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Luca Jahier ELŐSZAVA 

 

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) „Különböző érdekcsoportok” csoportjának 

elnökeként örömmel fogadom ezt a tanulmányt a szociális gazdaság helyzetéről az Európai Unióban, 

amelyet az EGSZB megbízásából a CIRIEC készített. A témáról 2008-ban megjelent előző tanulmány 

óta az Európai Unió sok változáson ment keresztül, ezért szükségesnek tűnt újra megvizsgálni az 

ágazat hatókörét és hatását, úgy az EU tagállamaiban, mint a csatlakozó/tagjelölt országokban 

(Horvátországban, illetve Izlandon). Ráadásul a 2012. évet az ENSZ a szövetkezetek nemzetközi 

évének nyilvánította, ezáltal a szociális gazdaság teljes ágazata lehetőséget kapott arra, hogy 

megmutassa, hogyan járul hozzá a társadalom és a gazdaság működéséhez. 

 

A szociális gazdaság kétségkívül olyan ágazat, amely jelentős mértékben hozzájárul a 

munkahelyteremtéshez, a fenntartható növekedéshez és a jövedelem és a vagyon igazságosabb 

elosztásához. Ez az a szektor, amely a nyereségességet össze tudja egyeztetni a társadalmi 

befogadással és a demokratikus irányítási rendszerekkel, és az állami és magánszektorral 

párhuzamosan törekszik arra, hogy a szolgáltatásokat összehangolja a szükségletekkel. Kiemelten 

fontos, hogy ez az ágazat a többihez képest sokkal könnyebben vészelte át a gazdasági válságot, és 

az európai szintű elismertsége is egyre nő. 

 

Azon a téren azonban még mindig sok a tennivaló, hogy javítsuk az ágazat ismertségét, felhívjuk rá a 

figyelmet és erősítsük az iránta való bizalmat. E folyamat első lépése, hogy teljes körű felmérést 

készítünk a szociális gazdaság hatóköréről és nagyságáról az Európai Unióban, éppen ezért volt 

szükség a tények és számadatok újbóli megvizsgálására. Ezen információk birtokában most az ágazat 

egységén és új identitásán kell dolgoznunk, a sokféleségen felülemelkedve. Meg kell erősítenünk a 

profilját, nyomatékosítanunk kell, hogy gazdasági és szociális téren megoldást kínálhat az aktuális 

gazdasági és társadalmi válságra, és a pozitív változás eszköze lehet. Minden érdekeltet arra kérek, 

hogy dolgozzunk együtt e cél érdekében!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luca Jahier 

a „Különböző érdekcsoportok” csoport elnöke 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 
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Miguel Ángel Cabra de Luna ELŐSZAVA 

 

 

Örömmel jelentjük, hogy négy év elteltével elkészült az EGSZB A szociális gazdaság az EU-ban című 

tanulmányának aktualizálása. A cél most is az, hogy mennyiségi és minőségi szempontból áttekintést 

adjunk az ágazat működéséről az EU-ban. A körképet ezúttal a jelenlegi 27 tagállamra, valamint a 

csatlakozó/tagjelölt országokra (Horvátországra, illetve Izlandra) is kiterjesztettük. 

 

Az EGSZB ezzel próbálja erősíteni a szociális gazdaság elismerése és népszerűsítése iránti 

elkötelezettségét, mivel ez az ágazat nemcsak a foglalkoztatás és a társadalmi kohézió fontos pillére 

szerte Európában, hanem az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott célok elérésének is eszköze. 

 

Mint a tanulmányból kitűnik, a szociális gazdasági vállalkozásoknak (köztük a szociális 

vállalkozásoknak) a maguk sokféleségében fontos szerepük van az európai gazdaság 

versenyképességének és hatékonyságának növelésében, több tekintetben is: azzal, hogy a széttagolt 

vagy kihasználatlan erőforrásokat a gazdasági tevékenység felé terelik, mozgósítják a helyi szintű 

erőforrásokat, megerősítik a vállalkozási kultúrát, megszüntetik a piac merevségét, ösztönzik a piaci 

rugalmasságot, elősegítik a termelés több helyszínre való szétosztását – hogy csak néhány példát 

említsünk. A szociális gazdasági vállalkozásoknak nehéz gazdasági ciklusok idején a foglalkoztatás 

megőrzése és a munkahelyek megszűnésének elkerülése terén is jobbak a képességeik, amint ezt a 

jelenlegi gazdasági válság során láthattuk.  

 

Az utóbbi években a politikai és jogi elismerés tekintetében is fontos fejlemények történtek az 

ágazatban, uniós szinten (egységes piaci intézkedéscsomag, „társadalomtudatos vállalkozás” 

kezdeményezés, az európai alapítvány statútuma, szociális vállalkozási alapok stb.) és nemzeti szinten 

egyaránt (pl. a szociális gazdaságról szóló új spanyol törvény). Remélem, hogy alábbi tanulmány újabb 

lendületet ad majd a szociális gazdaság elismerésének. 

 

    
 

 

Miguel Ángel Cabra de Luna 

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

Szociális gazdaság kategóriájának szóvivője 
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1. fejezet 

BEVEZETÉS ÉS CÉLKITŰZÉSEK 

 

1.1. Bevezetés és célkitűzések 

1.2. Módszertan 

1.3. A jelentés felépítése és összefoglalása 

1. 
1.1 Bevezetés és célkitűzések 

 

A jelentés általános célja, hogy aktualizáljuk az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság által 

2008-ban kiadott „A szociális gazdaság az Európai Unióban” című jelentést, kibővítsük a hatókörét az 

EU jelenlegi 27 tagállamára, valamint a csatlakozó/tagjelölt országokra (Horvátország, illetve Izland) és 

megvizsgáljuk a meghatározásokat, a helyzetet, a közreműködést, a jogi aktusokat és a szociális 

gazdaságot övező közpolitikákat, valamint a gazdasági válság hatását. 

 

A jelentés ez utóbbi cél érdekében három, eddig nem kellőképpen meghatározott köztes célt vagy 

eszközt alkalmaz. Az első a szociális gazdaság mint fogalom és az ebbe beletartozó vállalatok és 

szervezetek különböző csoportjainak világos, pontos meghatározása. 

 

A második köztes cél megkeresni azokat a különféle szereplőket, amelyek az ebben a jelentésben 

megfogalmazott definíció alapján – jogi formájuktól függetlenül – a szociális gazdasághoz tartoznak az 

egyes tagállamokban, és összehasonlítani a szociális gazdaság fogalmára vonatkozó eltérő országos 

definíciókat. 

 

A harmadik köztes cél makrogazdasági adatokat biztosítani a szociális gazdaságról a 27 tagállamban 

és a két tagjelölt országban, megvizsgálni a szociális gazdaságra vonatkozó nemzeti jogszabályokat, 

országos szintű összehasonlító elemzést készíteni a szociális gazdaságról az egyes országokban 

kialakult jelenlegi koncepciókról és percepciókról, valamint elemezni, hogy a szociális gazdaság 

hogyan tud és hogyan fog hozzájárulni az Európa 2020 stratégia megvalósításához.  

 

1.2 Módszertan 

 

A jelentést Rafael Chaves és José Luis Monzón, a CIRIEC munkatársai írták és állították össze, a 

következő tagokból álló szakértői bizottság tanácsadói közreműködésével: Danièle Demoustier 

(Franciaország), Roger Spear (Egyesült Királyság), Alberto Zevi (Olaszország), Chiara Carini 

(Olaszország) és Magdalena Hunčová (Csehország), akik a munka ütemezését, a módszertant és az 

előterjesztett végleges jelentést megvitatták az igazgatókkal. 

 

Mivel a jelentés a korábbi változat aktualizálása, a dokumentum nagymértékben támaszkodik az „A 

szociális gazdaság az Európai Unióban” címmel 2008-ban kiadott előző jelentésre. Ami a módszertant 

illeti, a jelentés első része a szociális gazdaság üzleti vagy piaci ágazatának az Európai Bizottság 

szövetkezetekre és önsegélyező társaságokra vonatkozó szatellitszámlák elkészítéséről szóló 

kézikönyvében megadott definícióját veszi alapul a szociális gazdaság általános meghatározásához, 

mivel ez széles körű politikai és tudományos konszenzuson alapul.  

 

A jelentés második célkitűzésével kapcsolatban 2012. februárban, márciusban és áprilisban 

nagyszabású tereptanulmányra került sor a 27 tagállamnak, valamint a csatlakozó és tagjelölt 

országoknak elküldött kérdőív formájában. A kérdőívet azoknak a kivételes helyzetben lévő 
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személyeknek küldték el, akik szakértő módon ismerik a szociális gazdaság fogalmát és a kapcsolódó 

területeket, illetve az ágazat tényleges működését a saját országukban. A szakértők között voltak 

egyetemi kutatók, a szociális gazdaságot képviselő szövetségekben és szervezetekben dolgozó 

szakemberek és a szociális gazdasággal kapcsolatos feladatokat ellátó, magas rangú kormányzati 

köztisztviselők. Az eredmények önmagukért beszéltek: 26 országból 52 kitöltött kérdőívet sikerült 

összegyűjteni. Az adatok hiányosságait olyan európai szervezetek segítettek pótolni, mint az Európai 

Szövetkezetek, a COGECA és az ICMIF. 

 

1.1. táblázat Beérkezett kérdőívek 

 

  Kérdőív 

Ausztria 1 

Belgium 3 

Bulgária 2 

Ciprus 0 

Cseh Köztársaság 3 

Dánia 1 

Észtország 0 

Finnország 1 

Franciaország 2 

Németország 4 

Görögország 2 

Magyarország 4 

Írország 2 

Olaszország 2 

Lettország 1 

Litvánia 1 

Luxemburg 0 

Málta 1 

Hollandia 1 

Lengyelország 3 

Portugália 1 

Románia 2 

Szlovákia 3 

Szlovénia 2 

Spanyolország 3 

Svédország 1 

Egyesült Királyság 2 

Csatlakozó és tagjelölt országok 

Horvátország 3 

Izland 1 

 

Ami a jelentés harmadik köztes célját illeti – megkeresni a közpolitikákat, megvizsgálni a szociális 

gazdaságra vonatkozó újabb jogszabályokat, elemezni a gazdasági válság hatását a szociális 

gazdaságra és megnézni, hogy a szociális gazdaság hogyan tud és hogyan fog hozzájárulni az 

Európa 2020 stratégia végrehajtásához –, ehhez szükség volt a szakértői bizottsággal és az ágazati 

szakértőkkel való konzultációkra, a kérdőívekben közölt információk felhasználására és a szakértői 
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bizottsággal, illetve a CIRIEC szociális gazdasággal foglalkozó tudományos bizottsága keretében 

folytatott tárgyalásokra. 

 

1.3 A jelentés felépítése és összefoglalása 

 

A jelentés a következőképpen épül fel: 

 

Az első fejezet bemutatja a jelentést és a céljait, a 2. fejezet pedig áttekinti a szociális gazdaság 

fogalmának történeti fejlődését, a nemzeti számlák rendszerében való elismeréséről szóló friss 

információkkal együtt. 

 

A 3. fejezet megfogalmazza a szociális gazdaság definícióját, illeszkedve a nemzeti számlák 

rendszeréhez, majd ennek alapján megkeresi a szociális gazdaság fontosabb szereplőinek csoportjait. 

 

A 4. fejezet összefoglalást ad a szociális gazdaság főbb elméleti megközelítéseiről, és megkeresi az 

ezek közötti hasonlóságokat és különbségeket. 

 

Az 5. és 6. fejezet a szociális gazdaság jelenlegi helyzetét tekinti át az EU-ban, és összehasonlító 

elemzést közöl a szociális gazdaságról szóló percepciókról az egyes országokban, illetve a szociális 

gazdaságra vonatkozó makrogazdasági adatokról a 27 tagállamban és a csatlakozó/tagjelölt 

országokban. 

 

A 7., 8. és 9. fejezet a szociális gazdaságról szóló legújabb nemzeti jogszabályokról, a szociális 

gazdaságra vonatkozóan az egyes országokban kidolgozott közpolitikákról ad áttekintést, majd 

megvizsgálja a gazdasági válság hatását és a szociális gazdaság hozzájárulását az Európa 2020 

stratégia végrehajtásához. 

 

A 10. fejezet a kihívásokat és tendenciákat elemzi, majd levonja a következtetéseket. A jelentést a 

felhasznált szakirodalom jegyzéke zárja le. 



2. fejezet 

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG FOGALMÁNAK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSE 

 

2.1. Népi szövetségek és szövetkezetek: a szociális gazdaság történelmi gyökerei 

2.2. A szociális gazdaság tevékenységének jelenlegi hatóköre és területe 

2.3. A szociális gazdaság jelenlegi meghatározása és intézményes elismerése 

 

2. 
2.1 Népi szövetségek és szövetkezetek: a szociális gazdaság történelmi gyökerei  

 

A szociális gazdaság mint tevékenység történetileg a gerincét alkotó népi szövetségekhez és 

szövetkezetekhez kötődik. A népi szövetségeknek a történelmi szövetkezeti mozgalomban 

megnyilvánuló magatartási érték- és elvrendszere áthatja a szociális gazdaság modern 

fogalmát, amely a szervezetek három nagy családja – szövetkezetek, önsegélyező társaságok, 

szövetségek – köré épül, és ezekhez újabban az alapítványok is csatlakoztak. Ezek a nagy 

családok a történelmi gyökereiket tekintve valójában mindannyian egy tőről fakadnak, egy közös 

szándékból: a leginkább kiszolgáltatott, védtelen társadalmi csoportok által a XVIII. és XIX. 

századi ipari kapitalizmus fejlődése nyomán kialakult életkörülményekre adott válaszból, ami az 

önsegélyező szervezetek létrehozását jelentette. A szövetkezetek, az önsegélyező társaságok 

és az ellenálló társaságok a szervezkedési szándék három irányát tükrözték. 

 

Bár a jótékonyság (jótékonysági alapok, testvériségek és kórházak) és az önsegélyezés már a 

középkorban jelentős fejlődésen ment keresztül, a népi szövetségek, szövetkezetek és 

önsegélyező társaságok a XIX. században kaptak igazi lendületet, a munkásosztálytól induló 

kezdeményezéseknek köszönhetően. Britannia területén például az 1790-es években 

többszörösére nőtt a segélyegyletek száma. A kölcsönös segélyegyletek és önsegélyező 

társaságok száma Európa-szerte megszaporodott. A latin-amerikai országokban, például 

Uruguayban és Argentínában a XIX. század második felében indult komoly növekedésnek az 

önsegélyező mozgalom. 

 

A szövetkezeti kísérletek első fellendülése Britanniában a XVIII. század végére és a XIX. elejére 

tehető. Az ipari munkások spontán módon így reagáltak a nehéz életkörülményeikre. A Robert 

Owentől és a ricardiánus antikapitalistáktól (William Thompson, George Mudie, William King, 

Thomas Hodgskin, John Gray és John Francis Bray) eredeztethető szocialista gondolkodásmód 

azonban hamarosan komoly nyomást gyakorolt a szövetkezeti mozgalomra, így 1824 és 1835 

között szoros kapcsolat alakult ki e mozgalom és a szakszervezetek között, mivel mindkettő az 

egységes munkásmozgalom megnyilvánulása volt, és azonos célt szolgált: a munkásosztály 

egyenjogúságát. Az 1831 és 1835 között Britanniában megrendezett nyolc szövetkezeti 

kongresszus a szövetkezeti és a szakszervezeti mozgalmat is irányította. E kongresszusok 

alkalmával alakult meg az összes brit szakszervezetet összefogó nagy nemzeti szakszervezeti 

szövetség is (Grand National Consolidated Trades Union). 

 

A brit szövetkezeti mozgalom fejlődésébe Vilmos király közvetlenül avatkozott bele, és ezzel 

döntő mértékben hatott az 1844-ben Rochdale-ben (Anglia) alakult közismert szövetkezetre, 

amelyet 28 munkás hozott létre, közülük hatan Owen tanítványai voltak (Monzón, 2003). A 

rochdale-i úttörők munkásságát szabályozó híres szövetkezeti alapelveket sokféle szövetkezet 

elfogadta, majd 1895-ben Londonban ezek hozták létre a Nemzetközi Szövetkezeti Szövetséget 

(International Cooperative Alliance – ICA), amely érdemben járult hozzá a szociális gazdaság 

modern fogalmának kialakulásához. 
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Az ICA 1995-ös manchesteri kongresszusa szerint ezek az elvek olyan demokratikus 

szervezetként határozzák meg a szövetkezeteket, amelyekben a szövetkezetbe szervezett 

tevékenység felhasználó tagjai többségének kezében van a döntés, így az esetlegesen részt 

vevő befektető vagy tőkés tagok nem alkothatnak többséget, és a többletet nem a tőke 

arányában osztják el. A szövetkezeteket más társaságoktól a szavazati jogok egyenlősége, a 

felhasználó tagok számára kötelezően jegyzendő tőkerészesedésért való korlátozott 

kompenzáció és sok esetben az oszthatatlan, még a szervezet megszüntetése esetén sem 

felosztható tartalékok létrehozása is megkülönbözteti. 

 

A szövetkezetek Rochdale-től kezdve számos filozófiai iskola figyelmét magukra vonták. Az 

ezzel a jelenséggel foglalkozó szakirodalmat éppen az ideológiai határvonalak 

felsőbbrendűsége és az analitikus pluralizmus jellemzi. Az utópista szocialisták, a ricardiánus 

szocialisták, a szociális keresztények (katolikusok és protestánsok) és a szociális liberálisok, 

valamint a kiemelkedő klasszikus, marxista és neoklasszikus közgazdászok már széles körben 

foglalkoztak ezzel a heterodox társaságtípussal. 

 

A szociális gazdaság kifejezés valószínűleg 1830-ban jelent meg először a 

közgazdaságtudományi szakirodalomban. A francia liberális közgazdász, Charles Dunoyer 

ebben az évben adta ki az „Értekezés a szociális gazdaságról” című művét, amelyben a 

közgazdaságtan morális megközelítése mellett emelt szót. Franciaországban az 1820–1860 

közötti időszakban kialakult egy heterogén filozófiai iskola, amelynek híveit összefoglaló néven 

szociális közgazdászoknak lehet nevezni. Többségükre nagy hatással voltak T.R. Malthus és 

S. de Sismondi nézetei, egyrészt az egyensúlytalanságokhoz vezető „piaci hibák” meglétéről, 

másrészt a közgazdaságtan valódi tárgyának körülhatárolásáról, amely Sismondi szerint az 

ember, nem pedig a vagyon. A szociális közgazdászok többségét azonban a liberális 

közgazdasági gondolkodás szférájába kell sorolni, a laissez-faire elvekkel és a kialakuló 

kapitalizmus által megszilárdított intézményekkel kell azonosítani, a kapitalista vállalatokat és 

piacokat is ideértve. 

 

Ennek megfelelően a szociális közgazdaságtant képviselő gondolkodók ebben az időszakban 

nem javasoltak vagy szorgalmaztak semmilyen alternatív vagy kiegészítő szemléletet a 

kapitalizmushoz képest. Ezek a közgazdászok inkább elméleti síkon közelítettek a 

társadalomhoz és a társadalmi fogalmához, az egyén viselkedésének moralizálásával törekedve 

az erkölcs és a gazdaság összeegyeztetésére, mint F. Le Play modelljében (Azam, 2003), aki 

szerint a közgazdászoknak nem a jólétet vagy a vagyont kellene célul kitűzniük, hanem a 

társadalmi békét (B. de Carbon, 1972). 

 

A XIX. század második felében a szociális közgazdaságtan alapvető irányváltásokon ment 

keresztül két nagyhatású közgazdásznak, John Stuart Millnek és Léon Walras-nak 

köszönhetően. 

 

Mill komoly figyelmet fordított a munkások közötti üzleti összefogásra, szövetkezeti és 

önsegélyező szempontból egyaránt. A politikai gazdaságtan alapelvei című, legnagyobb hatású 

munkájában részletesen megvizsgálta a munkavállalói szövetkezetek előnyeit és hátrányait, és 

gazdasági és erkölcsi haszna miatt e társasági forma ösztönzésére szólított fel. 

 

Millhez hasonlóan Léon Walras is úgy vélekedett, hogy a szövetkezetek fontos feladatot 

láthatnak el a társadalmi konfliktusok megoldásában azáltal, hogy nagy „a gazdasági szerepük, 

nem azért, mert elbánnak a tőkével, hanem mert kevésbé kapitalistává teszik a világot, és nem 

kevésbé fontos erkölcsi szerepük van, mivel bevezetik a demokráciát a termelési folyamat 

működésébe” (Monzón, 1989). 
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Walras 1896-ban Lausanne-ban megjelent Études d'Économie Sociale: théorie de la répartition 

de la richesse sociale című műve egyértelműen elszakad a F. Le Play modelljében 

meghatározott eredeti szociális gazdasági megközelítéstől. A szociális gazdaság Walras-szal 

egyszerre lett része a közgazdaságtan tudományának és a gazdasági tevékenységek egy 

területének, amely bővelkedik a szövetkezetekben, önsegélyező társaságokban és 

szövetségekben, ahogyan ma nevezzük őket. A szociális gazdaság modern fogalmának fő 

vonásai a XIX. század végére alakultak ki, a demokratikus szerveződés, a kölcsönösség és a 

szövetkezeti együttműködés értékeitől vezetve. 

 

2.2 A szociális gazdaság tevékenységének jelenlegi hatóköre és területe 

 

Bár a XX. század első harmadában Európában viszonylag fontos szerepe volt a szociális 

gazdaságnak, az 1945–1975 közötti időszak nyugat-európai növekedési modelljében 

elsősorban a hagyományos kapitalista magánszektor és az állami szektor kapott helyet. Ez a 

modell volt az alapja a jóléti államnak, amely foglalkozott a piac felismert hibáival, és ezek 

orvoslására igen hatékony intézkedéscsomagot alkalmazott: a jövedelmek újraelosztását, a 

források felosztását és az anticiklikus politikát. Mindezek alapjául a keynes-i modell szolgált, 

amely szerint a társadalom és a gazdaság fontos szereplői a munkáltatói szövetségek és a 

szakszervezetek, valamint a kormány. 

 

A szovjet rendszerhez kötődő, központi tervgazdálkodással működő közép- és kelet-európai 

országokban az állam volt az egyedüli gazdasági szereplő, így a szociális gazdaság 

szereplőinek nem hagyott teret. Egyedül a szövetkezetek jelenléte volt számottevő a szovjet 

blokk egyes országaiban, bár a hagyományos alapelveik némelyikét – például az önkéntes és 

nyílt tagságot vagy a demokratikus szervezetet – teljességgel megsemmisítették. Az utóbbi két 

évszázadban a cseh közgazdászok olyan szociális gazdasági megközelítéseket dolgoztak ki, 

amely nem csak a nyereségességet részesíti előnyben. Az első Csehszlovák Köztársaság 

idején számos nonprofit szervezet követte ezt a XIX. századra visszanyúló hagyományt.  

 

A vegyes gazdasági rendszerek konszolidációja nem akadályozta meg, hogy vállalatok és 

szervezetek sokasága alakuljon ki – szövetkezetek, önsegélyező társaságok és szövetségek –, 

ami hozzásegített olyan társadalmilag fontos és közérdekű kérdések kezeléséhez, mint a 

ciklikus munkanélküliség, a vidéki területek közötti földrajzi egyensúly hiánya és a 

kiskereskedelmi forgalmazó szervezetek és a fogyasztók közötti hatalmi viszonyok 

egyenlőtlensége. A szociális gazdaság azonban ebben az időszakban megszűnt jelentős erőnek 

lenni a gazdasági növekedés és a társadalmi jólét összehangolásának folyamatában, és a 

központi szerepet az állam vette át. A szociális gazdaság tipikus szervezetei iránti érdeklődés 

csak a XX. század utolsó negyedében, a jóléti állam és a vegyes gazdasági rendszerek válsága 

nyomán éledt újra néhány európai országban, akár a kapitalista és az állami szektor 

modelljeinek üzleti alternatívájaként (például szövetkezetek és önsegélyező társaságok), akár 

piacon kívüli szervezetként (többnyire szövetségek és alapítványok). Az érdeklődés abból 

fakadt, hogy a piacgazdaságok nem tudtak megfelelő megoldást kínálni az olyan komoly 

problémákra, mint a nagyarányú, tartós munkanélküliség, a társadalmi kirekesztés, a jólét 

kérdése a vidéki és a lepusztult városi területeken, az egészségügy, az oktatás, a nyugdíjasok 

életminősége, a fenntartható növekedés és más kérdések. Ezekkel a társadalmi 

szükségletekkel sem a kapitalista magánszereplők, sem a közszféra nem foglalkozott 

megfelelően vagy kielégítően, és a piacok önszabályozása vagy a hagyományos 

makrogazdasági politika sem kínált rájuk egyszerű megoldást. 

 

Bár az utóbbi évtizedekben néhány európai országban privatizálták és részvénytársasággá 

alakították a nagyobb szövetkezeteket és önsegélyező társaságokat, a szociális gazdaság üzleti 

ágazata (szövetkezetek és önsegélyező társaságok) összességében komoly növekedésen ment 
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keresztül, amint azt az Európai Bizottságnak a szociális gazdaság vállalataira vonatkozó 

szatellitszámlák elkészítéséről szóló kézikönyve is elismeri. 

 

A szociális gazdaság Európa-szerte tapasztalható erősödésére több nagy tanulmány is felhívta a 

figyelmet. Ezek közül az egyik legjelentősebb, amelyet a „harmadik szektor és a foglalkoztatás” 

kísérleti rendszer keretében a CIRIEC készített az Európai Bizottság részére, azt emelte ki, hogy 

a szövetkezeteknek, önsegélyező társaságoknak és szövetségeknek egyre nagyobb szerepük 

van a munkahelyteremtésben és -megőrzésben, illetve a súlyos gazdasági és szociális 

egyenlőtlenségek korrigálásában. 

