den anden (social 

udvikling som et biprodukt af den økonomiske udvikling). 

 

8.2  Socialøkonomien under en finanskrise 

 

De vigtigste træk ved finanskrisen er kendt: for det første er kapitalen globaliseret, hvilket har 

betydet, at den internationale kapitals magt og muligheder for at flytte rundt er øget, og statsejede 

investeringsfonde (som Kuwaits) spiller en central rolle. Disse internationale finansmæssige 

forhold udgør en udfordring for den lokale og nationale lovgivning. For det andet har den til 

stadighed mere komplekse natur af de finansielle instrumenter og de finansielle institutioners 

sammenkædning vist, at regulerings- og certificeringssystemerne (f.eks. ratingbureauerne) og 

branchens interne finansielle organisationer har fået større betydning, men paradoksalt nok har 

det været gængs politik at begrænse reguleringen af finanssektoren på nationalt og internationalt 

niveau. Da finanskrisen eksploderede i 2008, var det for sent. 

 

Den socialøkonomiske sektors forbindelse til krisen har været anderledes, navnlig hvad angår 

finanssektoren i socialøkonomien. Først og fremmest var det ikke socialøkonomien eller de 

finansielle institutioner i denne, der forårsagede krisen. Krisen skyldes sociale værdier som 

griskhed og rivalisering, både mellem personer og mellem sociale grupper, hvilket er værdier, der 

er fremmede for den socialøkonomiske sektor. For det andet er de finansielle institutioner i den 

socialøkonomiske sektor blevet mindre hårdt ramt af finanskrisen, i det mindste i begyndelsen, da 

de havde bundet sig mindre til de former for aktiver, der forårsagede krisen, og de er også 

stærkere knyttet til lokalt forankrede økonomiske aktiviteter. Hvad der i sidste ende har haft 
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negative konsekvenser for finanssektoren i den socialøkonomiske sektor er varigheden af krisen 

og kreditrationeringen (jf. Palomo, 2010). For det tredje har den socialøkonomiske sektor under 

de nuværende forhold, der er præget af kreditrationering og stigende økonomisk udelukkelse, vist 

at den kan være socialt nyskabende, og at den kan opfylde de sociale behov gennem egne 

alternative former for solidaritetsfinansiering som etiske banker og social valuta, der ikke kun 

stiller kredit til rådighed men også skaber tillid til de finansielle tjenesteydelser. De 

mikrokreditbanker, som modtageren af Nobels fredspris 2006, Mohammed Yunus fra Bangladesh, 

har udtænkt, er et klassisk eksempel. Disse organisationer fremmer ikke kun økonomisk 

integration, de har også givet et talerør til kvinderne og øget kvindernes købekraft og 

forhandlingsstyrke i lande, hvor de socialt og økonomisk hidtil har haft meget lidt indflydelse. I 

Europa er der eksempler på organisationer, der yder små lån til kvinder og sårbare sociale 

grupper, eller som er mere bevidste om etiske målsætninger herunder etiske banker (Triodos 

Bank eller den italienske Banca Etica), franske CIGALES (Clubs d'Investisseurs pour une Gestion 

Alternative et Locale de l'Épargne Solidaire (investorforening for en alternativ og lokal forvaltning 

af solidaritetsopsparinger) og CDFI (Community Development Financial Institutions). Mange af 

disse organisationer er medlemmer a INAISE-netværket (international forening for investorer i 

socialøkonomien). 

 

Socialøkonomien spiller en rolle med hensyn til at regulere kapitalmarkedet i den forstand, at den 

integrerer store grupper af befolkningen, der er udelukket fra den traditionelle banksektor, i 

finanssektoren. Den er en vigtig kilde til offentlig finansiering og støtte for mennesker med få 

midler, og kollektivt kontrollerer den de finansielle strømme fra arbejdet og organisationerne i 

socialøkonomien (som løn- og pensionsfonde, etiske og sociale banker, kreditforeninger og 

reserverne og andre midler fra kooperativernes og de gensidige selskabers overskudsgivende 

forretninger). Derudover har kreditforeningernes adfærd under den nuværende lavkonjunktur 

været forbilledlig. De er ikke ansvarlige for den nuværende internationale finanskrise og er ikke 

blevet så hårdt ramt af krisen som andre finansielle institutioner. De har derimod hele tiden haft 

sunde regnskaber, og løser fortsat deres opgave med at yde kredit og fremme økonomisk 

integration. 

 
8.3  Socialøkonomien under en økonomisk og beskæftigelsesmæssig krise 

 
Den sociale merværdi, som socialøkonomien skaber, ses sandsynligvis tydeligst i dens regulering 

af de talrige skævheder på arbejdsmarkedet. Det er ikke for ingenting, at det i de europæiske 

lande er arbejds- og socialministeren der har ansvaret for at fremme socialøkonomien.  

 
Historisk har socialøkonomien bidraget til at skabe nye job, bevare arbejdspladser i kriseramte 

og/eller lukningstruede sektorer og virksomheder, øge jobstabiliteten, flytte arbejdspladser fra den 

sorte til den officielle økonomi, holde liv i færdigheder (f.eks. håndværk) og udforske nye former 

for beskæftigelse (f.eks. socialpædagog) og oprette adgangsveje til arbejdsmarkedet for særligt 

dårligt stillede grupper og socialt udstødte (jf. Demoustier in CIRIEC, 2000). I løbet af de sidste 

årtier har statistikker vist, at den er en vægtig jobskabende sektor i Europa, og at den er mere 

lydhør over for beskæftigelsen end andre sektorer i økonomien, som det fremgår af nedenstående 

skemaer. 

 
Socialøkonomien bidrager til at rette op på tre store skævheder på arbejdsmarkedet: 

arbejdsløshed, manglende jobstabilitet og de arbejdsløses manglende beskæftigelsesegnethed 

og sociale og arbejdsmarkedsmæssige udelukkelse. Traditionelt har arbejdskooperativer og andre 

virksomheder, der kontrolleres eller ejes af arbejderne, været mere aktive på dette område. 

Utallige grupper af arbejdere har i krisetider og stillet over for den vanskelige økonomiske situation 

for den industrielle virksomhed, hvor de arbejder, valgt at ændre eller genoplive disse 

virksomheder i form af kooperativer, så de kan beholde deres arbejde. I en tid, hvor antallet af 

arbejdspladser generelt er faldende, har arbejdskooperativerne øget den direkte beskæftigelse. 

Det er blevet fremhævet (Tomás-Carpi 1997), at beskæftigelsen i den socialøkonomiske sektor 
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under tilbagegange i den økonomiske cyklus og produktmodenheden er mindre følsom over for 

ændringerne i udbud og efterspørgsel globalt og sektorielt (indkomstafhængig beskæftigelse) end 

den private overskudsorienterede sektor. Men der er også blevet skabt betydeligt højere andele af 

direkte arbejdspladser i den socialøkonomiske sektor end i resten af Spanien i økonomiske 

opgangstider som i anden halvdel af 1990'erne. 

 
Nye socialøkonomiske organisationer som sociale kooperativer og andre frivillige organisationer, 

der arbejder inde for de såkaldte nye beskæftigelsesområder som sundhed og sociale tjenester 

og uddannelsesmæssige, kulturelle og forskningsmæssige tjenesteydelser, spiller en meget 

dynamisk rolle som skaber af arbejdspladser i Europa. Disse organisationer har en stor evne til at 

være nyskabende på arbejdsmarkedet ved at skabe adgangsveje fra frivilligt arbejde til lønnet 

arbejde, ved at samle arbejdstimer, udforske nye former for tjenesteydelser og regulere dem ud 

fra et beskæftigelsesmæssigt perspektiv (f.eks. anerkendelse af nye erhverv, tage initiativ til at 

skabe kollektive forhandlingsaftaler osv.) og ved at skabe nye direkte arbejdspladser. 

