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Lucos Jahiero PRATARMĖ 

 

Aš, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) Įvairių interesų grupės pirmininkas, 

esu labai patenkintas šiuo socialinės ekonomikos padėties Europos Sąjungoje tyrimu, kurį EESRK 

užsakymu atliko CIRIEC. Nuo tada, kai buvo paskelbtas ankstesnysis tyrimas šia tema (2008 m.), 

Europos Sąjungoje daug kas pasikeitė, todėl manyta, kad reikia dar kartą įvertinti šio sektoriaus dydį ir 

poveikį ES valstybėse narėse, taip pat į ES stojančiojoje šalyje Kroatijoje ir šalyje kandidatėje 

Islandijoje. Be to, Jungtinės Tautos paskelbė 2012 m. Tarptautiniais kooperatyvų metais; tai – gera 

proga įrodyti viso socialinės ekonomikos sektoriaus naudą mūsų visuomenei ir ekonomikai. 

 

Be abejonės, socialinė ekonomika yra darbo vietų kūrimui, tvariam ūkio augimui ir teisingesniam 

pajamų bei turto perskirstymui labai svarbus sektorius, kuriame pelningumas dera su socialine 

įtrauktimi ir demokratinėmis valdymo sistemomis ir kuris kartu su viešuoju ir privačiuoju sektoriais 

stengiasi teikti poreikius atitinkančias paslaugas. Ypač svarbu tai, kad šis sektorius kur kas geriau nei 

kiti atlaikė ekonomikos krizę ir yra vis labiau pripažįstamas visoje Europoje. 

 

Vis dėlto reikia toliau siekti, kad visuomenė geriau suprastų šį sektorių, ugdyti sąmoningumą ir skatinti 

pasitikėjimą juo. Norint tai daryti pirmiausia reikia visapusiškai suprasti Europos Sąjungos socialinės 

ekonomikos sritį ir dydį, todėl būtina apžvelgti susijusius faktus ir skaičius. Remdamiesi šia informacija 

turime toliau siekti šio sektoriaus vienybės ir, nepaisant jo įvairiapusiškumo, kurti naują jo tapatybę. 

Turime stengtis, kad šis sektorius būtų labiau pastebimas, ir pabrėžti, kad jo ekonominis ir socialinis 

potencialas gali virsti dabartinių ekonomikos ir socialinių krizių problemų sprendimu ir pažangą 

skatinančia jėga. Kviečiu visas suinteresuotąsias šalis bendradarbiauti siekiant šio tikslo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luca Jahier 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

Įvairių interesų grupės pirmininkas 
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Miguelio Ángelo Cabra de Luna'os PRATARMĖ 

 

 

Po ankstesniojo EESRK paskelbto tyrimo „Europos Sąjungos socialinė ekonomika“ praėjus ketveriems 

metams, džiaugiamės galėdami pristatyti šį tyrimą, papildytą nauja informacija. Šį kartą taip pat 

siekėme apžvelgti šį ES sektorių ir jį kiekybiškai bei kokybiškai įvertinti. Šį tyrimą atlikome ne tik 

dabartinėse 27 ES valstybėse narėse, bet ir stojančiojoje šalyje Kroatijoje bei šalyje kandidatėje 

Islandijoje. 

 

Šiuo tyrimu EESRK dar kartą parodo, kad yra pasiryžęs siekti socialinės ekonomikos pripažinimo ir 

remti šį sektorių, kuris yra ne tik visos Europos užimtumui ir socialinei sanglaudai svarbus ramstis, bet 

ir labai prisideda siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų. 

 

Šiame tyrime atskleidžiama, kad įvairios socialinės ekonomikos įmonės (taip pat socialinės įmonės) 

atlieka svarbų vaidmenį įvairiausiais būdais didindamos Europos ekonomikos konkurencingumą ir 

efektyvumą: panaudodamos ekonominei veiklai išsklaidytus, iki tol nenaudingus išteklius, sutelkdamos 

vietos išteklius, puoselėdamos verslumo kultūrą, mažindamos rinkų nelankstumą ir skatindamos jas 

tapti lankstesnes, plėtodamos gamybą daugelyje vietų ir daugybe kitų būdų. Per pastarąją ekonomikos 

krizę įsitikinta, kad socialinės ekonomikos įmonės taip pat geriau geba išsaugoti užimtumą ir neprarasti 

darbo vietų ekonomikos sunkmečiu. 

 

Per kelerius pastaruosius metus šis sektorius taip pat kur kas labiau pripažintas politikoje ir teisiškai 

ES lygmeniu (Bendrosios rinkos aktas, socialinio verslo iniciatyva, Europos fondų statutas, socialinio 

verslumo fondai ir t. t.) ir nacionaliniu lygmeniu (pavyzdžiui, Ispanijos neseniai priimtas socialinės 

ekonomikos įstatymas). Tikiuosi, kad šis tyrimas padės ateityje dar sėkmingiau siekti socialinės 

ekonomikos pripažinimo. 

 

    

 

 

Miguel Ángel Cabra de Luna 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 

Socialinės ekonomikos skyriaus atstovas spaudai 
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1 SKYRIUS 

ĮVADAS IR TIKSLAI 

 

1.1 Įvadas ir tikslai 

1.2 Metodai 

1.3 Pranešimo struktūra ir santrauka 

1.  

1.1 Įvadas ir tikslai 

 

Pagrindinis šio pranešimo tikslas yra papildyti nauja informacija Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komiteto 2008 m. paskelbtą tyrimą „Europos Sąjungos socialinė ekonomika“: padidinti šio 

tyrimo aprėptį, į jį įtraukiant visas 27 dabartines ES valstybes nares, stojančiąją šalį Kroatiją ir šalį 

kandidatę Islandiją, ir persvarstyti socialinės ekonomikos (toliau – SE) apibrėžimus, padėtį, vaidmenį, 

susijusius teisės aktus ir viešąją politiką, taip pat ekonomikos krizės poveikį socialinei ekonomikai. 

 

Siekiant šio tikslo pranešime nustatyti trys tarpiniai tikslai, arba priemonės, kurie iki tol nebuvo 

pakankamai aiškiai apibrėžti. Pirmasis iš šių tarpinių tikslų – aiškiai ir griežtai apibrėžti SE sąvoką ir 

nustatyti, kokių kategorijų įmonės ir organizacijos dalyvauja SE. 

 

Antrasis tarpinis tikslas – remiantis šiame pranešime pateiktu SE apibrėžimu nustatyti įvairius 

subjektus, kurie, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, sudaro socialinę ekonomiką kiekvienoje ES 

valstybėje narėje, ir palyginti įvairiose valstybėse vartojamus skirtingus SE sąvokos apibrėžimus. 

 

Trečiasis tarpinis tikslas – pateikti 27 valstybių narių ir abiejų šalių kandidačių SE makroekonominius 

duomenis, išnagrinėti neseniai dėl SE priimtus nacionalinės teisės aktus, atlikti dabartinių nacionalinių 

SE sampratų ir požiūrių į ją kiekvienoje valstybėje lyginamąją analizę ir ištirti, kaip socialinė ekonomika 

gali padėti ir padės įgyvendinti strategiją „Europa 2020“. 

 

1.2 Metodai 

 

Pranešimą parengė ir jo tekstą parašė CIRIEC nariai Rafaelis Chavesas ir José Luisas Monzónas. 

Juos konsultavo ekspertų komitetas, kuriame dalyvavo D. Demoustier (Prancūzija), R. Spear (Jungtinė 

Karalystė), Alberto Zevi (Italija), Chiara Carini (Italija) ir Magdalena Huncova (Čekija). Jie kartu su 

direktoriais aptarė bendrą darbotvarkę, metodiką ir siūloma galutinę pranešimo redakciją. 

 

Kadangi šis tyrimas yra ankstesnio tyrimo papildymas nauja informacija, dauguma šio dokumento dalių 

parengtos remiantis ankstesniu 2008 m. paskelbtu pranešimu „Europos Sąjungos socialinė 

ekonomika“. Dėl taikytos metodikos svarbu pažymėti, kad pranešimo pirmojoje dalyje, remiantis SE 

verslo arba rinkos sektoriaus apibrėžimu, pateiktu Europos Komisijos leidinyje „Kooperatyvų ir 

savidraudos draugijų palydovinių sąskaitų rengimo vadovas“ (angl. Manual for drawing up the Satellite 

Accounts of Co-operatives and Mutual Societies), suformuluotas bendrasis SE apibrėžimas, kuriam 

pritaria daugelis politikų ir mokslininkų. 

 

Siekiant antrojo iš šio pranešimo tikslų per 2012 m. vasario, kovo ir balandžio mėn. buvo atliktas 

didelio masto praktinis tyrimas: per jį į 27 ES valstybes nares, stojančiąją šalį ir šalį kandidatę išsiųsti 

klausimynai, skirti išrinktiems specialistams, gerai išmanantiems SE koncepciją, susijusias sritis ir 

tikrąją šio sektoriaus padėtį savo valstybėse: universitetų tyrėjams, federacijų ir SE atstovaujančių 
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organizacijų specialistams, taip pat aukšto rango nacionalinės valdžios pareigūnams, kurių pareigos 

yra susijusios su SE. Rezultatai yra labai geri: iš 26 valstybių gauti 52 respondentų atsakymai į 

klausimyno klausimus. Trūkstamus duomenis padėjo gauti tokios Europos organizacijos kaip 

Cooperatives Europe, COGECA ir ICMIF. 

 

1.1 lentelė. Gauti atsakymai į klausimyno klausimus 

 

  Atsakymai 

Austrija 1 

Belgija 3 

Bulgarija 2 

Kipras 0 

Čekija 3 

Danija 1 

Estija 0 

Suomija 1 

Prancūzija 2 

Vokietija 4 

Graikija 2 

Vengrija 4 

Airija 2 

Italija 2 

Latvija 1 

Lietuva 1 

Liuksemburgas 0 

Malta 1 

Nyderlandai 1 

Lenkija 3 

Portugalija 1 

Rumunija 2 

Slovakija 3 

Slovėnija 2 

Ispanija 3 

Švedija 1 

Jungtinė Karalystė 2 

Stojančioji šalis ir šalis kandidatė  

Kroatija 3 

Islandija 1 

 

Trečiasis šio pranešimo tarpinis tikslas – nustatyti viešąją politiką, išnagrinėti neseniai priimtus 

socialinę ekonomiką reglamentuojančius nacionalinės teisės aktus, išanalizuoti ekonomikos krizės 

poveikį socialinei ekonomikai ir ištirti, kaip socialinė ekonomika gali padėti ir padės įgyvendinti 

strategiją „Europa 2020“ – pasiektas konsultuojantis su ekspertų komitetu ir konkrečių sektorių 

ekspertais, remiantis pagal klausimynus pateikta informacija ir diskutuojant su ekspertų komitetu bei 

CIRIEC Socialinės ekonomikos moksliniu komitetu. 
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1.3 Pranešimo struktūra ir santrauka 

 

Toliau aprašyta šio pranešimo struktūra. 

 

1 skyriuje pristatytas pranešimas ir jo tikslai. 2 skyriuje apžvelgta socialinės ekonomikos koncepcijos 

istorinė raida ir pateikta naujausios informacijos apie jos pripažinimą nacionalinių sąskaitų sistemose. 

 

3 skyriaus pradžioje suformuluotas socialinės ekonomikos apibrėžimas, atitinkantis nacionalines 

sąskaitų sistemas. Toliau juo remiantis nustatytos svarbiausios socialinėje ekonomikoje dalyvaujančių 

subjektų grupės. 

 

4 skyriuje apibendrinti pagrindiniai teoriniai požiūriai į socialinę ekonomiką, nustatyti jų panašumai ir 

skirtumai. 

 

5 ir 6 skyriuose apžvelgta dabartinė ES socialinės ekonomikos padėtis, pateikta visų tyrime 

dalyvavusių valstybių požiūrių į socialinę ekonomiką lyginamoji analizė, taip pat 27 ES valstybių narių, 

stojančiosios šalies ir šalies kandidatės socialinės ekonomikos makroekonominiai duomenys. 

 

7, 8 ir 9 skyriuose apžvelgti neseniai priimti socialinę ekonomiką reglamentuojantys nacionalinės teisės 

aktai ir kiekvienos valstybės viešosios politikos priemonės, skirtos socialinei ekonomikai, po to aptartas 

ekonomikos krizės poveikis ir socialinės ekonomikos vaidmuo įgyvendinant strategiją „Europa 2020“. 

 

Paskutiniame 10 skyriuje išnagrinėti uždaviniai ir tendencijos, taip pat pateiktos išvados. Pranešimo 

pabaigoje pateiktas literatūros sąrašas. 