 

A szovjet tömb szétesése után Közép- és Kelet-Európában sok szövetkezet is összeomlott. 

Ezek ráadásul a lakosság szemében is elvesztették a hitelességüket. Később azonban újra 

felélénkültek a szociális gazdasági projektekre irányuló polgári kezdeményezések, és ez az 

ágazathoz tartozó szervezetek fellendítését célzó jogszabályjavaslatokban is tükröződik. 

 

A szociális gazdaság látványos növekedésére került sor az úgynevezett szociális vagy 

érdemjószágok előállításával – elsősorban munkával és társadalmi integrációval, valamint 

szociális szolgáltatásokkal és közösségi gondozással – foglalkozó szervezetek területén. Úgy 

tűnik, hogy ezen a téren a szerveződés és a szövetkezeti együttműködés sok projekt és 

tevékenység esetében visszatalált a közös egyetértéshez és együttműködéshez, mint például a 

gyakran szövetkezetként működő szociális vállalkozások esetében, amelyeket sok európai 

országban, például Olaszországban, Portugáliában, Franciaországban, Belgiumban, 

Spanyolországban, Lengyelországban, Finnországban és az Egyesült Királyságban már jogilag 

is elismernek. Ezek jellemzőit a jelentés 3.2.D. szakasza foglalja össze. 

 

Az EU-27 területén 2009-ben több mint 207 000 szövetkezet volt gazdaságilag aktív. Ezek a 

gazdasági tevékenység minden területén jelen vannak, de különösen erősek a mezőgazdaság, 

a pénzügyi közvetítés, a kiskereskedelem és lakhatás terén, valamint munkavállalói 

szövetkezetek formájában az iparban, az építőiparban és a szolgáltatási ágazatokban. Ezek a 

szövetkezetek közvetlenül 4,7 millió embert foglalkoztatnak, és 108 millió taggal rendelkeznek.  

 

Az egészségügyi és szociális jóléti önsegélyező szervezetek több mint 120 millió embernek 

nyújtanak segítséget. A biztosítási önsegélyező társaságok piaci részesedése 24%. 

 

A szövetségek az EU-27 országaiban 2010-ben 8,6 millió embert foglalkoztattak; ezzel a GDP 

több mint 4%-át termelték meg, tagságuk pedig az uniós polgárok 50%-át teszi ki.  

 

Összességében megállapítható, hogy a szociális gazdaság – mennyiségi jelentőségén túl – az 

elmúlt évtizedekben nemcsak azt bizonyította, hogy képes hatékonyan hozzájárulni az új 

szociális problémák megoldásához, hanem meg is erősítette helyzetét mint olyan, a stabil és 

fenntartható gazdasági növekedéshez szükséges intézmény, amely gondoskodik a jövedelmek 

és a vagyon igazságosabb elosztásáról, összehangolja a szolgáltatásokat az igényekkel, növeli 

a szociális szükségleteket ellátó gazdasági tevékenységek értékét, helyreállítja az egyensúlyt a 

munkaerőpiacon, elmélyíti és erősíti a gazdasági demokráciát. 

 

2.3 A szociális gazdaság jelenlegi meghatározása és intézményes elismerése 

 

A szociális gazdaság ma ismert meghatározásának gyökerei az 1970-es évekbe, 

Franciaországba nyúlnak vissza, amikor a szövetkezeteket, önsegélyező társaságokat és 

szövetségeket képviselő szervezetek megalakították az önsegélyező, szövetkezeti és 

szövetségi tevékenységek nemzeti összekötő bizottságát (CNLAMCA). A II. világháború végétől 

kezdve a „szociális gazdaság” kifejezés kikopott a mindennapi használatból, még a gazdasági 

tevékenység e szektorában működő „családok” körében is. Az Európai Gazdasági és Szociális 
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Bizottság égisze alatt 1977-ben és 1979-ben megrendezték a szövetkezetek, önsegélyező 

társaságok és szövetségek európai konferenciáját. A CNLAMCA a 10. évfordulójával egy 

időben, 1980 júniusában kiadott egy dokumentumot, a Charte de l´économie sociale-t avagy a 

szociális gazdaság chartáját, amely olyan szervezetek összességeként határozza meg a 

szociális gazdaságot, amelyek nem tartoznak az állami szektorhoz, demokratikusan működnek, 

egyenlő jogokkal és kötelességekkel rendelkező tagokkal, a tulajdonjog és a nyereség 

felosztása terén sajátos rendszer szerint járnak el, azaz a nyereséget a szervezet bővítésére és 

a tagoknak, illetve a társadalomnak nyújtott szolgáltatások fejlesztésére fordítják. 

 

Ezek a meghatározó jellemzők széles körben elterjedtek a közgazdasági szakirodalomban, és 

ezek alapján a szociális gazdaság három fő pilléren alapul – szövetkezetek, önsegélyező 

társaságok és szövetségek –, amelyekhez a közelmúltban az alapítványok is csatlakoztak. 

Belgiumban a vallon szociális gazdasági tanács (CWES) 1990-es jelentése szerint a szociális 

gazdaság ágazata olyan része a gazdaságnak, amelyben a magánszervezetek négy közös 

vonással rendelkeznek: „a) nem a nyereségszerzés a cél, hanem a közösség tagjainak 

szolgálata; b) autonóm irányítás; c) demokratikus döntéshozatali folyamat; d) a jövedelem 

elosztásában a személyek és a munkaerő fontosabb a tőkénél.” 

 

 A szociális gazdaság legújabb – saját szervezetei által elfogadott – fogalmi 

meghatározása a szociális gazdaság szervezeteinek négy családját az Unió szintjén 

képviselő intézmény, a Szövetkezetek, Önsegélyező Társaságok, Szövetségek és 

Alapítványok Európai Állandó Konferenciája (CEP-CMAF) által támogatott Szociális 

Gazdaság Elveinek Chartájában található.  

 

A szociális gazdaság térhódítását mind nemzeti, mind uniós szintű politikai és jogi körökben is 

elismerték. A szociális gazdaság modern fogalma elsőként Franciaországban nyert politikai és 

jogi elismerést az 1981. decemberi rendelettel, amely létrehozta a szociális gazdaságért felelős 

tárcaközi küldöttséget (Délégation interministérielle à l´Économie Sociale – DIES). Más európai 

országokban, például Spanyolországban a „szociális gazdaság” kifejezés a törvénytárba is 

bekerült. Az európai országok közül 2011-ben elsőként Spanyolország fogadott el törvényt a 

szociális gazdaságról. Görögországban szintén külön törvény vonatkozik a szociális gazdaságra, 

és egy törvénytervezetet már Portugáliában is előterjesztettek. A 2012. júniusban hivatalba 

lépett új francia kormány a gazdasági, külkereskedelmi és pénzügyminisztériumon belül 

kinevezett egy szociális gazdaságért felelős miniszteri biztost. Ami az európai szintet illeti, az 

Európai Bizottság 1989-ben közleményt adott ki a következő címmel: „Vállalkozások a szociális 

gazdaságban: Európa határok nélküli piaca”. Az Európai Bizottság ugyanebben az évben 

szponzorálta az első európai szociális gazdasági konferenciát (Párizs) és a XXIII. Főigazgatóság 

(Vállalkozáspolitika, elosztó kereskedelem, turizmus és szociális gazdaság) keretén belül 

létrehozta a szociális gazdasági egységet. 1990-ben, 1992-ben, 1993-ban és 1995-ben az 

Európai Bizottság támogatta a Rómában, Lisszabonban, Brüsszelben és Sevillában 

megrendezett európai szociális gazdasági konferenciákat. Azóta sok európai konferenciára 

került sor. A legutóbbi kettőt Toledóban (2010. május) és Brüsszelben (2010. október) tartották. 

1997-ben a luxembourgi csúcstalálkozó elismerte a szociális gazdaság vállalatainak szerepét a 

helyi fejlődésben és a munkahelyteremtésben, és útjára indította „A harmadik szektor és a 

foglalkoztatás” nevű kísérleti kezdeményezést, a szociális gazdasággal mint hivatkozási 

területtel. 

Az Európai Parlamentben hasonlóképpen 1990 óta működik az Európai Parlament szociális 

gazdasággal foglalkozó közös munkacsoportja. Az Európai Parlament 2006-ban arra kérte a 

Bizottságot, hogy „tartsa tiszteletben a szociális gazdaságot, és adjon ki közleményt az európai 

szociális modell ezen alappilléréről”. Az Európai Parlament 2009-ben fontos jelentést fogadott el 

a szociális gazdaságról, és ebben elismerte a szociális gazdaságot mint szociális partnert és 

mint fontos szereplőt a lisszaboni stratégia célkitűzéseinek elérésében. Az Európai Bizottság 
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legújabban két fontos kezdeményezésben foglalkozott a szociális vállalkozásokkal, a szociális 

gazdaság szerves részét képező vállalatok csoportjával: a szociális vállalkozási 

kezdeményezésben (SBI) és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 

rendeletjavaslatban.  

Az Európai Szociális és Gazdasági Bizottság (EGSZB) a maga részéről számos jelentést és 

véleményt tett közzé a szociális gazdasághoz tartozó vállalatok hozzájárulásáról a különböző 

közpolitikai célok eléréséhez. Az EGSZB legfrissebb saját kezdeményezésű tényfeltáró 

véleményei közül az egyik a vállalatok formai sokféleségével foglalkozott, elismerve a szociális 

gazdaság fontosságát Európa építésében; egy másik Latin-Amerikában vizsgálta meg a 

szociális gazdaságot (a Cabra de Luna-vélemény), hogy felmérje a szociális gazdaság szerepét 

a helyi fejlődésben és a társadalmi kohézióban; egy pedig a szociális vállalkozó szellemről és a 

szociális vállalkozásról szólt. Az Európai Bizottsággal folytatott konzultáció nyomán az EGSZB 

véleményt fogadott el a szociális vállalkozási kezdeményezésről (SBI) (Guerini-vélemény) és az 

európai szociális vállalkozási alapokról szóló rendeletjavaslatról (Rodert-vélemény). 



3. fejezet 

 

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG FOGALMÁHOZ TARTOZÓ SZEREPLŐK ÉS CSOPORTOK 

MEGHATÁROZÁSA 

 

3.1. A szociális gazdaság elismerése a nemzeti számlák rendszerében 

3.2. A szociális gazdaságnak a nemzeti számlák rendszerével összhangban álló meghatározása 

3.3. A szociális gazdaság piaci vagy üzleti szektora 

3.4. A szociális gazdaság nem piaci jellegű szektora 

3.5. Szociális gazdaság: pluralizmus és közös lényegi identitás 

 

3. 
3.1 A szociális gazdaság elismerése a nemzeti számlák rendszerében 

 

A nemzeti számlák rendszerének fontos feladata, hogy rendszeres időközönként pontos 

információt adjon a gazdasági tevékenységről, és törekedjen a terminológiai és fogalmi 

harmonizációra a gazdasági kérdésekben, hogy ezáltal lehetővé tegye a következetes, hasznos 

nemzetközi összehasonlítást. A nemzeti számlák rendszerei közül a jelenleg hatályban lévő két 

legfontosabb az Egyesült Nemzetek Nemzeti Számlák Rendszere (1993 SNA) és a Nemzeti és 

Regionális Számlák Európai Rendszere (1995 ESA vagy ESA 95). Az 1993-as SNA a világ 

összes országára érvényes nemzeti számviteli szabályokat határoz meg. Az 1995-ös ESA az 

EU tagállamaira vonatkozik, és teljes mértékben összhangban van az 1993-as SNA-val, bár 

kisebb különbségek előfordulnak. 

 

Az egyes országokban (az SNA 1993 és az ESA 1995 meghatározásának értelmében) termelő 

tevékenységet végző több ezer gazdálkodó egységet (intézményi egységet) öt, egymást 

kölcsönösen kizáró intézményi szektorba csoportosítják, és ezekből áll össze a 

nemzetgazdaság: 1) nem pénzügyi vállalatok (S11); 2) pénzügyi vállalatok (S12); 3) kormányzat 

(S13); 4) háztartások (mint fogyasztók és mint vállalkozók) (S14); 5) a háztartásokat segítő 

nonprofit intézmények (S15). 

 

Ez azt jelenti, hogy a szociális gazdaság részét képező vállalatokat és szervezeteket nem 

ismerik el külön intézményi szektornak a nemzeti számlák rendszerében, ehelyett a 

szövetkezetek, önsegélyező társaságok, szövetségek és alapítványok szét vannak szórva ezen 

az öt intézményi szektoron belül, ezáltal nehezen lehet egységes csoportként vizsgálni őket. 

 

Az Európai Bizottság a közelmúltban kézikönyvet állított össze a szociális gazdaság vállalataira 

(szövetkezetekre és önsegélyező társaságokra) vonatkozó szatellitszámlák elkészítéséről, 

amely lehetővé teszi, hogy következetes, pontos és megbízható adatokat gyűjtsenek a szociális 

gazdaság egyik nagyon fontos szegmenséről: a szövetkezetekről és önsegélyező társaságokról, 

illetve hasonló vállalatokról. Az Európai Bizottság Vállalkozáspolitikai és Ipari 

Főigazgatóságának kezdeményezésére a kézikönyv alapján Spanyolországban, Belgiumban, 

Szerbiában és Macedóniában 2011-ben már elkészítették a szövetkezetekre és önsegélyező 

társaságokra vonatkozó szatellitszámlákat. Ugyanez a főigazgatóság nemrég egy másik 

kezdeményezést is szponzorált, hogy megbízható statisztikai adatokhoz jusson a szociális 

vállalkozásokról. 

 

Ahogy azt a szociális gazdaság vállalatainak szatellitszámláiról szóló kézikönyv megállapítja, a 

jelenlegi nemzeti számlarendszerek által alkalmazott – a XX. században gyökerező – 

módszerek eszközöket dolgoztak ki a legfontosabb összesített gazdasági adatok 

összegyűjtésére egy olyan vegyes gazdasági kontextusban, amelyet egy erős kapitalista 
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magánszektor és egy kiegészítő, gyakran beavatkozó jellegű közszféra jellemez. Ebből 

logikusan következik, hogy a kétpólusú intézményes közeg köré épülő nemzeti számlák 

rendszerében nincs nagy tér egy olyan harmadik pólus számára, amely nem állami, de nem is 

kapitalista (ez utóbbin gyakorlatilag a magánszektor egészét érthetjük). Ez fontos tényező volt 

annak indokolásában, hogy a szociális gazdaság miért nem jelenik meg intézményes jelleggel a 

mai társaságok között, és – amint azt a kézikönyv is elismeri – ez a körülmény ellentétes a 

szociális gazdaság részét képező szervezetek egyre növekvő jelentőségével is. 

 

3.2 A szociális gazdaságnak a nemzeti számlák rendszerével összhangban álló 

meghatározása 

 

A szociális gazdaság fent említett intézményi láthatatlanságának másik oka, hogy a szociális 

gazdaság fogalmáról és tárgyköréről nem készült olyan világos, szigorú definíció, amelyet 

érdemes lenne alkalmazni a nemzeti számlák rendszerében. Egy ilyen definícióban figyelmen 

kívül kell hagyni a jogi és adminisztratív kritériumokat, és mindenekelőtt a szociális gazdaság 

szereplőinek magatartását kellene elemezni, megkeresni a köztük és a többi gazdasági szereplő 

között lévő hasonlóságokat és különbségeket. A definícióban ugyanakkor ötvözni kell a szociális 

gazdaság hagyományos elveit és meghatározó értékeit, valamint a nemzeti számlák hatályban 

lévő rendszerének módszertanát, hogy létrejöjjön egy olyan egységes koncepció, amely egy 

széles körű politikai és tudományos konszenzuson alapuló operatív definícióból áll, és lehetővé 

teszi a szociális gazdaságba tartozó gazdálkodási egységek fő halmazainak számszerűsítését 

és egy homogén, nemzetközileg szabványosított formában való megjelenítését. 

 

Ez a jelentés ennek megfelelően a szociális gazdaságra az alábbi munkadefiníciót javasolja: 

 

Azon magán jellegű, formális keretek között szervezett vállalkozások csoportja, amelyek 

döntéshozatali szabadsággal és önkéntes tagsággal rendelkeznek, és amelyeket tagjaik 

szükségleteinek piacon keresztül, áruk előállítása, szolgáltatásnyújtás, illetve biztosítás és 

finanszírozás révén történő kielégítése érdekében hoztak létre, továbbá amelyek esetében a 

döntéshozatal, valamint bárminemű nyereség és többlet tagok közötti elosztása nem 

kapcsolódik közvetlenül a tagok által befektetett tőkéhez, illetve befizetett díjhoz, hanem minden 

esetben demokratikus, részvételen alapuló döntéshozatali eljárások révén történik, és minden 

tag egy szavazati joggal rendelkezik. A szociális gazdaság magában foglal olyan magán jellegű, 

formális keretek között szervezett, döntéshozatali szabadsággal és önkéntes tagsággal 

rendelkező szervezeteket, amelyek nem piaci jellegű szolgáltatásokat nyújtanak háztartások 

részére, és amelyeknek az esetleges nyereségtöbbletét nem sajátíthatják ki az őket létrehozó, 

ellenőrző vagy finanszírozó pénzügyi szereplők. 

 

Ez a definíció teljes összhangban áll a szociális gazdaságnak azzal a fogalmi 

meghatározásával, amelyet a CEP-CMAF által kidolgozott Szociális Gazdaság Elveinek 

Chartája rögzít (lásd a jelentés 2.3. szakaszát). A nemzeti számlák vonatkozásában a szociális 

gazdaság két fő területét foglalja magában: a) a piaci vagy üzleti szektort és b) a nem piaci 

jellegű termelői szektort. Ez az osztályozás nagyon hasznos ahhoz, hogy a jelenleg hatályos 

nemzeti számlarendszerekkel összhangban megbízható statisztikákat lehessen készíteni, és 

elemezni lehessen a gazdasági tevékenységeket. Szociogazdasági szempontból ugyanakkor 

vannak átfedések a két szektor között, és a szociális gazdaságon belül szoros kapcsolatok 

állnak fenn a piaci és nem piaci terület között egy olyan jellemzőnek köszönhetően, amelyet a 

szociális gazdaság valamennyi vállalkozása a magáénak mondhat: hogy olyan személyek 

vállalkozásairól van szó, akik elsősorban egyének szükségleteinek kielégítésére irányuló 

tevékenységet folytatnak, nem pedig kapitalista befektetők pénzügyi érdekeit szolgálják. 
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A fenti meghatározás értelmében a szociális gazdaság e két területének közös jellemzői a 

következők: 

 

1) Magánszektorokról van szó, azaz nem részei a közszférának, és nem tartoznak az 

 ellenőrzése alá. 

 

2) Formális szervezeti keretek között működnek, azaz általában jogi személyeknek 

 tekinthetők. 

 

3) Döntéshozatali autonómiával rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy szabadon 

 választhatják, illetve felmenthetik irányítótestületeiket, valamint ellenőrizhetik, illetve 

 megszervezhetik tevékenységeiket. 

 

4) Tagságuk önkéntes, azaz nem kötelező csatlakozni hozzájuk. 

 

5) Bármilyen esetleges nyereség vagy nyereségtöbblet elosztása a tagjaik között nem a 

tagok által befektetett tőkével vagy befizetett díjjal arányos, hanem a szervezet javára 

kifejtett tevékenységeik vagy a szervezettel történő együttműködésük mértékével. 

 

6) Olyan jellegű gazdasági tevékenységet folytatnak, amely egyének, háztartások és 

családok szükségleteit elégíti ki. A szociális gazdaság szervezeteire ezért úgy 

tekintenek, mint az emberek javát, nem pedig a tőkét szolgáló szervezetekre. Bár tőkét 

és egyéb nem pénzügyi jellegű forrásokat vesznek igénybe működésükhöz, nem a tőke 

érdekeit szolgálják. 

 

7) Demokratikus szervezetek. Néhány önkéntes szervezet kivételével, amelyek nem piaci 

jellegű szolgáltatásokat nyújtanak háztartások részére, a szociális gazdaság elsődleges 

szervezetei az „egy tag – egy szavazat” elvét alkalmazzák a döntéshozatali 

folyamataikban, a tagok által befektetett tőkétől, illetve megfizetett díjtól függetlenül. 

Minden esetben demokratikus, részvételen alapuló döntéshozatali eljárásokat 

alkalmaznak. Az egyéb szinteken működő szervezetek is demokratikusan 

szerveződnek. A tagok a szervezeten belüli döntéshozatali hatáskör felett többségi vagy 

kizárólagos ellenőrzéssel rendelkeznek. 

 

A szociális gazdaság vállalatainak rendkívül fontos, a történelmükben mélyen gyökerező 

jellemzője a demokratikus jelleg. A szociális gazdasághoz tartozó, piacra termelő vállalatok (a 

nemzeti számlák rendszerében az S.11 és S.12 intézményi terület) esetében a 

szatellitszámlákról szóló, fent említett kézikönyv szerint a demokratikus kritérium előfeltétele 

annak, hogy egy vállalatot a szociális gazdaságba lehessen sorolni, mivel e vállalatok társadalmi 

hasznossága általában nem a gazdasági tevékenységükön alapul – amely egy nonprofit cél 

eszköze –, hanem a céljukon és a vállalat működtetésében érvényesített demokratikus, 

részvételi elveken. 

 

Ugyanakkor a szociális gazdaság e jelentésben alkalmazott munkadefiníciója alapján az olyan 

önkéntes nonprofit szervezetek is ide sorolhatók, amelyek a háztartásoknak nyújtanak nem piaci 

jellegű szolgáltatásokat, még abban az esetben is, ha ezek szerkezete nem demokratikus, mivel 

ezáltal lehetővé válik, hogy a vitathatatlanul társadalmi közérdeket szolgáló szociális vagy 

érdemjószágokat termelő harmadik szektorbeli fontos jóléti szervezeteket a szociális 

gazdasághoz számítsák. 
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3.3 A szociális gazdaság piaci vagy üzleti szektora 

 

A szociális gazdaság piaci, illetve üzleti szektora lényegében szövetkezetekből és önsegélyező 

társaságokból, szövetkezetek, önsegélyező társaságok és egyéb szociális gazdasági 

szervezetek által ellenőrzött üzleti csoportokból, más hasonló vállalatokból és a szociális 

gazdaság vállalatait kiszolgáló egyéb nonprofit intézményekből áll. 

 

A szociális gazdasághoz tartozó gazdálkodó egységek mindegyikére jellemző vonásokon túl a 

fenti 3.2. pontban és az Európai Bizottság kézikönyvében szereplő munkadefiníció a szociális 

gazdaság vállalatainak három alapvető tulajdonságát hangsúlyozza: 

 

a) Arra hozták létre őket, hogy az önsegélyezés elve révén kielégítsék a tagok 

szükségleteit, azaz olyan vállalatokról van szó, amelyekben a tagok és a szóban forgó 

tevékenység felhasználói általában ugyanazok a személyek. 

 

Az Európai Bizottság kézikönyve részletesen bemutatja e tulajdonság hatókörét és 

korlátait. E vállalatok központi célja, hogy a tagjaik (akik alapvetően magánszemélyek 

vagy családok) szükségleteit kielégítsék és megoldják. 

 

 A szövetkezetekben és az önsegélyező társaságokban a tagok és a szóban forgó 

tevékenység felhasználói általában (de nem mindig) ugyanazok. Az önsegélyezés 

alapelve hagyományosan jelen van a szövetkezeti és önsegélyező mozgalomban. E 

vállalatok fő célja, hogy a jellemző tagjaik – főként magánszemélyek, háztartások vagy 

családok – szükségleteinek kiszolgálása érdekében szövetkezeti formába szervezett 

vagy önsegélyező tevékenységet végezzenek. 

 

Ez a szövetkezeti formába szervezett vagy önsegélyező tevékenység határozza meg a 

felhasználó tag és a szociális gazdasági vállalkozás közötti kapcsolatot. Munkavállalói 

szövetkezet esetén a szövetkezetbe szervezett tevékenység a tagok foglalkoztatása, 

lakásszövetkezet esetén lakást építenek a tagoknak, gazdálkodó szövetkezet esetén 

forgalmazzák a tagok által előállított termékeket; az önsegélyező társaságoknál a tagok 

biztosítására szolgál az önsegélyező tevékenység stb. 

 

 Természetesen ahhoz, hogy a szövetkezetbe szervezett vagy önsegélyező 

tevékenység a tagok érdekeit szolgálja, valamilyen közreműködő tevékenységet kell 

végezni a piacon jelen lévő más, nem tag felekkel. Egy munkavállalói szövetkezet 

például a piacon értékesíti az árukat és szolgáltatásokat (közreműködő tevékenység), 

hogy megteremtse vagy fenntartsa tagjainak munkahelyét (szövetkezetbe szervezett 

tevékenység). 

 

 Az önsegélyező társaságok esetében oszthatatlan, szétválaszthatatlan kapcsolat van 

aközött, hogy valaki önsegélyező (tag), illetve kedvezményezett (az önsegélyező 

tevékenység címzettje). 

 

A szövetkezetek esetében gyakori a tag–felhasználó kapcsolat, de nem mindig 

kötelező. A „kisegítő tagok” egyes csoportjai anélkül is hozzájárulhatnak a vállalat 

működéséhez, hogy a szövetkezetbe szervezett tevékenység felhasználói lennének. A 

példák közé tartoznak a tőkebefektetők vagy azok a korábbi felhasználó tagok, akik 

logikus, alapos okokból (többek között a nyugdíjba vonulás miatt) már nem 

felhasználók; akár bizonyos állami szervek is a vállalat közreműködő tagjai lehetnek. 