 
Socialøkonomiens rolle er ikke mindre vigtig – særligt hvad angår de såkaldte integrerende 

virksomheder, særlige beskæftigelsescentre og sociale kooperativer – med hensyn til at integrere 

grupper med særlige beskæftigelsesproblemer som fysisk eller psykisk handicappede eller 'socialt 

handicappede' og mennesker, der har været udelukket fra arbejdsmarkedet i lange perioder og 

befinder sig i en ond cirkel med hensyn til social integration og integration på arbejdspladsen og 

ofte ender som fattige og udstødte. Endelig har socialøkonomien også bidraget til at skabe en 

stærk servicesektor og styrket ligestillingen mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. 

 
Virkningerne af krisen på beskæftigelsen i Europa har været mindre hårde for socialøkonomien 

end for de traditionelle private virksomheder i henhold til de nationale kontaktpunkter, der har 

bidraget til denne undersøgelse, selv om der er store forskelle mellem de forskellige lande og 

sektorer. Generelt modstod beskæftigelsen i socialøkonomien bedre end den private sektor den 

første periode i krisen (2008-2010), selv om antallet af arbejdspladser i de socialøkonomiske 

virksomheder senere faldt som følge af det store omfang af nedgangen.  

 
I en situation, hvor globaliseringen stiger, og regionerne bliver mere sårbare, er evnen til at udnytte 

det lokale økonomiske potentiale, tiltrække udenlandske virksomheder, integrere de økonomiske 

aktiviteter og kollektivt samle kræfterne til en bred revitalisering af lokalområderne af strategisk 

betydning. Under disse forhold har de forskellige former for kooperativer (som 

landbrugskooperativer, arbejdskooperativer, andelskreditinstitutter og integrerende kooperativer), 

foreninger og socialøkonomiske virksomheder bevist deres grundlæggende nytteværdi. 

 
Som det fremgår af nogle af eksemplerne i den forudgående del i denne rapport og af mange 

andre undersøgelser (Comeau et al, 2001, Demoustier, 2005), har socialøkonomien vist et stort 

potentiale for at sætte gang i udviklingen internt i landområder, genoplive industriområder i 

tilbagegang og forny og genoplive forfaldne byområder eller med andre ord for at bidrage til lokal 

økonomisk udvikling, igen at gøre udstrakte områder konkurrencedygtige og lette deres 

integration på nationalt og internationalt niveau og afhjælpe væsentlige geografiske skævheder. 

 
Socialøkonomien spiller ikke en mindre rolle, hvad angår ændringerne i de europæiske samfund. 

Den sociale sektors direkte kontakt med samfundet udstyrer den med en særlig evne til at opdage 

nye behov, kanalisere dem ind i den offentlige administration og traditionelle, overskudsgivende 

private virksomheder, og, hvor det er nødvendigt, skabe kreative strukturelle løsninger.  

 
I nyere tid er der fremkommet innovative initiativer, der er blevet betegnet som den nye 

socialøkonomi. Som en følge af beskæftigelseskrisen i Europa har integrerende virksomheder i 

deres mange udformninger (som de italienske sociale kooperativer) f.eks. udvist stor kreativitet for 

at hjælpe store grupper af arbejdere med at blive integreret på arbejdsmarkedet, og dette før de 

offentlige aktive beskæftigelsespolitikker. Der er opstået borgerinitiativer, der sigter på at udjævne 
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de ulige betingelser for rige og fattige lande i den internationale handel som de organisationer, der 

specialiserer sig i fair trade.  

 
Socialøkonomiens muligheder for innovation er dog ikke udtømt med ovenstående eksempler. På 

området for teknologisk innovation har udviklingen og udbredelsen af nye ideer og innovationer 

været særlig vellykket i de tilfælde, hvor de socialøkonomiske innovationssystemer er struktureret. 

Et afgørende element i disse systemer er den faste overenskomst mellem de aktører i en given 

region, der medvirker til fremme af socialøkonomien, f.eks. de ansvarlige myndighedsorganer, 

universiteter, sammenslutninger og erhvervssektoren inden for selve socialøkonomien. Eksempler 

herpå er Quebec og Modragon-samarbejdet og CEPES-systemet i Andalusien i det sydlige 

Spanien. Kort sagt er socialøkonomien i stand til at iværksætte forskellige typer af nyskabelser, 

som Schumpeter bestemmer som: produkt-, proces-, markeds- og organisationsmæssige. Det 

gælder især den sidste, der også betegnes som social innovation.  

 
8.4  Socialøkonomien under en krise i den offentlige sektor og i velfærdsstaten 

 
Krisen har haft særlige negative følgevirkninger for de offentlige finanser og derved også på 

velfærdsydelserne og de mest sårbare grupper i befolkningen. Udover de faktorer, der udløste 

krisen, og virkningerne af krisen på de offentlige finanser, har vi været vidne til en tilbagekomst af 

en førende global spiller i den internationale finansielle kapitalisme, der med en underdrivelse 

betegnes som markedet, og som har strategiske allierede som ratingbureauerne, visse 

centralbanker som Den Europæiske Centralbank, Den Internationale Valutafond og Europa-

Kommissionen. Denne tilbagekomst er resultatet af den nye form for regulering af de 

internationale finansielle markeder, hvor deres rolle som kreditformidlere til virksomheder, familier 

og den offentlige sektor er blevet drastisk ændret. Følgerne kan mærkes i den private sektor med 

en strukturel nedskæring i forbruget og i investeringerne, og i den offentlige sektor, hvor 

statsgælden er blevet et nyt problem. I de seneste to år har gennemførelsen af krisebekæmpende 

strukturelle tilpasningspolitikker baseret på arbejdsmarkedsreformer og en betydelig 

indskrænkning af velfærdsstaten genoplivet gamle problemer, som for år tilbage efter lang tid med 

velstand og økonomisk stabilitet blev betragtet som løst. Det er problemer som massiv 

arbejdsløshed, manglende jobstabilitet og kraftige nedskæringer i graden af dækning af særlige 

varer og tjenesteydelser som sundhed, uddannelse og sociale tjenesteydelser.  

 
Indførelsen af socialøkonomien i de politiske og økonomiske processer vil give staten mulighed 

for at drage fordel af dens egenskaber, hvilket ikke kun vil bevirke øget ægte demokrati men også 

mere effektive økonomiske politikker af flere grunde:  

 
a) på grund af den socialøkonomiske sektors større nærhed og derfor større kendskab til 

de sociale problemer, behov og mulige løsninger, vil inddragelsen af denne sektor i planlægningen 

af de økonomiske politikker gøre det nemmere at 'ramme rigtigt', når målene og redskaberne skal 

vælges.   

b) på grund af den socialøkonomiske sektors større føling med samfundets interesser og 

behov er den i stand til hurtigere at opdage nye sociale behov og finde løsninger herpå. Staten 

kan drage fordel af denne foregangsaktivitet.  

c) på grund af den socialøkonomiske sektors private natur og sociale føling kan den gå 

videre end de offentlige tiltag, når disse af forskellige grunde er begrænsede. To eksempler kan 

illustrere dette forhold. Det første er sundhedspleje og uddannelse til ulovlige indvandrere: Staten 

kan ikke udbyde dette, før reglerne ændres, selv om samfundet bifalder sådanne tiltag. Det andet 

er økonomiske tiltag fra staten, der selv om de er lovformelige, ikke accepteres af samfundet 