 



2 SKYRIUS 

SOCIALINĖS EKONOMIKOS KONCEPCIJOS ISTORINĖ RAIDA 

 

2.1. Socialinės ekonomikos istorinės raidos pradžia: plačiosios visuomenės asociacijos ir 

kooperatyvai 

2.2. Dabartinė socialinės ekonomikos sritis ir veikla 

2.3. Šiuolaikinė socialinės ekonomikos samprata ir institucinis pripažinimas 

 

 

2.1  Socialinės ekonomikos istorinės raidos pradžia: plačiosios visuomenės asociacijos ir 

kooperatyvai 

 

Socialinė ekonomika (SE), kaip veiklos sritis, istoriškai yra susijusi su plačiosios visuomenės 

asociacijomis ir kooperatyvais, kurie sudaro jos pagrindą. Remiantis plačiosios visuomenės 

asociacijų vertybių sistema ir elgesio principais, kuriuos perėmė istorinis kooperatyvų judėjimas, 

ilgainiui susiformavo šiuolaikinė SE koncepcija, kurią sudaro trys didelės pagrindinės 

organizacijų grupės: kooperatyvai, savidraudos draugijos ir asociacijos, o neseniai prie jų 

prisijungė ir fondai. Šias dideles organizacijų grupes iš tikrųjų sieja bendra istorinė kilmė: jos 

kūrėsi siekdamos to paties tikslo, kaip labiausiai pažeidžiamų ir neginamų visuomenės grupių 

atsakas į naujas gyvenimo sąlygas, susidariusias XVIII ir XIX a. vystantis pramoniniam 

kapitalizmui. Taip atsirado savitarpio pagalbos organizacijos. Toks poreikis burtis į draugijas įgijo 

trejopą išraišką: kūrėsi kooperatyvai, savitarpio pagalbos draugijos ir priešinimosi išnaudojimui 

draugijos. 

 

Nors labdaros veikla (labdaros fondai, brolijos ir ligoninės) ir savitarpio pagalbos organizacijos 

įgijo didelę reikšmę dar viduramžiais, plačiosios visuomenės asociacijos, kooperatyvai ir 

savidraudos draugijos nepaprastai sparčiai kūrėsi XIX amžiuje darbininkų klasės iniciatyva. 

Pavyzdžiui, XVIII a. 10-ajame dešimtmetyje Britanijoje itin padaugėjo savišalpos draugijų 

(angl. Friendly Societies). Labai daug taupymo savidraudos draugijų ir savitarpio pagalbos 

draugijų kūrėsi visoje Europoje. XIX a. antrojoje pusėje labai sustiprėjo mutualizmo 

(savitarpiškumo) judėjimas Lotynų Amerikos šalyse, kaip antai Urugvajuje ir Argentinoje. 

 

Pirmieji kooperatinio ūkio bandymai Britanijoje pradėti XVIII a. pabaigoje–XIX a. pradžioje. Tai 

buvo spontaniškas pramonės darbininkų atsakas į sunkias gyvenimo sąlygas, tačiau netrukus 

šiam kooperatiniam judėjimui ėmė daryti didelę įtaką Roberto Oweno ir D. Ricardo mokyklos 

antikapitalistų, kaip antai Williamo Thompsono, George'o Mudie'o, Williamo Kingo, Thomaso 

Hodgskino, Johno Grayaus ir Johno Franciso Brayaus, socialistinės idėjos ir 1824–1835 m. šis 

judėjimas užmezgė glaudžius ryšius su profesinėmis sąjungomis; abu reiškiniai buvo to paties 

darbininkų judėjimo išraiška, jais abiem siekta to paties tikslo – darbininkų klasės išlaisvinimo. 

Britanijoje 1831–1835 m. vykusiuose aštuoniuose kooperatyvų suvažiavimuose 

(angl. Cooperative Congresses) kooperatyvų veikla buvo susieta su profesinių sąjungų judėjimu. 

Iš tiesų viename iš šio suvažiavimų buvo įsteigtas Didysis nacionalinis profesinių sąjungų 

susivienijimas (angl. Grand National Consolidated Trades Union), į kurį įsitraukė visos Britanijos 

profesinės sąjungos. 

 

Britanijos kooperatiniame judėjime tiesiogiai ir ryžtingai dalyvavo Williamas Kingas, padaręs 

įtaką garsiam kooperatyvui, kurį 1844 m. Ročdeilyje (Anglija) įkūrė 28 darbininkai; šeši iš jų buvo 

Roberto Oweno mokiniai (Monzón, 2003). Įžymiuosius kooperatyvizmo principus, kuriais 

vadovavosi šie „Ročdeilio pionieriai“, vėliau perėmė visų rūšių kooperatyvai, 1895 m. Londone 

įkūrę Tarptautinę kooperatyvų sąjungą (angl. International Cooperative Alliance, ICA) ir labai 

prisidėję prie šiuolaikinės SE koncepcijos atsiradimo. 
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Pasak 1995 m. Mančesteryje vykusio ICA kongreso dalyvių, šiais principais besivadovaujantys 

kooperatyvai yra demokratinės organizacijos, kuriose sprendimus priima kooperatinės veiklos 

narių vartotojų dauguma, todėl nariams investuotojams arba kapitalistams, jei tokių yra, 

neleidžiama sudaryti daugumos, o skirstant perteklines lėšas niekaip neatsižvelgiama į įnešto 

kapitalo dydį. Kooperatyvai nuo kitų įmonių taip pat skiriasi tuo, kad juose suteikiamos lygios 

balsavimo teisės, ribojamas atlygis už narių vartotojų privalomai įneštą kapitalo dalį ir daugeliu 

atvejų yra kaupiami nedalomi rezervai, kurių negalima paskirstyti net ir organizacijai iširus. 

 

Nuo pat Ročdeilio kooperatyvo laikų kooperatyvais domėjosi įvairių srovių mąstytojai. Literatūra, 

kurioje rašoma apie šį reiškinį, iš tiesų peržengia atskirų ideologijų ribas, jai būdinga analizės 

metodų įvairovė. Šias netradicines įmones daug nagrinėjo utopinio socializmo šalininkai, 

D. Ricardo mokyklos socialistai, krikščionys socialistai (katalikai ir protestantai) ir socialliberalai, 

įžymūs klasikinės, marksistinės ir neoklasikinės ekonomikos krypčių ekonomistai. 

 

Ekonomikos literatūroje socialinės ekonomikos sąvoka pirmą kartą paminėta tikriausiai 1830 m. 

Tais metais prancūzų liberaliosios ekonomikos atstovas Charlesas Dunoyeris išleido „Socialinės 

ekonomikos traktatą“, kuriame paragino grįsti ekonomiką moralės principais. 1820–1860 m. 

laikotarpiu Prancūzijoje susibūrė įvairių mąstytojų grupė, kurią galima apibendrintai pavadinti 

socialiniais ekonomistais. Daugumai jų padarė įtaką T.R. Malthuso ir S. de Sismondi analizės, 

kuriose nagrinėjamos esamos rinkos ydos, galinčios sutrikdyti pusiausvyrą, ir apibrėžtas tikrasis 

ekonomikos objektas: pasak S. de Sismondi, tai yra ne turtas, o žmogus. Vis dėlto daugumą 

socialinių ekonomistų reikėtų priskirti liberaliajai ekonomikos teorijos krypčiai ir su jais sieti 

valstybės nesikišimo (pranc. laissez-faire) principus bei institucijas, kurias sustiprino 

besiformuojantis kapitalizmas, įskaitant kapitalistines įmones ir rinkas. 

 

Todėl šio laikotarpio socialinės ekonomikos srovės mąstytojai nesukūrė ir nepasiūlė jokių 

alternatyvų kapitalizmui ar jį papildančių požiūrių. Šie ekonomistai suformulavo teorinę 

visuomenės ir socialinių santykių koncepciją siekdami suderinti moralę su ekonomika per 

moralų individualų asmens elgesį, kaip antai pagal F. Le Play modelį (Azam, 2003), pagal kurį 

ekonomistui siektinas tikslas yra ne gerovė ar turtas, o socialinė santarvė (B. de Carbon, 1972). 

 

XIX a. antrojoje pusėje socialinės ekonomikos raidos kryptis iš esmės pasikeitė dėl dviejų įžymių 

ekonomistų Johno Stuarto Millio ir Leono Walraso įtakos. 

 

J. Millis skyrė daug dėmesio darbininkų būrimuisi į verslo asociacijas – tiek kooperatiniams, tiek 

mutualistiniams (savitarpiškumu grindžiamiems) šio reiškinio aspektams. Savo svarbiausiame 

veikale „Politinės ekonomikos principai“ jis nuodugniai išnagrinėjo darbininkų kooperatyvų 

pranašumus ir trūkumus ir ragino remti šios rūšies įmones dėl jų ekonominės naudos ir 

moralinės vertės. 

 

Leonas Walrasas, kaip ir J. Millis, manė, kad kooperatyvai gali labai padėti spręsti socialinius 

konfliktus atlikdami nepaprastai svarbų „ekonominį vaidmenį, ne sunaikindami kapitalą, o 

kurdami pasaulį, kuriame būtų mažiau kapitalizmo, ir ne mažiau svarbų vaidmenį moralei, 

gamybos procese diegdami demokratijos principus“ (Monzón, 1989). 

 

1896 m. Lozanoje išleistame veikale Études d'Économie Sociale: théorie de la répartition de la 

richesse sociale L. Walrasas iš esmės nutolo nuo pradinio požiūrio į socialinę ekonomiką, 

siejamo su F. Le Playaus modeliu. L. Walraso dėka socialinė ekonomika tapo tiek ekonomikos 

mokslo objektu, tiek ekonominės veiklos sritimi, kurioje veikia gausybė mums šiandien žinomų 

kooperatyvų, savidraudos draugijų ir asociacijų. Taip XIX a. pabaigoje, remiantis demokratinio 
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būrimosi į asociacijas, savitarpiškumo (mutualizmo) ir kooperatyvizmo vertybėmis, buvo 

suformuluoti pagrindiniai šiuolaikinės socialinės ekonomikos koncepcijos principai. 

 

2.2  Dabartinė socialinės ekonomikos sritis ir veikla 

 

Nors per pirmąjį XX amžiaus trečdalį Europoje SE buvo gana reikšminga, tačiau 1945–1975 m. 

laikotarpiu pagal tuometinį Vakarų Europos ekonomikos augimo modelį du svarbiausi sektoriai 

buvo tradicinis privatusis kapitalistinis ir viešasis (valstybinis). Remiantis šiuo modeliu buvo 

sukurta gerovės valstybė, kurioje buvo šalinamos nustatytos rinkos ydos, šiuo tikslu imantis 

labai veiksmingų politikos priemonių, kaip antai pajamų perskirstymo, išteklių paskirstymo ir 

anticiklinės politikos. Viso to pagrindas buvo J. Keyneso modelis, pagal kurį pagrindiniai 

socialiniai ir ekonomikos veikėjai yra darbdavių federacijos ir profesinės sąjungos, taip pat 

vyriausybė. 

 

Vidurio ir Rytų Europos valstybėse su jų sovietine santvarka ir centralizuota planine ekonomika 

vienintelė ekonominės veiklos vykdytoja buvo vyriausybė. Tokioje ekonomikoje SE subjektams 

nebuvo vietos, vien tik kooperatyvai kai kuriose sovietinio bloko šalyse atliko svarbų vaidmenį, 

nors juose visiškai neliko kai kurių tradicinių kooperatyvizmo principų, tokių kaip savanoriška bei 

atvira narystė ir demokratinė organizacija. Čekijos ekonomistai per du praėjusius šimtmečius 

suformavo socialinius-ekonominius principus, pagal kuriuos pelningumas nėra vienintelė 

siekiamybė, ir šia dar XIX amžiuje pradėta tradicija vėliau sekė daugybė Pirmosios 

Čekoslovakijos Respublikos laikotarpiu veikusių ne pelno organizacijų. 

 

Mišrių ekonomikos sistemų stiprėjimas nesukliudė atsirasti daugybei įmonių ir organizacijų – 

kooperatyvų, savidraudos draugijų ir asociacijų, padėjusių spręsti socialines ir kitas visuomenei 

svarbias, kaip antai ciklinio nedarbo, žemės ūkio regionų geografinių skirtumų, mažmeninės 

prekybos organizacijų bei vartotojų iškreiptų galios santykių ir kitas problemas. Tačiau per šį 

laikotarpį SE iš esmės prarado įtaką ekonomikos augimo derinimo su socialine gerove procesui, 

kuriame pagrindinį vaidmenį perėmė valstybė. Tik po to, kai gerovės valstybes ir mišrias 

ekonomikos sistemas per paskutinįjį XX a. ketvirtį apėmė krizė, keliose Europos valstybėse 

atgijo susidomėjimas SE būdingomis organizacijomis – tiek kaip kapitalistinio ir viešojo sektorių 

modeliams alternatyviu verslu (pavyzdžiui, kooperatyvai ir savidraudos draugijos), tiek kaip ne 

rinkos organizacijomis (daugiausia asociacijos ir fondai). Šiomis organizacijomis vėl pradėta 

domėtis todėl, kad tokias sudėtingas problemas kaip ilgalaikis masinis nedarbas, socialinė 

atskirtis, žemės ūkio regionų ir skurdžių miestų rajonų socialinė gerovė, sveikatos apsauga, 

švietimas, pensininkų gyvenimo kokybė, ekonomikos augimo tvarumas ir t. t., vien tik rinkos 

ekonomikos priemonėmis tinkamai išspręsti yra sunku. Nei privatūs kapitalistai, nei viešasis 

sektorius šių socialinių poreikių pakankamai ir tinkamai netenkina, šių problemų taip pat 

neįmanoma paprastai išspręsti rinkų savireguliacija ar tradicine makroekonomine politika. 