Amennyiben a szociális gazdasági vállalatnak a munkadefinícióban rögzített jellemzői 

teljesülnek, a felhasználó tagok általi demokratikus ellenőrzést is ideértve, a nem 
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felhasználó közreműködő tagok ilyen másfajta csoportjaival rendelkező vállalatok a 

szociális gazdaság üzleti szektorának részét képezik. 

 

 Lehetnek más olyan szociális gazdasági vállalkozások, mint a szociális vállalkozások, 

ahol néhány tag anélkül osztozik a célkitűzéseken, hogy szigorú értelemben véve 

állandó tag lenne, bár egy ideiglenes kapcsolat ilyenkor is fennáll. Ebbe akár bizonyos 

önkéntes tevékenységek is beletartozhatnak. Ami mindazonáltal jellemző és releváns, 

hogy ezekben a vállalatokban mindig kölcsönös kapcsolat, stabil szövetség van a 

vállalat és azok között, akik bizonyos folyamatossággal vesznek részt a 

tevékenységeiben, osztoznak a kockázatain és a valamilyen értelemben beszámíthatók 

a tagságba. 

 

A szociális gazdasági vállalkozások tevékenységeinek kedvezményezettjei vezető 

szerepet játszanak ezekben a vállalatokban is, amelyek a polgárok csoportjai által az 

igényeik piacon keresztül való kielégítésére létrehozott kölcsönös szolidaritási 

kezdeményezéseket képeznek. 

 

Ez nem jelenti azt, hogy a szociális gazdasági vállalkozások nem vállalhatnak a 

tagságukon túlmutató, sokkal tágabb társadalmi közegre ható, szolidaritáson alapuló 

tevékenységeket. A szövetkezetekről elmondható, hogy a hagyományos működési 

szabályaik révén úttörő szerepük volt a vállalatok társadalmi felelőssége avagy a 

vállalati társadalmi felelősségvállalás elvének alkalmazásában, mivel ezek a szabályok 

ösztönzik és erősítik a szolidaritási mechanizmusokat (az oktatás és a társadalmi 

fellépés elve, a „nyitott tagság” elve, a tagok között nem felosztható tartalék létrehozása 

stb.). Mindez azonban nem változtat a szociális gazdasági vállalkozások alapvető 

önsegélyező működésén, miközben ezek a vállalkozások részt vesznek a piaci 

versenyben, jobbára a piacról finanszírozzák magukat, az üzleti tevékenységük során 

vállalják a kockázatokat, és végső soron ezek eredményétől függ, hogy milyen 

szolgáltatást tudnak nyújtani a tagjaiknak. 

 

b) A szociális gazdasági vállalkozások piacra termelnek, ami azt jelenti, hogy az előállított 

termékeiket piaci értékesítésre szánják, gazdaságilag jelentős áron. Az ESA 95 piaci 

termelőnek tekinti a szövetkezeteket, az önsegélyező társaságokat, a 

holdingtársaságokat, más hasonló társaságokat és az őket kiszolgáló nonprofit 

intézményeket. 

 

c) Bár a nyereséget vagy nyereségtöbbletet eloszthatják a tagjaik között, ez nem arányos 

a tagok által befektetett tőkével vagy befizetett díjjal, hanem a tagnak a szervezettel 

folytatott tranzakcióinak felel meg. 

 

Abból, hogy a nyereséget vagy nyereségtöbbletet eloszthatják a tagjaik között, nem következik, 

hogy ezt mindig meg is teszik. A szövetkezetekben és önsegélyező társaságokban sok esetben 

az a szabály vagy hagyomány alakul ki, hogy a többletet nem osztják szét a tagok között. Itt 

csak azt kell hangsúlyozni, hogy a többlet tagok közötti szét nem osztásának elve nem alapvető 

jellemzője a szociális gazdasági vállalkozásoknak. 

 

Bár a demokratikus szerveződés minden szociális gazdasági vállalkozás közös vonása, 

bizonyos nonprofit önkéntes szervezetek, amelyek családok részére nyújtanak nem piaci 

szolgáltatásokat, akkor is a szociális gazdasághoz tartozhatnak, ha a felépítésük nem 

demokratikus, amint azt a későbbiekben látni fogjuk. 

 

A demokratikus kritérium azonban előfeltétele annak, hogy egy vállalatot a szociális gazdaságba 

lehessen sorolni. Mint azt az Európai Bizottság kézikönyve megállapítja, a szociális gazdasági 
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vállalatokra jellemző a tagok általi demokratikus döntéshozatal, anélkül hogy az alaptőke 

tulajdonjoga határozná meg a döntéshozatali folyamat feletti ellenőrzést. A szövetkezetekben és 

önsegélyező társaságokban az „egy ember – egy szavazat” elvet gyakran úgy alakítják át, hogy 

a szavazatok súlyozásával tükrözni lehessen az egyes tagok részvételét a tevékenységben. Az 

is előfordul, hogy a különböző szociális gazdasági vállalkozások által létrehozott üzleti csoportok 

súlyozzák a szavazatokat, nemcsak azért, hogy tükrözzék a csoport tagjainak eltérő mértékű 

tevékenységét, hanem azért is, hogy jelezzék a „legénységi állományú” tagság létszáma terén 

meglévő különbséget. Más esetben a szociális gazdasági szervezetek azért hoznak létre 

ellenőrzésük alá tartozó üzleti csoportokat, hogy a céljaikat jobban meg tudják valósítani a 

tagjaik érdekében, miközben a döntéshozatali folyamatot az anyaszervezet uralja. Az ilyen 

csoportok is a szociális gazdaság részét képezik. 

 

Néhány országban a munkavállalók által a saját foglalkoztatásuk megteremtése vagy 

megtartása érdekében létrehozott szociális gazdasági társaságok esetenként korlátolt 

felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában működnek. Ezeket is demokratikus 

döntéshozatali eljárással rendelkező demokratikus szervezetnek lehet tekinteni, feltéve, hogy az 

alaptőkéjük többségi része a dolgozó partnerek tulajdonában van, és egyenlő mértékben 

részesednek belőle. 

 

A szövetkezettől eltérő jogi formában működhetnek más olyan szociális gazdasági vállalkozások 

is, amelyeket a veszélyeztetett, kirekesztett vagy kirekesztéstől fenyegetett csoportok érdekében 

hoztak létre. Ezek alkotják a részvételi alapú és demokratikus eljárásokat követő szociális 

vállalkozások széles körét. 

 

3.4 A szociális gazdaság nem piaci jellegű szektora 

 

A szóban forgó szektor legnagyobb részét szövetségek és alapítványok alkotják, habár itt más 

jogi formájú szervezetekkel is találkozhatunk. Ehhez a szektorhoz tartozik az összes olyan 

szociális gazdasági szervezet, amelyeket a nemzeti számlák kritériumai alapján nem piaci 

jellegű termelőknek tekintenek, azaz olyan termelőkről van szó, amelyek termékeik legnagyobb 

részét ingyen vagy gazdasági szempontból elhanyagolhatóan alacsony áron szállítják. 

 

Mint a fenti 3.2. pontban említettük, ezek olyan magánjellegű, formális keretek között szervezett, 

döntéshozatali szabadsággal és önkéntes tagsággal rendelkező szervezetek, amelyek nem piaci 

jellegű szolgáltatásokat nyújtanak családok részére, és amelyeknek az esetleges 

nyereségtöbbletét nem sajátíthatják ki az őket létrehozó, ellenőrző vagy finanszírozó pénzügyi 

szereplők. Más szóval, ezek a szó szigorú értelmében vett nonprofit szervezetek, mivel 

alkalmazzák a nyereség vagy a többlet szét nem osztásának elvét (az osztatlanság kritériumát), 

és a szociális gazdasági egységekhez hasonlóan az általuk nyújtott szolgáltatások valódi 

kedvezményezettjei magánszemélyek. 

 

A nemzeti számlák rendszere a többi szektortól megkülönböztet egy külön intézményi területet: 

ez az S.15, az úgynevezett „háztartásokat segítő nonprofit intézmények szektor” (NPISH). Az 

ESA 95 úgy határozza meg ezt a szektort, hogy önálló jogi egységeket képező nonprofit 

intézményekből áll, amelyek a háztartásokat szolgálják, és amelyek más nem piaci termelők. Az 

alkalmi értékesítésektől eltekintve a fő forrásaikat a háztartásoktól mint fogyasztóktól származó 

önkéntes pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulások, a kormányzattól származó kifizetések és 

a köztulajdonból származó jövedelem jelenti (ESA 95, 2.87). 

 

Az NPISH szektorba szervezetek széles köre tartozik, többségében olyan szövetségek, amelyek 

nem piaci tevékenységeket végeznek a tagjaik számára (önsegélyező jellegű gazdálkodó 

egységek) vagy a tagsággal nem rendelkező polgárok számára (közérdekű gazdálkodó 

egységek). Ezek a gazdálkodó egységek többnyire demokratikusan működnek, és rendelkeznek 
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a szociális gazdaság jellemző vonásaival. Közéjük tartoznak a jótékonysági és 

segélyszervezetek, a szakszervezetek, a szakmai vagy tudományos társaságok, a fogyasztói 

szövetségek, a politikai pártok, az egyházak vagy vallási társaságok és a társadalmi, kulturális, 

szabadidős és sportegyesületek. 

 

Mint a fenti 3.1. pontban jeleztük, bizonyos, a háztartások számára nem piaci szolgáltatásokat 

nyújtó önkéntes nonprofit szervezetek társadalmi fellépés harmadik szektor néven tartoznak 

bele a szociális gazdaságba, mert bár a felépítésük nem demokratikus, az általuk kínált 

ingyenes szolgáltatások vitathatatlan társadalmi hasznosságú szociális vagy érdemjószágnak 

minősülnek. 

 

A jogi személyiséggel nem rendelkező vagy nem igazán nagy, háztartásokat segítő nonprofit 

intézmények, amelyeket az ESA 95 az S.14, háztartások szektorba sorol (ESA 95, 2.76), szintén 

a szociális gazdasághoz tartoznak. 

 

Végül lehetnek másfajta magántulajdonú, nem pénzügyi vállalatok vagy pénzügyi vállalatok által 

finanszírozott nonprofit intézmények is, amelyek magánszemélyeknek nyújtanak ingyenes 

kulturális, rekreációs, szociális stb. szolgáltatásokat. Bár az 1995-ös ESA hagyományosan úgy 

tekinti ezeket, hogy a szóban forgó nem pénzügyi vagy pénzügyi vállalatokat szolgálják, és ezért 

az ennek megfelelő (piaci) intézményi szektorba (ESA 95, 2.23 és 2.40) sorolja be őket, ha 

megfelelnek a definícióban foglalt kritériumoknak, akkor a szociális gazdaság nem piaci 

szektorába tartoznak. 

 

Ebből a csoportból ki vannak zárva azok a háztartásokat segítő nonprofit intézmények, amelyek 

nem pénzügyi piaci áruk és szolgáltatások előállításával, pénzügyi közvetítéssel vagy kisegítő 

pénzügyi tevékenységgel foglalkozó piaci termelők, akárcsak a nem pénzügyi vagy pénzügyi 

vállalatok által a nyújtott szolgáltatások ellenértékeként fizetett önkéntes díjakból finanszírozott 

üzleti szövetségek. 

 

3.5 Szociális gazdaság: pluralizmus és közös lényegi identitás 

 

A szociális gazdaság a társadalmi közérdek pólusaként a kapitalista magánszektor és a 

közszféra között helyezkedik el az európai társadalomban. Működésében szereplők sokasága 

vesz részt. A szociális gazdaság tevékenységi területét a régi és új szociális szükségletek 

határozzák meg. Ezeket a szükségleteket az érintett szereplők kielégíthetik a piacon működő 

vállalatok segítségével, ahonnan majdnem az összes szövetkezet és önsegélyező társaság 

beszerzi forrásainak legnagyobb részét, illetve szövetségek és alapítványok révén, amelyek 

majdnem minden esetben nem piaci jellegű szolgáltatásokat nyújtanak egyének, háztartások 

vagy családok részére, és forrásaik legnagyobb részét adományokból, tagdíjakból és 

támogatásokból stb. szerzik.  

 

Tagadhatatlan, hogy a szociális gazdasági szervezetek forrásainak és szereplőinek sokfélesége 

magatartásuk és környezetükkel való viszonyuk dinamikájának különbözőségét eredményezi. 

Önkéntesekkel például elsősorban a nem piaci jellegű szektor szervezeteiben (főként 

szövetségek és alapítványok) találkozhatunk, míg a szociális gazdaság piaci szektorából 

(szövetkezetek, önsegélyező társaságok és hasonló vállalatok) gyakorlatilag hiányoznak az 

önkéntesek, kivéve a szociális vállalkozásokat. Ez utóbbiak jól példázzák a piaci és nem piaci 

terület összefonódását, a források sokfélesége (a piacról származó jövedelem, állami 

támogatások és önkéntes munka), illetve a szervezet keretében tevékenykedő szereplők 

sokfélesége mellett (tagok, alkalmazottak, önkéntesek, vállalatok és állami szervezetek). 

 

Ez a sokrétű szociális gazdaság, amely egy sokrétű társadalomban igyekszik megállni és 

megszilárdítani a helyét, nem identitás nélküli vagy értelmezhetetlen egyveleg. Épp 
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ellenkezőleg, a szociális gazdaság közös lényegi identitását felerősíti a szabad és önkéntes 

mikrogazdasági egységek nagy és sokrétű csoportja, amelyet a civil társadalom az egyének, 

háztartások és családok szükségleteinek fedezése és kielégítése céljából hozott létre, és nem a 

befektetők vagy kapitalista vállalatok kiszolgálása vagy érdekeik védelme céljából, más szóval, 

amelyet nonprofit szervezetek hoztak létre. Az elmúlt 200 évben e tevékenységek sokrétű, 

széles skálája (piaci és nem piaci, kölcsönös érdeken alapuló vagy közérdekű tevékenységek) 

alakította a harmadik szektort, amelyet itt a szociális gazdaság felől közelítünk meg. 
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4. fejezet 

A SZOCIÁLIS GAZDASÁGGAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB ELMÉLETI 

MEGKÖZELÍTÉSEK 

 

4.1. A harmadik szektor mint gyűjtőhely 

4.2. A nonprofit szervezetek koncepciója 

4.3. A szolidaritáson alapuló gazdaság koncepciója 

4.4. A szociális vállalkozások koncepciója 

4.5. Más megközelítések 

 

4. 
4.1 A harmadik szektor mint gyűjtőhely 

 

Bár a harmadik szektor kifejezést angol nyelvterületen eddig főként a nagyrészt szövetségekből 

és alapítványokból álló nonprofit magánszektor megnevezésére használták, a harmadik szektor 

az európai kontinensen és a világ más részein az előző fejezetben bemutatott szociális 

gazdaság szinonimája is. 

 

Az Egyesült Államokban a harmadik szektor kifejezést az elsők között Levitt használta a 

nonprofit szektor megnevezésére. Ugyanezt a kifejezést Európában pár évvel később a 

közszféra és a kapitalista szektor között elhelyezkedő szektor megnevezésére kezdték 

használni, ami már sokkal közelebb van a szociális gazdaság fogalmához. 

 

A harmadik szektor a különböző koncepciók, elsősorban a nonprofit szektor és a szociális 

gazdaság gyűjtőhelyévé vált, amelyek területei között ugyan jelentős átfedések vannak, 

mégsem teljesen azonosak. A fenti koncepciók alapján kidolgozott elméleti megközelítések 

ráadásul a mai gazdaságban különböző funkciókat rendelnek a harmadik szektorhoz. 

 

4.2 A nonprofit szervezetek koncepciója 

 

4.2.1 A nonprofit szervezet mint fogalom 

 

A szociális gazdaság koncepcióján kívül a harmadik szektorral foglalkozó másik fő elméleti 

megközelítés angol nyelvterületről ered: a nonprofit szektorról, illetve nonprofit szervezetekről 

(NPSZ) szóló szakirodalomról van szó, amely 30 évvel ezelőtt jelent meg az Egyesült 

Államokban. Ez a koncepció lényegében csak olyan magánszervezeteket foglal magában, 

amelyeknek az alapszabálya megtiltja a nyereségtöbblet szétosztását a szervezetet alapító, 

ellenőrző vagy finanszírozó személyek között. 

 

A fogalom történelmi gyökerei a XIX. századi Britanniában és a befolyása alá tartozó 

országokban mélyen gyökerező emberbarát és jótékony elgondolásokhoz köthetők. A brit 

jótékonysági intézmények és az amerikai emberbaráti alapítványok hírneve nyomán alakultak ki 

az olyan kifejezések, mint a jótékonysági ágazat és az önkéntes ágazat, amelyek beletartoznak 

a nonprofit szektor tágabb fogalmába. 

 

A nonprofit szektor modern fogalmát egy nagyszabású nemzetközi kutatási projekt keretében 

határozták meg pontosabban, és ekkor terjesztették el az egész világon. A projekt az 1990-es 

évek elején indult a Johns Hopkins egyetem (Baltimore, USA) vezetésével, hogy felmérje és 
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számszerűen meghatározza e szektor méretét és felépítését, elemezze a fejlődési kilátásait és 

értékelje a társadalmi hatását. 

 

A projekt különböző fázisaiban öt kontinens 36 országának nonprofit szektorával foglalkoztak. 

 

A projekt keretében olyan szervezeteket vizsgáltak, amelyek teljesítik a nonprofit szervezetek 

„strukturális-operatív definíciójában” megadott öt fő kritériumot. Ezek tehát: 

 

a) szervezetek, azaz intézményes struktúrával és jelenléttel rendelkeznek, és általában 

jogi személyek; 

 

b) magánszervezetek, azaz intézményes értelemben függetlenek a kormányzattól, bár 

részesülhetnek állami támogatásban, és irányítótestületeikben foglalkoztathatnak 

közalkalmazottakat; 

 

c) saját igazgatási struktúrával rendelkeznek, azaz képesek saját tevékenységeik 

ellenőrzésére, és szabadon választhatják, illetve meneszthetik irányítótestületeiket; 

 

d) a nyereség elosztása nonprofit jellegű, azaz a nonprofit szervezetek ugyan 

termelhetnek nyereséget, de ezt vissza kell forgatni a szervezet fő küldetési 

területébe, és nem lehet elosztani a szervezet tulajdonosai, tagjai, alapító tagjai vagy 

irányítótestületei között; 

 

e) önkéntes jellegűek, ami két dolgot jelent: először is, a tagság nem kötelező jellegű 

vagy törvényileg előírt, másodszor pedig kell lennie olyan tagoknak, akik önkéntes 

alapon részt vesznek a szervezet tevékenységeiben vagy irányításában. 

 

4.2.2 A nonprofit szervezetek koncepciója az 1993-as SNA-ban 

 

Az ENSZ kézikönyvet adott ki a nonprofit intézményekről a nemzeti számlák rendszerében (NPI 

kézikönyv) A következő bekezdésben Salamon és Anheier NPO-koncepciójával foglalkozunk, 

minthogy a kézikönyv a nonprofit szektor itt szereplő definíciója alapján határozza meg a 

nonprofit intézményeket. Az NPI kézikönyv ennek alapján a nonprofit szervezetek nagy, 

heterogén halmazát határozza meg, amelynek tagjai a nemzeti számlák rendszerét alkotó öt 

intézményi terület bármelyikéhez tartozhatnak, a „kormányzatot” (S.13) is ideértve. Nonprofit 

intézmények a „nem pénzügyi vállalatok” (S.11), a „pénzügyi vállalatok” (S.12) és a 

„háztartások” szektorban (S.14) egyaránt előfordulnak. A nemzeti számlák rendszerében a 

„háztartásokat segítő nonprofit intézményeknek” (NPISH, S.15) is külön intézményi területe van. 

Ezek a szervezetek igen változatos jogi formákat ölthetnek, bár többnyire szövetségekről és 

alapítványokról van szó, és a létrehozásuk célja is nagyon különböző lehet: szolgáltatásokat 

nyújthatnak az őket felügyelő vagy finanszírozó személyeknek vagy vállalatoknak; jótékonysági 

vagy emberbaráti tevékenységgel támogathatják a rászorulókat; olyan nonprofit piaci 

szolgáltatásokat nyújthatnak, mint az egészségügyi ellátás, oktatás, szabadidős tevékenységek 

stb.; kiállhatnak a veszélyeztetett csoportok vagy a hasonló elveket valló polgárok politikai 

programjai érdekében stb. 

 

Az NPI kézikönyv azonban úgy véli, hogy az olyan nagy csoportok, mint a szövetkezetek, 

önsegélyező társaságok, szociális vállalkozások és mások nem tartoznak a nonprofit szektorba. 

 

Mint azt a továbbiakban látni fogjuk, a szociális gazdaság fogalmába nem tartozik bele minden, 

amit az NPI kézikönyv a saját hatáskörébe sorol. 
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4.3 A szolidaritáson alapuló gazdaság koncepciója 

 

A szolidaritáson alapuló gazdaság koncepciója a XX. század utolsó negyedében alakult ki 

Franciaországban és egyes latin-amerikai országokban, és nagymértékben összefügg a 

harmadik szektor lendületes növekedésével, ami a szociális vagy érdemjószágokat előállító és 

forgalmazó szervezetek területén következett be. Érdemjószágnak azokat a javakat nevezzük, 

amelyek esetében széles körű társadalmi és politikai egyetértés alakult ki arról, hogy a rendes 

élethez feltétlenül szükségesek, ezért jövedelemtől vagy vásárlóerőtől függetlenül az egész 

népesség számára elérhetővé kell tenni őket. Ebből következik, hogy a közvélekedés szerint e 

javak előállításáról és forgalmazásáról a kormánynak kellene gondoskodnia, akár úgy, hogy 

ingyenessé teszi őket, akár úgy, hogy támogatja, hogy a piaci árnál sokkal olcsóbban be 

lehessen őket szerezni. 

 

A jóléti állam fénykora és megszilárdulása idején Európa legtöbb fejlett országában a kormány 

garantálta az ilyen érdemjószágok közül a legfontosabbakhoz – például az egészségügyi 

ellátáshoz és az oktatáshoz – való egyetemes hozzáférést. Az elmúlt évtizedekben azonban 

olyan új társadalmi igények merültek fel, amelyekkel sem az állami szektor, sem a 

hagyományos kapitalista szektor nem foglalkozik, ugyanakkor sok, kirekesztéstől fenyegetett 

csoportot érintenek. Ezek a problémák az idősek életkörülményeivel, a tömeges tartós 

munkanélküliséggel, a bevándorlókkal, etnikai kisebbségekkel és fogyatékos személyekkel, a 

börtönviseltek, bántalmazott nők, krónikus betegek visszailleszkedésével stb. kapcsolatosak. 

A szociális gazdaság jellemző szervezeteinek (ezek a szövetkezetek és még inkább a 

szövetségek) némelyike éppen ezeken a felsorolt terülteken ment át jelentős növekedésen. Ez a 

szektor folyamatosan új szervezetekkel és új cselekvési területekkel bővül. A szociális gazdaság 

klasszikus szereplőitől három fontos vonás különbözteti meg: a) a kezelni kívánt társadalmi 

igények, b) a kezdeményezések hátterében álló szereplők és c) a társadalmi változás iránti 

kifejezett vágy. 

 

A szolidaritáson alapuló gazdaság fogalma e három aspektus mentén alakult ki 

Franciaországban, az 1980-as évektől kezdve. Ez olyan gazdaságnak felel meg, amelyben a 

piac csak egy tényező – feltehetőleg a legfontosabb, de nem az egyetlen. A gazdaság három 

pólus körül forog: a piac, az állam és a kölcsönösség. Ez a három pólus a piac, az újraelosztás 

és a kölcsönösség elvét jelenti. Ez utóbbi a nem pénzügyi jellegű cseretevékenységet jelenti az 

elsődleges jóindulat területén, ami mindenekelőtt az összefogásban jelenik meg. 

 

Röviden, a gazdaság plurális jellegű, és nem is lehet szigorúan kereskedelmi és pénzügyi 

viszonylatokra leegyszerűsíteni. A szolidaritáson alapuló gazdaság koncepciója egy előzmény 

nélkül álló kísérlet a rendszer három pólusának összekapcsolására, így a kifejezetten 

szolidaritáson alapuló gazdasági kezdeményezések a piacgazdaság, a nem piaci és a nem 

pénzügyi gazdaság közötti hibrid formákat képeznek. Nem illeszkednek az ortodox 

gazdaságpolitika piaci sztereotípiájába, és a forrásaik is több helyről származnak: a piaci (áruk 

és szolgáltatások értékesítése), nem piaci (állami támogatások és adományok) és nem 

pénzügyi (önkéntesek) forrásból. 

 

A szolidaritáson alapuló gazdaság e koncepciójának kiindulópontja Franciaországban van, de a 

szolidaritáson alapuló gazdaság másik elképzelésének néhány latin-amerikai országban is van 

némi súlya, ahol a társadalmi változás erejét, a neoliberális globalizáció helyetti alternatív 

társadalomhoz vezető projekt képviselőjét látják benne. A szolidaritáson alapuló gazdaságot a 

piaccal és az állammal összeegyeztethetőnek tekintő európai megközelítéssel ellentétben a 

latin-amerikai szemlélet arra helyezi a hangsúlyt, hogy a kapitalizmus globális alternatívájaként 

továbbfejlessze ezt a koncepciót. 
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4.4 A szociális vállalkozások koncepciója 

 

Az utóbbi években jelentős mennyiségű anyag jelent meg a szociális vállalkozásokról, bár nem 

állíthatjuk, hogy egységes álláspontot képviselnének. A szociális vállalkozásokkal kapcsolatos 

felfogáson belül két fő irányt azonban meg lehet különböztetni: az angol–amerikai megközelítést 

és az európai kontinensre jellemzőt. 