(eller af grupper i samfundet), fordi det er en magt, der betragtes som ulovlig) (f.eks. den britiske 

regerings tiltag i visse områder i Nordirland). I begge tilfælde kan socialøkonomien bryde statens 

begrænsninger.  

d) på grund af den socialøkonomiske sektors evne til at fremme engagement og fælles 

ansvar i samfundet vil en inddragelse af den i de politiske og økonomiske processer gøre det 
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muligt at øge accepten af økonomiske politiske tiltag, da de parter, der tager del i udarbejdelsen 

og gennemførelsen af sådanne tiltag, betragter dem som deres egne. Dette vil give staten 

mulighed for at styre flere ressourcer end den alene vil være i stand til og gør det muligt at åbne 

op for nye muligheder for at føre effektive politikker med sigte på at sætte gang i efterspørgslen 

igen i åbne økonomier, særlig når de kan gennemføres på lokalt niveau med fokus på lokale 

tjenesteydelser.  

e) på baggrund af den socialøkonomiske sektors måder at fordele ressourcer på kan et 

samarbejde mellem staten og denne sektor udgøre en garanti for staten for, at offentlige midler, 

der er øremærket forskellige politikker, navnlig sociale politikker, ikke kanaliseres andre steder 

hen og beslaglægges af private interesser (Vienney, 1994). 

 
En af de mest tydelige og vigtige roller som socialøkonomien i Europa har udfyldt, er sandsynligvis 

dens bidrag til social integration i en situation, hvor den sociale udstødelse øges markant. Denne 

rolle vil blive større i de kommende år.  

 
En af de største opgaver, som de europæiske samfund har skullet løfte, er kampen mod social- 

og arbejdsmæssig udstødelse i et samfund, hvor den sociale integration hovedsagelig finder sted 

gennem lønnet beskæftigelse. Dette giver ikke kun borgerne økonomisk uafhængighed, men 

også værdighed, en deltagelse i samfundet og adgang til tjenesteydelser og nye muligheder. Af 

denne grund har de udstødte især tilhørt de sociale grupper i befolkningen, der er mindre 

konkurrencedygtige, om det så skyldes evner, kompetencer eller kultur, såsom fysiske og 

psykiske handicappede, langtidsarbejdsløse og visse mindretalsgrupper (f.eks. etniske mindretal, 

indvandrere).  

 
På denne baggrund har socialøkonomien suppleret – og først og fremmest banet vejen for - 

offentlige tiltag til bekæmpelse af social udstødelse og udvist en stor evne til social- og 

arbejdsmæssig integration af klart ugunstigt stillede mennesker og geografiske områder. Dette 

har været særligt tydeligt for så vidt angår foreninger, stiftelser, integrerende virksomheder og 

andre socialøkonomiske virksomheder, som har nedbragt antallet af fattige og udstødte (CIRIEC, 

2000; Spear et al., 2001). 

 
I en situation med store sociale og økonomiske omvæltninger er socialøkonomien også et svar på 

de nye former for udstødelse, hvad angår adgang til tjenesteydelser og aktiviteter som de 

finansielle tjenester og forbrug. Den er derfor også et middel, der hjælper sociale grupper, der har 

svært ved at få opfyldt deres behov, med at tage del i samfundslivet. Via socialøkonomien er det 

derfor lykkedes at styrke den demokratiske kultur, øge samfundsdeltagelsen (RedESMED, 2004) 

og skabe et talerør for og give forhandlingsstyrke til sociale grupper, der tidligere ikke deltog i den 

økonomiske udvikling og i udarbejdelsen og gennemførelsen af offentlige politikker, især dem, der 

udformes på det lokale og regionale niveau.  

 
Denne rolle for socialøkonomien er i fuld overensstemmelse med den europæiske sociale model. 

Historisk kendetegnes denne model af målet om at garantere et højt niveau af velfærd og social, 

økonomisk og politisk integration af alle europæiske borgere både gennem offentlige og private 

mekanismer. Det er en målsætning, der fortsat er på dagordenen i det udvidede EU, hvilket 

fremgår af strategien for social samhørighed, der blev vedtaget af Europarådets Ministerkomité i 

2000 og revideret i 2004. I denne strategi bestemmes social samhørighed som et samfunds evne 

til at sikre velfærd for alle dets medlemmer, begrænse ulighederne og forhindre polarisering. Der 

skelnes i strategien mellem fire dimensioner af velfærd: lige adgangsmuligheder, værdighed og 

anerkendelse, frihed og personlig udvikling og deltagelse og inddragelse. Socialøkonomien 

bidrager til at gøre den sociale samhørighed til en konkurrencefaktor. 

 
Socialøkonomien kan spille en endnu større rolle i fremtiden, hvis man betragter de 

begrænsninger, som staten er underlagt med hensyn til at yde sociale velfærdsrelaterede varer og 

tjenesteydelser, og de begrænsninger og ubalancer, der er gældende i den private sektor med 

hensyn til tilvejebringelsen af disse. 
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KAPITEL 9 

 

EU's POLITIKKER OG SOCIALØKONOMIEN MED FOKUS PÅ EUROPA 2020-STRATEGIEN: 

KENDSGERNINGER OG VIRKNINGER 

 

9.1. Socialøkonomien i EU's politikker: kendsgerninger og opfattelser 

9.2. Socialøkonomien inden for Europa 2020-strategien 

9.3. Nylige initiativer fra EU vedrørende socialøkonomien 

 

 

9.1  Socialøkonomien i EU's politikker: kendsgerninger og opfattelser 

 

I løbet af de sidste tre årtier er de forskellige EU-myndigheder i stigende grad blevet 

opmærksomme på socialøkonomien, selvom dette er sket med mellemrum og med institutionelle 

forskelligheder. Socialøkonomiens vigtige rolle for den sociale og økonomiske udvikling i Europa 

og dermed dens position som en hjørnesten i den europæiske sociale model har gradvist vundet 

anerkendelse. 

 

Den lange vej mod institutionel anerkendelse af socialøkonomien og formuleringen af specifikke 

europæiske politikker på området startede i 1980'erne. Det kulminerende i 1989 med 

Kommissionens meddelelse til Rådet om "Virksomheder i den socialøkonomiske sektor: Europas 

marked uden grænser", der foreslog at etablere et europæisk lovgrundlag i form af statutter for 

andelsselskaber, foreninger og gensidige selskaber og skabelsen af den socialøkonomiske enhed 

i Kommissionens generaldirektorat XXIII. I løbet af dette årti udarbejdede to 

fællesskabsinstitutioner, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

(EØSU), en række rapporter, forslag og udtalelser, der satte fokus på den sociale værdi, som 

socialøkonomien skaber, og i begge tilfælde kulminerede det med skelsættende rapporter. 

Parlamentet offentliggjorde rapporter om emner som kooperativers bidrag til regionaludviklingen 

(Avgerinos), kooperativernes rolle i opbygningen af Europa (Mihr), om andelsbevægelsen og 

andelsforetagender i udviklingspolitikken (Trivelli), mens Eyraud, Jospin og Vayssade i 1984 i et 

forslag til resolution opfordrede Rådet og Kommissionen til at undersøge muligheden for en 

europæisk lovgivning om foreninger. Hvad angår Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

sponsorerede det sammen med CCACC (Koordineringsudvalget for Kooperative 

Sammenslutninger i EF) en konference i 1986 om socialøkonomien i Europa og offentliggjorde 

den første europæiske undersøgelse om kooperativer, gensidige selskaber og foreninger.  