 

Nors kai kuriose Europos valstybėse pastaraisiais dešimtmečiais didžiausiuose kooperatyvuose 

ir savidraudos draugijose atsisakyta savitarpiškumo principo, SE verslo (kooperatyvų ir 

savidraudos draugijų) sektorius apskritai labai išaugo. Tai pripažinta Europos Komisijos 

paskelbtame Socialinės ekonomikos įmonių palydovinių sąskaitų rengimo vadove. 

 

Svarbiose studijose pažymima, kad SE Europoje iš esmės yra augantis sektorius. Vienoje 

svarbiausių iš šių studijų, kurią pagal Trečiosios sistemos ir užimtumo bandomąją programą 

Europos Komisijos užsakymu atliko CIRIEC, pabrėžta didėjanti kooperatyvų, savidraudos 

draugijų ir asociacijų svarba didinant bei išsaugant užimtumą ir šalinant rimtus ekonominės bei 

socialinės pusiausvyros trūkumus. 

 

Žlugus Sovietų Sąjungai neliko ir daugumos Rytų ir Vidurio Europos kooperatyvų. Be to, jie buvo 

praradę gerą vardą visuomenėje. Vis dėlto šiuo metu piliečiai vėl imasi iniciatyvos pradėti SE 



Europos Sąjungos socialinė ekonomika: José Luiso Monzóno ir Rafaelio Chaveso parengtas 

pranešimas 
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projektus – apie tai galima spręsti iš pasiūlymų priimti teisės aktus, kurie sustiprintų šio 

sektoriaus organizacijas. 

 

Nepaprastai išaugo SE sritis, kurioje dalyvauja organizacijos, gaminančios vadinamąsias 

socialines arba valstybės remiamas prekes (tai daugiausia integracija į darbo rinką ir socialinė 

integracija, taip pat socialinės paslaugos ir bendruomenės pagalba). Atrodo, kad būrimosi į 

asociacijas ir kooperatyvizmo principai šioje srityje vėl tampa abipusiai suprantami ir pagal juos 

bendradarbiaujama daugelyje projektų bei veiklos sričių, kaip antai socialinėse įmonėse, kurių 

daugelis yra kooperatyvai ir kurios jau yra teisiškai pripažįstamos įvairiose Europos valstybėse, 

tarp jų Italijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Lenkijoje, Suomijoje ir Jungtinėje 

Karalystėje. Joms būdingos savybės apibendrintos šio pranešimo 3.2.D skirsnyje. 

 

2009 m. 27 ES valstybių narių ekonomikoje veikė daugiau kaip 207 000 kooperatyvų. Jie yra 

įsitvirtinę visose ekonominės veiklos srityse, tačiau itin svarbų vaidmenį atlieka žemės ūkio, 

finansinio tarpininkavimo, mažmeninės prekybos ir aprūpinimo būstu srityse, taip pat kaip 

darbuotojų kooperatyvai pramonės, statybos ir paslaugų sektoriuose. Šiuose kooperatyvuose 

tiesiogiai dirba 4,7 mln. žmonių, o jų narių yra 108 mln. 

 

Sveikatos ir socialinės savidraudos draugijos teikia pagalbą ir draudimą daugiau kaip 120 mln. 

žmonių. Draudimo draugijos sudaro 24 % rinkos dalį. 

 

2010 m. 27 ES valstybių narių asociacijose dirbo 8,6 mln. žmonių, jos sudaro daugiau kaip 4 % 

BVP ir jų nariai yra 50 % ES piliečių. 

 

Apibendrinant galima pasakyti, kad SE, jau nekalbant apie jos dydžio teikiamą reikšmę, 

pastaraisiais dešimtmečiais ne tik įrodė, kad geba sėkmingai padėti spręsti naujas socialines 

problemas, bet ir sustiprino savo pozicijas kaip institucija, būtina tvariam ir darniam ekonomikos 

augimui, pajamoms ir turtui teisingiau paskirstyti, paslaugoms derinti prie poreikių, socialinių 

poreikių tenkinimo ekonominės veiklos vertei didinti, darbo rinkos pusiausvyros sutrikimams 

ištaisyti ir apskritai ekonominei demokratijai įtvirtinti bei stiprinti. 

 

2.3  Šiuolaikinė socialinės ekonomikos samprata ir institucinis pripažinimas 

 

Šiuolaikinė SE samprata pradėta formuluoti praėjusio amžiaus 8-ajame dešimtmetyje 

Prancūzijoje, kai kooperatyvams, savidraudos draugijoms ir asociacijoms atstovavusios 

organizacijos įsteigė Nacionalinį savidraudos, kooperatinės ir asociacijų veiklos ryšių komitetą 

(CNLAMCA). Nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos iki 1977 m. socialinės ekonomikos sąvoka 

buvo visiškai išnykusi iš kasdienės kalbos, jos nevartojo net ir pačios šio ekonominės veiklos 

sektoriaus organizacijų grupės. 1977 ir 1979 m. buvo surengtos Europos kooperatyvų, 

savidraudos draugijų ir asociacijų konferencijos, kurias rėmė Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas. CNLAMCA per savo 10-ies metų veiklos sukaktį 1980 m. birželio mėn. 

paskelbė dokumentą Charte de l´économie sociale (Socialinės ekonomikos chartija), kuriame 

SE apibrėžta kaip grupė ne viešojo sektoriaus organizacijų, kurios veikia demokratiškai, jų nariai 

turi lygias teises ir pareigas ir jos laikosi specifinio požiūrio į nuosavybę bei pelno paskirstymą, 

perteklines lėšas naudodamos organizacijai plėtoti ir jos nariams bei visuomenei teikiamoms 

paslaugoms gerinti. 

 

Šios ekonomikos literatūroje plačiai aprašytos esminės savybės yra būdingos SE sričiai, kurioje 

veikia trys pagrindinės organizacijų grupės: kooperatyvai, savidraudos draugijos ir asociacijos, o 

neseniai prie jų prisijungė ir fondai. Belgijos Valonijos regiono socialinės ekonomikos tarybos 

(CWES) 1990 m. ataskaitoje SE sektorius apibūdintas kaip ekonomikos dalis, kurią sudarančias 

privačias organizacijas sieja keturi bendri būdingi bruožai: „a) jos siekia ne pelno, o savo narių ar 
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bendruomenės gerovės; b) jos yra savarankiškai valdomos; c) sprendimai jose priimami 

demokratiškai; ir d) paskirstant pajamas asmenims ir darbo jėgai teikiama pirmenybė prieš 

kapitalą“. 

 

 Naujausias SE koncepcijos apibrėžimas, pripažįstamas pačių SE organizacijų, pateiktas 

Socialinės ekonomikos principų chartijoje, kuriai pritaria Europos nuolatinė kooperatyvų, 

savidraudos draugijų, asociacijų ir fondų konferencija (CEP-CMAF) – ES lygmens 

institucija, atstovaujanti visoms keturioms socialinės ekonomikos organizacijų grupėms. 

 

SE augimą taip pat pripažino tiek valstybių, tiek visos Europos politikai ir teisės specialistai. 

Prancūzija yra pirmoji šalis, politiškai ir teisiškai pripažinusi šiuolaikinę SE koncepciją 1981 m. 

gruodžio mėn. potvarkiu, kuriuo įsteigta Tarpžinybinė socialinės ekonomikos reikalų delegacija 

(pranc. Délégation interministérielle à l´Économie Sociale, DIES). Kitose Europos šalyse, 

pavyzdžiui, Ispanijoje, socialinės ekonomikos sąvoka taip pat yra pripažinta įstatymų. Ispanija 

pirmoji iš Europos valstybių 2011 m. priėmė Socialinės ekonomikos įstatymą. Socialinės 

ekonomikos įstatymą priėmė ir Graikija, o Portugalijoje pateiktas svarstyti tokio įstatymo 

projektas. Naujoji Prancūzijos vyriausybė, pradėjusi darbą 2012 m. birželio mėn., Ekonomikos, 

iždo ir užsienio prekybos ministerijoje paskyrė už socialinę ekonomiką atsakingą ministrą. 

1989 m. Europos Komisija paskelbė visai Europai skirtą komunikatą „Verslas socialinės 

ekonomikos sektoriuje: Europos rinka be sienų“. Tais pačiais metais Komisija rėmė pirmąją 

Europos socialinės ekonomikos konferenciją, vykusią Paryžiuje, o XXIII Įmonių politikos, 

prekybos tinklų, turizmo ir socialinės ekonomikos generaliniame direktorate įsteigė Socialinės 

ekonomikos skyrių. 1990, 1992, 1993 ir 1995 m. Komisija rėmė Europos socialinės ekonomikos 

konferencijas Romoje, Lisabonoje, Briuselyje ir Sevilijoje. Nuo tada Europoje įvyko daug 

konferencijų šiomis temomis; dvi iš jų neseniai surengtos Tolede (2010 m. gegužės mėn.) ir 

Briuselyje (2010 m. spalio mėn.). 1997 m. aukščiausiojo lygio susitikime Liuksemburge buvo 

pripažintas socialinės ekonomikos įmonių vaidmuo vietos plėtros procese bei kuriant darbo 

vietas ir pradėta bandomoji iniciatyva „Trečioji sistema ir užimtumas“, kurios pagrindine sritimi 

pasirinkta socialinė ekonomika. 

Nuo 1990 m. Europos Parlamente taip pat dirba Jungtinė socialinės ekonomikos grupė. 2006 m. 

Europos Parlamentas paragino Komisiją „gerbti socialinę ekonomiką ir parengti komunikatą dėl 

šio esminio Europos socialinio modelio elemento“. 2009 m. Europos Parlamentas paskelbė 

svarbų pranešimą dėl socialinės ekonomikos, kuriame SE sektorių pripažino vienu iš socialinių 

partnerių ir vienu svarbiausių dalyvių siekiant Lisabonos strategijos tikslų. Europos Komisija visai 

neseniai ėmėsi dviejų svarbių iniciatyvų dėl socialinių įmonių, kurios yra neatsiejama socialinės 

ekonomikos dalis – tai Socialinio verslo iniciatyva (SVI) ir Pasiūlymas dėl reglamento dėl 

Europos socialinio verslumo fondų. 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) savo ruožtu paskelbė daug 

pranešimų ir nuomonių dėl socialinės ekonomikos įmonių vaidmens siekiant įvairių viešosios 

politikos tikslų. Iš neseniai EESRK priimtų nuomonių savo iniciatyva ir tiriamųjų nuomonių reikia 

paminėti nuomonę dėl įvairių įmonių rūšių, kurioje pripažinta socialinės ekonomikos svarba 

Europos raidai; nuomonę dėl socialinės ekonomikos Lotynų Amerikoje (M. Cabra de Luna 

nuomonė), kurioje vertinamas socialinės ekonomikos vaidmuo vietos plėtrai ir socialinei 

sanglaudai; nuomonę dėl socialinio verslumo ir socialinių įmonių. Po Komisijos konsultacijų 

EESRK priėmė nuomones dėl Socialinio verslo iniciatyvos (G. Guerini nuomonė) ir dėl 

Pasiūlymo dėl reglamento dėl Europos socialinio verslumo fondų (A. Rodert nuomonė). 



3 SKYRIUS 

 

SOCIALINĖS EKONOMIKOS KONCEPCIJAI PRIKLAUSANČIŲ SUBJEKTŲ IR GRUPIŲ 

NUSTATYMAS 

 

3.1. Siekis pripažinti socialinę ekonomiką nacionalinių sąskaitų sistemose 

3.2. Socialinės ekonomikos apibrėžimas, atitinkantis nacionalinių sąskaitų sistemas 

3.3. Socialinės ekonomikos rinkos arba verslo subsektorius 

3.4. Socialinės ekonomikos ne rinkos subsektorius 

3.5. Socialinė ekonomika: įvairovė ir bendra esminė tapatybė 

 

 

3.1 Siekis pripažinti socialinę ekonomiką nacionalinių sąskaitų sistemose 

 

Nacionalinių sąskaitų sistemos atlieka labai svarbią funkciją – jose teikiama reguliari ir tiksli 

informacija apie ekonominę veiklą ir siekiama suderinti vartojamus ekonomikos terminus ir 

sąvokas, kad duomenis būtų galima nuosekliai ir prasmingai lyginti tarptautiniu mastu. Dvi 

svarbiausios dabartinės nacionalinių sąskaitų sistemos yra Jungtinių Tautų nacionalinių sąskaitų 

sistema (1993 m. NSS) ir Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema (1995 m. ESS arba 

ESS 95). 1993 m. NSS nustatytos nacionalinės apskaitos taisyklės visoms pasaulio valstybėms. 

1995 m. ESS skirta ES valstybėms narėms ir, nepaisant kelių nedidelių skirtumų, visiškai 

sutampa su 1993 m. NSS. 

 

Šimtai tūkstančių subjektų (institucinių vienetų), užsiimančių gamybine veikla (kaip tai apibrėžta 

1993 m. NSS ir 1995 m. ESS), kiekvienoje valstybėje skirstomi į penkis visiškai atskirus 

institucinius sektorius, iš kurių sudaryta nacionalinė ekonomika: 1) ne finansų bendrovės (S11); 

2) finansų bendrovės (S12); 3) valdžios sektorius (S13); 4) namų ūkiai (vartotojai ir verslininkai) 

(S14); 5) namų ūkiams paslaugas teikiančios ne pelno institucijos (S15). 