 

Az angol–amerikai megközelítés több olyan irányzatot fog össze, amelyek eltérően határozzák 

meg a szociális vállalkozások területét: a skála egyik vége szerint a szociális vállalkozások a 

társadalmi célt szolgáló nonprofit magánszervezetek piaci vállalati megfelelői, míg a másik vége 

szerint a szociális vállalkozások definíciójában kizárólag a társadalmi innováció és a társadalmi 

szükségletek kielégítése van a középpontban, bármilyen tulajdonban is van a vállalkozás 

(állami, magán tőkealapú vagy amit Európában „szociális gazdaságnak” neveznek). 

 

Az európai kontinensen uralkodó hagyományban a szociális vállalkozásokkal kapcsolatos fő 

megközelítés összefoglalása az EMES hálózat tanulmányaiban és javaslataiban található, amely 

szerint ezek a vállalatok a szociális gazdaság területén indított kollektív vállalkozások 

eredményei, és ezeket a mutatók három csoportja határozza meg (a gazdasági, a szociális és 

az irányítási struktúra dimenziójában). Az Európai Bizottság a korábban már említett szociális 

vállalkozási kezdeményezésben szintén a szociális gazdaság egyik alcsoportjaként határozta 

meg a szociális vállalkozásokat (szociális gazdasági szereplők). 

 

4.5 Más megközelítések 

 

Az előző bekezdésben bemutatott szemlélethez kapcsolódik, hogy más elméleti elképzelések 

egyenesen a magántulajdonú termelőeszközökkel működtetett piacgazdaság felváltását 

javasolják a termelési rendszer másfajta szervezésével. Ezek közé tartozik a) az alternatív 

gazdaság, amelynek gyökerei a Franciaországban 1968 májusa után kialakuló rendszerellenes 

mozgalomig nyúlnak vissza, és b) a népi gazdaság, amely 1980 óta terjed a különböző latin-

amerikai országokban, a szolidaritáson alapuló gazdaság latin-amerikai változatához nagyon 

hasonló jellemzőkkel, olyannyira, hogy ez a szolidaritáson alapuló népi gazdaság néven is 

ismert. A népi gazdaság kizárja a munkáltató/alkalmazott viszony minden fajtáját, és a termelés 

fő tényezőjének a munkát tekinti. 
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5. fejezet 

 

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS A SZOCIÁLIS GAZDASÁG FOGALMÁNAK AZ EURÓPAI 

UNIÓ EGYES TAGÁLLAMAIBAN, A CSATLAKOZÓ ÉS TAGJELÖLT ORSZÁGOKBAN 

URALKODÓ MEGHATÁROZÁSAIRÓL 

 

5.1. Az egyes országokban érvényes fogalmak 

5.2. A szociális gazdaság szereplői az uniós tagállamokban 

 

5. 

5.1 Az egyes országokban érvényes fogalmak 

 

Az a társadalmi és gazdasági jelenség, amelyet ebben a tanulmányban „szociális gazdaságnak” 

nevezünk, általánosan elterjedt, és szemmel láthatólag egyre ismertebbé válik az Európai 

Unióban. Ez a kifejezés azonban, akárcsak a hozzá tartozó tudományos koncepció, nem 

minden uniós országban egyértelmű – esetenként még egy országon belül sem az –, és 

általában más kifejezésekkel és hasonló fogalmakkal együtt van jelen. Ez a rész arra kíván 

rávilágítani, hogy Európán belül milyen sokféle fogalom és kifejezés van használatban e 

jelenség megnevezésére. 

 

A kutatás részben arra irányult, hogy egyrészről felmérje a szociális gazdaság elismertségét 

három fontos területen – a közigazgatásban, a tudományos világban és az egyes országok 

szociális gazdaságában –, másrészről pedig hogy hasonló fogalmakat határozzon meg és 

értékeljen. Ez a munka a Vállalatok és szervezetek a harmadik szektorban: a foglalkoztatás előtt 

álló stratégiai kihívás (Vivet és Thiry, megjelent: CIRIEC, 2000) első fejezetében meghatározott 

módszertan szerint zajlott, amelyben a harmadik szektort beolvasztották a szociális 

gazdaságba. 

 

Az elsődleges forrásból származó információkat egy félig nyitott kérdőív alapján gyűjtötték 

össze. A kérdéseket egy olyan válaszadói csoportnak tették fel (lásd a függeléket), amelynek 

valamennyi tagja kiemelt tapasztalati tudással is rendelkező szakértője a szociális gazdaság 

fogalmának és a hasonló fogalmaknak, valamint e szektor realitásának az adott országokban. A 

kérdőívben félig zárt kérdések is szerepeltek a szociális gazdaságról és a hasonló fogalmakról a 

különböző uniós országokban. A válaszadók az egyes országokban az ágazat szövetségi és 

képviseleti struktúráinak tudományos szakértői, illetve a szociális gazdaság területén hatáskörrel 

rendelkező nemzeti közigazgatási intézmények vezető tisztviselői voltak. Az elismertség fokát 

illetően három viszonylagos szintet különböztettek meg a különböző országokban: (*) ahol a 

koncepció elismertsége szórványos vagy nem is létezik; (**) ahol az elismertség mérsékelt; és 

(***) ahol magas szintű, ami a koncepció intézményesített elismerését jelzi a szóban forgó 

országban. 

 

Az eredményeket az 5.1. és az 5.2. táblázat mutatja be. A táblázatok arról adnak képet, hogy 

milyen szintű a szociális gazdaság fogalmának (és a kifejezésnek) az elismertsége; mennyire 

elismertek a hasonló fogalmak, mint a „szociális vállalkozás”, a „nonprofit szektor” és a 

„harmadik szektor” és végül a többi fogalom. 
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5.1. táblázat: A szociális gazdaság fogalmának országos elfogadottsága 

 

 Állami hatóságok 
Szociális gazdasági 

vállalatok 
Tudományos világ 

Ausztria * ** ** 

Belgium ** *** ** 

Bulgária ** ** ** 

Ciprus ** ** ** 

Cseh Köztársaság * ** ** 

Dánia ** ** ** 

Észtország ** * * 

Finnország ** ** ** 

Franciaország ** *** ** 

Németország * ** ** 

Görögország ** ** *** 

Magyarország * ** * 

Írország ** *** ** 

Olaszország ** ** ** 

Lettország * ** ** 

Litvánia ** * * 

Luxemburg ** ** ** 

Málta ** * ** 

Hollandia * * * 

Lengyelország ** ** ** 

Portugália *** *** ** 

Románia * * * 

Szlovákia * * * 

Szlovénia * ** ** 

Spanyolország *** *** *** 

Svédország ** ** * 

Egyesült Királyság * ** ** 

Csatlakozó és tagjelölt országok 

Horvátország * * * 

Izland ** ** ** 

Megjegyzés: A kérdőívben feltett kérdés: Meg tudná mondani, hogy az országában elismerik-e a 

szociális gazdaság fogalmát? 

 

Még ha feltételezzük is, hogy az országos körülmények és a szociális gazdaság kifejezéssel 

összefüggő elképzelések jelentősen különböznek, és nem is feltétlenül összehasonlíthatók, a 

terepmunka során összegyűjtött adatok alapján a szociális gazdaság fogalmának 

elismertségétől függően három csoportba sorolhatjuk az országokat (lásd az 5.1. táblázatot): 

 

– azok az országok, ahol a szociális gazdaság fogalma általánosan elfogadott: A szociális 

gazdaság fogalma az állami hatóságok és a tudományos élet képviselői, illetve magának a 

szociális gazdaság ágazatának a részéről a legnagyobb elfogadottságnak Spanyolországban, 

Franciaországban, Portugáliában, Belgiumban, Írországban és Görögországban örvend. Az első 

két ország magasan kiemelkedik a többi közül: Franciaországban látott napvilágot ez a fogalom, 

a szociális gazdaságról szóló első európai törvényt pedig Spanyolországban hagyták jóvá 2011-

ben. 
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– azok az országok, ahol a szociális gazdaság fogalmának elfogadottsága mérsékelt szintű: 

Idetartozik Olaszország, Ciprus, Dánia, Finnország, Luxemburg, Svédország, Lettország, Málta, 

Lengyelország, az Egyesült Királyság, Bulgária és Izland. Ezekben az országokban a szociális 

gazdaság fogalma más elképzelésekkel – nonprofit szféra, önkéntes szektor és szociális 

vállalkozások – együtt létezik. Az Egyesült Királyságban a szociális gazdaság ismertségének 

alacsony szintje ellentétes a kormánynak azzal a politikájával, hogy támogatja a szociális 

vállalkozásokat. 

 

– azok az országok, ahol a szociális gazdaság fogalmát alig vagy egyáltalán nem ismerik el: A 

szociális gazdaság fogalma kevéssé ismert, most jelent meg vagy még ismeretlen a következő 

országokban: Ausztria, a Cseh Köztársaság, Észtország, Németország, Magyarország, Litvánia, 

Hollandia, Szlovákia, Románia, Horvátország és Szlovénia. Megfigyelhető, hogy a csoportban 

főként germán országok, illetve olyan országok találhatók, amelyek a bővítés utolsó 

fordulójában csatlakoztak az EU-hoz. A kapcsolódó fogalmak – nonprofit ágazat, önkéntes 

szektor és civil szervezetek – elismertsége viszont relatíve magasabb szintű. 

 

A többi táblázatban az egyes országokra vonatkozó információkat két célkitűzés szerint mutatjuk 

be: először is, hogy differenciáltan lássuk az EU 12 új országában fennálló helyzetet, ami ennek 

a munkának az egyik központi célja; másodszor, hogy differenciáltan mutassuk be a 15 régebbi 

tagállam helyzetét.  

 

5.2. táblázat: A szociális gazdasághoz kapcsolódó egyéb elismert fogalmak országos 

elfogadottsága 

 

 
Szociális 

vállalkozások 

Nonprofit 

szektor 

Harmadik 

szektor 

Ausztria ** *** * 

Belgium ** ** * 

Bulgária ** ** ** 

Ciprus ** ** ** 

Cseh Köztársaság * *** ** 

Dánia ** *** *** 

Észtország * ** ** 

Finnország *** ** *** 

Franciaország ** ** ** 

Németország ** ** *** 

Görögország ** ** * 

Magyarország * *** * 

Írország ** *** ** 

Olaszország ** *** ** 

Lettország * *** ** 

Litvánia * ** ** 

Luxemburg * * * 

Málta ** ** * 

Hollandia *** *** * 

Lengyelország *** ** *** 

Portugália ** ** *** 

Románia * ** * 

Szlovákia ** *** *** 

Szlovénia * ** * 



A szociális gazdaság az Európai Unióban – José Luis Monzón és Rafael Chaves jelentése 

 

 29 

Spanyolország * * ** 

Svédország *** ** * 

Egyesült Királyság ** ** *** 

Csatlakozó és tagjelölt országok     

Horvátország * *** ** 

Izland ** *** *** 

 

Megjegyzés: A kérdőívben feltett kérdés: Milyen más, a szociális gazdasághoz kapcsolódó 

fogalmaknak van még tudományos, politikai vagy társadalmi elfogadottsága az Ön országában? 

 

A szociális vállalkozások fogalma Hollandiában, Svédországban, Finnországban és 

Lengyelországban általánosan elfogadott. Hollandiában 2003-ban törvényt fogadtak el a 

szociális vállalkozásokról. A szociális gazdaság, a nonprofit szféra, a szociális vállalkozás és a 

harmadik szektor fogalma mellett sok uniós országban számos más, széles körben elfogadott 

fogalom is létezik. Az Egyesült Királyságban, Dániában, Máltán és Szlovéniában például a 

nonprofit szervezetek gondolatával közelebbi rokonságban álló önkéntes szektor és civil 

szervezetek fogalma láthatólag széles körű tudományos, társadalmi és politikai elismertségnek 

örvend. A szolidáris gazdaság, illetve a szociális és szolidáris gazdaság fogalmát a francia 

nyelvű országokban (Franciaország, Belgium vallon régiója és Luxemburg) ismerik el, a 

Gemeinwirtschaft (közhasznú gazdálkodás) pedig a német ajkú országokban, főleg 

Németországban és Ausztriában közismert fogalom.  

 

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a legtágabb értelemben vett szociális gazdaság bizonyos 

alkotóelemei több országban nem ismerik el, hogy ennek az ágazatnak a részét képezik, hanem 

inkább a különlegességüket és különállásukat hangsúlyozzák. Ez a helyzet például a 

Németországban, az Egyesült Királyságban, a Lettországban és – részben – a Portugáliában 

működő szövetkezetek esetében.  

 

5.2 A szociális gazdaság szereplői az uniós tagállamokban 

 

Tekintettel az e fejezet előző részében vázoltakra, ahol a szociális gazdaság és a kapcsolódó 

fogalmak ismertsége terén országonként tapasztalható különbségekre hívtuk fel a figyelmet, 

nyilvánvaló, hogy a szociális gazdaság összetevőit sem könnyű meghatározni az egyes 

országokban. A cél annak behatárolása, hogy az adott országban milyen intézményi formák 

alkotják a szociális gazdaság vagy az ehhez kapcsolódó, legáltalánosabban elismert kifejezés 

területét. 

 

A vizsgálat eredményeit a megfelelő nemzeti szakértőkkel folytatott konzultációt követően az 

5.3. táblázatban mutatjuk be. 

 

Összességében három fő következtetést lehet levonni. Az első alapvető következtetés az, hogy 

az összetevők között jelentős országonkénti különbségek lehetnek, így vannak például olyan 

valódi nemzeti formák, amelyek a szakértők szerint a hazájukban a szociális gazdaság szerves 

részei (lásd X1, X2 stb.). Néhány országban, köztük Olaszországban és Spanyolországban 

eltérő elképzelések alakultak ki a szociális gazdaság hatóköréről: egyszerre van jelen a szociális 

gazdaság üzleti koncepciója, amely szerint főként szövetkezetekből áll, és a nem piaci 

koncepció, amely szerint nagyobbrészt szövetségek, szociális szövetkezetek és más nonprofit 

szervezetek alkotják.  

 

A második következtetés, hogy a szociális gazdaság közismert fogalma, amely magában 

foglalja a szövetkezeteket, az önsegélyező társaságokat, a szövetségeket és az alapítványokat, 

éppen abban az országcsoportban a legelterjedtebb, ahol a szociális gazdaság fogalma a 
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legszélesebb körű elfogadottságnak örvend, Írország kivételével. A szociális gazdaságot ezen 

országok közül kettőben ismerik el törvényileg, Franciaországban és Spanyolországban. 

 

A harmadik következtetés, hogy általános az egyetértés a tekintetben, hogy a szövetkezetek a 

szociális gazdasághoz tartoznak. Ez azt a viszonylag elterjedt nézetet tükrözi, hogy a 

szövetkezetek és az önsegélyező társaságok a szociális gazdaság vállalkozási prototípusai. A 

szövetségeket, alapítványokat és szociális vállalkozásokat szintén a szociális gazdaság 

összetevőinek tekintik. Az EU új tagállamaiban talán azért zárják ki a segélyegyleteket 

(önsegélyező társaságokat) a szociális gazdaság szférájából, mert magának a szociális 

gazdaságnak a fogalma is kevéssé elismert, ráadásul ezekben az országokban az önsegélyező 

társaságok jogállása sem tisztázott. 

5.3. táblázat: A szociális gazdaság összetevői 

 

 Szövetkezetek 
Önsegélyező 

társaságok 
Szövetségek Alapítványok Egyéb 

Ausztria X X X X X1 

Belgium X X X X X2 

Bulgária X X X X   

Ciprus X n.a. n.a. n.a.   

Cseh Köztársaság X – – – X11 

Dánia X X X X X3 

Észtország X n.a. X X   

Finnország X X X X   

Franciaország X X X X X4 

Németország X – X X X5 

Görögország X X X X X6 

Magyarország X – X X X12 

Írország X X – – X7 

Olaszország X X X X X8 

Lettország X X X X   

Litvánia X – – – X13 

Luxemburg X X X X   

Málta X X X X X14 

Hollandia X X X X   

Lengyelország X – X X X15 

Portugália X X X X X9 

Románia X X X X X16 

Szlovákia X X X X X17 

Szlovénia X X X X   

Spanyolország X X X X X10 

Svédország X X X X   

Egyesült Királyság X X X X   

Csatlakozó és tagjelölt országok 

Horvátország X – X X  

Izland X X X X  

Megjegyzés: A kérdőívben feltett kérdés: Ön szerint a hazájában a következő intézményi formák 

közül melyek tartoznak a szociális gazdaság területéhez vagy adott esetben egy kapcsolódó 

fogalom területéhez, amelyet általánosabban elfogadottnak érez? 

 

A szociális gazdaság más sajátos formái az 

egyes országokban: 

X1: Szociális vállalkozások 

X2: Sociétés à finalité sociale 
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X3: Szociális vállalkozások  

X4: Comités d'entreprise, önkéntes 

szociális védelem 

X5: Önkéntes szolgálatok és ügynökségek; 

a hátrányos helyzetűeket segítő szociális 

cégek; a női és környezetvédelmi 

mozgalom alternatív vállalkozásai; 

önsegélyező szervezetek; társadalmi-

kulturális központok; munkahelyi integrációs 

vállalatok; helyi kereskedelmi és 

csererendszerek; környéki és közösségi 

vállalkozások 

X6: Népi vállalatok 

X7: Hitelszövetségek 

X8: Önkéntes szervezetek; a szövetségek 

sajátos típusai, mint a szociális és 

családsegítő szövetségek; közösségi 

alapítványok; nem kormányzati 

szervezetek; IPAB: Instituzioni di Pubblica 

Assistenza e Beneficenza 

X9: Misericordias; IPSS (Instituiçoes 

Particulares de Solidariedade Social) 

X10: Sociedades Laborales, Empresas de 

Inserción, Centros Especiales de Empleo, 

sajátos csoportok, mint az ONCE, 

Sociedades Agrarias de Transformación 

X11: Közhasznú szövetség 

X12: Nonprofit vállalkozások 

X13: Hitelszövetségek és szociális 

vállalkozások 

X14: BandClub 

X15: Társadalmi-gazdasági integrációs 

központok 

X16: Unitati Autorizate Proteiate 

(Engedéllyel rendelkező védett 

egységek) 

X17: Védett műhelyek, szociális szolgálatok 

 

 

A szociális gazdaság platformjai és hálózatai Európában 

 

A szociális szervezeteknél tapasztalható egy olyan természetes tendencia, hogy a közös 

gazdasági és politikai kötődések és érdekeltségek mentén csoportokat alkotnak. A 

versenyképesség érdekében létrejött szociális gazdasági üzleti csoportok és hálózatok 

némelyike valóságos európai vállalatóriás lett. A csoportok kialakulása a politikai szférára is 

jellemző. 

 

Az európai szociális gazdaságban sok szervezet jött létre az ágazat képviselete érdekében. A 

szociális gazdaság ezeken keresztül részt vett a nemzeti és uniós szakpolitikák kialakításában, 

amikor ezek a folyamatok lehetőséget adtak az ilyen típusú társadalmi tárgyalópartner 

részvételére. 

 

A különböző európai országokban a szociális gazdaság vállalatait és szervezeteit képviselő 

társulások leginkább ágazati megfontolásból jöttek létre, így többek között a hitel-, munkavállalói 

és mezőgazdasági szövetkezeteket, valamint az önsegélyező biztosítótársaságokat, 

segélyegyleteket és -szövetségeket képviselő szervezetek, szövetségek és platformok jöttek 

létre.  

 

Ugyanez a folyamat zajlott le európai szinten is, ahol a szociális gazdaságnak (akár az 

idetartozó „családoknak”, akár a szociális gazdaság egészének) hagyományosan szerepe volt a 

különböző uniós szakpolitikákban. Ez már a Római Szerződés aláírásának éve óta nyilvánvaló, 

ekkor jött ugyanis létre az európai fogyasztói szövetkezetek érdekeit képviselő szervezet, az 

Eurocoop, és megmutatkozott a közös agrárpolitikának az Európai Unió Mezőgazdasági 

Szövetkezeteinek Általános Szövetsége (COGECA) közreműködésével folytatott fejlesztésében 

is. 

 

A szociális gazdaságot Európában most a következő szervezetek képviselik: 

 

1. Szövetkezetek családja: 

– EUROCOOP: Fogyasztói Szövetkezetek Európai Szervezete 
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– CECODHAS: A Szociális Lakhatás Európai Kapcsolattartó Bizottsága – szövetkezeti 

részleg 

– CECOP: A Munkavállalói Szövetkezetek, Szociális Szövetkezetek és az Alkalmazotti 

Tulajdonú Vállalkozások Európai Szövetsége 

– COGECA: A Mezőgazdasági Szövetkezetek Általános Szövetsége 

– GEBC: Európai Szövetkezeti Banki Csoport 

– UEPS: A Szociális Gyógyszertárak Európai Uniója 

 

Az európai szövetkezetek fentiekben felsorolt képviseleti szerveinek ernyőszervezete a 

Cooperatives Europe. 

 

2. Önsegélyező társaságok családja: 

– AIM: Önsegélyező Társaságok Nemzetközi Szövetsége 

– AMICE – Az Európai Önsegélyező Biztosítótársaságok és Biztosítási Szövetkezetek 

Szövetsége 

 

3. Szövetségek és szociális tevékenységet folytató szervezetek családja: 

– CEDAG: Közérdekű Szövetségek Európai Tanácsa 

– EFC: Európai Alapítványi Központ 

– A Szociális NGO-k Európai Platformja  

 

4. A szociális vállalkozások platformja: 

– Európai Szociális Vállalatok – CEFEC, az Európai Szociális Vállalatok Szövetsége, 

Foglalkoztatási Kezdeményezések és Szociális Szövetkezetek 

 

Ezek az európai szintű képviseleti szervezetek többségében tagjai a Szociális Gazdaság 

Európának, a Szövetkezetek, Önsegélyező Társaságok, Szövetségek és Alapítványok Állandó 

Európai Konferenciájának, amely jelenleg az európai intézmények legmagasabb szintű európai 

szociális gazdasági tárgyalópartnere. Ezt a platformot 2000. novemberben hozták létre, CEP-

CMAF néven. 

 

Egyes országokban a képviseleti szervezetek már túlléptek az ágazati szinten, és ágazatközi 

szervezeteket hoztak létre, amelyek közvetlenül hivatkoznak a szociális gazdaságra. Erre példa 

a CEPES, a Spanyol Szociális Gazdaság Üzleti Szövetsége, és Luxemburgban a Szociális 

Gazdasági Fórum. 

 

A csoportosulásoknak más kritériumai is voltak: az elmúlt tizenöt évben megjelentek például a 

szociális gazdaságot, a kormányzati szerveket (például a városi tanácsot) és/vagy vállalatokat 

és más szociális szervezeteket képviselő platformok közös hálózatai. Idetartozik például az 

ESMED, a Portugália, Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Marokkó és Tunézia 

nemzeti szociális gazdasági vagy szövetkezeti platformjaiból álló Euro-Mediterrán Szociális 

Gazdasági Hálózat; a REVES, a Városok és Régiók Európai Hálózata a Szociális Gazdaságért; 

az ENSIE, a Szociális Integrációs Vállalkozások Európai Hálózata; valamint a FEDES – a 

Szociális Munkáltatók Európai Szövetsége, amelyek mind aktívan támogatják a szociális 

gazdaságot. A CIRIEC-International ezzel szemben egy szokatlan példa, mivel e szervezet 

tagságában sok európai ország állami szektorának, illetve szociális és szövetkezeti 

gazdaságának vállalatait képviselő szervezetek találkoznak az erre a területre szakosodott 

kutatókkal. 
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6. fejezet 

AZ EURÓPAI UNIÓ, A CSATLAKOZÓ ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOK SZOCIÁLIS 

GAZDASÁGA SZÁMOKBAN 

 

 

Ez a fejezet az EU szociális gazdaságának fő számadatairól kíván áttekintést adni országok 

szerint, illetve globálisan, és ehhez három csoportba sorolja a szervezeteket: szövetkezetek és 

hasonló elfogadott típusok; önsegélyező társaságok és hasonló típusok; szövetségek, 

alapítványok és más kapcsolódó nonprofit típusok. 

 

Feltétlenül szükség van a helyszíni vizsgálatokból és az ellenőrizhető elszámolásokból 

származó statisztikák összeállítására. Ez azonban a költségek és az idő szempontjából túlmutat 

e tanulmány hatókörén, ezért egy későbbi szakaszra kell hagyni. 

 

A tanulmányban közölt statisztikai információkat az egyes országokban dolgozó tudósítóinktól 

származó másodlagos adatok alapján állítottuk össze (lásd a függeléket). A bázisidőszak 2009–

2010. A hozzáférhetőség és a statisztikai jelentések minősége miatt azonban néhány ország 

esetében több évvel ezelőttiek az információk, különösen a szövetségekre, alapítványokra és 

hasonló szervezetekre vonatkozók. A keresett számadatok a következők voltak: a 

foglalkoztatottak száma és lehetőség szerint ennek teljes munkaidős egyenértéke, a tagok 

száma, az önkéntesek száma és a szervezetek vagy vállalatok száma. A „foglalkoztatás" 

változóra különösen nagy figyelmet fordítottunk, hogy az adatokat össze lehessen hasonlítani az 

EU-25 szociális gazdaságának helyzetéről az EGSZB megbízásából a CIRIEC által készített 

előző tanulmányban szereplőkkel. A két tanulmány legfontosabb számadatainak 

összehasonlítására két külön táblázat készült (6.3. és 6.4.). 

 

A munka folyamán kiderült, hogy a különböző országok adataiban súlyos statisztikai 

hiányosságok vannak, ami különösen, de nem kizárólag az új uniós tagállamokat érinti. A 

hiányosságokat lehetőség szerint az irodalomjegyzékben idézett más tudományos forrásokból, 

az ICMIF-től és az AMICE-től, a Cooperatives Europe szervezetekről szóló tanulmányából 

(2010) és más ernyőszervezetek, például a COGECA vagy az Eurocoop tanulmányaiból 

rendelkezésre álló információk alapján pótoltuk. A táblázatokban a különböző országoknál 

szisztematikusan hivatkozunk ezekre a forrásokra.  