 

Fra og med 1989 skete der store fremskridt og enkelte tilbageslag med hensyn til anerkendelsen 

af socialøkonomien og gennemførelsen af politikker herom. Som nævnt ovenstående var den 

første forvaltningsenhed på offentligt niveau, der var specialiseret i socialøkonomien, den 

socialøkonomiske enhed i Kommissionens generaldirektorat XXIII, der blev oprettet i 1989 under 

Jacques Delors' formandskab. Instrukserne for enheden var meget ambitiøse i betragtning af de 

begrænsede finansielle og menneskelige ressourcer, den fik tildelt:  

 

 tage initiativer til at styrke sektoren for kooperativer, gensidige selskaber, foreninger og 

stiftelser 

 udarbejde lovgivning på europæisk niveau om kooperativer, gensidige selskaber og foreninger  

 analysere sektoren  

 sikre sammenhængen i de EU-politikker, der vedrører sektoren  

 samarbejde med eksisterende repræsentative sammenslutninger  
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 knytte forbindelser til de dele af sektoren, der ikke er organiserede  

 udbrede beslutningstagernes kendskab til sektoren for kooperativer, gensidige selskaber, 

foreninger og stiftelser  

 vurdere de problemer, som sektoren står over for  

 repræsentere Kommissionen i relevante forhold over for andre EU-institutioner.  

 

Enheden blev omstruktureret i 2000, hvor dens arbejdsopgaver blev fordelt mellem to 

generaldirektorater: Generaldirektoratet for Erhvervspolitik, hvor kontor 3 "Håndværk og små 

virksomheder, andelsselskaber og gensidige selskaber" blev oprettet med særlig fokus på de 

"erhvervsmæssige aspekter" af kooperativer, gensidige selskaber, foreninger og fonde, og 

Generaldirektoratet for Sociale Anliggender, der fik ansvaret for foreninger og fonde. 

 

Udover det førnævnte kontor har to andre EU-institutioner været vigtige fortalere for 

socialøkonomien: 

 

 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), et af EU's rådgivende organer. I 

EØSU's gruppe III sidder repræsentanter for socialøkonomien, der har etableret en kategori  

for 'socialøkonomi'. EØSU har været særligt aktivt i de seneste år og har offentliggjort flere 

udtalelser. 

 Europa-Parlamentet. Det dannede for første gang en socialøkonomisk arbejdsgruppe 

i 1990, der blev afskaffet og derefter genskabt i 2005. 

 

Et andet organ var det rådgivende udvalg for andelsselskaber, gensidige selskaber, foreninger og 

fonde (CMAF). Det blev etableret i 1998 med henblik på at udtale sig om de forskellige aspekter 

vedrørende fremme af socialøkonomien på EU-plan. Udvalget blev afskaffet under 

omstruktureringen af Kommissionen i 2000, men på initiativ af sektororganisationerne blev den 

stående konference af kooperativer, gensidige selskaber, foreninger og fonde (CEP-CMAF) 

umiddelbart derefter oprettet som en europæisk platform for kontakten til de europæiske 

institutioner. 

 

Ved gennemførelsen af tiltag støder EU-institutionerne konstant ind i to problematiske aspekter i 

forbindelse med socialøkonomien: det mangelfulde retsgrundlag og den utilstrækkelige og for 

generelle definition af begrebet, idet der kæmpes med manglen på eksplicitte referencer i de 

grundlæggende EU-tekster (Rom-traktaten og Maastricht-traktaten), en definition (om nogen) 

baseret på et juridisk grundlag i stedet for gennemførte aktiviteter, og en lang række forskellige 

termer (det tredje system, civilsamfundet, mm.), der hindrer, at man når til enighed om, hvilken 

benævnelse der skal anvendes. 

 

Med hensyn til anerkendelse af socialøkonomien og synliggørelsen af den har de vigtigste 

fremskridt været: 

 

 Europæiske konferencer organiseret af de lande, der har haft formandskabet for Den 

Europæiske Union, eller afholdt inden for rammerne af formandskabet.  

 En række udtalelser fra EØSU, initiativer og udtalelser fra Europa-Parlamentets 

socialøkonomiske arbejdsgruppe og i nogle tilfælde også fra Regionsudvalget eller fra selve 

Kommissionen har bidraget til at synliggøre den sociale sektor og delene heraf. 

 Det Europæiske Observationscenter for SMV'er fokuserede i sin sjette rapport (2000) på 

foreninger og stiftelser.  

 Statutten for det europæiske andelsselskab, der tager sigte på at harmonisere og fremme 

internationaliseringen og give institutionel støtte til bestemte europæiske erhvervsinitiativer, 

har vist sig at udgøre et positivt eksempel i både nye medlemsstater og i lande, hvor der ikke 

er en særlig lovgivning for kooperativer, som Det Forenede Kongerige og Danmark. 
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 Den nye godkendelse af forordningen om sociale bestemmelser  

 En mere gunstig politik vedrørende socialøkonomiske virksomheder.  

 

De mål, som socialøkonomien forbindes med, er i alt væsentligt beskæftigelse, sociale 

tjenesteydelser og social samhørighed, hvilket resulterer i, at der hovedsageligt er tale om en 

socialøkonomisk relation til to hovedområder i den offentlige politik: social og 

beskæftigelsesmæssig integration samt lokal udvikling og jobskabelse. EU-institutionernes 

interesse i at inddrage socialøkonomien i disse målsætninger udgør et grundlæggende fremskridt, 

om end det afslører en snæver opfattelse af socialøkonomiens potentiale og den nytte, denne 

kunne skabe i EU's økonomi og det europæiske samfund, hvilket er omhandlet i kapitel 9 i denne 

rapport. 

 

Vi har ikke set begyndelsen på en EU-budgetpolitik rettet særligt mod socialøkonomien. De to 

forsøg, der er blevet gjort hidtil, har slået fejl. Hensigten med den første, et flerårigt program for 

kooperativer, gensidige selskaber, foreninger og stiftelser i Fællesskabet (1994-1996), var at 

fremme den europæiske socialøkonomi med oprettelse af særlige tværnationale projekter og ved 

at indtænke socialøkonomien i EU's politikker (statistik, uddannelse, forskning og udvikling). Den 

blev godkendt af Europa-Parlamentet med et budget på 5,6 mio. EUR, men blev forkastet af 

Rådet. Det andet forslag til et flerårigt program for socialøkonomien led samme skæbne. 

Uenigheden mellem Rådet og Parlamentet giver sig udtryk i budgettet for socialøkonomien, der 

blev afskaffet af Rådet i 1977 og senere genindført af Europa-Parlamentet. 

 

Inddragelsen af socialøkonomien i EU's budgetpolitik er sket inden for rammerne af politikkerne 

for beskæftigelse og social samhørighed, særligt de flerårige budgetter til fremme af SMV'er og 

beskæftigelse som ADAPT-initiativet, EQUAL-initiativet vedrørende social og 

beskæftigelsesmæssig integration, programmer for lokale indsatser for beskæftigelsen og lokal 

social kapital. Socialøkonomien har også haft betydning i Den Europæiske Socialfond i form af 

foranstaltninger til støtte af lokale initiativer (delforanstaltning 10b), der udtrykkeligt nævner 

socialøkonomien. Disse direkte henvisninger er en del af anerkendelsen af socialøkonomien 

inden for rammerne af Lissabonstrategien for beskæftigelse og lokal udvikling.  

 

Disse programmer har haft en vidtrækkende strukturel virkning, og har såvel nationalt som 

internationalt samlet og struktureret den europæiske socialøkonomi, både hvad angår 

sammenslutninger og netværk og i forskningen, kulturen og politikkerne. EQUAL-programmet er 

særligt vigtigt: det støtter projekter med deltagelse af socialøkonomiske enheder, der bidrager til 

at styrke den nationale socialøkonomi (den tredje sektor) og især vedrører tjenesteydelser til 

lokale samfund, og forbedring af jobkvaliteten. Dets projekter omfatter forelæsninger og debatter, 

der er af central betydning for udbredelsen af kendskabet til konceptet. Det har afgørende 

konsekvenser i lande som Polen, Irland og Østrig. 