 

Tai reiškia, kad nacionalinių sąskaitų sistemose, užuot pripažinus SE koncepcijai priskiriamas 

įmones ir organizacijas atskiru instituciniu sektoriumi, kooperatyvai, savidraudos draugijos, 

asociacijos ir fondai yra išskirstyti minėtuose penkiuose instituciniuose sektoriuose, todėl juos 

analizuoti kaip vieną bendrą grupę yra sunku. 

 

Neseniai Europos Komisija parengė Socialinės ekonomikos įmonių (kooperatyvų ir savidraudos 

draugijų) palydovinių sąskaitų rengimo vadovą, kuriuo remiantis bus galima gauti nuoseklių, 

tikslių ir patikimų duomenų apie labai svarbią SE sritį – kooperatyvus, savidraudos draugijas ir 

kitas panašias įmones. Pagal šį vadovą Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinio 

direktorato iniciatyva Ispanijoje, Belgijoje, Serbijoje ir buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje 

Makedonijoje 2011 m. jau parengtos kooperatyvų ir savidraudos draugijų palydovinės sąskaitos. 

Tas pats generalinis direktoratas neseniai parėmė socialinių įmonių patikimų statistikos 

duomenų rengimo iniciatyvą. 

 

SE įmonių palydovinių sąskaitų rengimo vadove pažymima, kad pagal dabartinėse nacionalinių 

sąskaitų sistemose taikomus metodus, sukurtus XX a. viduryje, pagrindinių nacionalinių 

ekonomikos suvestinių rodiklių duomenų rinkimo priemonės buvo pritaikytos mišriai ekonomikos 

sistemai, kurią sudaro stiprus privatusis kapitalistinis sektorius ir jį papildantis, dažnai 

intervencinis, viešasis sektorius. Todėl nacionalinių sąskaitų sistemoje, kuri yra skirta realiai 

veikiančiai dviejų ramsčių institucinei sistemai, lieka mažai vietos trečiajam ramsčiui, kuris nėra 

nei viešasis, nei kapitalistinis sektorius; tiesa, jį galima tapatinti su iš esmės visu privačiuoju 

sektoriumi. Tai yra vienas iš svarbių veiksnių, lemiančių socialinės ekonomikos nematomumą 
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instituciniu lygmeniu šiuolaikinėje visuomenėje ir, kaip pripažįstama minėtame vadove, tokia 

padėtis yra nesuderinama su didėjančia SE organizacijų svarba. 

 

3.2 Socialinės ekonomikos apibrėžimas, atitinkantis nacionalinių sąskaitų sistemas 

 

Dar viena priežastis, kodėl socialinė ekonomika yra tokia nematoma instituciniu lygmeniu, yra 

tai, kad trūksta aiškios ir griežtai apibrėžtos SE koncepcijos ir srities, kuria būtų galima įprastai 

remtis nacionalinių sąskaitų sistemose. Toks apibrėžimas neturi būti priklausomas nuo teisinių ir 

administracinių kriterijų – jam svarbiausia turi būti SE subjektų elgesio analizė, nustatant jų 

tarpusavio ir jų bei kitų ekonominės veiklos vykdytojų panašumus ir skirtumus. Be to, pagal tokį 

apibrėžimą tradiciniai SE principai ir jai būdingos vertybės turi derėti su dabartinių nacionalinių 

sąskaitų sistemų metodika, taigi reikia suformuluoti bendrą koncepciją, kuri veiksmingai 

apibrėžtų SE, būtų plačiai pripažinta politikų ir mokslininkų ir ja remiantis svarbiausius SE 

subjektų suvestinius duomenis būtų galima išreikšti skaičiais ir paskelbti pagal vienodus ir 

tarptautiniu mastu nustatytus standartus. 

 

Todėl šiame pranešime siūlomas toks praktinis SE apibrėžimas: 

 

Grupė privačių oficialių įmonių, kurioms yra būdingas savarankiškas sprendimų priėmimas ir 

narystės laisvė, įsteigtų savo narių poreikiams tenkinti rinkoje gaminant prekes ir teikiant 

paslaugas, draudimą bei lėšas, kai sprendimų priėmimas ir bet koks pelno arba perteklinių lėšų 

paskirstymas nariams, kurių kiekvienas turi po vieną balsą, tiesiogiai nepriklauso nuo jų kapitalo 

įnašų ar mokesčių. Socialinėje ekonomikoje taip pat dalyvauja privačios oficialios organizacijos, 

kurioms yra būdingas savarankiškas sprendimų priėmimas ir narystės laisvė, teikiančios ne 

rinkos paslaugas namų ūkiams ir kurių perteklinių lėšų (jei tokių yra) negalinti nusavinti jas įkūrę, 

kontroliuojantys ar finansuojantys ekonominės veiklos vykdytojai. 

 

Šis apibrėžimas visiškai atitinka SE koncepcijos ribų apibrėžimą CEP-CMAF Socialinės 

ekonomikos principų chartijoje (žr. šio pranešimo 2.3 skirsnį). Pagal jį nacionalinėse sąskaitose 

yra du dideli SE subsektoriai: a) rinkos arba verslo subsektorius ir b) ne rinkos gamintojų 

subsektorius. Tokia klasifikacija labai padeda rengti patikimus statistikos duomenis ir analizuoti 

ekonominę veiklą dabartinėse nacionalinių sąskaitų sistemose, tačiau abu subsektoriai aiškiai 

yra socialiniu ir ekonominiu požiūriu susiję; glaudūs rinkos ir ne rinkos sričių ryšiai yra būdingi SE 

dėl visoms SE organizacijoms būdingos savybės: jos yra asmenų, vykdančių veiklą, kurios 

pagrindinis tikslas – tenkinti žmonių poreikius, o ne atlyginti kapitalo investuotojams, 

organizacijos. 

 

Pagal pateiktą apibrėžimą šiedu SE subsektoriai turi tokias bendras savybes: 

 

1) jie yra privatūs, kitaip tariant, nepriklauso viešajam sektoriui ir nėra jo valdomi; 

 

2) jie yra oficialūs, t. y. paprastai turi tam tikrą teisinį subjektiškumą; 

 

3) jie savarankiškai priima sprendimus, t. y. savo nuožiūra skiria ir atleidžia savo valdymo 

organus, kontroliuoja ir organizuoja visą savo veiklą; 

 

4) narystė juose yra laisva, kitaip tariant, į juos stoti nėra privaloma; 

 

5) bet koks galimas pelno ar perteklinių lėšų paskirstymas nariams vartotojams yra 

proporcingas ne narių kapitalo įnašams ar sumokėtiems mokesčiams, o jų veiklai arba 

sudarytiems sandoriams toje organizacijoje; 
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6) jie užsiima savarankiška ekonomine veikla, kurios tikslas – tenkinti asmenų, namų ūkių 

ar šeimų poreikius. Todėl sakoma, kad SE organizacijos – tai žmonių, o ne kapitalo 

organizacijos. Jos veikloje naudoja kapitalą ir kitus nepiniginius išteklius, tačiau dirba ne dėl 

kapitalo; 

 

7) tai – demokratinės organizacijos. Išskyrus kai kurias savanorių organizacijas, kurios 

teikia ne rinkos paslaugas namų ūkiams, SE pirminio lygmens arba pirmosios pakopos 

organizacijos sprendimus paprastai priima vadovaudamosi principu „vienam asmeniui vienas 

balsas“ nepriklausomai nuo narių kapitalo įnašų ar mokesčių. Sprendimų priėmimo procesai 

jose visada yra demokratiniai ir dalyvaujamieji. Kitų lygmenų organizacijos taip pat yra 

demokratinės. Tokios organizacijos nariai turi pagrindinę arba išimtinę galią priimti sprendimus. 

 

Demokratiškumas yra labai svarbus SE organizacijų bruožas ir tvirta istorinė tradicija. Minėtame 

palydovinių sąskaitų rengimo vadove iš tiesų nustatyta, kad socialinės ekonomikos įmonės, 

kurios yra rinkos gamintojos (nacionalinėse sąskaitose priskiriamos S.11 ir S.12 instituciniams 

sektoriams), gali būti laikomos socialinės ekonomikos subjektais tik jei atitinka demokratiškumo 

kriterijų, nes šių įmonių socialinė nauda paprastai priklauso ne nuo jų ekonominės veiklos, kuri 

yra priemonė su pelnu nesusijusiam tikslui siekti, o nuo jų paskirties ir nuo demokratinių bei 

dalyvavimo vertybių, kuriomis grindžiamas tokios įmonės valdymas. 

 

Tačiau į šiame pranešime pateiktą praktinį SE apibrėžimą taip pat įeina savanorių ne pelno 

organizacijos, teikiančios namų ūkiams ne rinkos paslaugas, net jeigu jų struktūra nėra 

demokratinė, nes taip į socialinę ekonomiką gali patekti labai svarbios socialine veikla 

užsiimančios trečiojo sektoriaus organizacijos, kurių gaminamos socialinės ar valstybės 

remiamos prekės teikia neabejotiną socialinę naudą. 

 

3.3 Socialinės ekonomikos rinkos arba verslo subsektorius 

 

SE rinkos subsektorių iš esmės sudaro kooperatyvai ir savidraudos draugijos, kooperatyvų, 

savidraudos draugijų ir kitų SE organizacijų kontroliuojamos verslo grupės, kitos panašios 

įmonės ir tam tikros SE įmonėms paslaugas teikiančios ne pelno institucijos. 

 

Kartu su visiems SE subjektams būdingomis savybėmis šio pranešimo 3.2 punkte pateiktame 

praktiniame apibrėžime ir Europos Komisijos vadove pabrėžiamos trys esminės SE įmonių 

savybės: 

 

a) jos įsteigiamos siekiant tenkinti jų narių poreikius pagal savitarpio pagalbos principą, t. y. 

šių įmonių nariai ir jų veiklos vartotojai paprastai yra tie patys asmenys. 

 

 Europos Komisijos vadove išsamiai paaiškinta, ką apima ir ko neapima ši savybė. 

Pagrindinis tokių įmonių tikslas yra tenkinti savo narių, paprastai asmenų arba šeimų, 

poreikius ir spręsti su tuo susijusias problemas. 

 

 Kooperatyvų ir savidraudos draugijų nariai ir jų veiklos vartotojai paprastai (bet ne 

visada) yra tie patys asmenys. Kooperatyvai ir savidraudos iniciatyvų dalyviai tradiciškai 

vadovaujasi savitarpio pagalbos principu. Pagrindinis šių įmonių tikslas – kooperatine 

arba savidraudos veikla tenkinti savo įprastų narių (kooperatyvo arba savidraudos 

draugijos narių) – paprastai asmenų, namų ūkių arba šeimų – poreikius. 

 

 Nario vartotojo santykis su SE įmone priklauso nuo jos kooperatinės arba savidraudos 

veiklos pobūdžio. Darbuotojų kooperatyvo kooperatinė veikla yra jo narių įdarbinimas, 
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būsto kooperatyvo – namų statyba nariams, žemės ūkio kooperatyvo – prekyba narių 

pagamintais produktais, savidraudos draugija apdraudžia savo narius ir t. t. 

 

 Žinoma, vykdant nariams naudingą kooperatinę arba savidraudos veiklą tenka užsiimti 

ir pagalbine veikla kartu su kitais rinkos dalyviais (ne nariais), pavyzdžiui, darbuotojų 

kooperatyvas rinkoje parduoda prekes ir paslaugas (pagalbinė veikla) taip kurdamas 

arba išsaugodamas savo narių darbo vietas (kooperatinė veikla). 

 

 Narystė savidraudos draugijose yra nedaloma ir neatsiejama nuo turimo draudimo 

liudijimo (nariai yra savidraudos draugijos veiklos naudos gavėjai). 

 

 Toks nario ir vartotojo santykis kooperatyvuose yra dažnas, tačiau nėra visais atvejais 

būtinas. Tam tikrų kategorijų „papildomi nariai“ prie įmonės veiklos gali prisidėti ir 

nebūdami jos kooperatinės veiklos vartotojais; pavyzdžiai gali būti kapitalo investuotojai 

arba anksčiau vartotojais buvę nariai, kurie nebėra vartotojai dėl pagrįstų priežasčių 

(pavyzdžiui, todėl, kad išėjo į pensiją); įmonės papildomais nariais gali būti net kai kurios 

viešojo sektoriaus institucijos. Jeigu įmonei yra būdingos savybės, įeinančios į SE 

įmonių praktinę apibrėžtį, įskaitant narių vartotojų dalyvavimą demokratiniame valdyme, 

tokia įmonė, kurioje dalyvauja ir kitų kategorijų papildomi nariai (ne vartotojai), priklauso 

SE verslo subsektoriui. 

 

 SE įmonių gali būti ir kitokių, pavyzdžiui, socialinės įmonės, kurių kai kurie nariai gali 

siekti tų pačių įmonės tikslų net ir nebūdami tikraisiais nuolatiniais nariais, tačiau 

užmezgę laikiną ryšį su įmone. Gali būti užsiimama net kai kurių rūšių savanoriška 

veikla. Vis dėlto šioms įmonėms būdinga ir svarbu yra tai, kad tarp įmonės ir laikinų jos 

veiklos dalyvių visada yra abipusis santykis ir tvirtas tam tikram laikui užmegztas ryšys, 

šie dalyviai su įmone dalijasi riziką ir atlygina jai už savo narystę. 

 

 SE įmonių veiklos naudos gavėjai pagrindinį vaidmenį atlieka ir tose įmonėse, kuriose 

piliečių grupės tarpusavyje solidarizuodamosi tenkina savo poreikius rinkos 

priemonėmis. 