 

Lényeges különbség a mostani tanulmány és az EGSZB-CIRIEC legutóbbi tanulmánya között, 

hogy a nemzeti statisztikai intézmények az utóbbi években sokat tettek azért, hogy hiteles 

adatokkal tudjanak szolgálni a szociális gazdaság különböző csoportjairól. Fontos lépés volt a 

szociális gazdaság európai elismerése felé, hogy ezeket a vizsgálatokat Spanyolországban, 

Portugáliában, Görögországban, a Cseh Köztársaságban és Magyarországon a szatellitszámlák 

módszertanával végezték. 

 

Tekintettel az alkalmazott módszerre, figyelembe véve különösen bizonyos változók nemzetközi 

összehasonlításának nehézségét, egyes országok adatainak vitatható megbízhatóságát, a 

kettős könyvelés kockázatát az egy országon belüli „családok között”, azt, hogy az adatok eltérő 

évekre vonatkoznak és a két bázisidőszakban (2002–2003 és 2009–2010) ugyanazon „család” 

és ország esetében különböző is lehetett a forrás, ezzel a statisztikai információval óvatosan kell 

bánni. 

 

Ami az uniós országok szociális gazdaságának helyzetét illeti, az alábbi táblázatok önmagukért 

beszélnek. 
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Mindenekelőtt azt a következtetést lehet levonni, hogy a szociális gazdaság Európában humán 

és gazdasági szempontból egyaránt nagyon fontos, hiszen 14,5 millió ember avagy az EU-27 

aktív népességének 6,5%-a számára nyújt fizetett foglalkoztatást. Ezek az összesített számok 

nyomatékosítják, hogy olyan realitással állunk szemben, amelyet sem a társadalom, sem az 

intézményei nem hagyhatnak figyelmen kívül. 

 

A második említésre méltó következtetés az, hogy a szociális gazdaság – néhány kivétellel – az 

új tagállamokban viszonylag kicsi a „régebbi” 15 tagállaméhoz képest. Ha tehát a szociális 

gazdaság ezekben az országokban is el szeretne kiteljesedni, legalább ugyanarra a szintre kell 

jutnia, mint az EU más országaiban. 

 

A harmadik következtetés az, hogy a szociális gazdaság 2002–2003-ban és 2009–2010-ben 

összességében gyorsabban növekedett, mint a népesség, így a teljes európai fizetett munkaerő 

6%-áról 6,5%-ára emelkedett, számszerűen pedig 11 millió munkahely helyett 14,5 millióra. 
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6.1. táblázat: A szövetkezetekben, önsegélyező társaságokban és szövetségekben 

dolgozó fizetett munkaerő az EU-ban (2009–2010) 

 

Ország Szövetkezetek 
Önsegélyező 

társaságok 
Szövetségek 

ÖSSZESEN 

 

Ausztria 61 999 1 416 170 113 233 528 

Belgium 13 547 11 974 437 020 462 541 

Bulgária 41 300 n.a. 80 000 121 300 

Ciprus 5 067 n.a. n.a. 5 067 

Cseh Köztársaság 58 178 5 679 96 229 160 086 

Dánia 70 757 4 072 120 657 195 486 

Észtország 9 850 n.a. 28 000 37 850 

Finnország 94 100 8 500 84 600 187 200 

Franciaország 320 822 128 710 1 869 012 2 318 544 

Németország 830 258 86 497 1 541 829 2 458 584 

Görögország 14 983 1 140 101 000 117 123 

Magyarország 85 682 6 676 85 852 178 210 

Írország 43 328 650 54 757 98 735 

Olaszország 1 128 381 n.a. 1 099 629 2 228 010 

Lettország 440 n.a. n.a. 440 

Litvánia 8 971 n.a. n.a. 8 971 

Luxemburg 1 933 n.a. 14 181 16 114 

Málta 250 n.a. 1 427 1 677 

Hollandia 184 053 2 860 669 121 856 054 

Lengyelország 400 000 2 800 190 000 592 800 

Portugália 51 391 5 500 194 207 251 098 

Románia 34 373 18 999 109 982 163 354 

Szlovákia 26 090 2 158 16 658 44 906 

Szlovénia 3 428 476 3 190 7 094 

Spanyolország 646 397 8 700 588 056 1 243 153 

Svédország 176 816 15 825 314 568 507 209 

Egyesült Királyság 236 000 50 000 1 347 000 1 633 000 

Csatlakozó és tagjelölt országok 

Horvátország 3 565 1 569 3 950 9 084 

Izland n.a. 221 n.a. 221 

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

Új tagállamok 673 629 36 788 611 338 1 321 755 

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

Az önsegélyező társaságok és a szövetkezetek adatait Olaszországban összevonták. 
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6.2. táblázat: Fizetett munkaerő a szociális gazdaságban az EU teljes fizetett 

munkaerejéhez képest (2009–2010), ezer fő 

 

Ország 

Foglalkoztatás 

a szociális 

gazdaságban 

Foglalkoztatás 

összesen 
% 

Ausztria 233,53 4 096,30 5,70% 

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

Bulgária 121,3 3 052,80 3,97% 

Ciprus 5,07 385,1 1,32% 

Cseh Köztársaság 160,09 4 885,20 3,28% 

Dánia 195,49 2 706,10 7,22% 

Észtország 37,85 570,9 6,63% 

Finnország 187,2 2 447,50 7,65% 

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

Németország 2 458,58 38 737,80 6,35% 

Görögország 117,12 4 388,60 2,67% 

Magyarország 178,21 3 781,20 4,71% 

Írország 98,74 1 847,80 5,34% 

Olaszország 2 228,01 22 872,30 9,74% 

Lettország 0,44 940,9 0,05% 

Litvánia 8,97 1 343,70 0,67% 

Luxemburg 16,11 220,8 7,30% 

Málta 1,68 164,2 1,02% 

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

Lengyelország 592,8 15 960,50 3,71% 

Portugália 251,1 4 978,20 5,04% 

Románia 163,35 9 239,40 1,77% 

Szlovákia 44,91 2 317,50 1,94% 

Szlovénia 7,09 966 0,73% 

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

Svédország 507,21 4 545,80 11,16% 

Egyesült Királyság 1,633,00 28 941,50 5,64% 

Csatlakozó és tagjelölt országok 

Horvátország 9,08 1 541,20 0,59% 

Izland 0,22 165,8 0,13% 

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

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

 

* 16–65 éves aktív népesség, Eurostat, 2010. 
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6.3. táblázat: A fizetett foglalkoztatás alakulása az európai szociális gazdaságban  

 

Ország 

Foglalkoztatás a szociális 

gazdaságban   

2002/2003 2009/2010 Δ% 

Ausztria 260 145 233 528 –10,23% 

Belgium 279 611 462 541 65,42% 

Bulgária n.a. 121 300 n.a. 

Ciprus 4 491 5 067 12,83% 

Cseh Köztársaság 165 221 160 086 –3,11% 

Dánia 160 764 195 486 21,60% 

Észtország 23 250 37 850 62,80% 

Finnország 175 397 187 200 6,73% 

Franciaország 1 985 150 2 318 544 16,79% 

Németország 2 031 837 2 458 584 21,00% 

Görögország 69 834 117 123 67,72% 

Magyarország 75 669 178 210 135,51% 

Írország 155 306 98 735 –36,43% 

Olaszország 1 336 413 2 228 010 66,72% 

Lettország 300 440 46,67% 

Litvánia 7 700 8 971 16,51% 

Luxemburg 7 248 16 114 122,32% 

Málta 238 1 677 604,62% 

Hollandia 772 110 856 054 10,87% 

Lengyelország 529 179 592 800 12,02% 

Portugália 210 950 251 098 19,03% 

Románia n.a. 163 354 n.a. 

Szlovákia 98 212 44 906 –54,28% 

Szlovénia 4 671 7 094 51,87% 

Spanyolország 872 214 1 243 153 42,53% 

Svédország 205 697 507 209 146,58% 

Egyesült Királyság 1 711 276 1 633 000 –4,57% 

Csatlakozó és tagjelölt országok 

Horvátország n.a. 9 084 n.a. 

Izland n.a. 221 n.a. 

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

Új tagállamok 908 931 1 321 755 45,42% 

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

 



 

6.4. táblázat: A fizetett foglalkoztatás alakulása az európai szociális gazdaságban  

 

Ország 
Munkahelyek 2002/2003-ban Munkahelyek 2009/2010-ben Δ% 

Szövetkezetek Szövetségek Szövetkezetek Szövetségek Szövetkezetek Szövetségek 

Ausztria 62 145 190 000 61 999 170 113 –0,23% –10,47% 

Belgium 17 047 249 700 13 547 437 020 –20,53% 75,02% 

Bulgária n.a. n.a. 41 300 80 000 n.a. n.a. 

Ciprus 4 491 n.a. 5 067 n.a. 12,83% n.a. 

Cseh 

Köztársaság 90 874 74 200 58 178 96 229 –35,98% 29,69% 

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

Észtország 15 250 8 000 9 850 28 000 –35,41% 250,00% 

Finnország 95 000 74 992 94 100 84 600 –0,95% 12,81% 

Franciaország 439 720 1,435,330 320 822 1 869 012 –27,04% 30,21% 

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

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

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

Írország 35 992 118 664 43,328 54 757 20,38% –53,86% 

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

Lettország 300 n.a. 440 n.a. 46,67% n.a. 

Litvánia 7 700 n.a. 8 971 n.a. 16,51% n.a. 

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

Málta 238 n.a. 250 1 427 5,04% n.a. 

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

Lengyelország 469 179 60 000 400 000 190 000 –14,74% 216,67% 

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

Románia n.a. n.a. 34 373 109 982 n.a. n.a. 

Szlovákia 82 012 16 200 26 090 16 658 –68,19% 2,83% 

Szlovénia 4 401 n.a. 3 428 3 190 –22,11% n.a. 

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

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

Egyesült 

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

Csatlakozó és tagjelölt országok 

Horvátország n.a. n.a. 3 565 3 950 n.a. n.a. 

Izland n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

EU-15 

 ÖSSZESEN 2 946 302 6 936 776 3 874 765 8 605 750 31,51% 24,06% 
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6.5. táblázat: Önkéntesek az EU-ban, 2011  

 

Ország 
A felnőtt népesség 

%-a 
Önkéntesek száma 

Ausztria 37% 2 638 255 

Belgium 26% 2 341 994 

Bulgária 12% 784 501 

Ciprus 23% 153 531 

Cseh Köztársaság 23% 2 072 862 

Dánia 43% 1 949 371 

Észtország 30% 341 166 

Finnország 39% 1 740 611 

Franciaország 24% 12 646 908 

Németország 34% 24 065 072 

Görögország 14% 1 355 390 

Magyarország 22% 1 878 243 

Írország 32% 1 124 535 

Olaszország 26% 13 484 222 

Lettország 22% 426 628 

Litvánia 24% 679 138 

Luxemburg 35% 144 534 

Málta 16% 55 975 

Hollandia 57% 7 787 384 

Lengyelország 9% 2 914 610 

Portugália 12% 1 082 532 

Románia 14% 2 549 410 

Szlovákia 29% 1 332 145 

Szlovénia 34% 598 298 

Spanyolország 15% 5 867 518 

Svédország 21% 1 636 160 

Egyesült Királyság 23% 11 774 457 

Csatlakozó és tagjelölt országok   

Horvátország n.a. n.a. 

Izland n.a. n.a. 

Forrás: Eurobarométer/Európai Parlament 75.2: Önkéntes munka 
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7. fejezet 

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG SZEREPLŐIRE VONATKOZÓ JOGI KERET ÉS AZ ÉRVÉNYBEN 

LÉVŐ KÖZPOLITIKÁK AZ EURÓPAI UNIÓ ORSZÁGAIBAN, A CSATLAKOZÓ ÉS 

TAGJELÖLT ORSZÁGOKBAN, KÖZÉPPONTBAN A SZOCIÁLIS GAZDASÁGRA 

VONATKOZÓ ÚJABB NEMZETI JOGSZABÁLYOKKAL 

 

7.1. A szociális gazdaság szereplőire vonatkozó jogszabályok az Európai Unióban 

7.2. A szociális gazdasággal kapcsolatos közpolitikák az Európai Unió országaiban  

7.3. A szociális gazdaságról szóló új nemzeti jogszabályok Európában 

 

7.  

7.1 A szociális gazdaság szereplőire vonatkozó jogszabályok az Európai Unióban 

 

A szociális gazdaság mérete és láthatósága szempontjából kulcsfontosságú tényező az 

intézményi keret. A keretet meghatározó törvényi rendelkezések háromfajta elismerést 

biztosítanak ebben az ágazatban: 

1) Az állami hatóságok kifejezetten elismerik az ilyen, speciális bánásmódot igénylő 

szervezetek különböző identitását. Itt a jogrendszer célja az, hogy magánszereplőként 

intézményesítse őket. 

2) Elismerik, hogy ezek a szervezetek a társadalmi és gazdasági tevékenység bármely 

területén szabadon működhetnek.  

3) Elismerik, hogy tárgyalópartnerként részt vehetnek az olyan közpolitikák kidolgozásában 

és végrehajtásában, amelyek alapján a döntéshozatalban és a politika végrehajtásában 

társnak tekintik őket. 

 

A szociális gazdaság különböző formáinak Európán belül nem mindig jut megfelelő szintű 

intézményesítés ezen a három területen.  

 

Ami az első pontot illeti, a szociális gazdaság formái közül nem mindegyiket ismerik el ugyanolyan 

mértékben a különböző uniós országok jogrendszerében.  

 

A szövetkezetek esetében – amelyeket a Római Szerződés 58. cikke kifejezetten elismer a 

vállalatok egy sajátos típusaként, több tagállam, köztük Görögország, Olaszország, Portugália és 

Spanyolország alkotmányához hasonlóan – van ugyan egy olyan szabályozási keret, amelyen 

belül működhetnek, és ez garantálja a tagok és a harmadik felek jogait, de nincs mindig külön 

nemzeti szintű törvény az összes szövetkezet szabályozására. Néhány országban, például 

Dániában, a Cseh Köztársaságban és az Egyesült Királyságban nem vonatkozik általános 

jogszabály a szövetkezetekre, bár a szövetkezetek egyes típusaira érvényes törvények vannak, 

Dániában például a lakásszövetkezetekre, az Egyesült Királyságban és a Cseh Köztársaságban 

pedig a hitelszövetkezetekre vagy hitelszövetségekre vonatkozóan. Ez ellentétes a más 

országokban, például Spanyolországban, Olaszországban vagy Franciaországban fennálló 

helyzettel, ahol ugyanezen a területen a túltengő jogalkotás a probléma, hiszen a szövetkezet 

típusa és a kormányzati szint (állami és regionális) szerint eltérő törvények vannak érvényben. 

 

Hasonló a helyzet, ha a szociális gazdaság különböző formáinak jogállásában meglévő 

különbségeket vizsgáljuk Európában, mint az a 7.1. és 7.2. táblázatból látható. Az országokat 

három csoportba lehet sorolni. Az első csoport tagjai külön jogszabályokkal rendelkeznek a 

szociális gazdaság különböző formáira; a második csoportban a szociális gazdasági 
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szervezetekre vonatkozó törvényi rendelkezések több törvényben szétszórva találhatók; a 

harmadikban pedig semmilyen, a szociális gazdaság formáira vonatkozó jogalkotásnak nincs 

nyoma. 

 

7.1. táblázat A szociális gazdasági szervezetek egyes formáinak jogi elismerése  

 

 Szövetkezetek 
Önsegélyező 

társaságok 
Szövetségek Alapítványok 

Ausztria IGEN IGEN IGEN IGEN 

Belgium IGEN IGEN IGEN IGEN 

Bulgária IGEN nem IGEN IGEN 

Horvátország IGEN nem IGEN IGEN 

Ciprus IGEN n.a. n.a. n.a. 

Cseh 

Köztársaság R nem IGEN IGEN 

Dánia IGEN IGEN IGEN IGEN 

Észtország nem nem IGEN IGEN 

Finnország IGEN IGEN IGEN IGEN 

Franciaország IGEN IGEN IGEN IGEN 

Németország IGEN IGEN IGEN IGEN 

Görögország IGEN - IGEN IGEN 

Magyarország IGEN nem IGEN IGEN 

Izland IGEN  nem IGEN 

Írország R nem nem nem 

Olaszország IGEN IGEN IGEN IGEN 

Lettország IGEN nem IGEN IGEN 

Litvánia IGEN nem IGEN IGEN 

Luxemburg IGEN IGEN IGEN IGEN 

Málta IGEN n.a. n.a. n.a. 

Hollandia IGEN IGEN IGEN IGEN 

Lengyelország IGEN IGEN IGEN IGEN 

Portugália IGEN IGEN IGEN IGEN 

Románia IGEN IGEN IGEN IGEN 

Szlovákia IGEN IGEN IGEN IGEN 

Szlovénia nem nem IGEN IGEN 

Spanyolország IGEN IGEN IGEN IGEN 

Svédország IGEN nem IGEN IGEN 

Egyesült 

Királyság R R IGEN IGEN 

Megjegyzés: A kérdőívben feltett kérdés: Rendelkeznek a szociális gazdaság különböző 

intézményi formái egyértelműen megkülönböztetett jogállással, például van róluk külön törvény? 

R: ez azt jelzi, hogy az országnak van valamilyen törvényi rendelkezése a szociális gazdasági 

szervezet e formájának szabályozására, de ezt esetleg több törvény tartalmazza. 

 

Az EU új tagállamai közül sokban jelentős jogszabályokat fogadtak el az utóbbi években. Ezeket a 

7.2. táblázat sorolja fel. 

 

7.2 A szociális gazdasággal kapcsolatos közpolitikák az Európai Unió országaiban  

 

Az utóbbi negyedszázadban az EU több nemzeti és regionális kormánya vezetett be olyan 

politikát, amely kifejezetten megemlíti a szociális gazdaság egy részét vagy egészét. Általában 
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ágazati politikát alakítottak ki, és ebben szerepeltek kifejezett – de szétszórt, egymáshoz nem 

kapcsolódó – utalások a szociális gazdaságot alkotó intézményi formákra. A példák között 

előfordulnak a munkavállalói szövetkezeteket és integrációs vállalkozásokat érintő aktív 

foglalkoztatási politikák; olyan szociális szolgálati politikák, amelyekben meghatározó szerepe volt 

a szövetségeknek, alapítványoknak és más nonprofit szervezeteknek; a mezőgazdasági 

szövetkezetek bevonásával kidolgozott agrár- és vidékfejlesztési politikák; vagy az önsegélyező 

társaságok megemlítése a szociális biztonsági rendszerek elemei között. Újabb keletű, egyedi 

fejleményként külön a szociális gazdaságra vonatkozó politikák is megjelentek: némelyik 

elsősorban a piacon működő vállalkozásokkal foglalkozik, mások a piacon kívüli nonprofit 

szervezetekre irányulnak, az viszont ritka, hogy mindkettőre kiterjednének. 

 

A végrehajtott politikák hatókörében és fontosságában, illetve abban, hogy a szociális gazdaság 

milyen módon és mértékben jelenik meg ezekben a politikákban, a szociális gazdaság mint 

intézményes jelenség társadalmi és politikai elismerése is meghatározó tényező, akárcsak az 

ágazat ismertsége és a társadalom és a politikusok szemében róla kialakult kép a nemzet 

többdimenziós (gazdasági, társadalmi, kulturális) fejlődésében betöltött szerepét tekintve, a 

jelenség gazdasági súlya és történelme, valamint az, hogy mennyire tud hiteles képviselő lenni a 

közpolitikák kidolgozásának és végrehajtásának különféle eljárásaiban.  

 

Az egyik ilyen tényező – az, hogy a szociális gazdaság milyen szerepet tud játszani a nemzetek 

többdimenziós fejlődésében – egy fogalmi társadalmi modellre vonatkozik, és ez szolgál alapul az 

egy országon belül egymás mellett élő különféle társadalmi és gazdasági erők integrálásához. 

Ebből a szempontból három uralkodó társadalommodellt különböztetünk meg, amelyekben a 

szociális gazdaság szerepe szisztematikusan ellentétes. 

 

Az első modellben, a hagyományos szociáldemokráciában a társadalmi igényeket az állam 

kizárólag az újraelosztás révén kezeli. A szociális gazdaságot a múlt örökségének tekintik, és 

visszamaradott helyzetben van. A szociális kérdések ezért szinte kizárólag az állam részéről 

befektetést igénylő problémaként jelennek meg. Ezt a tőkeforgalmi adókból finanszírozzák, mivel 

ezt tekintik a vagyontermelés elsődleges eszközének.  

 

A második avagy neoliberális modellben a gazdaság a piacra szorítkozik, amelyet kizárólag a 

hagyományos, nyereséget termelő vállalkozások foglalnak el, a szociális jelző pedig csak azokra 

vonatkozik, akik nem vesznek részt a piacgazdaságban, és ezáltal fizetésképtelen keresletet 

képeznek. Itt a szociális gazdaságot nemcsak a gazdaság fő problémáinak meghatározásából 

rekesztik ki, hanem a társadalmi és gazdasági kettősséghez is hozzájárul, két területen: a piaci 

tevékenységekben, mivel ösztönzi a függőséget és az instabilitást a népesség növekvő rétegeinek 

munkaügyi és termelési viszonyaiban; és a nem piaci és újraelosztó tevékenységekben, mivel 

ösztönzi az állam mint fő szabályozó és újraelosztó szerepének megkérdőjelezését, és kedvez a 

jótékonyságnak, az önkéntes munkának és az informális gazdaságnak (Chaves, 2005).  

 

A harmadik modellben, a szociális és gazdasági demokráciában avagy a plurális gazdasági 

modellben a társadalmi igényekkel az állam (újraelosztás) és a társadalom egyaránt foglalkozik, 

de továbbra is az állam a fő szabályozó és újraelosztó, a szociális gazdaság pedig piaci és nem 

piaci tevékenységekben is részt vesz. E modell szerint a szociális gazdaság részvételének 

ösztönzéséhez megfelelő mechanizmusok kellenek, hogy fel lehessen mérni az egyrészről a 

társadalmi többletérték teremtésére, másrészről a fontos társadalmi-gazdasági és intézményi 

változásokra való képességét és az e téren meglévő korlátait (Lévesque, 1997). 
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7.2. táblázat: A szociális gazdasági vállalatok és szervezetek más jogi formái Európában * 

 

Ország Egyéb (konkrétan) 

Belgium  Törvény a „Sociétés à finalité sociale”-okról (a szociális célú 

vállalkozásokról), 1995.4.13. 

Írország  Hitelszövetkezeti törvény, 1997. 

Olaszország  D.Legs. 155/2006 „Disciplina dell'impresa sociale” (szociális 

vállalkozási rendeletek),  

 Onlus (közhasznú nonprofit szervezet), D. Lgs. n.460/1997  

 Fejlesztési NGO-król szóló törvény 49/1987 

 266/1991 törvény „Legge Quadro sul volontariato” (az 

önkéntes munkáról szóló kerettörvény) 

Portugália  Misericordias DL 119/83, 1983.02.25. 

Spanyolország  Sociedades laborales (alkalmazotti tulajdonú vállalatok) 

törvény, 1997,  

 Centros Especiales de Empleo para minusválidos (speciális 

foglalkoztatási szolgálat fogyatékosok számára), RD 

2273/1985),  

 Empresas de Inserción (integrációs vállalkozások): 12/2001 

törvény kilencedik kiegészítő rendelkezés, regionális 

törvények. 

Svédország  Lakásszövetségek (gazdasági szövetségek), 1991.5.30. 

Finnország  Szociális vállalkozások, 2003.12.30.  

 Osuuskuntalaki (szövetkezeti társaságokról szóló törvény), 

2001.12.28./1488 

Görögország  A 2190/1920 törvény vonatkozik a „népi vállalatokra”  

 A 2810/2000 és 410/1995 törvény a „fejlesztési 

ügynökségekre” 

Hollandia  Polgári törvénykönyv 2. (jogi személyek) 1850-ből; 1992-ben 

aktualizálták 

Dánia  A lakásszövetkezetekről és más kollektív lakhatási 

társaságokról szóló törvény, 2006-ban aktualizálták. 

Cseh Köztársaság  Közhasznú szövetségek (NNO), 1995  

 Lakástulajdonosok szövetsége, 2000 

Magyarország  Nonprofit vállalatok 

Lettország  Hitelszövetkezet, 1993.7.15. 

Litvánia  Hitelszövetkezetek, 1995.  

 Szociális vállalkozások, 2004. 

Lengyelország  Szociális szövetkezetek, 2006. 

 Törvény a társadalmi integrációs központoknál való szociális 

foglalkoztatásról, 2003.6.13. 

 Törvény a közhasznú tevékenységről és a közhasznú 

szervezetek javára végzett önkéntes munkáról, 2004.4.24. 

Egyesült Királyság  Közösségi érdekű vállalat (CIC)  

* A szövetkezetekétől, önsegélyező társaságokétól, szövetségekétől és alapítványokétól 

megkülönböztetett jogállás. 
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Megjegyzés: A kérdőívben feltett kérdés: Rendelkeznek a szociális gazdaság 5. szakaszban 

említett intézményi formái egyértelműen megkülönböztetett jogállással, például van róluk külön 

törvény? Ha igen, kérjük, nevezze meg. 
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7.3. táblázat: A szociális gazdasági szervezetek speciális adóügyi helyzete az EU-ban 

 

 Szövetkezetek 
Önsegélyező 

társaságok 
Szövetségek Alapítványok 

Ausztria IGEN – IGEN IGEN 

Belgium IGEN IGEN IGEN IGEN 

Bulgária – – – – 

Ciprus IGEN n.a. n.a. n.a. 