 

På Europa-Parlamentets initiativ iværksatte Kommissionen i 1997 en vigtig pilotordning under 

betegnelsen 'Det Tredje System og Beskæftigelsen' – det eneste væsentlige program, der rettede 

sig direkte mod socialøkonomien – med det mål at udforske og fremme mulighederne for 

beskæftigelse i den tredje sektor. Det blev styret af Generaldirektoratet for Beskæftigelse og 

Sociale Anliggender indtil 2001, og der blev sat gang i 81 projekter for et beløb på næsten 

20 mio. EUR. Det blev ikke fortsat. 

 

Der håbes på, at disse positive virkninger også vil komme til udtryk i de nye medlemsstater. På 

denne måde vil socialøkonomien være med til at bygge Europa og et europæisk projekt.  

 

Inden for opbygningen af EU-politikkerne er det vigtigt at fremhæve den centrale rolle, som de 

nationale regeringer udfylder, idet de gennemfører EU-politikkerne i medlemsstaterne. 
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Generaldirektoratet for Erhvervspolitik har også iværksat visse initiativer (Hypsman, 2003). I 2000 

oprettede Kommissionen i Generaldirektoratet for Erhvervspolitik en gruppe for erhvervspolitik, 

der rådgiver Kommissionen om alle spørgsmål på dette område. Denne institution, en tænketank 

og et debat- og høringsorgan, der består af højniveauspecialister fra erhvervslivet og 

repræsentanter fra medlemsstaterne, har ansvaret for at undersøge almindelige erhvervspolitiske 

spørgsmål og hjælpe Kommissionen med at offentliggøre god praksis. Der er også 

repræsentanter fra socialøkonomien i den. Dens arbejde har omfattet grønbøger om iværksætteri 

og virksomhedernes sociale ansvar og rapporter om de faktorer, der er afgørende for 

virksomhedernes konkurrenceevne. 

 

De små fremskridt med hensyn til anerkendelse og udarbejdelse af politikker på EU-niveau står i 

kontrast til to forhold, der har central betydning for EU's opgaver og politikker. For det første de 

barrierer, som politikkerne til bekæmpelse af karteldannelse opstiller, hvor kooperative aktiviteter 

betragtes som 'aftaler' eller metoder, der begrænser konkurrencen, og derfor skal forbydes, og for 

det andet den nuværende opdatering af statsstøttepolitikkerne og finansiering af almennyttige 

tjenesteydelser. De eneste modtagere, der inden for disse rammer ikke rejses tvivl om, er 

foreninger med sociale klausuler og nonprofitforeninger. 

 

9.2 Socialøkonomien inden for Europa 2020-strategien 

 

I den første halvdel af 2010, da det så ud til, at det værste i den nuværende økonomiske krise var 

overstået, lancerede Europa-Kommissionen Europa 2020-strategien for at skabe en bæredygtig 

genopretning gennem en energisk og beslutsom udnyttelse af alle styrker og muligheder i vores 

samfund. I 2020-strategien er der tre centrale prioriteter: intelligent vækst (udvikling af en økonomi 

baseret på viden og innovation), bæredygtig vækst (fremme af en økonomi, der er mere 

ressourceeffektiv, grønnere og mere konkurrencedygtig) og inklusiv vækst (fremme af en 

økonomi med høj beskæftigelse, der sikrer økonomisk, social og territorial samhørighed). Der er 

opstillet fem særlige mål for disse prioriteter: en stigning i beskæftigelsesgraden fra 69 % til 75 %, 

en investering på 3 % af BNP i forskning og udvikling, mindskelse af drivhuseffekten, udvikling af 

bæredygtige energier og en bedre energieffektivitet, nedsættelse af tidligt skolefrafald og 

nedsættelse af antallet af mennesker, der lever i fattigdom, med 25 %. To år senere, halvvejs inde 

i 2012, er disse mål rykket længere væk i forhold til år 2010. Fattigdommen og arbejdsløsheden i 

EU er vokset (25 mio. arbejdsløse) og den sociale og territoriale samhørighed er ikke øget. 

Derudover er landenes mål om for enhver pris at få balance i budgettet og de deraf følgende 

nedskæringer i de sociale ydelser og begrænsning af indkomstomfordelingen en alvorlig trussel 

mod velfærdsstaten. De gør det naturligvis også sværere at vende tilbage til en kurs, der sigter 

mod intelligent bæredygtig vækst. 

 

Hvilken rolle kan socialøkonomien udfylde med hensyn til realiseringen af Europa 2020-

strategiens målsætninger? Socialøkonomiens potentielle bidrag til realiseringen af disse 

målsætninger fremgår af de seneste undersøgelser, den seneste forskning og empiriske 

kendsgerninger. Organisationsstrukturen i socialøkonomiske virksomheder og deres 

værdisystemer er grunden til, at deres funktioner virker som en mangfoldig matrice, der integrerer 

økonomiske og sociale mål og gør dem forenelige med hinanden, så alle socialøkonomiske 

virksomheder både makroøkonomisk og socialt skaber et vigtigt bidrag til samfundet. 

 

Med hensyn til intelligent vækst er det blevet påvist, at socialøkonomien bidrager til udviklingen af 

en økonomi baseret på viden og innovation.  Socialøkonomiens potentiale er tydelig i alle dens 

organisationsformer og økonomiske aktiviteter. Der er mange eksempler på organisationsmæssig 

eller social innovation i kooperativerne eller andre lignende virksomheder i industrien, landbruget, 

servicesektoren og finanssektoren. I finanssektoren er antallet af etiske banker og omfanget af 

mikrokreditter vokset i stort omfang og har haft en usædvanlig positiv social virkning. 
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Der er bemærkelsesværdige innovative systemer med tilknytning til særlige geografiske områder, 

der opretholder egne innovative kæder som den italienske kooperativgruppe, kooperative 

fødevarekæder i et antal europæiske lande og den velkendte Mondragón 

kooperativsammenslutning i Spanien. Det har vist sig, at dennes innovative styremodel – mere 

deltagelsesbaseret og demokratisk – og dens arbejdstageres store engagement i virksomheden, 

der udspringer af det fælles ejerskab, giver konkurrencemæssige fordele på markedet, hvilket gør 

virksomheden bedre rustet til at modstå den økonomiske krise. 

 

Med hensyn til bæredygtig vækst har socialøkonomiske virksomheder integreret værdisystemer, 

der giver sig til udtryk i solidaritet med det omgivende miljø, internalisering af de sociale 

omkostninger og skabelse af positive eksternaliteter. Med hensyn til kooperativer, der 

akkumulerer udelelige værdier og følger "åben dør"- princippet, giver solidariteten sig også til 

udtryk over længere tid, da disse midler giver fremtidige generationer en produktionsrigdom, der 

giver dem mulighed for at foretrække bæredygtig vækst. Mondragón–gruppen er et godt 

eksempel. I modsætning til kapitalbaserede virksomheder, der ofte flytter produktionen og gør de 

områder, de forlader, fattigere, har de Mondragón-kooperativer, der i de sidste fire år har 

internationaliseret deres produktion, fulgt flerstedede produktionsstrategier, og 

nettobeskæftigelsen i virksomhederne i selve Mondragón-området er steget med 10 %. 