 

 Tai nereiškia, kad SE įmonės negali užsiimti solidarumo principus atitinkančia veikla ne 

tik su savo nariais, bet ir kur kas platesnėje socialinėje aplinkoje. Tradicinių 

kooperatyvizmo taisyklių besilaikantys kooperatyvai pirmieji ėmė vadovautis įmonių 

socialinės atsakomybės (angl. corporate responsibility) principu, nes šios taisyklės 

skatina taikyti ir stiprina solidarumo mechanizmus (švietimo ir socialinio darbo principas, 

atviros narystės principas, nariams nedalomų rezervų kaupimas ir t. t.). Tačiau visa tai 

nekeičia bendros SE įmonių esmės: jos dalyvauja rinkoje konkurencijos sąlygomis, 

didžiumą lėšų gauna rinkoje ir užsiima verslu patirdamos susijusią riziką, o galutiniai šio 

verslo rezultatai priklauso nuo paslaugų, kurias įmonė teikia savo nariams. 

 

b) SE įmonės yra rinkos gamintojos, todėl didžiąją produkcijos dalį jos parduoda rinkose 

ekonomiškai reikšmingomis kainomis. Pagal ESS 95 rinkos gamintojais laikomi 

kooperatyvai, savidraudos draugijos, patronuojančiosios bendrovės, kitos panašios 

bendrovės ir joms paslaugas teikiančios ne pelno institucijos. 

 

c) Nors pelnas arba perteklinės lėšos gali būti paskirstomi nariams vartotojams, jie 

skirstomi proporcingai ne narių kapitalo įnašams ar mokesčiams, o jų sudarytiems 

sandoriams toje organizacijoje. 

 

Nors pelnas arba perteklinės lėšos gali būti paskirstomi nariams, tai daroma ne visada. Žinoma 

daugybė atvejų, kai kooperatyvai ir savidraudos draugijos pagal savo veiklos taisykles arba 
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tradicijas neskirsto nariams perteklinių lėšų. Čia norima pabrėžti tik tai, kad perteklinių lėšų 

neskirstymas nariams tikrai nėra socialinės ekonomikos įmonėms būtina savybė. 

 

Visoms SE organizacijoms bendra savybė yra demokratinis veiklos organizavimas, tačiau kai 

kurios savanorių ne pelno organizacijos, teikiančios ne rinkos paslaugas šeimoms, gali 

priklausyti SE net jei jų struktūra nėra demokratinė, kaip paaiškinta toliau. 

 

Vis dėlto manoma, kad SE įmonė būtinai turi atitikti demokratiškumo kriterijų. Europos Komisijos 

vadove nurodyta SE įmonėms būdinga savybė, kad jų nariai demokratiškai priima sprendimus ir 

kad sprendžiamoji galia jose nepriklauso nuo turimos akcinio kapitalo dalies dydžio. Daugybė 

kooperatyvų ir savidraudos draugijų neretai vadovaujasi principu „vienas balsas vienam 

asmeniui“ arba balso teisės gali būti paskirstomos proporcingai kiekvieno nario dalyvavimui 

veikloje. Kita vertus, balsų paskirstymas gali priklausyti nuo įvairių SE įmonių sudarytų verslo 

grupių ir ne tik proporcingai atitikti nevienodą tokios grupės narių dalyvavimą veikloje, bet ir 

atspindėti jų skirtumus, susijusius su eilinių narių skaičiumi. Kitos verslo grupės gali būti 

sudarytos ir kontroliuojamos SE organizacijų, kurios taip siekia geriau pasiekti savo tikslus savo 

narių labui, o sprendimų priėmimo procesus valdo patronuojančiosios organizacijos. Tokios 

grupės taip pat priskiriamos SE. 

 

Kai kuriose valstybėse tam tikros socialinės ekonomikos įmonės, įsteigtos darbuotojų, siekiančių 

savarankiškai kurti arba išsaugoti savo darbo vietas, yra ribotos turtinės atsakomybės akcinės 

arba viešosios akcinės bendrovės. Jas irgi galima laikyti demokratinėmis organizacijomis, 

demokratiškai priimančiomis sprendimus, bet tik su sąlyga, kad jų akcinio kapitalo didžioji dalis 

lygiomis dalimis priklausytų dirbantiems partneriams. 

 

Kitų socialinės ekonomikos įmonių, taip pat pasirinkusių kitokį, ne kooperatyvo, teisinį statusą, 

tikslas yra vykdyti veiklą, naudingą pažeidžiamoms ar išstumtoms iš visuomenės grupėms, taip 

pat grupėms, kurioms gresia socialinė atskirtis. Tokių socialinių įmonių yra daug ir įvairių, bet jų 

visų veiklos procesai yra dalyvaujamieji ir demokratiniai. 

 

3.4 Socialinės ekonomikos ne rinkos subsektorius 

 

Šio subsektoriaus didžiąją dalį sudaro asociacijos ir fondai, nors jame būna ir kitokio teisinio 

statuso organizacijų. Jam priskiriamos visos SE organizacijos, kurios laikomos ne rinkos 

gamintojais pagal nacionalinių sąskaitų kriterijus, t. y. organizacijos, kurios didžiąją savo 

produkcijos dalį tiekia nemokamai arba ekonomiškai nereikšmingomis kainomis. 

 

Kaip pažymima 3.2 skirsnyje, tai yra privatūs oficialūs subjektai, kuriems yra būdingas 

savarankiškas sprendimų priėmimas ir narystės laisvė, teikiantys ne rinkos paslaugas šeimoms 

ir kurių perteklinių lėšų (jei tokių yra) negali nusavinti juos įkūrę, kontroliuojantys ar 

finansuojantys ekonominės veiklos vykdytojai. Kitaip tariant, tai yra tikrosios ne pelno 

organizacijos, kurios laikosi pelno arba perteklinių lėšų neskirstymo principo (angl. non-

distribution constraint) ir kurių teikiamų paslaugų (kaip ir visų socialinės ekonomikos įmonių 

paslaugų) tikrieji gavėjai yra fiziniai asmenys. 

 

Nacionalinių sąskaitų specialus institucinis sektorius S.15 „namų ūkiams paslaugas teikiančios 

ne pelno institucijos“ (NPISH) skiriasi nuo kitų sektorių. Kaip apibrėžta ESS 95, tai yra sektorius, 

kuriame dalyvauja ne pelno institucijos – pavieniai juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas namų 

ūkiams, ir kiti privatūs ne rinkos gamintojai. Jų pagrindiniai ištekliai, neskaitant pajamų iš 

atsitiktinių pardavimų, yra vartotojų (namų ūkių) savanoriški piniginiai arba nepiniginiai įnašai, 

valdžios sektoriaus įmokos ir pajamos iš nekilnojamojo turto (ESS 95, 2.87). 
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Įvairios NPISH sektoriaus organizacijos, daugiausia asociacijos, užsiima ne rinkos veikla, kuri 

yra naudinga jų nariams (savidraudos pobūdžio subjektai) arba piliečiams ne nariams 

(visuotinės svarbos paslaugas teikiantys subjektai). Dauguma šių subjektų veikia pagal 

demokratinius principus ir turi SE būdingas savybes. Jiems priskiriamos labdaros, paramos ir 

pagalbos organizacijos, profesinės sąjungos, profesinės arba mokslininkų draugijos, vartotojų 

asociacijos, politinės partijos, bažnyčios ir religinės bendruomenės, taip pat visuomenės, 

kultūros, laisvalaikio ir sporto klubai. 

 

Kaip pažymima 3.1 skirsnyje, SE dalis – socialinės veiklos trečiasis sektorius – taip pat yra tam 

tikros savanorių ne pelno organizacijos, teikiančios namų ūkiams ne rinkos paslaugas, net jeigu 

jų struktūra nėra demokratinė, nes jų nemokamos paslaugos yra neabejotiną socialinę naudą 

teikiančios socialinės ar valstybės remiamos prekės. 

 

Socialinei ekonomikai priskiriamos ir tos NPISH, kurios neturi teisinio subjektiškumo arba yra 

nedidelės; ESS 95 jos yra įtrauktos į namų ūkių sektorių S.14 (ESS 95, 2.76). 

 

Galiausiai reikia pažymėti, kad gali būti ir kitokių privačių ne pelno institucijų (NPI), kurias 

finansuoja ne finansų bendrovės arba finansų bendrovės ir kurios nemokamai teikia asmenims 

kultūros, laisvalaikio, socialines ir kitas paslaugas. Pagal 1995 m. ESS tokios institucijos 

paprastai laikomos teikiančiomis paslaugas susijusioms finansų arba ne finansų bendrovėms ir 

todėl priskiriamos atitinkamiems (rinkos) instituciniams sektoriams (ESS 95, 2.23 ir 2.40), tačiau 

jos priklauso SE ne rinkos subsektoriui, jeigu atitinka pateiktojo apibrėžimo kriterijus. 

 

Į šią grupę neįtraukiamos NPISH rinkos gamintojos, kurios gamina nefinansines rinkos prekes ir 

paslaugas, užsiima finansiniu tarpininkavimu arba pagalbine finansine veikla, ir verslo 

asociacijos, kurioms ne finansų arba finansų bendrovės savanoriškomis įmokomis atsilygina už 

joms teikiamas paslaugas. 

 

3.5 Socialinė ekonomika: įvairovė ir bendra esminė tapatybė 

 

Europos visuomenėje SE yra tapusi socialinės naudos ramsčiu tarp kapitalistinio ir viešojo 

sektorių. Ją, suprantama, sudaro daugybė įvairių subjektų. SE veiklos sritį sudaro visi seni ir 

nauji socialiniai poreikiai. Šiuos poreikius gali patenkinti atitinkami asmenys per įmones, 

veikiančias rinkoje, kurioje beveik visi kooperatyvai ir savidraudos draugijos gauna didelę savo 

išteklių dalį, arba asociacijos ir fondai, iš kurių beveik visi teikia ne rinkos paslaugas asmenims, 

namų ūkiams arba šeimoms ir kurių išteklių didžiąją dalį paprastai sudaro dovanotos lėšos, narių 

mokesčiai, subsidijos ir t. t. 

 

Negalima nepaisyti to, kad dėl SE organizacijų išteklių ir subjektų įvairovės jų elgesys ir santykiai 

su aplinka gali būti labai skirtingi. Pavyzdžiui, savanoriai paprastai dirba ne rinkos subsektoriaus 

organizacijose (dažniausiai asociacijose ir fonduose), o SE rinkos subsektoriuje 

(kooperatyvuose, savidraudos draugijose ir panašiose įmonėse) savanorių praktiškai nėra, 

išskyrus socialines įmones, kurioms akivaizdžiai būdingas rinkos ir ne rinkos savybių derinys, 

labai įvairūs ištekliai (rinkoje gaunamos pajamos, valstybės subsidijos ir savanoriškas darbas) ir 

organizacijos dalyviai (nariai, darbuotojai, savanoriai, įmonės ir viešojo sektoriaus institucijos). 

 

Tokia įvairi SE, užimanti ir stiprinanti savo padėtį visuomenėje, kuriai pačiai būdinga įvairovė, 

nėra nepaaiškinamas ir neišanalizuojamas kratinys. Priešingai, bendrą esminę SE tapatybę 

stiprina tai, kad joje veikia didelė grupė įvairių laisvų ir savanoriškų pilietinės visuomenės sukurtų 

mikroekonomikos subjektų, tenkinančių asmenų, namų ūkių ir šeimų poreikius ir sprendžiančių 

su tuo susijusias problemas, o ne atlyginančių ar suteikiančių draudimą investuotojams ar 

kapitalistinėms įmonėms. Kitaip tariant, tai yra sektorius, kurį sudaro ne pelno organizacijos. Per 
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paskutinius 200 metų iš šios įvairovės (rinkos ir ne rinkos, abipusės naudos ir visuotinės svarbos 

siekių) susiformavo trečiasis sektorius, kuris čia apibūdintas socialinės ekonomikos kontekste. 
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4 SKYRIUS 

SVARBIAUSI TEORINIAI POŽIŪRIAI Į SOCIALINĘ EKONOMIKĄ 

 

4.1. Trečiasis sektorius kaip sąlyčio taškas 

4.2. Ne pelno organizacijų požiūris 

4.3. Solidarios ekonomikos požiūris 

4.4. Socialinių įmonių požiūris 

4.5. Kiti požiūriai 

 

 

4.1 Trečiasis sektorius kaip sąlyčio taškas 

 

Nors anglakalbėse šalyse trečiuoju sektoriumi daugiausia vadinamas privatusis ne pelno 

sektorius, kurį daugiausia sudaro asociacijos ir fondai, kontinentinėje Europoje ir kituose 

pasaulio regionuose trečiojo sektoriaus sąvoka taip pat vartojama kaip socialinės ekonomikos 

(SE), apibrėžtos pirmesniame šio pranešimo skyriuje, sinonimas. 

 

Jungtinėse Amerikos Valstijose trečiojo sektoriaus sąvoką vienas iš pirmųjų pradėjo vartoti 

T. Levittas, kuris taip vadino ne pelno sektorių. Ta pati sąvoka po kelerių metų buvo pradėta 

vartoti Europoje, tačiau čia trečiuoju sektoriumi pavadintas sektorius, esantis tarp viešojo ir 

kapitalistinio sektorių, taigi Europoje ši sąvoka yra kur kas artimesnė SE koncepcijai. 