Cseh Köztársaság – – IGEN IGEN 

Dánia IGEN – IGEN IGEN 

Észtország – – – IGEN 

Finnország IGEN – IGEN IGEN 

Franciaország IGEN IGEN IGEN IGEN 

Németország – IGEN IGEN IGEN 

Görögország IGEN IGEN IGEN IGEN 

Magyarország IGEN IGEN IGEN IGEN 

Írország IGEN – – – 

Olaszország IGEN IGEN IGEN IGEN 

Lettország IGEN – IGEN IGEN 

Litvánia n.a. n.a. n.a. n.a. 

Luxemburg – – – IGEN 

Málta IGEN n.a. IGEN IGEN 

Hollandia IGEN IGEN IGEN IGEN 

Lengyelország – – – – 

Portugália IGEN IGEN IGEN IGEN 

Románia – IGEN IGEN IGEN 

Szlovákia – IGEN IGEN IGEN 

Szlovénia n.a. n.a. n.a. n.a. 

Spanyolország IGEN IGEN IGEN IGEN 

Svédország – – – – 

Egyesült Királyság – IGEN IGEN IGEN 

Csatlakozó és tagjelölt országok     

Horvátország – – IGEN IGEN 

Izland n.a. n.a. IGEN IGEN 

 

Megjegyzés: A kérdőívben feltett kérdés: A szociális gazdaság 5. szakaszban említett különböző 

intézményi formái adóügyi szempontból a hagyományos magánvállalkozásokétól eltérő 

bánásmódban részesülnek? 

 

7.3 A szociális gazdaságról szóló új nemzeti jogszabályok Európában 

 

Az utóbbi tíz évben több európai országban is külön figyelmet fordítottak a szociális gazdasággal 

kapcsolatos törvényhozásra. Erre az időszakra esett a fogalomról és a meghatározásról, illetve a 

szociális szektort támogató jogszabályok és politikák tárgyáról szóló viták leghevesebb szakasza. 

A legfrissebb esetek között említhetjük meg Romániát, Lengyelországot és Franciaországot, ahol 

a szociális gazdaság szabályozásáról szóló törvénytervezeteket vagy nem fogadták el, vagy heves 

viták folynak róluk. A viták központi kérdése a szociális gazdaság területének a meghatározása, 

akár ezen a néven, akár szociális vállalkozásokként hivatkoznak rájuk. A határokat nagyon 

eltérően jelölték ki a szociális gazdaságra vonatkozó, jelenleg létező három törvényben, amelyek 

közül kettő nemzeti (Spanyolország és Görögország), egy pedig regionális (Vallónia, Belgium). 
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Még nyilvánvalóbbak a különbségek a szociális vállalkozások területének meghatározásában, 

amiről már több törvényt sikerült hatályba léptetni (lásd a 7.1. táblázatot).  

 

7.4. táblázat A szociális gazdaság vagy a szociális vállalkozás státusának jogi elismerése  

 

Ország Törvény A törvény / törvényhozási projekt címe 

Spanyolország IGEN Szociális gazdaság (2011) 

Görögország 

IGEN Szociális gazdaság és szociális 

vállalkozások (2011) 

Belgium (Vallónia) 

IGEN Szociális gazdaság (2008, Décret 

régional) 

Finnország IGEN Szociális vállalkozás (2003) 

Litvánia IGEN Szociális vállalkozás (2004) 

Olaszország IGEN Szociális vállalkozás (2005) 

Szlovénia IGEN Szociális vállalkozás (2011) 

Portugália Projekt Szociális gazdaság (2012) 

Lengyelország Projekt Szociális gazdaság (2012) 

Hollandia Projekt Szociális vállalkozások (2012) 

Románia Projekt Szociális vállalkozások (2012) 

Franciaország Projekt Szociális gazdaság (elutasítva) 

 

A szociális gazdaságra vonatkozó, jelenleg hatályban lévő két nemzeti törvény a válság által a 

legsúlyosabban érintett két országból származik: Spanyolországból és Görögországból. Az első a 

2011. március 29-i 5/2011. sz. spanyol törvény a szociális gazdaságról, a második pedig a 

4019/2011. sz. görög törvény a szociális gazdaságról, a szociális vállalkozásokról és más 

rendelkezésekről. Belgiumban a szociális gazdaságról szóló, 2008.11.20-i vallon parlamenti 

rendelet hasonlít a spanyol törvényhez. 
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8. fejezet 

 

A SZOCIÁLIS GAZDASÁG A VILÁGVÁLSÁG SÚJTOTTA EURÓPÁBAN 

 

8.1. A szociális gazdaság a ciklikus és strukturális válság idején 

8.2. A szociális gazdaság a pénzügyi válság idején 

8.3. A szociális gazdaság a gazdasági és foglalkoztatási válság idején 

8.4. A szociális gazdaság a közszféra és a jóléti állam válsága idején 

 

8.  

8.1 A szociális gazdaság a ciklikus és strukturális válság idején 

 

Az utóbbi években Európában tapasztalható válság gyökerei nagyon mély politikai, társadalmi és 

gazdasági folyamatokhoz nyúlnak vissza, amilyen például a globalizáció hatása a kapitalizmus 

nemzeti modelljeire és a jóléti állam modelljeire, Európa kormányozhatóságára és a társadalmi 

modellek szellemi paradigmáira. Ezek az elemek adják a válság közegét, egyben ezek teszik a 

körülményektől függővé, így jobban kötődik a pénzügyi és gazdasági problémákhoz és az 

államháztartási válsághoz, és strukturálisabb jellegű. Bármelyik szempontból nézzük, a szociális 

gazdaság fontos szerepet játszik és játszhat. 

 

Ha különbséget teszünk a gazdasági válság strukturális elemzése – amely a válságot arra vezeti 

vissza, hogy a fordizmus az 1970-es évek végére elvesztette a lendületet – és a közvetlenebb 

olvasat között, amely rámutat az 1975–2012 közötti időszak sorozatos sokkhatásaira, jelezve, 

hogy ezeket sem az 1980-as évek liberális deregulációjának, sem a nemzeti kormányok keynes-i 

támogatásának (különösen 2007–2008-ban) nem sikerült visszafogni, megállapíthatjuk, hogy a 

szociális gazdaság a (közvetlen vagy a szociális jóléti rendszeren keresztül történő) állami 

beavatkozás mellett rövid távon tompította a válságot, és ebből következően része lehetne a 

válságból kivezető strukturális megoldásnak, ha a meglévő, az európai termelési rendszerek 

megújítására alkalmas tulajdonságait jól használnák fel.  

 

A szociális gazdaság mint ütköző a válság ellen. Ezt a szerepet két dolog indokolja. Az egyik az, 

hogy a szociális gazdaságot a rá jutó saját szerepek miatt (nonprofit, a többlet felosztása, kettős 

jelleg): – nem lehet kivásárolni, mert a részvényeinek nincs piaca, – nehéz áthelyezni, mert az 

embercsoportok helyhez kötöttek, – a szociális gazdaság a részvényesek között fel nem osztható 

pénzügyi tartalékai miatt ellenállóbb, – pénzügyileg rugalmasabb a közvetlen jövedelem és a 

többlet felosztása közötti arbitrázs miatt (pl. a munkavállalói szövetkezetben részvényekbe, a 

biztosítási szövetkezetekben és önsegélyező társaságokban visszatérítésbe). A szociális 

gazdaság mindemellett hosszú távú stratégiákat követ. 

 

A másik indok az, hogy a társadalmi elkötelezettségeinek fontossága miatt, ami mindenekelőtt 

annak az eredménye, hogy a képviseleti demokrácia formájában működő kormányzási mód 

válságos időkben megenged bizonyos fokú konszenzust, a szociális gazdaság belülről rugalmas a 

munkaidő és a munkabérek tekintetében (megszorítások a kisebb szövetségekben, a munka 

alapján történő súlyozás a munkavállalói szövetkezetekben), kevésbé hierarchikus a fizetési 

struktúrája (kivéve a leányvállalatokat: vö. INSEE Première, 2012. február), és bizonyos fokú 

munkahelyi stabilitást kínál (kisebb fluktuáció, az idősebbek munkában tartása, a nők integrációja. 

A munkahely instabilitása ezzel szemben nem biztosítja a túlélést, pl. otthoni segítők, kulturális 

vagy sportegyesületek), kívülről ugyanakkor – az emberek bizalmának köszönhetően – továbbra 

is hozzájut az adományokhoz és az önkéntes munkához, amivel megfékezheti a piaci recessziót 
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(a szövetkezetek a nyereségorientált vállalatokhoz képest kevésbé estek vissza) és az állami 

költségvetési megszorításokat (amennyiben a lakosság mögé áll). 

 

A szociális gazdaság mint a válságból kivezető strukturális megoldás része. A szociális gazdasági 

vállalkozások nem pénzügyi jellege (eltekintve a profitért dolgozó, a szociális gazdaság alapvető 

vezérelveit nem követő leányvállalatok esetleges idesodródásától) mellett a szociális gazdaság 

alkalmasnak tekinthető arra, hogy a gazdasági válságból kiutat mutasson egy új (az egyének és a 

társadalom, az autonómia és a kölcsönös függőség, az egyén és a kollektív felelősség közötti) 

kapcsolatra építve, amely a tudás és az innováció magasabb szintjére jellemző (a lisszaboni 

stratégiával összhangban), és esetenként a gazdaság negyedik szektorának is nevezik.  

 

Ez egy tudásalapú gazdaság, hiszen a kollektív tanulásra és a kompetenciákra helyezi a 

hangsúlyt, és az egész életen át tartó tanulást beépíti a gazdasági tevékenységbe (a formális 

képzésen túlmenően). 

 

Ez egy összefüggő rendszerben működő szolgáltatói gazdaság, mert a szolgáltatások előállítása 

megoszlik a termelők és a felhasználók között, mozgósítja az érdekelteket és hangsúlyt helyez a 

tranzakcióban való viszonyra – vö. J. Gadrey. 

 

Ez egy funkcionális gazdaság, köszönhetően annak, hogy a kollektív tulajdon kedvez a „nyitott 

kapuknak” az egyéni tulajdonhoz köthető hozzáférés mellett, annak, hogy a hangsúly nem a 

terméken, hanem a funkción van (lakás, közlekedés, élelmiszer stb.), az áruk hozzáadott 

értékének, ami a szolgáltatásokból ered („megoldáshalmazok”) és a transzverzális 

megközelítésnek – vö. Du Tertre. 

 

Ez egy körkörös gazdaság: a szociális gazdaság élen járt az újrafeldolgozásban és az áruk (papír, 

karton, textil stb.) újrahasznosításában, és egyre többet fektet be az energiatakarékosságba, a 

megújuló energiaforrásokba (pl. a dániai szövetkezeti szélerőművek, Franciaországban az 

Enercoop), az ökológiai építkezésbe és a decentralizált termelési szempontú rehabilitációba. 

 

Egyértelmű ezért, hogy a szociális gazdaság a mostani gazdasági és társadalmi zavarok idején 

anticiklikus, innovatív szerepet tölt be. Ugyanakkor az is látható, hogy aktív szerepe lehet a 

szociogazdasági szabályozás új, együttműködőbb formájában (az igazgatási és 

versenyszabályozás mellett), ha a hatóságok elismerik azt a sajátos képességét, hogy a 

gazdasági és a társadalmi fejlődést ötvözi ahelyett, hogy hierarchikus viszonyban kezelné (hogy a 

társadalmi fejlődés csak a gazdasági fejlődés mellékterméke). 

 

8.2 A szociális gazdaság a pénzügyi válság idején 

 

A pénzügyi válság fő jellemzői közismertek: először is, a tőke globalizációja miatt megnőtt a 

nemzetközi tőke hatalma és mobilitása, és ebben meghatározó szerepet játszottak az állami 

befektetési alapok (pl. Kuvaité). Ez a nemzetközi pénzügyi körülmény helyi és nemzeti szinten is 

szabályozási nehézségeket okoz. Másodszor, a pénzügyi eszközök növekvő összetettsége és a 

pénzügyi intézmények kölcsönös összekapcsolódása jelezte a szabályozási és hitelesítési 

rendszerek (pl. hitelminősítő intézetek) és az egyenrangú pénzügyi szervezetek fokozódó 

fontosságát, de az uralkodó politika paradox módon a pénzügyi szektor szabályozásának nemzeti 

és nemzetközi szintű háttérbe szorítása volt. Amikor 2008-ban kirobbant a pénzügyi válság, már 

túl késő volt. 

 

A szociális gazdaság más kapcsolatban volt a válsággal, különösen a pénzügyi szektorát tekintve. 

Mindenekelőtt azt kell leszögezni, hogy a válságot nem a szociális gazdaság vagy a pénzügyi 

intézményei okozták: a gyökerei olyan, a szociális gazdaságtól idegen társadalmi értékekben 

keresendők, mint a kapzsiság és a rivalizálás, úgy a személyek, mint a társadalmi csoportok 
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között. Másodszor, a szociális gazdaság pénzügyi intézményei – kezdetben legalábbis – kisebb 

mértékben szenvedtek a pénzügyi válság hatásától, mivel nem voltak annyira kitéve a válságot 

okozó pénzeszközosztályoknak, és szorosabban kapcsolódnak a helyi szinthez kötődő gazdasági 

tevékenységekhez. Ami végül érintette a szociális gazdaság pénzügyi szektorát, az a válság 

hossza és a hiteladagolás volt (lásd Palomo, 2010). Harmadszor, a jelenlegi hiteladagolási 

légkörben és a növekvő pénzügyi kirekesztés idején a szociális gazdaság bebizonyította, hogy 

képes a társadalmi innovációra és a társadalmi igények megválaszolására, mivel a szolidaritási 

finanszírozás olyan saját alternatív formáit tudja mozgósítani, mint például az etikus bank vagy a 

szociális valuta, amelyek nemcsak hitelt nyújtanak, hanem a pénzügyi szolgáltatások iránti 

bizalmat is erősítik. Klasszikus példái ennek a 2006-ban béke Nobel-díjjal elismert bangladesi 

közgazdász, Mohammed Yunus által kidolgozott mikrohitelbankok: ezek a szervezetek a pénzügyi 

befogadás megkönnyítése mellett erősítik a nők érdekérvényesítését, vásárlóerejét és 

tárgyalóképességét az olyan országokban, ahol eddig társadalmi és pénzügyi szempontból 

perifériára szorultak. Európában a nők és a veszélyeztetett társadalmi csoportok tagjai számára 

kisösszegű kölcsönöket nyújtó vagy tudatosabb etikai célkitűzések szerint működő szervezetek 

példái közé tartoznak az etikus bankok (Triodos Bank vagy az olasz Banca Etica), a francia 

CIGALES (Clubs d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Épargne Solidaire 

avagy befektetői klub a szolidaritási megtakarítások alternatív helyi kezeléséhez) és a CDFI 

(közösségi fejlesztési pénzügyi intézmények). Az ilyen szervezetek közül sok tagja az INAISE 

hálózatnak. 

 

A szociális gazdaságnak annyiban van szerepe a tőkepiac szabályozásában, hogy a népesség 

széles, a hagyományos banki ágazatból kirekesztett rétegeit vonja be a pénzügyi szektorba, a 

forrásokban szűkölködő emberek számára az állami finanszírozás és támogatások alapvető 

forrása, és kollektíven felügyeli a szociális gazdaság munkája és szervezetei által generált 

pénzügyi áramlatokat (idetartoznak például a munkabér és nyugdíjalapok, az etikus és szociális 

bankok, a hitelszövetkezetek, valamint a szövetkezetek és önsegélyező társaságok nyereséges 

műveleteiből származó tartalékok és egyéb alapok). A hitelszövetkezetek ráadásul példamutatóan 

viselkedtek a jelenlegi recesszió idején. Az aktuális nemzetközi pénzügyi válságért nem ők 

felelősek, a hatását sem érezték át olyan erősen, mint más pénzügyi intézmények, sikerült viszont 

fenntartaniuk az egészséges mérleget, és továbbra is betöltötték szerepüket, azaz hitelt és 

pénzügyi integrációt biztosítottak. 

 

8.3 A szociális gazdaság a gazdasági és foglalkoztatási válság idején 

 

A szociális gazdaság társadalmi többletértéke talán a munkaerőpiac számtalan 

egyenlőtlenségének szabályozásában mutatkozik meg a legvilágosabban. Nem véletlen, hogy az 

európai kormányok szociális és munkaügyi minisztereinek rendszerint a szociális gazdaság 

erősítése is feladata.  

 

A szociális gazdaság történetileg hozzájárult a munkahelyteremtéshez és a munkahelyek 

megőrzéséhez a válságban lévő és/vagy bezárástól fenyegetett ágazatokban és vállalkozásokban, 

növelte a munkahelyek stabilitását, a feketegazdaságban működő munkahelyekből hivatalosan 

bejelentettet csinált, életben tartotta a szakmai ismereteket (pl. kézművesség), új foglalkozásokat 

fedezett fel (pl. társadalmi nevelő) és kialakította a munkához vezető utakat, különösen a 

hátrányos helyzetű, illetve társadalmilag kirekesztett csoportok számára (lásd Demoustier, 

megjelent: CIRIEC, 2000). A statisztikai adatok az utóbbi pár évtizedben azt mutatták, hogy a 

szociális gazdaság Európában jó munkahelyteremtő képességgel bír, és a foglalkoztatás 

szempontjából fogékonyabb a gazdaság bármely másik ágazatánál, mint az az alábbi 

táblázatokból látható. 

 

A szociális gazdaság segít orvosolni a munkaerőpiac három fő egyensúlyhiányát: a 

munkanélküliséget, a munkahelyek instabilitását és a munkanélküliek foglalkoztathatatlanságát, 
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illetve társadalmi és munkaerő-piaci kirekesztését. A munkavállalói szövetkezetek és más, a 

munkavállalók irányítása alatt vagy tulajdonában lévő vállalkozások hagyományosan aktívabbak 

voltak ezen a területen. Az őket foglalkoztató ipari vállalkozások kritikus gazdasági helyzetével 

szembesülve a válság idején a munkavállalók számtalan csoportja döntött úgy, hogy ezeket a 

vállalatokat szövetkezetté alakítja vagy ebben a formában éleszti újjá, hogy a munkahelyek 

megmaradjanak. Ezekben az időszakokban, miközben általános leépítések folytak, a 

munkavállalói vállalkozások közvetlen foglalkoztatása nőtt. Kiderült (Tomás-Carpi 1997), hogy a 

szociális gazdaságban való foglalkoztatás sokkal kevésbé érzékeny a globális és ágazati termelés 

és kereslet ingadozásaira (a közgazdászok ezt nevezik a foglalkoztatás rugalmasságának), mint a 

profitorientált magánszektor a gazdasági ciklus leszálló ágában és a termékek lejáratának 

szakaszaiban. A szociális gazdaság ugyanakkor lényegesen nagyobb arányban hozott létre 

közvetlen munkahelyeket, mint a spanyol gazdaság többi része a gazdasági ciklus felívelő 

szakaszában, például az 1990-es évek második felében. 

 

Európán belül a munkahelyteremtésben nagyon dinamikus szerepe van az új szociális gazdasági 

szervezeteknek, mint a szociális szövetkezetek és más, az úgynevezett új foglalkoztatási 

területeken, például az egészségügyi és szociális szolgáltatásokban, oktatási, kulturális és 

kutatási szolgáltatásokban működő önkéntes szervezeteknek. Ezek a szervezetek fontos kreatív 

képességről tanúskodnak a munkaerőpiacon, mivel az önkéntes munkából utat mutatnak a fizetett 

foglalkoztatásba, csoportosítják a munkaórákat, új szolgáltatásokat fedeznek fel és ezeket 

foglalkoztatási szempontból szabályozzák is (pl. elismerik az új szakmákat, vezető szerepet 

vállalnak a kollektív megállapodások kidolgozásában stb.), valamint új közvetlen munkahelyeket 

teremtenek. 

 

Ugyanennyire fontos az is, hogy a szociális gazdaságnak – különösen az úgynevezett integrációs 

vállalkozásoknak, speciális foglalkoztatási központoknak és szociális szövetkezeteknek – szerepe 

van a sajátos foglalkoztatási nehézségekkel küzdő csoportok integrációjában, például a testi vagy 

értelmi fogyatékossággal vagy „társadalmi fogyatékossággal” élők, a munkaerőpiacról hosszú 

ideje kirekesztett, a társadalmi és munkahelyi integráció ördögi körébe került emberek 

integrációjában, akik egyébként könnyen perifériára kerülnek és elszegényednek. A szociális 

gazdaság mindezek mellett hozzájárult az erős foglalkoztatási szektor kialakulásához és a nemek 

közötti egyenlőségnek az európai munkaerőpiacon való bevezetéséhez is. 

 

A válság az európai foglalkoztatásra a szociális gazdaságban nem hatott olyan durván, mint a 

hagyományos magánvállalkozásoknál, amint azt a tanulmányban közreműködő országos 

tudósítók jelezték, bár az egyes országok és ágazatok között nagy különbségek vannak. A 

szociális gazdaságban való foglalkoztatás általában véve jobban ellenállt a válság első 

szakaszának (2008–2010), mint a hagyományos magánszektor, bár később a depresszió 

mélysége folytán a szociális gazdasági vállalkozásoknál is csökkent a munkahelyek nettó száma.  

 

Amikor nemzetközi szinten erősödik a globalizáció és a területi sérülékenység, stratégiai 

fontosságúvá válik a belső gazdasági potenciál mozgósítására, a külföldi vállalatok vonzására, az 

üzleti hálózatba való beépülésre és a helyi területek általános fellendítését szolgáló új szinergiák 

kollektív kialakítására való képesség. Ilyen körülmények között alapvető fontosságúnak 

bizonyultak a szövetkezetek (például mezőgazdasági, munkavállalói, hitel- és integrációs 

szövetkezetek), szövetségek és más szociális vállalkozások különböző fajtái. 

 

Sőt, mint azt a jelentés korábbi részeiben vizsgált esetek némelyike és sok más tanulmány is 

szemlélteti (Comeau és mások, 2001, Demoustier, 2005), a szociális gazdaságban komoly 

potenciál van a vidéki területek belső fejlődésének aktiválására, a hanyatló ipari térségek 

fellendítésére és a leromlott városi területek rehabilitációjára és újjáélesztésére: röviden tehát 

arra, hogy hozzájáruljon a belső gazdasági fejlődéshez, helyreállítsa a nagy területek 
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versenyképességét, ösztönözze a nemzeti és nemzetközi szintű integrációjukat és orvosolja a 

jelentős területi egyensúlytalanságokat. 

 

A szociális gazdaság az európai társadalom átalakulásának folyamataiban ugyanennyire fontos 

szerepet játszik. Ennek a szociális szektornak a társadalommal való közvetlen kapcsolata folytán 

sajátos képessége van arra, hogy megkeresse az új igényeket, továbbítsa ezeket a hatóságokhoz 

és a hagyományos profittermelő magánvállalkozásokhoz és adott esetben kreatívan strukturálja a 

válaszokat.  

 

Újabban az úgynevezett új szociális gazdaság jelentkezett innovatív kezdeményezésekkel: az 

európai foglalkoztatási válság következtében például a sokféle jogi formában működő integrációs 

vállalkozások (köztük az olasz szociális szövetkezetek) az aktív állami foglalkoztatási politikát 

megelőzve, találékonyan reagáltak a munkavállalók nagy csoportjait érintő munkaerő-piaci 

integrációs problémákra. A polgárok olyan gazdasági kezdeményezéseket indítottak, amelyek a 

gazdag és szegény országok közötti nemzetközi kereskedelem egyenlőtlen feltételeit kívánják 

orvosolni; ilyenek például a tisztességes kereskedelemre szakosodott szervezetek.  

 

A szociális gazdaság innovációs potenciálja azonban nem merül ki a fentiekben. A technológiai 

innováció terén mindig nagyobb volt a sikeressége az új ötletek kidolgozásának és terjesztésének, 

különösen olyan helyzetben, ahol a szociális gazdaság innovációs rendszerei szervezetten 

működnek. E rendszerek meghatározó tényezője a régió különböző, a szociális gazdaság 

erősítésében érintett szereplői közötti stabil szövetség (például a területért felelős hatóságok, 

egyetemek, szövetségek és magának a szociális gazdaságnak az üzleti szektora között). Jó példa 

erre Québec, a Mondragon Cooperative Corporation és Spanyolország déli részén a CEPES-

Andalúzia rendszer. A szociális gazdaság összességében tehát képes bevetni az innováció 

különböző típusait, amelyek Schumpeter szerint a termék-, a folyamat-, a piaci és a szervezési 

innováció, különös tekintettel ez utóbbira, amelyet szociális innovációnak is neveznek. 

 

8.4 A szociális gazdaság a közszféra és a jóléti állam válsága idején 

 

A válság különösen negatívan hatott az államháztartásra, és ezáltal a jóléti szolgáltatásokra és a 

népesség legveszélyeztetettebb csoportjaira is. A válságot és az államháztartásra gyakorolt 

hatásait kiváltó tényezőkön túl annak is szemtanúi lehettünk, hogy a nemzetközi pénzügyi 

kapitalizmusban ismét megjelenik egy világszintű vezető, eufemisztikus megnevezéssel „a 

piacok”, olyan stratégiai szövetségesekkel, mint a hitelminősítő intézetek, bizonyos központi 

bankok, például az Európai Központi Bank, a Nemzetközi Valutaalap és az Európai Bizottság. Ez 

az újbóli megjelenés a nemzetközi pénzügyi piacok újfajta szabályozásának következménye volt, 

amelynek keretében radikálisan módosult a vállalatok, családok és az állami szektor felé való 

hitelezői szerepük. A következmények a magánszektorban a fogyasztás és a befektetések 

strukturális csökkenésében mutatkoztak meg, az állami szektorban pedig egy új probléma, az 

államadósság megjelenésében. A válságra reagáló, munkaerő-piaci reformokon és a jóléti állam 

jelentős csökkentésén alapuló strukturális kiigazítási politikák végrehajtása az utóbbi két évben 

újra felszínre hozta a régi problémákat, amelyek a bőség és a gazdasági stabilitás évei után 

egyszer már megoldottnak tűntek, például a tömeges munkanélküliséget, a munkahelyek 

bizonytalanságát és az elsőbbségi áruk és szolgáltatások, például az egészségügyi ellátás, az 

oktatás és a szociális szolgáltatások iránti kereslet ellátottságának drasztikus csökkentését.  