 

Med hensyn til beskæftigelsesmålene viser kendsgerningerne, at socialøkonomien yder et 

effektivt bidrag til bekæmpelsen af arbejdsløshed, manglende jobstabilitet, social udstødelse og 

udstødelse fra arbejdsmarkedet blandt sårbare grupper. I Spanien f.eks. der er det land i Europa, 

hvor arbejdsløshedsprocenten er højest, faldt beskæftigelsen i kooperativerne med 9 % mellem 

2008 og 2012, mens det lønnede arbejde i den private sektor som helhed faldt med 19 %, hvilket 

er to gange så meget. I andre lande som Italien er beskæftigelsesniveauet i 

arbejdskooperativerne i løbet af de seneste kriseår fortsat på et højt niveau og langt højere end i 

traditionelle private virksomheder. 

 

Med hensyn til det særlige område for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse har 

stigningen i antallet af socialøkonomiske virksomheder været bemærkelsesværdig ikke kun i 

Nordeuropa og i Sydeuropa, men også i de nye EU-medlemsstater i Central- og Østeuropa. Man 

skal dog huske på, at det ikke kun er socialøkonomiske virksomheder, men alle virksomhederne i 

socialsektoren uanset forretningsområde, der yder et effektivt bidrag til inklusiv vækst.  Den 

sociale nytteværdi i socialøkonomiske virksomheder stammer ikke fra deres særlige 

produktionsaktivitet men af organisationssystemerne og værdierne, i og med at individernes 

rettigheder har forrang over kapitalismens, og der er mekanismer til at sikre en retfærdig fordeling 

af de indtægter og den velstand, de skaber. 

 

Det er tydeligt, at socialøkonomien som helhed udfylder en nødvendig rolle i opbygningen af 

Europa, og at den kan bidrage til målsætningerne om intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. De 

foranstaltninger, som Europa-Kommissionen hidtil har truffet, har dog været for begrænsede og 

drejer sig udelukkende om socialøkonomiske virksomheder. De fleste virksomheder i 

socialøkonomien er udelukket fra de officielle initiativer til fremme af kollektivt iværksætteri, der 

ellers er et typisk træk ved denne sektor, og derved ignoreres det, at socialøkonomien som helhed 

har et enormt potentiale.  

 

9.3  Nylige initiativer fra EU vedrørende socialøkonomien 

 

Det var ikke før 2011, at socialøkonomien eller mere præcist socialøkonomiske virksomheder i 

virkeligheden kom på Europa-Kommissionens dagsorden. Der er et antal grunde til, at dette skete. 

Omfanget af den økonomiske krise og den stadig større tvivl om EU-institutionerne inciterede 

Kommissionen til at søge efter alternative løsninger. Der var en ny bølge af sociale og 

institutionelle anmodninger – som universitetsverdenens åbne brev fra oktober 2010 
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"FROM WORDS TO ACTION: Supporting cooperative and social enterprises to achieve a more 

inclusive, sustainable and prosperous Europe", Europa-Parlamentets resolution fra 2009 om 

socialøkonomien (Toia-rapporten) og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse 

om forskellige virksomhedsformer, hvilket gjorde det nødvendigt for Kommissionen at give 

socialøkonomien mere opmærksomhed. Anvendelsesreglerne for Small Business Act, der blev 

vedtaget i 2008, skulle desuden opdateres, hvilket førte til en interesse i socialøkonomiske 

virksomheder, og sidst men ikke mindst var der indirekte faktorer som de europæiske 

beslutningstageres bevidsthed om de socialøkonomiske virksomheders overordentligt høje profil. 

 

Kommissionens nye holdning var påvirket af to forskellige faktorer: 

 

På den ene side forelagde Kommissionen den 23. februar 2011 Europa-Parlamentet, Rådet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en meddelelse med titlen: 

"Status vedrørende "Small Business Act" for Europa" (COM(2011) 78 final). Det generelle mål var 

at tage bestik af situationen omkring anvendelsen af Small Business Act og vurdere de 

europæiske SMV'ers nye behov i den eksisterende økonomiske situation. I meddelelsen nævnes 

specifikt "socialøkonomien", og Kommissionen forpligter sig til "senest ved udgangen af 2011 at 

vedtage et initiativ vedrørende socialøkonomiske virksomheder med henblik på virksomheder, der 

forfølger sociale målsætninger".  

 

Følgende forelagde Kommissionen den 25. oktober 2011 Rådet, Europa-Parlamentet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en ny meddelelse med titlen: 

"Initiativ for socialt iværksætteri. At skabe et gunstigt klima for sociale virksomheder som 

kerneelementer i den sociale økonomi og den sociale innovation" COM(2011) 682 final). På 

samme tid, den 26. oktober, offentliggjorde det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg en 

udtalelse om "Socialt entreprenørskab og socialt iværksætteri".  

 

Desuden forelagde Kommissionen den 13. april 2011 Rådet, Europa-Parlamentet, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en ny meddelelse med titlen: 

"Akten for det indre marked – Tolv løftestænger til at skabe vækst og øget tillid – Sammen om 

fornyet vækst". Nummer 8 af disse løftestænger er socialt entreprenørskab, der forstås som 

socialøkonomien. Målet er at "fremme udviklingen af virksomheder, som har foretaget det valg – 

ud over et legitimt ønske om økonomisk gevinst – ligeledes at forfølge mål af almen interesse og 

for social, etisk og miljømæssig udvikling". 

 



Socialøkonomien i Den Europæiske Union - Rapport forfattet af José Luis Monzón & Rafael Chaves 

 55 

KAPITEL 10 

UDFORDRINGER OG KONKLUSIONER 

 

 

 

10.1 Socialøkonomien: en kommende sektor i et pluralistisk samfund  

 

Den største og vigtigste tendens, der kan aflæses i forbindelse med den seneste udvikling af 

socialøkonomien er dens konsolidering i det europæiske samfund som et center for almennytte 

mellem den kapitalistiske og den offentlige sektor, der består af en lang række forskellige aktører: 

kooperativer, gensidige selskaber, foreninger, stiftelser og andre lignende virksomheder og 

organisationer. 

 

Borgernes foreningsliv oplever en betragtelig vækst takket være solidariske forretningsinitiativer 

rettet mod produktion og distribution af meritgoder eller sociale goder. Der er et støt stigende 

samarbejde mellem foreninger og den kooperative bevægelse, der kan aflæses i udviklingen af 

mange af deres projekter og aktiviteter, som det er tilfældet med socialøkonomiske virksomheder. 

Disse initiativers evne til at løse de nye sociale behov, der er opstået i de seneste årtier, har 

understreget betydningen af socialøkonomien. 

 

Socialøkonomien har ikke blot bekræftet sin evne til at komme med et effektivt bidrag til løsningen 

af nye sociale problemer, den har derudover styrket sin position i traditionelle sektorer som 

landbrug, industri, service, detailhandel, bankvæsen og gensidig forsikring. Socialøkonomien er 

med andre ord ved at blive betragtet som en nødvendig forudsætning for stabil og bæredygtig 

økonomisk vækst, en mere retfærdig fordeling af indkomst og velstand, skabelse af ligevægt 

mellem udbud og behov for tjenesteydelser, øget værdi af de økonomiske aktiviteter, der tjener et 

socialt behov, justering af uligevægt på arbejdsmarkedet og øget økonomisk demokrati. 

 

Den nye socialøkonomi tager form som en kommende sektor, der i stigende grad er uundværlig, 

hvis der skal findes et passende svar på de nye udfordringer i den globale økonomi og det globale 

samfund. Disse udfordringer ligger til grund for den stigende interesse for den rolle, som 

socialøkonomien kan spille i velfærdssamfundet. 