 

Trečiasis sektorius (TS) tapo įvairių koncepcijų, daugiausia ne pelno sektoriaus ir socialinės 

ekonomikos – nors jų sritys didele dalimi sutampa, tačiau nėra visiškai tapačios – sąlyčio tašku. 

Be to, šiuolaikinėje ekonomikoje pagal teorinius požiūrius, pagrįstus minėtomis koncepcijomis, 

TS priskiriamos skirtingos funkcijos. 

 

4.2 Ne pelno organizacijų požiūris 

 

4.2.1 Ne pelno organizacijos (NPO) koncepcija 

 

Pagrindinis teorinis požiūris (greta SE požiūrio) į trečiąjį sektorių, kaip jau minėta, yra kilęs iš 

anglakalbių šalių: pirmoji literatūra apie ne pelno sektorių arba ne pelno organizacijas (NPO) 

pasirodė prieš 30 metų Jungtinėse Valstijose. Šis požiūris iš esmės apima tik privačias 

organizacijas, kurių įstatuose yra straipsniai, draudžiantys skirstyti perteklines lėšas 

organizacijos steigėjams, ją valdantiems ar finansuojantiems asmenims. 

 

Istoriškai ši koncepcija yra susijusi su filantropijos ir labdaros idėjomis, turėjusiomis labai tvirtas 

tradicijas XIX a. Britanijoje ir kitose jos įtaką patyrusiose šalyse. Iš plačiai pagarsėjusių britų 

labdaros organizacijų (angl. charities) ir JAV filantropinių fondų (angl. philanthropic foundations) 

kilo tokios sąvokos kaip labdaros sektorius ir savanoriškos veiklos sektorius – sektoriai, 

priskiriami ne pelno sektoriui plačiąja prasme. 

 

Šiuolaikinė ne pelno sektoriaus koncepcija buvo tiksliau apibrėžta ir paplito visame pasaulyje 

tada, kai praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio pradžioje buvo pradėtas plataus užmojo 

tarptautinis mokslinių tyrimų projektas, vadovaujamas Baltimorėje (JAV) įsikūrusio Johnso 

Hopkinso universiteto. Šio projekto tikslas buvo nustatyti ir išreikšti skaičiais šio sektoriaus dydį 

ir struktūrą, ištirti jo plėtros perspektyvas ir įvertinti jo poveikį visuomenei. 
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Įvairiuose šio projekto etapuose nagrinėtas ne pelno sektorius 36 valstybėse ir penkiuose 

žemynuose. 

 

Per šį projektą tirtos organizacijos, kurios atitinka penkis pagrindinius kriterijus, pagal kuriuos 

apibrėžiama ne pelno organizacijų struktūra ir veikla, taigi jos yra: 

 

a) organizacijos, t. y. joms yra būdinga institucinė struktūra ir subjektiškumas. Paprastai 

jos yra juridiniai asmenys; 

 

b) privačios, t. y. instituciniu požiūriu atskiros nuo valdžios sektoriaus, nors gali gauti 

viešąjį finansavimą, o jų valdymo organuose gali būti valstybės pareigūnų; 

 

c) turinčios savivaldą, t. y. galinčios kontroliuoti savo veiklą ir savo nuožiūra rinkti ir 

atleisti valdymo organus; 

 

d) neskirstančios pelno, t. y. ne pelno organizacijos gali gauti pelną, tačiau jis turi būti 

reinvestuojamas į pagrindinę organizacijos veiklą, o ne paskirstomas organizacijos 

savininkams, nariams, steigėjams ar valdymo organams; 

 

e) savanoriškos, t. y. pirma, narystė jose nėra privaloma ar teisiškai nustatyta, antra, jų 

veikloje arba valdyme turi dalyvauti savanorių. 

 

4.2.2 NPO požiūris 1993 m. nacionalinių sąskaitų sistemoje (NSS) 

 

Jungtinės Tautos paskelbė Nacionalinių sąskaitų sistemos ne pelno institucijų vadovą (NPI 

vadovas). Šiame vadove ne pelno institucijų samprata yra pagrįsta ne pelno sektoriaus 

apibrėžimu pagal L. M. Salamono ir H. K. Anheierio suformuluotą NPO požiūrį, aprašytąjį 

pirmesniame skirsnyje. Tuo remiantis NPI vadove nustatyta didelė grupė įvairių ne pelno 

organizacijų, kurios nacionalinių sąskaitų sistemoje gali būti priskiriamos bet kuriam iš penkių 

institucinių sektorių, įskaitant valdžios sektorių (S.13). Ne pelno institucijų yra ne finansų 

bendrovių sektoriuje (S.11), finansų bendrovių sektoriuje (S.12) ir namų ūkių sektoriuje (S.14). 

Taip pat atskirą institucinį sektorių nacionalinių sąskaitų sistemoje sudaro „namų ūkiams 

paslaugas teikiančios ne pelno institucijos“, arba NPISH (S.15). Šios organizacijos gali turėti 

labai įvairų teisinį statusą, nors dauguma jų yra asociacijos ir fondai, ir yra steigiamos labai 

įvairiais tikslais: teikti paslaugas jas kontroliuojantiems ar finansuojantiems asmenims arba 

įmonėms; užsiimti labdara arba filantropine veikla – teikti pagalbą žmonėms, kuriems jos reikia; 

teikti ne pelno rinkos paslaugas, kaip antai sveikatos, švietimo, laisvalaikio ir kt.; ginti 

suinteresuotųjų grupių interesus, piliečių, kuriuos vienija bendros pažiūros, politines programas 

ir t. t. 

 

Vis dėlto NPI vadove ne pelno sektoriui nepriskiriamos tokios didelės grupės kaip kooperatyvai, 

savidraudos draugijos, socialinės įmonės ir kt. 

 

Kaip aprašyta toliau, ne visos į NPI vadovą įtrauktos ne pelno institucijos atitinka SE koncepciją. 

 

4.3 Solidarios ekonomikos požiūris 

 

Solidarios ekonomikos koncepcija, per paskutinįjį XX amžiaus ketvirtį suformuota Prancūzijoje ir 

kai kuriose Lotynų Amerikos valstybėse, yra glaudžiai susijusi su vadinamąsias socialines arba 

valstybės remiamas prekes gaminančių ir platinančių organizacijų smarkiu augimu trečiajame 

sektoriuje. Visuomenė ir politikai visuotinai sutaria, kad valstybės remiamos prekės – tai tokios 

prekės, kurios yra būtinos oriam gyvenimui ir todėl turi būti prieinamos visiems gyventojams 
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nepriklausomai nuo jų pajamų ar perkamosios galios. Todėl manoma, kad šių prekių gamyba ir 

platinimu turėtų rūpintis valstybė užtikrindama jų tiekimą nemokamai arba savo subsidijomis 

padėdama jų įsigyti kur kas mažesnėmis nei rinkos kainomis. 

 

Gerovės valstybės didžiausio klestėjimo ir galios laikotarpiu labiausiai išsivysčiusių Europos 

valstybių vyriausybės užtikrino, kad svarbiausios iš šių valstybės remiamų prekių, kaip antai 

sveikatos ir švietimo paslaugos, būtų prieinamos visiems. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais 

atsirado naujų socialinių poreikių, kurių nei viešasis sektorius, nei tradicinis kapitalistinis 

sektorius tenkinti nepajėgia ir dėl kurių didelėms visuomenės grupėms gresia socialinė atskirtis. 

Šios problemos yra susijusios su pagyvenusių žmonių gyvenimo sąlygomis, masiniu ilgalaikiu 

nedarbu, imigrantais, tautinėmis mažumomis, neįgaliaisiais, bausmę atlikusių kalinių 

reintegracija į visuomenę, smurtą patiriančiomis moterimis, sergančiaisiais lėtinėmis ligomis 

ir t. t. 

Kaip tik šiose srityse savo veiklą itin išplėtė kai kurios SE būdingos organizacijos (kooperatyvai ir 

ypač asociacijos). Į šį sektorių įsitraukia naujos organizacijos ir tuo pačiu metu jame atrandama 

naujų veiklos sričių. Jam būdingi trys bruožai, skiriantys jį nuo klasikinių SE veikėjų: a) socialiniai 

poreikiai, kuriuos jis stengiasi patenkinti, b) šių iniciatyvų dalyviai ir c) aiškiai išreikštas socialinių 

permainų siekis. 

 

Remiantis šiais trimis bruožais, nuo praėjusio amžiaus 9-ojo dešimtmečio Prancūzijoje 

suformuluota solidarios ekonomikos koncepcija. Tai – ekonomika, kurioje rinka yra viena iš 

sudedamųjų dalių, galbūt pati svarbiausia, bet ne vienintelė. Tokios ekonomikos ramsčiai yra 

rinka, valstybė ir abipusiškumas, atitinkantys rinkos, perskirstymo ir abipusiškumo principus. 

Pastarasis principas siejamas su nepiniginiais mainais tiesioginio bendravimo srityje, kuriai visų 

pirma yra būdinga būrimasis į asociacijas. 

 

Trumpai tariant, ekonomikai yra iš esmės būdinga įvairovė ir jos negalima supaprastintai išreikšti 

vien tik komercijos ir pinigų sąvokomis. Solidarios ekonomikos principas – tai lygių neturintis 

bandymas sujungti visus tris sistemos ramsčius, taigi konkrečios solidarios ekonomikos 

iniciatyvos įgyja tarpines formas, turinčias rinkos, ne rinkos ir ne pinigų ekonomikos bruožų. Jos 

neatitinka tradiciniams požiūriams į ekonomiką būdingo rinkos stereotipo, o jų ištekliai taip pat 

yra įvairios kilmės: rinkos (prekių ir paslaugų pardavimas), ne rinkos (valstybės subsidijos ir 

dovanotos lėšos) ir ne piniginiai ištekliai (savanoriai). 

 

Be šios Prancūzijoje atsiradusios solidarios ekonomikos koncepcijos egzistuoja ir kitoks požiūris 

į solidarią ekonomiką, gana svarbus kai kuriose Lotynų Amerikos šalyse, pagal kurį solidari 

ekonomika laikoma socialines permainas skatinančia jėga kuriant neoliberaliai globalizacijai 

alternatyvios visuomenės projektą. Kitaip negu pagal Europos požiūrį, pagal kurį solidari 

ekonomika yra suderinama su rinka ir valstybe, Lotynų Amerikoje ši koncepcija iš esmės 

formuojama kaip universali priešprieša kapitalizmui. 

 

4.4  Socialinių įmonių požiūris 

 

Pastaraisiais metais paskelbta nemažai darbų apie socialines įmones. Nors negalima teigti, kad 

juose visuose dėstomas vieningas požiūris, vis dėlto galima išskirti du svarbiausius požiūrius į 

socialinį verslumą: tai anglų-amerikiečių požiūris ir kontinentinės Europos požiūris. 

 

Anglų-amerikiečių požiūris aprėpia įvairias sroves, kuriose socialinio verslo sritis apibrėžiama 

skirtingai, pradedant srovėmis, kurių atstovai socialines įmones laiko privačių ne pelno 

organizacijų, siekiančių socialinio tikslo, atitikmeniu rinkoje, ir baigiant srovėmis, kurios 

socialines įmones iš esmės sieja tik su socialinėmis inovacijomis ir socialinių poreikių tenkinimu, 

o įmonės nuosavybės forma yra nesvarbi (įmonė gali būti viešoji, privati kapitalistinė arba 

atitinkanti Europos socialinės ekonomikos sampratą). 
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Pagrindinis požiūris į socialines įmones pagal kontinentinės Europos tradiciją apibendrintas 

EMES tinklo tyrimuose ir pasiūlymuose: pasak šio tinklo, tokios įmonės yra kolektyvinio 

verslumo socialinės ekonomikos srityje rezultatas ir jas reikėtų apibūdinti pagal trijų grupių 

rodiklius (ekonominius, socialinius ir valdymo struktūros aspektus). Pagal minėtąją Socialinio 

verslo iniciatyvą Europos Komisija taip pat laiko socialines įmones socialinės ekonomikos 

subsektoriumi (socialinės ekonominės veiklos vykdytojais). 