 

A szociális gazdaságnak a politikai és gazdasági folyamatba való bevezetésével az állam 

részesedhet ez utóbbi javaiból, ami nemcsak a valódi demokráciát erősíti, hanem a 

gazdaságpolitikát is hatékonyabbá teszi, több okból:  
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a) mivel közelebb van hozzájuk, és ezáltal jobban ismeri a szociális problémákat, a 

szükségleteket és a lehetséges megoldásokat, ha a szociális gazdaságot bevonják a 

gazdaságpolitika tervezési szakaszába, ez megkönnyíti a jó döntést a célok és eszközök 

kiválasztásakor;  

b) mivel fogékonyabb a társadalom érdekei és szükségletei iránt, a szociális gazdaság 

gyorsabban fel tudja ismerni az új társadalmi igényeket, és azonnal kidolgozza a válaszokat. 

Az állam számára hasznos lehet ez az úttörő tevékenység;  

c) a magánjellegének és a szociális érzékenységének köszönhetően kibővítheti az állami fellépés 

hatókörét, amennyiben ez különféle okokból korlátokba ütközik. Ezt a jelenséget két példával 

szemléltetjük. Az első az illegális bevándorlóknak szóló egészségügyi és oktatási 

szolgáltatások esete. Ezeket a szolgáltatásokat a kormány nem vállalhatja el, amíg nem 

módosítja a szabályokat, még a társadalom helyeslése esetén sem. A második az állam olyan 

gazdasági fellépésének esete, amely törvényes ugyan, de a társadalom (vagy a társadalmon 

belül egyes csoportok) nem fogadja el, mert magát a hatalmat nem tartja törvényesnek (pl. a 

brit kormány az észak-ír területeken). A szociális gazdaság közvetítésével túl lehet lépni az 

állami hatáskörökön;  

d) mivel a szociális gazdaság képes erősíteni a társadalom részvételét és közös 

felelősségvállalását, a politikai és gazdasági folyamatokba való bevonása révén erősíteni lehet 

a gazdaságpolitikai intézkedések elfogadottságát, mert az ilyen intézkedések kidolgozásában 

és végrehajtásában részt vevő felek magukénak ismerik el őket. Az állam ezáltal több forrást 

tud mozgósítani, mint amennyit egyedül tudna, így új lehetőségeket nyithat a kereslet 

újraindítására szolgáló hatékony politikák bevezetésére a nyílt gazdaságban, különösen ha 

ezeket helyi szinten hajtják végre, középpontban a környéki szolgáltatásokkal;  

e) az állam és a szociális gazdaság közötti együttműködés – amiatt, ahogyan ez utóbbi az 

erőforrásokat felosztja és terjeszti – az előbbi számára garanciát jelenthet arra, hogy a 

különféle politikákra, különösen a szociálpolitikára címkézett állami alapokat nem fogják 

magánérdekekre eltéríteni és felhasználni (Vienney, 1994). 

 

A szociális gazdaság egyik leglátványosabb és legfontosabb szerepe Európában talán az volt, 

hogy az erősödő kirekesztés közepette hozzájárult a társadalmi befogadáshoz. Ez a szerep az 

elkövetkező években várhatóan növekedni fog.  

 

Az európai társadalom előtt álló egyik legnagyobb kihívás most a társadalmi és foglalkoztatási 

kirekesztés elleni küzdelem egy olyan társadalomban, ahol a társadalmi integrációt elsősorban a 

fizetett foglalkoztatással lehet elérni. Ez utóbbi nemcsak gazdasági függetlenséget nyújt az 

embereknek, hanem méltóságot, társadalmi részvételt és a szolgáltatásokhoz és 

létesítményekhez való hozzáférést is. A lakosságon belül ezért elsősorban azok a társadalmi 

csoportok voltak kirekesztve, akik a képességeik, képesítéseik vagy kultúrájuk miatt kevésbé 

versenyképesek, például a testi vagy értelmi fogyatékosok, a tartós munkanélküliek és bizonyos 

kisebbségi csoportok (pl. etnikai kisebbségek, bevándorlók).  

 

A szociális gazdaság ebben a helyzetben megmutatta, hogy határozottan képes a hátrányos 

helyzetű emberek és földrajzi területek társadalmi és munkaügyi integrációjára, amivel 

kiegészítette a társadalmi kirekesztés elleni állami fellépést, és mindenekelőtt utat nyitott a 

fellépéshez. Ez különösen a szövetségek, alapítványok, integrációs vállalkozások és más 

szociális cégek esetében volt nyilvánvaló, amelyeknek sikerült csökkenteniük a szegénység és a 

kirekesztés mértékét (CIRIEC, 2000; Spear és mások, 2001). 

 

A szociális gazdaság a nagy társadalmi és gazdasági átalakulás idején a szolgáltatásokhoz és 

tevékenységekhez való hozzáférést övező újfajta kirekesztési formákra, például a pénzügyi 

kirekesztésre és a fogyasztói kirekesztésre is választ ad. Mindemellett egy olyan csatornát is 
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biztosít, amelyen keresztül részt vehetnek a társadalmi életben azok a csoportok, akik nehezen 

tudják felhívni a figyelmet a szükségleteikre. A társadalom a szociális gazdaság révén 

megerősítette demokratikus kultúráját, fokozta a társadalmi részvétel mértékét (RedESMED, 

2004) és sikerült megszólaltatnia és tárgyalóképessé tennie azokat a társadalmi csoportokat, 

amelyek korábban ki voltak rekesztve a gazdasági folyamatból és a közpolitikák, különösen a helyi 

és regionális szinten megfogalmazott politika kialakításából és végrehajtásából.  

 

A szociális gazdaságnak ez a szerepe teljes mértékben összhangban van az európai szociális 

modellel. Erre a modellre hagyományosan jellemző volt, hogy célja a magas szintű jólét és 

társadalmi, gazdasági és politikai integráció biztosítása valamennyi európai lakos számára, és ezt 

állami és magán mechanizmusokkal próbálja megvalósítani. Ez a szempont továbbra is 

napirenden van a kibővített EU-ban, amint azt az Európa Tanács Miniszteri Bizottsága által 2000-

ben jóváhagyott, majd 2004-ben felülvizsgált társadalmi kohéziós stratégia mutatja. Ebben úgy 

határozták meg a társadalmi kohéziót, mint a társadalom arra való képessége, hogy minden tagja 

számára biztosítsa a jólétet, minimálisra csökkentse az egyenlőtlenségeket és elkerülje a 

polarizálódást. A definíció a jólét négy dimenzióját különbözteti meg: a hozzáférés egyenlőségét; a 

méltóságot és elismerést; a szabadságot és a személyes fejlődést; valamint a részvételt és 

bevonást. A szociális gazdaság hozzásegít ahhoz, hogy a társadalmi kohézió versenyképes 

tényező legyen. 

 

A szociális gazdaság a jövőben még fontosabb szerepet is kaphatna, tekintettel arra, hogy az 

állam milyen korlátokba ütközik a szociális jóléti vonatkozású áruk és szolgáltatások 

biztosításában, illetve tekintettel a magánszektor szolgáltatásainak korlátaira és 

egyenlőtlenségeire. 
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9. fejezet 

 

EURÓPAI UNIÓS SZAKPOLITIKÁK ÉS A SZOCIÁLIS GAZDASÁG, KÖZÉPPONTBAN AZ 

EURÓPA 2020 STRATÉGIÁVAL: TÉNYEK ÉS HATÁSOK 

 

9.1. A szociális gazdaság az európai uniós szakpolitikákban: tények és megfigyelések 

9.2. A szociális gazdaság az Európa 2020 stratégiában 

9.3. A szociális gazdasággal kapcsolatos újabb európai uniós kezdeményezések 

 

9.  

9.1 A szociális gazdaság az európai uniós szakpolitikákban: tények és megfigyelések 

 

Az elmúlt három évtizedben a különböző uniós hatóságok – bár hullámzó mértékben, és 

intézmények közötti különbségekkel – egyre nagyobb figyelmet fordítottak a szociális gazdaságra. 

Fokozatosan egyre elismertebb lett a szociális gazdaság fontos szerepe Európa társadalmi és 

gazdasági fejlődésében, és ezzel együtt az is, hogy a szociális gazdaság az európai szociális 

modell egyik sarokköve. 

 

A szociális gazdaság intézményes elismeréséért és a speciális európai politikák kialakításáért 

vívott hosszú harc az 1980-as években kezdődött. Csúcspontját 1989-ben érte el az Európai 

Bizottságnak a Tanácshoz intézett, „A szociális gazdaság vállalkozásai: Európa határok nélküli 

piaca” című közleményével, amely javasolta, hogy a szövetkezetek, egyesületek és 

segélyegyletek számára állapítsák meg az európai jogalapot statútumok formájában és az 

Európai Bizottság XXIII. Főigazgatóságán belül egy szociális gazdasági egység létrehozásával. Az 

említett évtizedben két közösségi intézmény, a Parlament és az Európai Gazdasági és Szociális 

Bizottság (EGSZB) jelentések, javaslatok és állásfoglalások sorában hívta fel a figyelmet a 

szociális gazdaság társadalmi többletértékére, és mindkettő megjelentetett egy-egy meghatározó 

fontosságú jelentést is. A Parlament olyan témákban adott ki jelentéseket, mint a szövetkezetek 

hozzájárulása a regionális fejlődéshez (Avgerinos), a szövetkezetek szerepe Európa építésében 

(Mihr) és a szövetkezetek és a fejlesztési együttműködés (Trivelli), az Eyraud, Jospin és 

Vayssade által előterjesztett állásfoglalás (1984) pedig arra hívta fel a Tanácsot és az Európai 

Bizottságot, hogy vizsgálja meg a szövetkezetekre vonatkozó európai törvény kidolgozásának 

lehetőségét. Az EGSZB a maga részéről 1986-ban a Közösségi Szövetkezeti Társulások 

Koordináló Bizottságával (CCACC) együtt támogatott egy európai szociális gazdasági 

konferenciát, és megjelentette az első európai tanulmányt a szövetkezetekről, önsegélyező 

társaságokról és szövetségekről.  

 

A szociális gazdaság elismerésében és a rá vonatkozó politikák végrehajtásában 1989-től kezdve 

több előrelépés és néhány visszaesés is történt. Mint a fentiekben említettük, az első, szociális 

gazdaságra szakosodott civil társadalmi szerv a XXIII. Főigazgatóság szociális gazdasági 

egysége volt, amelyet az Európai Bizottság hozott létre 1989-ben, Jacques Delors elnöksége alatt. 

A rendelkezésre álló pénzügyi és emberi erőforrások csekélységéhez képest nagyon ambiciózus 

feladatot kapott:  

 

 tegyen kezdeményezéseket a szövetkezetek, önsegélyező társaságok, szövetségek és 

alapítványok ágazatának megerősítésére; 

 dolgozza ki a szövetkezetekre, önsegélyező társaságokra és szövetségekre vonatkozó európai 

jogszabályt;  
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 elemezze az ágazatot;  

 gondoskodjon az ágazatot érintő uniós politika koherenciájáról;  

 tartson kapcsolatot a meglévő képviseleti szövetségekkel;  

 alakítson ki kapcsolatot a szektor szervezetlen részeivel;  

 a döntéshozók körében hívja fel a figyelmet a szövetkezetek, önsegélyező társaságok, 

szövetségek és alapítványok ágazatára;  

 mérje fel az ágazat előtt álló problémákat;  

 képviselje az Európai Bizottságot a többi uniós intézményt érintő kérdésekben.  

 

Az egységet 2000-ben átszervezték, és a feladatait két főigazgatóság között osztották szét: az 

egyik a Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság, ahol létrehozták a Vállalkozáspolitikai 

Főigazgatóság B3 egységét („kézművesipar, kisvállalkozások, szövetkezetek és önsegélyező 

társaságok”), kifejezetten a szövetkezetek, önsegélyező társaságok, szövetségek és alapítványok 

„üzleti aspektusaihoz”; a másik a Szociális Ügyek Főigazgatósága, amely a szövetségekkel és az 

alapítványokkal foglalkozik. 

 

A fent említett egységgel együtt két uniós intézmény is élen járt a szociális gazdaság 

fontosságának kihangsúlyozásában: 

 

 az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB), az Európai Unió tanácsadó szerve. 

Az EGSZB III. Csoportjában ülnek a szociális gazdaság képviselői, akik létrehoztak egy 

„szociális gazdaság kategóriát”. Az EGSZB az utóbbi időben különösen aktív, és számos 

véleményt bocsátott ki. 

 az Európai Parlament, amely először létrehozott egy szociális gazdasággal foglalkozó közös 

munkacsoportot 1990-ben, de ezt utóbb feloszlatta, majd 2005-ben újra életre hívta. 

 

Ugyanitt kell megemlíteni a Szövetkezetek, önsegélyező egyletek, egyesületek és alapítványok 

konzultatív bizottságát (CMAF). Ezt a testületet 1998-ban hozták létre azzal a céllal, hogy 

véleményt mondjon a szociális gazdaság európai szintű népszerűsítésével kapcsolatos különféle 

témákban. Ezt a bizottságot 2000-ben egy európai bizottsági átszervezés során megszüntették, 

de az ágazat szervezeteinek saját kezdeményezésére azonnal életre hívták a Szövetkezetek, 

önsegélyező Társaságok, Társulások és Alapítványok Európai Állandó Konferenciáját (CEP-

CMAF), az európai intézményekkel való kapcsolattartásra szolgáló platformot. 

 

Az intézkedések végrehajtásakor az uniós intézmények folyamatosan szembesülnek egy kétélű 

problémával a szociális gazdasággal kapcsolatban: a jogi alap hiányosságával és a fogalmi 

meghatározás elégtelenségével és általános voltával, amit súlyosbít, hogy az Európai Unió alapító 

dokumentumaiból (Római Szerződés, Maastrichti Szerződés) hiányoznak az explicit utalások, 

ahogyan olyan definíció sincs, amely inkább a társasági formán alapulna, nem pedig a 

tevékenységeken. Tovább nehezíti a helyzetet a terminológiai egyértelműség hiánya („harmadik 

ágazat”, civil társadalom stb.), ami hátráltatja a használandó megnevezésekről való 

megállapodást. 

 

A szociális gazdaság jogi elismertségének és láthatóságának szempontjából a legfontosabb 

előrelépések a következők voltak: 

 

 az Európai Unió Tanácsának elnöksége által vagy egy elnökség keretében szervezett 

európai konferenciák;  

 a szociális szektor és összetevői láthatóságához hozzájárultak az EGSZB egymást követő 

véleményei, kezdeményezései és az Európai Parlament szociális gazdasággal foglalkozó 
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közös munkacsoportjának véleményei, valamint esetenként a Régiók Bizottságának vagy 

magának az Európai Bizottságnak a véleményei is; 

 a kkv-k európai megfigyelőközpontja hatodik jelentésében (2000) kifejezetten a 

szövetségekkel és alapítványokkal foglalkozott; 

 az európai szövetkezeti társaság statútuma – amelynek célja a harmonizáció és a 

nemzetköziség támogatása, valamint egyes európai üzleti kezdeményezések intézményi 

támogatása – pozitív példának bizonyult az új tagállamokban és a szövetkezetekre vonatkozó 

speciális jogszabályokkal nem rendelkező országokban, például az Egyesült Királyságban és 

Dániában is; 

 a szociális záradékokról szóló rendelet közelmúltbeli elfogadása;  

 a szociális vállalkozásokkal kapcsolatos, egyre kedvezőbb politika. 

 

A szociális gazdaság alapvetően a foglalkoztatással, a szociális szolgáltatásokkal és a társadalmi 

kohézióval kapcsolatos célkitűzésekhez kapcsolódik, ezért ezek az állami politikában két fő 

vonalon jelennek meg: a társadalmi és munkahelyi integrációt célzó politikában, valamint a helyi 

fejlesztéssel és munkahelyteremtéssel kapcsolatos politikákban. Az uniós intézmények 

érdeklődése a szociális gazdaság ezen célkitűzésekbe történő bevonása iránt érdemi előrelépést 

jelent, bár arra is rávilágít, hogy csak korlátozott elképzeléseik vannak a szociális gazdaságban 

rejlő lehetőségekről és arról, hogy milyen előnyökkel járna az európai gazdaság és társadalom 

szempontjából, amint azt a jelentés 9. fejezete tárgyalja. 

 

Eddig nem sikerült kifejezetten a szociális gazdaságra vonatkozó európai költségvetési politikát 

készíteni. Egyelőre mind a két ilyen irányú kísérlet kudarcot vallott. A „Közösségben működő 

szövetkezetekre, önsegélyező társaságokra, szövetségekre és alapítványokra vonatkozó első 

többéves munkaprogram” (1994-1996) konkrét transznacionális projekteken keresztül kívánta 

elősegíteni az európai szociális gazdaságot, és azzal támogatta, hogy figyelembe vette az uniós 

szakpolitikákban (statisztika, képzés, kutatás és fejlesztés). Miután az Európai Parlament 5,6 

millió eurós költségvetéssel jóváhagyta, a Tanács elutasította. A szociális gazdaságra vonatkozó 

második többéves programra ugyanez a sors várt. A Tanács és a Parlament közötti egyet nem 

értés jól látható a „szociális gazdasági költségvetésből”, amelyet az előbbi 1977-ben elvetett, 

utóbbi pedig visszaállított. 

 

A szociális gazdaság részvétele az Európai Unió költségvetési politikájában a foglalkoztatási és 

társadalmi kohéziós politikák keretében zajlott, konkrétan a kkv-k és a foglalkoztatás ösztönzését 

célzó programokra szánt többéves költségvetések révén, amilyen például az ADAPT 

kezdeményezés, a társadalmi és munkahelyi beilleszkedést célzó EQUAL kezdeményezés, illetve 

a helyi foglalkoztatási cselekvési programok és a helyi társadalmi tőke programok. A részvételre 

az Európai Szociális Alapon (ESZA) keresztül is lehetőség nyílt a helyi kezdeményezéseket 

támogató intézkedések formájában (10b. alprogram), amelyek külön hivatkoznak a szociális 

gazdaság szerepére. Ezek a kifejezett hivatkozások részei annak, ahogyan a foglalkoztatást és a 

helyi fejlesztést szolgáló lisszaboni stratégia keretében elismerik a szociális gazdaságot.  

 

Ezeknek a programoknak széles körű rendszerező hatásuk volt, mind nemzeti, mind pedig 

nemzetközi szinten: összekapcsolták és strukturálták az európai szociális gazdaságot a 

szövetségek, hálózatok, a kutatás, kultúra és a politika szempontjából. Különösen fontos ebből a 

szempontból az EQUAL program, mivel olyan projekteket támogat, amelyekben a szociális 

gazdaság szervezetei vesznek részt, például a nemzeti szociális gazdaság (harmadik szektor), 

különösen a helyi közösségeknek szóló szolgáltatások erősítését és a munkahelyek minőségének 

javítását. A projektek között szerepelnek előadások és viták is, és ezek kulcsfontosságúak a 

fogalom terjesztésében. A programnak egyértelmű hatása van például Lengyelországban, 

Írországban és Ausztriában. 
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Az Európai Bizottság 1997-ben az Európai Parlament kezdeményezésére „A harmadik szektor és 

a foglalkoztatás” címmel elindított egy fontos kísérleti rendszert – az egyetlen olyan érdemi 

programot, amely kifejezetten a szociális gazdasággal foglalkozott –, hogy felderítse és 

támogassa a harmadik szektorban rejlő foglalkoztatási potenciált. A rendszert a Foglalkoztatás és 

Szociális Ügyek Főigazgatósága működtette egészen 2001-ig, és ezalatt 81 projektet indítottak el, 

közel 20 millió EUR értékben. A programnak nem lett folytatása. 

 

Ezek a pozitív hatások remélhetőleg az új uniós tagállamokban is meg fognak mutatkozni. A 

szociális gazdaság ezáltal hozzá fog járulni Európa és az európai projekt építéséhez.  

 

Az európai politikák felépítésén belül fontos hangsúlyozni, hogy a nemzeti kormányok központi 

szerepet játszanak az uniós politikák tagállamokon belüli átültetésében. 

 

Néhány kezdeményezést a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság is indított (Hypsman, 2003): az 

Európai Bizottság 2000-ben a Vállalkozáspolitikai Főigazgatóság keretében létrehozott egy 

vállalkozáspolitikai csoportot, hogy tanácsadóként segítse a Bizottságot az e területtel kapcsolatos 

kérdésekben. Ez az intézmény – az üzleti szféra magas szintű szakértőiből és a tagállamok 

képviselőiből álló agytröszt, konzultációs és vitafórum – felel az általános vállalkozáspolitikai 

kérdések megvizsgálásáért és az Európai Bizottság támogatásáért a bevált gyakorlatok 

megismertetésében. A csoportban a szociális gazdaság képviselői is helyet kaptak. A 

programjában szerepeltek a vállalkozásról és a vállalkozások társadalmi felelősségéről szóló zöld 

könyvek, valamint egy jelentés az üzleti versenyképességet meghatározó tényezőkről. 

 

Az elismerésben és a politika uniós szintű végrehajtásában történt félénk előrelépésekkel 

szemben két kérdésnek központi helye van az uniós napirenden és a politikák között. Az első ilyen 

a trösztellenes politikák által előidézett akadályok kérdése, mivel e politika értelmében a 

szövetkezeti tevékenységet „megállapodásnak” vagy a versenyt korlátozó, ezáltal tiltandó 

gyakorlatnak lehet tekinteni; a második pedig az állami támogatásokra vonatkozó politika és az 

általános érdekű szolgáltatások finanszírozásának jelenlegi felülvizsgálata: a kedvezményezettek 

közül kizárólag a szociális záradékokat és a nonprofit szövetségeket nem kérdőjelezték meg. 

 

9.2 A szociális gazdaság az Európa 2020 stratégiában 

 

2010 első felében, amikor úgy tűnt, hogy a jelenlegi gazdasági válság legrosszabb részén már túl 

vagyunk, az Európai Bizottság elindította az Európa 2020 stratégiát, hogy a társadalom összes 

erősségének és potenciáljának lendületes, határozott felmérésével fenntartható fellendülést érjen 

el. A 2020-as stratégia három alapvető prioritást tűzött ki: az intelligens növekedést (a tudáson és 

innováción alapuló gazdaság kialakítását), a fenntartható növekedést (erőforrás-hatékonyabb, 

környezetbarátabb és versenyképesebb gazdaságot) és az inkluzív növekedést (magas 

foglalkoztatást, valamint a gazdasági, társadalmi és területi kohézió jellemezte gazdaságot). 

Ezekhez a prioritásokhoz öt konkrét célt rendeltek mutatóként: a foglalkoztatási ráta felemelése 

69%-ról 75%-ra; a GDP 3%-ának befektetése a K+F-be; az üvegházhatás csökkentése, a 

megújuló energiaforrások fejlesztése és az energiahatékonyság növelése; az iskolai 

lemorzsolódási ráta csökkentése; a szegénységben élők számának 25%-os csökkentése. Két év 

elteltével, 2012 közepén messzebb vagyunk ezektől a céloktól, mint 2010-ben voltunk. Az Európai 

Unióban emelkedett a szegénység és a munkanélküliség (25 millió munkanélküli), de a társadalmi 

és területi kohézió terén sem történt előrehaladás. Ráadásul a kormányzati politikák mindenáron a 

költségvetést próbálják egyensúlyban tartani, ehhez viszont csökkentik a szociális transzfereket és 

a jövedelem elosztását, amivel komoly veszélybe sodorják a jóléti államot. Ezzel természetesen 

azt is megnehezítik, hogy visszatérjünk az intelligens, fenntartható növekedés útjára. 

 

Milyen szerepe lehet a szociális gazdaságnak az Európa 2020 stratégia céljainak elérésében? A 

legfrissebb tanulmányok és kutatások a tapasztalati bizonyítékokkal együtt azt mutatják, hogy a 
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szociális gazdaság képes lehet e célok megvalósítására. A szociális gazdaság vállalatainak 

szervezeti felépítéséből és értékrendszeréből következően a tárgyi funkcióik egy plurális mátrixot 

alkotnak, amely integrálja és összeegyeztethetővé teszi a gazdasági és társadalmi célkitűzéseket, 

hogy a szociális gazdasági vállalkozások mindegyike fontos makrogazdasági és szociális hasznot 

állíthasson elő a társadalom javára. 

 

Ami az intelligens növekedést illeti, bebizonyosodott, hogy a szociális gazdaság hozzájárul a 

tudáson és innováción alapuló gazdaság fejlődéséhez. A szociális gazdaságban rejlő potenciál 

minden szervezeti formája és gazdasági tevékenysége esetében nyilvánvaló. A szövetkezetek és 

más hasonló szervezetek szociális vagy szervezeti innovációira sok példát láthattunk az ipar, a 

mezőgazdaság, a szolgáltatások területén és a pénzügyi szektorban. Utóbbi területre tartozik az 

etikus bank és a mikrohitelek újítása, amelyek elterjedésük után rendkívül pozitív társadalmi 

hatással jártak. 