 

10.2 Den nødvendige begrebsmæssige identifikation af socialøkonomien 

 

En udfordring som socialøkonomien uden tøven må tage op, er opgøret med dens institutionelle 

usynlighed. Denne usynlighed kan ikke alene forklares med socialøkonomiens nylige fremkomst 

som en ny sektor i det økonomiske system. Den skyldes også fraværet af en konceptuel identitet, 

dvs. en klar og utvetydig definition af de karakteristika, der deles af de forskellige typer af 

virksomheder og organisationer, der udgør socialøkonomien, og de specifikke kendetegn, der gør 

det muligt at udskille disse fra andre. 

 

På dette område har man kunnet iagttage en gradvis konceptuel identificering af socialøkonomien 

i de seneste år, der har taget sit udgangspunkt i såvel aktørerne selv, gennem deres 

repræsentative organisationer, som videnskabelige og politiske organer. Denne rapport giver en 

definition på socialøkonomien, der er udarbejdet ud fra de kriterier, der er fastsat i Vejledning for 

udarbejdelse af satellitregnskaber for virksomheder i socialøkonomien, som igen er 

sammenfaldende med de definitioner, der er formuleret i den seneste økonomiske litteratur og af 

socialøkonomiens egne organisationer. 
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10.3 Retlig identifikation af socialøkonomien og anerkendelse i de nationale 

regnskaber 

 

En begrebsmæssig identifikation af socialøkonomien vil gøre det muligt at imødegå den 

udfordring, der ligger i identifikationen af denne i de retlige systemer i såvel EU som EU's 

medlemsstater. Selv om visse europæiske lande og EU selv anerkender socialøkonomien som 

sådan i en række retsakter sammen med visse af dennes bestanddele, er der behov for at gøre 

fremskridt med hensyn til en lovfæstet definition af socialøkonomiens rækkevidde og de krav, som 

dens bestanddele må opfylde, for at forhindre en udvanding af dens identitetsgivende kendetegn 

og tabet af dens almennyttige værdi. 

 

 Der må indføres en retlig statut for socialøkonomien og effektive retlige barrierer for tiltrædelse af 

denne for at sikre, at ingen ikkesocialøkonomiske organisationer kan drage fordel af de 

økonomiske karakteristika ved denne juridisk fastsatte organisationsform eller af offentlige 

politikker til fremme af socialøkonomien. 

 

I denne rapport er der ligeledes redegjort for socialøkonomiens stigende omfang. Den er direkte 

ansvarlig for 11 millioner arbejdspladser, hvilket udgør 6 % af den samlede beskæftigelse i EU. 

Som kontrast hertil er sektoren usynlig i de nationale regnskaber, hvilket udgør en anden stor 

udfordring.  

 

I de nuværende nationalregnskabssystemer, der blev udarbejdet under de blandede økonomiers 

storhedstid, anerkendes socialøkonomien ikke som en differentieret institutionel sektor, hvilket gør 

det vanskeligt at udarbejde regelmæssig, nøjagtig og pålidelig økonomisk statistik om de aktører, 

sektoren er sammensat af. Internationalt set er de heterogene kriterier, der gælder for 

udarbejdelsen af statistik, en forhindring for gennemførelsen af komparative analyser, og de 

reducerer troværdigheden af de metoder, hvor der er fokus på socialøkonomiens indlysende 

bidrag til vigtige mål i den økonomiske politik. 

 

Den vejledning om udfærdigelse af satellitregnskaber i socialøkonomiens virksomheder, som 

Kommissionen offentliggjorde for nylig, er et vigtigt skridt mod den institutionelle anerkendelse af 

en del af socialøkonomien i de nationale regnskaber. Vejledningen forklarer den metodik der, 

inden for rammerne af nationalregnskaberne (ENS fra 1995), kan anvendes til at udarbejde 

pålidelig, harmoniseret statistik i hele EU for fem hovedkategorier af socialøkonomiske 

virksomheder: a) kooperativer, b) gensidige selskaber, c) socialøkonomiske erhvervsgrupper, 

d) andre lignende virksomheder i socialøkonomien og e) ikke-kommercielle institutioner der 

betjener socialøkonomiske virksomheder. 

 

Socialøkonomien står over for en dobbelt udfordring på dette område. For det første må de 

organisationer, der repræsenterer socialøkonomien, trænge igennem til Kommissionen og 

medlemsstaterne med henblik på at sikre, at vejledningens forslag gennemføres. Mere specifikt 

må de få hvert EU-medlemsland til at etablere et statistisk register over virksomheder i den 

kooperative sektor baseret på de afgrænsende kriterier, der er fastlagt i vejledningen, således at 

der kan udarbejdes satellitregnskaber for virksomhederne i disse registre. 

 

For det andet må de fremme initiativer, der vil gøre det muligt at forberede pålidelige, 

harmoniserede statistikker over det store segment af socialøkonomien, der ikke er dækket af 

Kommissionens vejledning. Dette segment udgøres stort set af foreninger og stiftelser, der hører 

ind under FN's håndbog om nonprofitorganisationer i de nationale regnskabssystemer. Denne 

håndbog om ikkekommercielle organisationer inkluderer mange nonprofitorganisationer, der ikke 

udgør en del af socialøkonomien, men det er muligt at udlede tallene for nonprofitorganisationer, 

der opfylder de socialøkonomiske identifikationskriterier, som de er defineret i denne rapport og 

skelne mellem disse data og den statistik, der er udarbejdet i overensstemmelse med håndbogen. 
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10.4 Koordinering mellem socialøkonomiske sammenslutninger 

 

På grund af sin pluralistiske og mangfoldige karakter har socialøkonomien brug for stærke 

organisationer til at repræsentere de forskellige segmenter af virksomheder og organisationer, der 

udgør aktørerne i sektoren. Imidlertid gør den fælles identitet og den kerne af fælles interesser, 

der holder socialøkonomien sammen, det nødvendigt og tilrådeligt med en helhjertet indsats for at 

opnå en organisatorisk koordinering af hele socialøkonomien på såvel nationalt som europæisk 

plan. Jo større synlighed og gennemslagskraft for socialøkonomiens fælles image, desto større 

chancer for effektive foranstaltninger og udvikling for hver enkelt af de grupper af aktører, der 

udgør denne sektor. 

 

10.5 Socialøkonomien og offentlig dialog 

 

At opnå anerkendelse af socialøkonomien som en specifik samtalepartner i den sociale dialog er 

en betydelig udfordring. 

 

Socialøkonomien er blevet en betydende institution i civilsamfundet, der yder et væsentligt bidrag 

til struktureringen af dets foreningsliv og udviklingen af deltagelsesdemokratiet. Samtidig er 

socialøkonomien ikke desto mindre en vigtig økonomisk og social aktør med specifikke 

karakteristika, der sætter sig ud over den klassiske arbejdsgiver/arbejdstager-modsætning, hvilket 

retfærdiggør, at socialøkonomien eksplicit bør anerkendes som en samtalepartner på området. 

 

I anden halvdel af det 20. århundrede, på et tidspunkt hvor de blandede økonomiske systemer var 

på deres højeste, var de vigtigste aktører ved forhandlingsbordet, når der blev fastlagt offentlige 

politikker (særligt indkomstpolitikker), staten, arbejdsgiverorganisationerne og fagforbundene. I 

dag er økonomien imidlertid blevet mere pluralistisk, og dette kræver direkte deltagelse i den 

sociale dialog for alle involverede sektorer: arbejdsgiverorganisationer, fagforbund, staten og den 

anden store gruppe af sociale og økonomiske aktører, iværksættere og arbejdsgivere, der udgør 

den nye socialøkonomi, og som spiller en stadig større rolle i den industrialiserede verden. 