 

4.5 Kiti požiūriai 

 

Pagal kitas teorines prielaidas, kurios yra artimos pirmesniame skirsnyje išdėstytam požiūriui, 

tiesmukai siūloma pakeisti rinkos ekonomiką, kurios gamybos priemonės priklauso privatiems 

savininkams, kitais gamybos sistemos organizavimo būdais, kaip antai: a) alternatyvia 

ekonomika, kurios idėja kilo iš „antiisteblišmento“ judėjimų Prancūzijoje po 1968 m. 

gegužės mėn., ir b) liaudies ekonomika, nuo 1980 m. propaguojama įvairiose Lotynų Amerikos 

valstybėse, kuri savo ypatybėmis yra tokia panaši į solidarios ekonomikos Lotynų Amerikos 

atmainą, kad ji taip pat vadinama solidaria liaudies ekonomika. Liaudies ekonomikoje nėra jokių 

darbdavio ir darbuotojo santykių, o pagrindiniu gamybos veiksniu laikomas darbas. 
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5 SKYRIUS 

 

PAGRINDINIŲ SU SOCIALINĖS EKONOMIKOS KONCEPCIJA SUSIJUSIŲ SĄVOKŲ, 

VARTOJAMŲ KIEKVIENOJE EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖJE NARĖJE, TAIP PAT 

STOJANČIOJOJE ŠALYJE IR ŠALYJE KANDIDATĖJE, LYGINAMOJI ANALIZĖ 

 

5.1. Pagrindinės kiekvienoje valstybėje vartojamos sąvokos 

5.2. ES valstybių narių socialinės ekonomikos subjektai 

 

 

5.1  Pagrindinės kiekvienoje valstybėje vartojamos sąvokos 

 

Socialinis ir ekonominis reiškinys, kurį šiame pranešime vadiname „socialine ekonomika“, yra 

labai paplitęs ir akivaizdžiai toliau plinta visoje ES. Tačiau SE sąvoka ir atitinkama mokslinė 

koncepcija nėra vienodai suprantamos visose ES šalyse, o kai kada net ir toje pačioje šalyje; 

paprastai kartu vartojami ir kiti terminai bei panašios sąvokos. Šiame skirsnyje apžvelgiama 

šiam reiškiniui apibūdinti Europoje vartojamų sąvokų ir terminų įvairovė. 

 

Šiuo tyrimu iš dalies siekiama, viena vertus, įvertinti socialinės ekonomikos pripažinimo lygį 

kiekvienoje valstybėje trijose svarbiose srityse – viešajame administravime, akademinėje ir 

mokslo bendruomenėje ir pačiame socialinės ekonomikos sektoriuje, kita vertus, nustatyti ir 

įvertinti kitas panašias koncepcijas. Šis darbas atliktas pagal metodiką, taikytą minėto tyrimo 

„Trečiosios sistemos įmonės ir organizacijos. Strateginis iššūkis užimtumui“ (The enterprises 

and organizations of the third system. A strategic challenge for employment, D, Vivet ir B, Thiry, 

CIRIEC, 2000 m.) pirmajame skyriuje, kuriame trečioji sistema priskirta socialinei ekonomikai. 

 

Pirminių šaltinių informacija buvo renkama remiantis klausimynu, kuriame pusiau atvirų 

klausimų buvo užduota korespondentų grupei (žr. priedėlį), sudarytai iš išrinktų specialistų, gerai 

išmanančių socialinės ekonomikos koncepciją bei panašias sąvokas ir šio sektoriaus tikrąją 

padėtį savo valstybėse. Šiame klausimyne buvo pateikta pusiau atvirų klausimų apie socialinę 

ekonomiką ir panašias įvairiose ES valstybėse narėse vartojamas sąvokas. Tyrime dalyvavę 

korespondentai yra mokslininkai, valstybėse esamų šio sektoriaus federacinių ir reprezentacinių 

struktūrų specialistai ir už socialinę ekonomiką atsakingi nacionalinės valdžios aukščiausieji 

pareigūnai. Vertinant pripažinimą įvairiose valstybėse nustatyti trys santykiniai lygiai: (*) žemas 

šios koncepcijos pripažinimo lygis arba ji nepripažinta; (**) vidutinis pripažinimo lygis; ir (***) ši 

koncepcija toje valstybėje yra pripažinta aukštu instituciniu lygiu. 

 

Rezultatai pateikti 5.1 ir 5.2 lentelėse, kuriose atitinkamai parodytas socialinės ekonomikos 

koncepcijos (ir atitinkamo termino) pripažinimo lygis, susijusių „socialinės įmonės“, „ne pelno 

sektoriaus“ ir „trečiojo sektoriaus“ sąvokų pripažinimas ir galiausiai kitų sąvokų pripažinimas. 
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5.1 lentelė. Socialinės ekonomikos koncepcijos pripažinimas įvairiose valstybėse 

 

 Valdžios institucijų 

Socialinės 

ekonomikos įmonių 

Akademinės 

bendruomenės ir 

mokslininkų 

Austrija * ** ** 

Belgija ** *** ** 

Bulgarija ** ** ** 

Kipras ** ** ** 

Čekija * ** ** 

Danija ** ** ** 

Estija ** * * 

Suomija ** ** ** 

Prancūzija ** *** ** 

Vokietija * ** ** 

Graikija ** ** *** 

Vengrija * ** * 

Airija ** *** ** 

Italija ** ** ** 

Latvija * ** ** 

Lietuva ** * * 

Liuksemburgas ** ** ** 

Malta ** * ** 

Nyderlandai * * * 

Lenkija ** ** ** 

Portugalija *** *** ** 

Rumunija * * * 

Slovakija * * * 

Slovėnija * ** ** 

Ispanija *** *** *** 

Švedija ** ** * 

Jungtinė Karalystė * ** ** 

Stojančioji šalis ir šalis kandidatė 

Kroatija * * * 

Islandija ** ** ** 

Pastaba. Klausimyno klausimas buvo toks: „Kaip manote, ar socialinės ekonomikos koncepcija 

yra pripažinta jūsų valstybėje?“ 

 

Net ir darant prielaidą, kad socialinės ekonomikos koncepcija valstybėse gali būti susijusi su 

skirtingomis ir galbūt nepalyginamomis sąlygomis bei idėjomis, remiantis šio praktinio tyrimo 

duomenimis, valstybes galima suskirstyti į tris toliau nurodytas grupes pagal tai, kiek jose 

pripažinta socialinės ekonomikos koncepcija (žr. 5.1 lentelę). 

 

- Valstybės, kuriose socialinės ekonomikos koncepcija yra plačiai pripažinta. Ispanijoje, 

Prancūzijoje, Portugalijoje, Belgijoje, Airijoje ir Graikijoje socialinės ekonomikos koncepcija yra 

labiausiai pripažinta valdžios institucijų, akademinės bendruomenės bei mokslininkų ir paties 

socialinės ekonomikos sektoriaus. Iš kitų išsiskiria dvi pirmosios minėtos valstybės: Prancūzija, 

kurioje ši koncepcija pirmiausia atsirado, ir Ispanija, 2011 m. pirmoji iš Europos valstybių 

priėmusi socialinės ekonomikos įstatymą. 
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- Valstybės, kuriose socialinės ekonomikos koncepcija yra vidutiniškai pripažinta: Italija, Kipras, 

Danija, Suomija, Liuksemburgas, Švedija, Latvija, Malta, Lenkija, Jungtinė Karalystė, Bulgarija ir 

Islandija. Šiose valstybėse socialinės ekonomikos koncepcija egzistuoja kartu su kitomis, 

pavyzdžiui, ne pelno sektoriaus, savanoriškos veiklos sektoriaus ir socialinių įmonių, 

koncepcijomis. Žemas socialinės ekonomikos suvokimo lygis Jungtinėje Karalystėje prieštarauja 

vyriausybės politikai, kuria remiamos socialinės įmonės. 

 

- Valstybės, kuriose socialinės ekonomikos koncepcija yra menkai pripažinta arba nepripažinta. 

Socialinės ekonomikos koncepcija yra beveik nežinoma, tik dabar atrandama arba visai 

nežinoma Austrijoje, Čekijoje, Estijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose, 

Slovakijoje, Rumunijoje, Kroatijoje ir Slovėnijoje. Ši valstybių grupė – tai daugiausia germanų 

grupės šalys ir paskutiniajame plėtros etape į ES įstojusios naujos valstybės narės. Susijusios 

ne pelno sektoriaus, savanoriškos veiklos sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų sąvokos, 

palyginti su socialine ekonomika, yra labiau pripažintos. 

 

Tolesnėse lentelėse pateikta informacija apie kiekvieną valstybę siekiant dvejopo tikslo: parodyti 

skirtingą 12 naujųjų ES valstybių narių ir abiejų šalių kandidačių padėtį (tai vienas pagrindinių šio 

darbo tikslų) ir atskleisti 15 senųjų valstybių narių padėties skirtumus. 

 

5.2 lentelė. Kitų su socialine ekonomika susijusių pripažintų sąvokų vartosena įvairiose 

valstybėse 

 

Socialinės 

įmonės 

Ne pelno 

sektorius 

Trečiasis 

sektorius 

Austrija ** *** * 

Belgija ** ** * 

Bulgarija ** ** ** 

Kipras ** ** ** 

Čekija * *** ** 

Danija ** *** *** 

Estija * ** ** 

Suomija *** ** *** 

Prancūzija ** ** ** 

Vokietija ** ** *** 

Graikija ** ** * 

Vengrija * *** * 

Airija ** *** ** 

Italija ** *** ** 

Latvija * *** ** 

Lietuva * ** ** 

Liuksemburgas * * * 

Malta ** ** * 

Nyderlandai *** *** * 

Lenkija *** ** *** 

Portugalija ** ** *** 

Rumunija * ** * 

Slovakija ** *** *** 

Slovėnija * ** * 

Ispanija * * ** 

Švedija *** ** * 

Jungtinė Karalystė ** ** *** 

Stojančioji šalis ir šalis kandidatė     
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Kroatija * *** ** 

Islandija ** *** *** 

 

Pastaba. Klausimyno klausimas buvo toks: „Kurias kitas su socialine ekonomika susijusias 

sąvokas yra pripažinę jūsų šalies mokslininkai, politikai arba visuomenė?“ 

 

Socialinių įmonių sąvoka yra plačiai pripažinta Nyderlanduose, Švedijoje, Suomijoje ir Lenkijoje. 

Nyderlanduose 2003 m. priimtas Socialinių įmonių įstatymas. Keliose ES valstybėse kartu su 

socialinės ekonomikos, ne pelno sektoriaus, socialinių įmonių ir trečiojo sektoriaus sąvokomis 

vartojamos ir kitos plačiai pripažintos sąvokos. Atrodo, kad tokiose valstybėse kaip Jungtinė 

Karalystė, Danija, Malta ir Slovėnija savanoriškos veiklos sektoriaus ir nevyriausybinių 

organizacijų sąvokos, glaudžiau susijusios su ne pelno organizacijų idėja, yra plačiai 

pripažįstamos mokslininkų, visuomenės ir politikų. Prancūzakalbėse Europos valstybėse 

(Prancūzijoje, Belgijos Valonijos regione ir Liuksemburge) taip pat pripažintos sąvokos „solidari 

ekonomika“, ir „socialinė ir solidari ekonomika“, o germanų grupės valstybėse, kaip antai 

Vokietijoje ir Austrijoje, yra žinoma bendrus interesus tenkinančios ekonomikos 

(vok. Gemeinwirtschaft) idėja. 

 

Svarbu pažymėti, kad keliose valstybėse kai kurios socialinės ekonomikos, kaip ji apibrėžiama 

plačiausia prasme, sudedamosios dalys nepripažįstamos šio sektoriaus dalimis, priešingai, 

pabrėžiamas jų išskirtinumas ir atskirumas. Toks yra požiūris į kooperatyvus tokiose valstybėse 

kaip Vokietija, Jungtinė Karalystė, Latvija ir iš dalies Portugalija. 

 

5.2  ES valstybių narių socialinės ekonomikos subjektai 

 

Kadangi, kaip aprašyta pirmesniame šio skyriaus skirsnyje, socialinė ekonomika ir su ja 

susijusios sąvokos įvairiose valstybėse vartojamos labai skirtingai ir yra nevienodai pripažintos, 

akivaizdu, kad kiekvienos valstybės socialinės ekonomikos sudedamąsias dalis apibūdinti 

nelengva. Šiuo atveju siekiama nustatyti, iš kokių institucinių formų yra sudaryta socialinės 

ekonomikos sritis arba kokia susijusi sąvoka yra plačiausiai pripažinta kiekvienoje valstybėje. 

 

Tyrimo rezultatai pasikonsultavus su atitinkamų valstybių ekspertais paskelbti 5.3 lentelėje. 

 

Apibendrinant galima padaryti tris pagrindines išvadas. Pirmoji ir svarbiausia iš jų yra tai, kad 

socialinės ekonomikos sudedamosios dalys įvairiose valstybėse yra labai skirtingos, taip pat yra 

išties savitų nacionalinių formų, kurias, pasak ekspertų, socialinė ekonomika yra įgijusi jų 

valstybėse (žr. X1, X2 ir kitus punktus). Kai kuriose valstybėse, pavyzdžiui, Italijoje ir Ispanijoje, 

esama skirtingų idėjų apie tai, kas sudaro socialinės ekonomikos sritį: jose socialinės 

ekonomikos verslo koncepcija, pagal kurią SE susideda daugiausia iš kooperatyvų, egzistuoja 

kartu su ne rinkos koncepcija, pagal kurią SE sudaro daugiausia asociacijos, socialiniai 

kooperatyvai ir kitos ne pelno organizacijos. 

 

Antroji išvada yra tai, kad gerai žinoma socialinės ekonomikos samprata, pagal kurią SE sudaro 

kooperatyvai, savidraudos draugijos, asociacijos ir fondai, yra labiausiai paplitusi toje pačioje 

valstybių grupėje, kurioje socialinės ekonomikos koncepcija yra plačiausiai pripažinta; išimtis yra 

Airija. Dviejose iš šių valstybių, Prancūzijoje ir Ispanijoje, socialinė ekonomika yra pripažinta 

teisiškai. 

 

Trečioji išvada: visuotinai sutariama, kad kooperatyvai yra socialinės ekonomikos dalis. Tai 

atitinka paplitusį požiūrį, kad kooperatyvai ir savidraudos draugijos yra pavyzdinės SE įmonės. 