 

Ezek a figyelemre méltó innovációs rendszerek konkrét földrajzi területekhez kötődtek, amelyek 

saját innovációs láncot táplálnak, mint az olasz szövetkezeti konzorciumokban, a több európai 

országban működő agrár-élelmiszeripari szövetkezeti láncokban vagy a spanyolországi 

Mondragón szövetkezeti csoport közismert példájában. Ez utóbbinál az innovatív irányítási 

modellről – nagyobb fokú részvétel és demokrácia – és a közös tulajdonból eredően a 

munkavállalók vállalat iránti erősebb elkötelezettségéről kiderült, hogy versenyelőnyt teremt a 

piacon, aminek köszönhetően a szövetkezet jobban ellen tudott állnia gazdasági válságnak. 

 

Ami a fenntartható fejlődést illeti, a szociális gazdasági vállalkozások értékrendjéből következik a 

környezettel való szolidaritás, a társadalmi költségek beépítése és a pozitív külsőségek 

megteremtése. Az oszthatatlan vagyont felhalmozó és a nyitott kapuk elvét alkalmazó 

szövetkezetek esetében a szolidaritást időben, az évek folyamán is gyakorolják, mivel ezek az 

alapok termelő javakat biztosítanak a következő generációk számára, aminek segítségével a 

fenntartható növekedés útjára léphetnek. A Mondragón-csoport jó példa. A tőkén alapuló 

vállalatoktól eltérően, amelyek gyakran áthelyezik a termelésüket, és ezzel elszegényítik a 

hátrahagyott területeket, a nemzetközi, többhelyszínű termelési stratégiát alkalmazó Mondragón-

szövetkezetek az elmúlt 4 évben magában a Mondragón-térségben is nettó 10%-kal tudták 

növelni a gyáraik munkaerejét. 

 

Ami a foglalkoztatási célokat illeti, a tapasztalati bizonyítékok azt mutatják, hogy a szociális 

gazdaság hatékonyan járul hozzá a munkanélküliség, a munkahelyek instabilitása, a társadalmi és 

munkahelyi kirekesztés elleni harchoz a veszélyeztetett csoportok körében. Spanyolországban, a 

legmagasabb munkanélküliségi rátával rendelkező európai országban például 2008 és 2012 

között 9%-kal esett vissza a szövetkezeti foglalkoztatás, miközben a magánszektor egészében 

19%-kal, tehát közel duplájával csökkent a fizetett munkaerő. Más országokban, köztük 

Olaszországban a válság utóbbi éveiben a munkavállalói szövetkezeteknek sikerült megőrizniük a 

magas foglalkoztatási arányt, a hagyományos magánvállalatoknál sokkal magasabb szinten. 

 

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem konkrét területén szembetűnő volt a 

szociális vállalkozások felemelkedése, nemcsak Észak- és Dél-Európában, hanem a közép- és 

kelet-európai új uniós tagállamokban is. Nem szabad elfelejtenünk azonban, hogy nemcsak a 

szociális vállalkozások járulnak hozzá hatékonyan az inkluzív növekedéshez, hanem a szociális 

gazdaságban működő összes vállalkozás, tevékenységi területtől függetlenül. A szociális 

gazdasági vállalkozások társadalmi hasznossága nem a konkrét termelési tevékenységükből, 

hanem a szervezeti rendszerükből és értékeikből ered, mivel a személyek jogait előbbre helyezik 

a tőkénél, és megvannak a módszereik a keletkező jövedelem és vagyon igazságos elosztásának 

biztosítására. 
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Nyilvánvaló, hogy a szociális gazdaság egésze nélkülözhetetlen szerepet tölt be Európa 

építésében, és sokat tehet az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés prioritásaiért. Az 

Európai Bizottság részéről a támogatására tett eddigi intézkedések azonban leszűkítették a kört, 

és a szociális vállalkozásokra korlátozódtak. Figyelmen kívül hagyták a szociális gazdaság 

egészében rejlő hatalmas potenciált, és a szociális gazdaság vállalkozásainak többségét kizárták 

az e szektorra jellemző kollektív vállalkozást ösztönző hivatalos kezdeményezésekből.  

 

9.3 A szociális gazdasággal kapcsolatos újabb európai uniós kezdeményezések 

 

A szociális gazdaság, pontosabban szólva a szociális vállalkozások egészen 2011 elejéig nem 

jelent meg igazán az Európai Bizottság napirendjén. A megjelenésének több oka is volt: a 

gazdasági válság mélysége és az európai intézmények egyre erősebb megkérdőjelezése miatt a 

Bizottság alternatív megoldásokat kezdett keresni; a társadalmi és intézményi igények új hulláma 

– például az európai tudományos világ A SZAVAKTÓL A TETTEKIG: A szövetkezeti és szociális 

vállalkozások támogatása a befogadóbb, fenntartható és prosperáló Európa érdekében" című 

2010. októberi nyílt levele, az Európai Parlament szociális gazdaságról szóló 2009-es 

állásfoglalása (a Toia-jelentés) vagy az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság „különféle 

vállalkozási formákról” szóló véleménye – folytán a Bizottság kénytelen volt jobban odafigyelni a 

szociális gazdaságra. A 2008-ban elfogadott kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálatra 

szorult, ami szintén felkeltette az érdeklődést a szociális vállalkozások iránt; és végül, de nem 

utolsósorban olyan körülmények is közrejátszottak, hogy egyes európai politikai döntéshozóknak 

feltűnt a szociális vállalkozások kiemelkedően magas profilja. 

 

Az Európai Bizottság új hozzáállását két különböző irány befolyásolta: 

 

A Bizottság egyrészről 2011. február 23-án közleményt adott ki a Tanácsnak, az Európai 

Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, 

amelyben felülvizsgálta az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot (COM(2011) 78 final). A 

közlemény általános célja az volt, hogy számba vegye a kisvállalkozói intézkedéscsomag 

alkalmazását, és felmérje az európai kkv-k új szükségleteit az aktuális gazdasági légkörben. Ez a 

közlemény kifejezetten megemlíti a szociális gazdaságot, és arra kötelezi az Európai Bizottságot, 

hogy „2011 végéig elfogadja a szociális célkitűzések megvalósítására törekvő vállalkozásokra 

összpontosító »társadalomtudatos vállalkozás« kezdeményezést”. 

 

Ennek eredményeképpen a Bizottság 2011. október 25-én új közleményt adott ki az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók 

Bizottságának, „Kezdeményezés a szociális vállalkozásért: A szociális vállalkozásokat mint a 

szociális gazdaság és innováció kulcsszereplőit előmozdító szabályozási légkör kialakítása” 

címmel (COM(2011) 682 végleges). Ugyanebben az évben október 26-án az Európai Gazdasági 

és Szociális Bizottság is véleményt adott ki „Szociális vállalkozó szellem és szociális vállalkozás” 

címmel. 

 

A Bizottság ezenkívül 2011. április 13-án új közleményt adott ki az Európai Parlamentnek, a 

Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának, 

„Egységes piaci intézkedéscsomag; Tizenkét mozgatórugó a növekedés serkentéséhez és a 

bizalom növeléséhez; Együtt egy újfajta növekedésért” címmel. A mozgatórugók közül a 8. a 

társadalomtudatos vállalkozás, ami a szociális gazdaságnak feleltethető meg. Célja az olyan 

vállalkozások fejlesztése, „amelyek a haszonszerzésre való jogos törekvésen túl közérdekű, 

társadalomfejlesztési, etikai vagy környezetvédelmi célokat is felvállaltak”. 
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10. fejezet 

KIHÍVÁSOK ÉS KÖVETKEZTETÉSEK 

 

10.  

 

10.1 A szociális gazdaság: felfutó ágazat egy többrétegű társadalomban  

 

A szociális gazdaság közelmúltbeli fejlődésében megfigyelhető legfontosabb fő tendencia az, hogy 

az európai társadalomban a tőkés és az állami szektor közötti közhasznú központként kezd 

megszilárdulni, amelyet változatos szereplők alkotnak – szövetkezetek, önsegélyező társaságok, 

szövetségek, alapítványok és más hasonló szervezetek és vállalatok. 

 

Az állampolgárok egyesületi mozgalma az érdemjószágok vagy társadalmi javak előállítását és 

elosztását célzó szolidáris üzleti kezdeményezések ösztönzése révén jelentős növekedésnek 

indult. Projektek és különböző tevékenységek keretében folyamatosan növekvő együttműködés 

tapasztalható az egyesületi és szövetkezeti mozgalmak között, amit jól példáznak a szociális 

vállalkozások. Az ilyen kezdeményezések arra való képessége, hogy kielégítsék az utóbbi 

évtizedekben megjelent új társadalmi igényeket, újfent nyomatékosította a szociális gazdaság 

fontosságát. 

 

A szociális gazdaság azonban nemcsak azt mutatta meg, hogy képes hatékonyan hozzájárulni az 

új társadalmi problémák megoldásához, hanem megerősítette pozícióját a hagyományos 

ágazatokban, például a mezőgazdaságban, az iparban, a szolgáltatási, kiskereskedelmi, bank- és 

kölcsönös biztosítási szektorban is. Ez azt jelenti, hogy a szociális gazdaság olyan intézményként 

is nevet szerzett magának, amely szükséges a stabil és fenntartható gazdasági növekedéshez, 

tisztességesebb jövedelem- és vagyonelosztást biztosít, a szolgáltatásokat az igényekhez igazítja, 

növeli a társadalmi szükségleteket kiszolgáló gazdasági tevékenységek értékét, kijavítja a 

munkaerő-piaci egyensúlyzavarokat és megerősíti a gazdasági demokráciát. 

 

Az új szociális gazdaság olyan felfutó ágazattá kezd válni, amely egyre inkább nélkülözhetetlen 

ahhoz, hogy megfelelő választ adhassunk a világgazdaság és a globális társadalom új kihívásaira. 

Ezeken a kihívásokon alapul az új szociális gazdaság által a jóléti társadalomban játszott szerep 

iránti növekvő érdeklődés. 

 

10.2 A szociális gazdaság szükségszerű fogalmi meghatározása 

 

A szociális gazdaságnak sürgősen foglalkoznia kell az intézményi láthatatlanságával. Ezt a 

láthatatlanságot nemcsak az magyarázza, hogy a szociális gazdaság újonnan megjelenő ágazat a 

gazdasági rendszeren belül, hanem az is, hogy hiányzik a fogalmi identitása – azaz nem létezik 

világos, pontos meghatározás a szociális gazdaságot alkotó különböző típusú vállalatok és 

szervezetek közös jellemzőire és azokra a sajátosságokra, amelyek másoktól megkülönböztetik 

őket. 

 

Ezzel kapcsolatban az elmúlt években a szociális gazdaság fokozatos fogalmi meghatározásának 

folyamatát lehetett megfigyelni, és ebben az őket képviselő szervezetek révén részt vettek mind 

maguk a szereplők, mind pedig a tudományos és politikai szervek. Ez a jelentés a szociális 

gazdaság vállalatainak szatellitszámláiról szóló európai bizottsági kézikönyvben megállapított 

kritériumokból továbbfejlesztett szociális gazdaság fogalmat mutatja be, ez pedig megegyezik a 

közelmúlt gazdasági irodalmában és a szociális gazdasági szervezetek által közölt 

meghatározásokkal. 
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10.3 A szociális gazdaság jogi meghatározása és elismerése a nemzeti számlák 

rendszerében 

 

A szociális gazdaság fogalmi meghatározása lehetővé teszi, hogy foglalkozzunk az EU és az 

uniós tagállamok jogrendszerében való meghatározás problémájával. Bár néhány európai ország 

és maga az EU is több jogi dokumentumban elismeri a szociális gazdaságot és egyes összetevőit, 

előrelépésre van szükség a szociális gazdaság hatókörének és azoknak a feltételeknek a törvényi 

meghatározásában, amelyeket a szociális gazdaság részeinek teljesíteniük kell annak érdekében, 

hogy a sajátos jellemzőik meghatározása ne legyen túl homályos, és ne vesszen el belőle a 

társadalmi hasznosság. 

 

 Meg kell határozni a szociális gazdaság jogi statútumát, és hatékony jogi korlátokat kell 

megállapítani a belépéshez, hogy a szociális gazdaságon kívüli szervezetek ne tehessenek szert 

gazdasági előnyre a szervezetek társasági formájának vagy a szociális gazdaságot ösztönző 

állami politikáknak a kihasználásával. 

 

Ez a jelentés a szociális gazdaság méretének növekedését is megmutatta: a szociális gazdaság 

közvetlenül több mint 11 millió munkahelyet biztosít, ami az EU teljes foglalkoztatásának 6%-át 

teszi ki. A nemzeti számlákban ezzel szemben nem jelenik meg – ez pedig újabb komoly kihívást 

jelent.  

 

A jelenlegi nemzeti számviteli szabályok, amelyeket a vegyes gazdasági rendszerek fénykorában 

határoztak meg, nem vesznek tudomást a szociális gazdaságról mint külön intézményi szektorról, 

és így megnehezítik a szociális gazdaság szereplőiről szóló rendszeres, pontos és megbízható 

statisztikák összeállítását. Nemzetközi szinten a statisztikák létrehozásakor alkalmazott vegyes 

kritériumok miatt nem lehet összehasonlító elemzéseket végezni, és csökken a hitele azoknak a 

felhívásoknak, amelyek rávilágítanak a szociális gazdaság nyilvánvaló hozzájárulására a főbb 

gazdaságpolitikai célkitűzések eléréséhez. 

 

Az Európai Bizottság által nemrég kiadott kézikönyv a vállalatok szatellitszámláinak 

összeállításához a szociális gazdaságban fontos lépést jelent a szociális gazdaság egy részének 

a nemzeti számlarendszerekben való intézményes elismerése felé. A kézikönyv bemutatja azt a 

módszert, amelynek segítségével megbízható, harmonizált statisztikákat lehetne létrehozni az 

Unióban a nemzeti számlák (az 1995-ös ESA) keretében a szociális gazdaság vállalatainak öt 

csoportjára: a) a szövetkezetekre, b) az önsegélyező társaságokra, c) a szociális gazdaság üzleti 

csoportjaira, d) a szociális gazdaság egyéb hasonló vállalataira, valamint e) a szociális gazdaság 

vállalatait kiszolgáló nonprofit intézményekre. 

 

Az európai szociális gazdaságnak ezen a területen kettős kihívással kell szembenéznie. Először 

is, a szociális gazdaságot képviselő szervezeteknek hallatniuk kell a hangjukat az Európai 

Bizottságban és az egyes tagállamokban is, hogy biztosítsák a kézikönyv javaslatainak 

megvalósulását. Konkrétan el kell érniük, hogy a kézikönyvben rögzített meghatározó feltételek 

alapján minden egyes uniós tagállam állítsa fel a szociális gazdaság vállalatainak statisztikai 

jegyzékét, hogy létre lehessen hozni a jegyzékben szereplő vállalatokat lefedő szatellitszámlákat. 

 

Másodszor, népszerűsíteniük kell az olyan kezdeményezéseket, amelyek lehetővé teszik 

megbízható, harmonizált statisztikák készítését a szociális gazdaságnak az Európai Bizottság 

kézikönyve által le nem fedett nagy szegmensére. Ez a szegmens nagyrészt a Nonprofit 

intézmények a nemzeti számlák rendszerében című ENSZ-kézikönyvben felsorolt szövetségekből 

és alapítványokból áll. Ez az NPI kézikönyv sok olyan nonprofit szervezetre is kiterjed, amely nem 

része a szociális gazdaságnak. A kézikönyvnek megfelelően a nonprofit szektorra kialakított 
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statisztikákat azonban le lehetne bontani azokra a nonprofit szervezetekre, amelyek megfelelnek a 

szociális gazdaság e jelentésben rögzített meghatározó kritériumainak. 

 

10.4 Koordináció a szociális gazdaság szövetségei között 

 

Mivel a szociális gazdaság többrétegű és összetett, erős szerveződésekre van szüksége, hogy 

képviseljék az alkotóelemeit képező különböző vállalat- és szervezetcsoportokat. A közös 

identitás és a szociális gazdaságot összetartó közös érdek azonban arra enged következtetni, 

hogy a szociális gazdaság szervezeti koordinációjához szükségesek és ajánlatosak a teljes 

meggyőződéssel tett erőfeszítések, nemzeti és egész Európára kiterjedő nemzetközi szinten 

egyaránt. Minél látványosabb és erőteljesebb kollektív képet közvetít a szociális gazdaság, annál 

nagyobb esélye van az ágazatot képviselő szereplők csoportjainak eredményes fellépésére és 

fejlődésére. 

 

10.5 A szociális gazdaság és a szociális párbeszéd 

 

Nagy kihívást jelent annak elérése, hogy a szociális gazdaságot külön tárgyalópartnerként 

ismerjék el a szociális párbeszédben. 

 

A szociális gazdaság a civil társadalom fontos intézménye lett, amely nagyban hozzájárul 

egyesületi felépítésének megszervezéséhez és a részvételi demokrácia fejlődéséhez. A szociális 

gazdaság ugyanakkor azonban tekintélyes gazdasági és társadalmi szereplő is, amely sajátos 

jellemzői miatt nem illeszkedik a klasszikus munkaadó/munkavállaló kettősségbe, ezért 

megköveteli, hogy kifejezetten ismerjék el szociális partnerként. 

 

A XX. század második felében, a vegyes gazdasági rendszerek fénykorában az állami politikákról 

(különösen a jövedelempolitikáról) való egyeztetés során a tárgyalóasztalnál a kormányok, a 

munkáltatói szervezetek és a szakszervezetek voltak a főszereplők. Mára azonban a gazdaság 

többoldalúvá vált, ami az összes érintett szektor – a munkáltatói szövetségek a szakszervezetek, 

a kormányok, valamint a társadalmi és gazdasági szereplők e másik nagy csoportja, az új 

szociális gazdaságot alkotó, a fejlett társadalomban egyre nagyobb szerepet játszó vállalkozók és 

munkáltatók – közvetlen részvételét kívánja meg a szociális párbeszédben. 

 

A klasszikus kollektív tárgyalások mellett javasolni kell a szociális gazdaság szereplőinek 

részvételével folytatott szociális párbeszédek folytatását is, mivel ezek jobban megfelelnének a 

XXI. század eleji új gazdasági környezetnek. 

 

10.6 A szociális gazdaság és a közpolitikák 

 

Az európai uniós intézmények (Parlament, Európai Bizottság, Gazdasági és Szociális Bizottság) 

több mint két évtizede elismerik a szociális gazdaság képességét arra, hogy jelentős társadalmi 

és gazdasági egyensúlyzavarokat javítson ki, és segítse különféle közérdekű célok elérését. Az 

Európai Parlament a közelmúltban a szociális gazdaságot az európai szociális modell 

tartóoszlopának és sarokkövének (clé de voûte du modèle social européen) nevezte. 

 

Ennek következtében a tagállamoknak és az Európai Bizottságnak most még inkább konkrét 

kötelezettségeket kell vállalniuk arra, hogy a szociális gazdaságot nemcsak az egyes közérdekű 

közpolitikai célkitűzések elérésének hatékony eszközévé teszik, hanem magát a szociális 

gazdaságot (azaz a szövetkezetek alakítását, az önsegélyező és egyesületi mozgalmat, valamint 

a civil társadalom közérdekű kezdeményezéseit) olyan önálló célkitűzésként fogják fel, amely 

elengedhetetlen egy fejlett társadalom és az európai szociális modellhez kapcsolódó értékek 

megszilárdításához. Ezen a ponton a szociális gazdaságot képviselő szervezeteknek fontos 
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szerepük van abban, hogy kezdeményezéseket és javaslatokat mutassanak be az uniós 

intézmények, politikai pártok, szakszervezetek, egyetemek és a civil társadalmat képviselő más 

szervezetek előtt. 

 

10.7 A szociális gazdaság és a piacok: versenyképesség és társadalmi kohézió 

 

A szociális gazdaság eddigi és jövőbeni fejlődése nagyban függ a működési környezetében 

végbemenő átalakulásoktól. Különösen a globalizálódó piacnak van nagy hatása, amelyet 

növekvő verseny, decentralizáció, a termelés delokalizációja és a kormányok viselkedésében 

bekövetkező, egyértelműen a közszolgáltatások fokozatos deregulációja és privatizációja felé 

mutató változások jellemeznek. Az új társadalmi problémák (elöregedő népesség, tömeges 

elvándorlás stb.) felmerülésével együtt ezek a változások nemcsak a szociális gazdaság 

növekedését teszik lehetővé, hanem kihívást és veszélyeket is jelentenek egyes tevékenységi 

területei számára. 

 

A szociális gazdaságot alkotó különböző cégek és szervezetek azzal a kihívással szembesülnek, 

hogy a tevékenységeikben egyesítsék a hatékony termelési folyamatokat és a szociális jóléti 

célkitűzéseket. Az egyre fokozódó verseny által jellemzett piac új elvárásainak megfelelően a 

szociális gazdaság szereplőinek azonnal ki kell alakítaniuk a versenystratégiákat annak 

érdekében, hogy tagjaik jólétének és a társadalmi kohézió megerősítésének hasznos eszközévé 

váljanak. 

 

A versenystratégiáik között kiemelt helyen kell szerepelnie az üzleti hálózatokhoz és 

szövetségekhez való csatlakozásnak, az új vállalatfinanszírozási módok kialakításának, a termék- 

és folyamatinnovációnak, valamint a képzési és tudásfejlesztési politikák fellendítésének. 

 

10.8 A szociális gazdaság, az új, kibővített Európai Unió és egy integrált euro-mediterrán 

térség fejlesztése 

 

Az EU nagy jelentőséget tulajdonít az integrált európai térség összekovácsolására vonatkozó 

célkitűzésnek. Ez azt jelenti, hogy a 15 régi és a 12 új kelet- és közép-európai tagállam közötti 

szociális és gazdasági különbségeket minél előbb meg kell szüntetni. Ezek az egyenlőtlenségek 

többek között nagyarányú, keletről nyugatra tartó elvándorlási hullámot indítottak el az Unión belül. 

Az EU-n belüli erősebb társadalmi kohézió elérése mellett a másik kihívás az integrált, jólét és 

stabilitás által jellemzett euro-mediterrán térség kialakulásának támogatása. Ehhez a Földközi-

tengerrel határos összes országnak meg kell szilárdítania az erős demokratikus államot, a déli 

part országaiban pedig meg kell erősíteni a civil társadalom termelési hálózatát is.  

 

Ezekben az országokban a nagyarányú népességnövekedés és más strukturális okok miatt a 

gazdasági növekedés nem eredményez magasabb életszínvonalat a népesség nagyobb része 

számára. Emiatt az euro-mediterrán régió és az EU lett az egyik olyan földrajzi terület, ahol – 

méretben és intenzitásban is – a legjelentősebb migrációs mozgások tapasztalhatók. Ezeket 

tovább növelik a Latin-Amerikából, Fekete-Afrikából és a délkelet-ázsiai országokból érkező nagy 

népességcsoportok.  

 

Speciális jellegüknek köszönhetően a szociális gazdaság résztvevői fontos szerepet játszanak 

mind a bevándorló népesség beilleszkedésében, mind pedig a kereskedelem fejlesztésében az 

EU-n belül, illetve Európai és a Földközi-tenger déli partjának országai között. 
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10.9 Az oktatási rendszer, kutatási és cserehálózatok, az egyetemek és a szociális 

gazdaság 

 

Az EU oktatási rendszereit úgy alakították ki, hogy fontos szerepet játszanak a vállalkozói kultúra 

ösztönzésében és a gazdaság olyan képzési programokon keresztül történő demokratizálásában, 

amelyek a szociális gazdaság jellemző értékein alapulva serkentik a vállalkozói 

kezdeményezéseket. Ahhoz viszont, hogy a szociális gazdasági vállalatok új termékeket és 

innovatív folyamatokat fejleszthessenek ki, fokozniuk kell az együttműködésüket az ismereteket 

előállító és átadó egyetemi központokkal. Az ilyen központok és a szociális gazdaság 

szakemberei közötti kutatási és információcsere-hálózatok – mint eddig is – hozzá fognak járulni a 

szociális gazdasággal kapcsolatos szükséges tudásalapok kiszélesítéséhez és az ismeretek 

európai elterjesztéséhez. 

 

10.10 A szociális gazdaság identitása és értékei 

 

Az új szociális gazdaság az Európai Unióban a plurális gazdasági rendszeren belül a társadalmi 

hasznosság központjának szerepét kezdi betölteni, az állami szektor és a nyereségorientált 

magánszektor között. A szociális gazdaságnak szembe kell néznie azzal a veszéllyel, hogy 

meghatározó jellemzői felhígulhatnak vagy közhelyszerűvé válhatnak, pedig ezekből származik a 

különleges társadalmi hasznossága. Emiatt a szociális gazdaság szereplőinek jobban kell 

ismerniük a közös hivatkozási alapjukat képező értékeket, fel kell használniuk minden ezekhez 

kapcsolódó társadalmi és kulturális eszközt annak érdekében, hogy megerősítsék saját 

intézményi profiljukat és olyan hatást érjenek el, amely megsokszorozza gazdasági és társadalmi 

súlyukat. 

 

A fentiekben vázolt kihívások és tendenciák nem egy teljes, végleges listát alkotnak, hanem 

vitaindító javaslatot, hogy ki lehessen indulni belőle ebben az új európai korszakban, amely az 

Európai Unió közelmúltbeli bővítéseivel kezdődött. 

 

Ebben az új időszakban és az új szociális gazdaságban az Európa építésében vállalt vezető 

szerep betöltéséhez szükséges egyéni profilok és stratégiai célkitűzések meghatározásának 

minden dicsősége és felelőssége – jogosan – a szociális gazdaság szereplőire hárul.  
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Ez a tanulmány az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) részére készült, 

és a tanulmányt készítő szerzők és szervezetek véleményét mutatja be. Az EGSZB nem 

fogadta el és semmilyen módon nem hagyta jóvá ezeket a nézeteket, ezért a tanulmány 

nem tekinthető az EGSZB véleménynyilvánításának. Az EGSZB nem garantálja a 

tanulmányban szereplő információk pontosságát, és ezek felhasználásáért semmilyen 

felelősséget nem vállal. 