 

Ved siden af de klassiske kollektive overenskomstforhandlinger bør der stilles forslag om en 

social dialog, der inkluderer socialøkonomiens aktører, idet en sådan vil stemme bedre overens 

med de nye økonomiske realiteter i starten af dette århundrede. 

 

10.6 Socialøkonomien og offentlige politikker 

 

I over to årtier har de europæiske institutioner (Europa-Parlamentet, Kommissionen og EØSU) 

anerkendt socialøkonomiens evne til at korrigere betydelige sociale og økonomiske uligheder og 

bidrage til opnåelsen af en række almennyttige mål. For nylig udpegede Europa-Parlamentet 

socialøkonomien som en grundlæggende søjle og hjørnesten i den europæiske sociale model 

(clé de voûte du modèle social européen). 

 

Som resultat heraf må medlemsstaterne og Kommissionen, i endnu højere grad end før, gøre en 

konkret indsats for at gøre socialøkonomien til ikke blot et effektivt instrument til opnåelse af 

specifikke mål af almennyttig interesse i den offentlige politik, men ligeledes til et mål i sig selv 

(den kooperative tankegang, gensidighedsprincippet, foreningslivet og almennyttige initiativer fra 

civilsamfundets side), der er uomgængeligt i konsolideringen af et industrialiseret samfund og de 

værdier, der forbindes med den europæiske sociale model. På dette område har de 

organisationer, der repræsenterer socialøkonomien, en vigtig rolle at spille gennem 

fremlæggelsen af initiativer og forslag til EU-institutionerne, politiske partier, fagforbund, 

universiteter og andre organisationer, der repræsenterer civilsamfundet. 
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10.7 Socialøkonomien og markederne: konkurrenceevne og social samhørighed 

 

Den seneste og fremtidige udvikling af socialøkonomien i Europa har været og vil blive kraftigt 

påvirket af ændringer i omgivelserne, særligt markederne, som i stadigt højere grad globaliseres 

og kendetegnes ved øget konkurrence, decentralisering og udflytning af produktion, og ændringer 

i den måde regeringerne agerer med en klar tendens i retning af en gradvis liberalisering og 

privatisering af offentlige tjenesteydelser. Kombineret med fremkomsten af nye sociale problemer 

(en aldrende befolkning, masseindvandring mm.) giver disse forandringer ikke blot 

socialøkonomien nye vækstmuligheder, der er ligeledes tale om udfordringer og trusler mod 

enkelte af socialøkonomiens virkefelter. 

 

De forskellige virksomheder og organisationer, der udgør socialøkonomien, står over for en 

udfordring, der går ud på at integrere effektive produktionsprocesser og mål for den sociale 

velfærd i deres aktiviteter. Socialøkonomiens aktører må hurtigst muligt udvikle 

konkurrencedygtige strategier, der lever op til de nye krav på stadigt mere konkurrenceprægede 

markeder med henblik på at blive nyttige instrumenter for medlemmernes velfærd og styrke den 

sociale samhørighed. 

 

Indgåelse af erhvervsrelaterede netværk og alliancer, introduktion af nye metoder til finansiering af 

virksomheder, produkt- og procesinnovation samt fokusering på incitamenter til uddannelse og 

erhvervelse af viden må være blandt sektorens mest fremtrædende konkurrencestrategier. 

 

10.8 Socialøkonomien, den nye udvidede Europæiske Union og udviklingen af et 

integreret Euro-Middelhavsområde 

 

EU lægger stor vægt på målsætningen om at skabe et integreret europæisk område, hvor sociale 

og økonomiske uligheder mellem EU-15 og de 12 nye medlemslande i det østlige og sydlige 

Europa formindskes og fjernes så hurtigt som muligt. En af konsekvenserne af disse uligheder har 

været betydelige migrationsstrømme fra øst til vest i EU. Sammen med en styrket social 

samhørighed i EU er det en udfordring at fremme et integreret Euro-Middelhavsområde, der vil 

blive et område med velstand og stabilitet. Med dette mål for øje må alle lande ved Middelhavet 

konsolidere et stærkt demokrati, og civilsamfundets produktive struktur i lande der grænser op til 

den sydlige del af Middelhavet, må styrkes.  

 

I disse lande er en høj befolkningstilvækst og andre strukturelle faktorer med til at hindre, at 

landenes økonomiske vækst fører til en højere levestandard for flertallet af befolkningen, hvilket er 

årsagen til, at Euro-Middelhavsområdet og EU er blevet et af de geografiske områder, der oplever 

de største migrationsstrømme, hvad angår såvel omfang som intensitet. Migrationsstrømmene 

forstærkes yderligere af store befolkningsgrupper fra Latinamerika, Afrika syd for Sahara og 

sydøstasiatiske lande.   

 

På grundlag af deres særegne karakteristika kan socialøkonomiens aktører spille en hovedrolle 

med hensyn til såvel integration af indvandrere som udvikling af handel i EU og mellem Europa og 

landene langs Middelhavets sydlige grænse. 

 

10.9 Uddannelsessystemet, forsknings- og udvekslingsnetværk, universiteter og 

socialøkonomien 

 

EU's uddannelsessystemer kommer til at spille en vigtig rolle for fremme af iværksætterkultur og 

demokratisering af økonomien gennem uddannelsesprojekter, der stimulerer iværksætterinitiativer 

baseret på værdier, der er kendetegnende for socialøkonomien. Udviklingen af nye produkter og 

innovative processer i socialøkonomiske virksomheder kræver, at de fremmer samarbejdet med 

universitetscentre, der skaber og videregiver viden. Forsknings- og 
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informationsudvekslingsnetværk mellem disse centre og fagfolk i socialøkonomien vil, som de har 

gjort det gennem de seneste år, bidrage til at udvide den specifikt for socialøkonomien 

nødvendige, grundlæggende viden og udbrede denne i Europa. 

 

10.10 Socialøkonomiens identitet og værdier 

 

Den nye socialøkonomi tager i EU form som en samfundsnyttig søjle i et pluralistisk økonomisk 

system, der derudover omfatter den offentlige og private sektor. Den udfordring, som 

socialøkonomien må tage op, går på at overvinde faren for at sektorens identificerende kendetegn 

udvandes eller forfladiges, idet det er disse karakteristika, der giver sektoren dens særlige sociale 

nytteværdi. Af denne grund må socialøkonomiens aktører i højere grad forstå de værdier, der 

udgør deres fælles referencepunkt, bruge alle de sociale og kulturelle løftestænger, der er 

forbundet med disse værdier til at bekræfte deres egen institutionelle profil og opnå en virkning, 

der multiplicerer deres økonomiske og sociale potentiale. 

 

De udfordringer og tendenser, der er skitseret ovenfor, er ikke en udtømmende opsummering, 

men et forslag, der står til debat og et udgangspunkt for overvejelserne forbundet med den nye 

fase, der er påbegyndt i Europa med EU's seneste udvidelser. 

 

I denne nye fase og nye socialøkonomi påhviler hele ansvaret for at definere sektorens specifikke 

profil og de strategiske mål, der bør fastsættes med henblik på at komme til at spille en 

fremtrædende rolle i opbygningen af Europa, med rette de socialøkonomiske aktører selv.  
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Denne undersøgelse er gennemført for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU), 

og udtrykker forfatternes og de medvirkende organisationers opfattelse. Disse opfattelser er på 

ingen måde blevet godkendt eller vedtaget af EØSU og skal ikke betragtes som et pålideligt 

udtryk for EØSU's holdning. EØSU garanterer ikke rigtigheden af oplysningerne i undersøgelsen 

og accepterer intet ansvar for anvendelsen af disse. 

 

 