SE dalimis taip pat laikomos asociacijos, fondai ir socialinės įmonės. Naujosiose ES valstybėse 

narėse savišalpos (savidraudos) draugijos neįtraukiamos į socialinės ekonomikos sritį; to 
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priežastis gali būti žemas pačios socialinės ekonomikos koncepcijos pripažinimo lygis kartu su 

tuo, kad šiose valstybėse savidraudos draugijos neturi savarankiško teisinio statuso. 

5.3 lentelė. Socialinės ekonomikos sudedamosios dalys 

 

  Kooperatyvai 

Savidraudos 

draugijos Asociacijos Fondai Kita 

Austrija X X X X X1 

Belgija X X X X X2 

Bulgarija X X X X   

Kipras X 

nėra 

duomenų 

nėra 

duomenų 

nėra 

duomenų   

Čekija X - - - X11 

Danija X X X X X3 

Estija X 

nėra 

duomenų X X   

Suomija X X X X   

Prancūzija X X X X X4 

Vokietija X - X X X5 

Graikija X X X X X6 

Vengrija X - X X X12 

Airija X X - - X7 

Italija X X X X X8 

Latvija X X X X   

Lietuva X - - - X13 

Liuksemburgas X X X X   

Malta X X X X X14 

Nyderlandai X X X X   

Lenkija X - X X X15 

Portugalija X X X X X9 

Rumunija X X X X X16 

Slovakija X X X X X17 

Slovėnija X X X X   

Ispanija X X X X X10 

Švedija X X X X   

Jungtinė Karalystė X X X X   

Stojančioji šalis ir šalis kandidatė  

Kroatija X - X X  

Islandija X X X X  

Pastaba. Klausimyno klausimas buvo toks: „Kaip manote, kurios iš šių institucinių formų jūsų 

valstybėje priklauso socialinės ekonomikos sričiai arba, jei tinka, analogiškai plačiau pripažintai 

koncepcijai?“

Kitos socialinei ekonomikai būdingos 

savitos formos kiekvienoje valstybėje: 

X1: Socialinės įmonės. 

X2: Sociétés à finalité sociale. 

X3: Socialinės įmonės. 

X4: Comités d'entreprise, savanoriška 

socialinė apsauga. 

X5: Savanoriškai teikiamos paslaugos ir 

agentūros; socialinės įmonės palankių 

sąlygų neturintiems asmenims; moterų ir 

aplinkosaugos judėjimo įsteigtos 

alternatyvios įmonės; savitarpio pagalbos 

organizacijos; socialinės ir kultūrinės veiklos 

centrai; integruotis į darbo rinką 

padedančios įmonės; vietos mainų ir 

prekybos sistemos; kaimynystės ir 

bendruomenių įmonės. 

X6: Visuomeninės įmonės. 

X7: Kredito unijos. 
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X8: Savanorių organizacijos; konkrečių 

rūšių asociacijos, kaip antai socialinės 

paramos ir šeimų asociacijos; 

bendruomenių fondai; nevyriausybinės 

organizacijos; Istituzioni di Pubblica 

Assistenza e Beneficenza (IPAB). 

X9: Misericordias; Instituiçoes Particulares 

de Solidariedade Social (IPSS). 

X10: Sociedades Laborales, Empresas de 

Inserción, Centros Especiales de Empleo, 

specialios grupės, kaip antai ONCE, 

Sociedades Agrarias de Transformación. 

X11: Visuomenei naudingos veiklos 

asociacija. 

X12: Ne pelno įmonės. 

X13: Kredito unijos ir socialinės įmonės. 

X14: BandClub. 

X15: Socialinės ir ekonominės integracijos 

centrai. 

X16: Unitati Autorizate Proteiate (įgaliotieji 

saugomi subjektai). 

X17: Ypatingiems poreikiams pritaikytas 

darbo vietas siūlančios įmonės, socialinių 

paslaugų teikėjai. 

 

 

Socialinės ekonomikos platformos ir tinklai Europoje 

 

Socialinės organizacijos yra savaime linkusios vienytis į tų pačių ekonominių bei politinių 

pakraipų ir interesų grupes. Kai kurios socialinės ekonomikos verslo grupės ir tinklai, sukurti 

siekiant didesnio konkurencingumo, yra tikri Europos verslo milžinai. Taip pat buriasi politinio 

pobūdžio grupės. 

 

Europos socialinės ekonomikos sektoriuje yra įsteigta daugybė jam atstovaujančių organizacijų. 

Per šias organizacijas socialinė ekonomika dalyvauja formuojant ir įgyvendinant nacionalinę ir 

ES politiką, kai tik šiuose procesuose suteikiama galimybių dalyvauti tokio pobūdžio socialinio 

dialogo partneriui. 

 

Įvairiose Europos valstybėse socialinės ekonomikos įmonėms ir organizacijoms atstovaujančios 

asociacijos daugiausia kūrėsi konkrečiuose sektoriuose; taip atsirado organizacijų, asociacijų ir 

platformų, atstovaujančių kredito, darbuotojų, žemės ūkio ir kitokiems kooperatyvams, 

savidraudos įmonėms, taupymo draugijoms ir asociacijoms bei kitoms socialinės srities 

nevyriausybinėms organizacijoms. 

 

Šis procesas taip pat vyksta Europos lygmeniu: socialinė ekonomika – tiek joje dalyvaujančios 

organizacijų grupės, tiek visas sektorius – laikui bėgant padarė įtaką įvairių sričių ES politikai. 

Tai akivaizdžiai pastebima po Romos sutarties pasirašymo metų, kai buvo įkurta Europos 

vartotojų kooperatyvams atstovaujanti organizacija Eurocoop ir kai Europos Sąjungos žemės 

ūkio kooperatyvų bendrajai konfederacijai (COGECA) padedant buvo pradėta bendra žemės 

ūkio politika. 

 

Šiuo metu socialinei ekonomikai Europos lygmeniu atstovauja šios organizacijos: 

 

1. Kooperatyvų grupė: 

- Europos vartotojų kooperatyvų bendrija (EUROCOOP); 

- Europos socialinio būsto ryšių komiteto (CECODHAS) kooperatyvų skyrius; 

- Europos darbuotojų kooperatyvų, socialinių kooperatyvų ir dalyvaujamųjų įmonių konfederacija 

(CECOP); 

- Žemės ūkio kooperatyvų bendroji konfederacija (COGECA); 

- Europos kooperatinių bankų grupė (GEBC); 

- Europos socialinių farmacijos įmonių sąjunga (UEPS). 

 

Visas šias Europos kooperatyvams atstovaujančias organizacijas vienija bendra organizacija 

Cooperatives Europe. 
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2. Savidraudos draugijų grupė: 

- Tarptautinė savidraudos draugijų asociacija (AIM); 

- Europos savidraudos draugijų ir draudimo kooperatyvų asociacija (AMICE). 

 

3. Asociacijų ir socialinės veiklos organizacijų grupė: 

- Europos bendruosius interesus tenkinančių asociacijų taryba (CEDAG); 

- Europos fondų centras (EFC); 

- Europos socialinių nevyriausybinių organizacijų platforma. 

 

4. Socialinių įmonių platformos: 

- Social Firms Europe CEFEC: Europos socialinių įmonių, užimtumo iniciatyvų ir socialinių 

kooperatyvų konfederacija. 

 

Dauguma šių atstovaujamųjų Europos lygmens organizacijų dalyvauja Europos nuolatinėje 

kooperatyvų, savidraudos draugijų, asociacijų ir fondų konferencijoje Social Economy Europe, 

per kurią šiuo metu palaikomas Europos socialinės ekonomikos sektoriaus aukščiausiojo lygio 

dialogas su Europos institucijomis. Ši 2000 m. lapkričio mėn. sukurta platforma sutrumpintai 

vadinama CEP-CMAF. 

 

Kai kuriose valstybėse šios atstovaujamosios asociacijos peržengė atskirų sektorių ribas ir 

sukūrė tarpsektorines, su socialine ekonomika aiškiai save siejančias organizacijas. Jų 

pavyzdžiai yra CEPES, Ispanijos socialinės ekonomikos verslo konfederacija ir Liuksemburgo 

socialinės ekonomikos platforma. 

 

Įvairios grupės buriasi ir pagal kitokius kriterijus: pavyzdžiui, per pastaruosius 15 metų susikūrė 

bendri socialinės ekonomikos, valdžios institucijų (pavyzdžiui, miestų tarybų) ir (arba) bendrovių 

bei kitų socialinių organizacijų atstovaujamųjų organų tinklai; toks yra Europos ir Viduržemio 

jūros regiono socialinės ekonomikos tinklas ESMED, kurį sudaro Portugalijos, Prancūzijos, 

Ispanijos, Italijos, Maroko ir Tuniso nacionalinės socialinės ekonomikos arba kooperatyvų 

platformos; Europos miestų ir regionų socialinės ekonomikos tinklai REVES; Europos socialinės 

integracijos įmonių tinklas ENSIE; Europos socialiai atsakingų darbdavių federacija FEDES. Visi 

jie aktyviai remia socialinę ekonomiką. CIRIEC-International yra neįprasta organizacija, kurios 

narės organizacijos atstovauja daugelio Europos valstybių viešojo sektoriaus ir socialinės bei 

kooperatinės ekonomikos įmonėms; joje taip pat dalyvauja šią sritį tiriantys specialistai. 
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6 SKYRIUS 

EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ, STOJANČIOSIOS ŠALIES IR ŠALIES 

KANDIDATĖS SOCIALINĖ EKONOMIKA SKAIČIAIS 

 

 

Šiame skyriuje siekiama apžvelgti svarbiausius ES ir kiekvienos jos valstybės narės socialinės 

ekonomikos statistikos duomenis. Šiuo tikslu išskirtos trys organizacijų grupės: kooperatyvai ir 

panašios pripažintos organizacijos; savidraudos draugijos ir panašios organizacijos; asociacijos, 

fondai ir kitos susijusios ne pelno organizacijos. 

 

Nepaprastai svarbu gauti statistikos duomenis, pagrįstus praktiniais tyrimais ir patikimais 

šaltiniais. Atliekant šį tyrimą dėl lėšų ir laiko stokos to padaryti nepavyko, tačiau tai būtinai reikės 

padaryti vėliau. 

 

Šiame tyrime skelbiami statistikos duomenys gauti remiantis antriniais duomenimis, kuriuos 

pateikė mūsų korespondentai kiekvienoje valstybėje (žr. priedėlį). Tyrimo laikotarpis yra 2009–

2010 m., tačiau dėl problemų, susijusių su statistikos duomenų prieinamumu ir kokybe, 

pateikiami kai kurių valstybių duomenys, ypač apie asociacijas, fondus ir panašias organizacijas, 

yra keleriais metais senesni. Stengtasi gauti statistikos duomenų apie darbuotojų skaičių (kai 

įmanoma, taip pat išreikštą visos darbo dienos ekvivalentais), narių skaičių, savanorių skaičių ir 

organizacijų arba įmonių skaičių. Siekiant palyginti duomenis su ankstesniojo EESRK užsakymu 

CIRIEC atlikto socialinės ekonomikos padėties 25 ES valstybėse narėse tyrimo duomenimis, 

daugiau dėmesio skirta užimtumo kintamajam rodikliui. Svarbiausi abiejų tyrimų duomenys 

palyginti dviejose atskirose lentelėse (6.3 ir 6.4). 

 

Atliekant šį darbą išaiškėjo įvairių valstybių (ypač naujųjų ES valstybių narių, bet ne tik jų) 

statistikos duomenų dideli trūkumai, kurie, kiek įmanoma, buvo ištaisyti remiantis kitų literatūros 

sąraše nurodytų mokslinių tyrimų, atliktų ICMIF ir AMICE, Cooperatives Europe organizacijų 

tyrimo (2010 m.) ir kitų bendrųjų organizacijų, tarp jų COGECA ir Eurocoop, tyrimų informacija. 

Šie šaltiniai lentelėse sistemingai nurodyti prie atitinkamų valstybių. 

 

Šis tyrimas nuo ankstesniojo EESRK ir CIRIEC atlikto tyrimo iš esmės skiriasi tuo, kad 

nacionalinių statistikos institutų pastangomis pastaraisiais metais gauta patikimų duomenų apie 

įvairias socialinės ekonomikos grupes; be to, Ispanijoje, Portugalijoje, Graikijoje, Čekijoje ir 

Vengrijoje tyrimai atlikti taikant palydovinių sąskaitų metodiką ir tai – svarbus žingsnis tolesnio 

socialinės ekonomikos pripažinimo Europoje link. 

 

Dėl pasirinkto metodo čia pateiktus statistikos duomenis reikėtų vertinti atsargiai, ypač turint 

omenyje tai, kad kai kuriuos kintamuosius rodiklius yra sunku palyginti tarptautiniu mastu, kai 

kurių valstybių duomenys gali būti nepatikimi, įvairių SE organizacijų grupių duomenys kai 

kuriose valstybėse galėjo būti suskaičiuoti kelis kartus, pateikiami skirtingų metų duomenys, be 

to, abiejų tyrimų laikotarpiais (2002–2003 ir 2009–2010 m.) buvo naudojami skirtingi tų pačių 

organizacijų grupių ir valstybių duomenų šaltiniai dėl duomenų trūkumo ar kitų priežasčių. 

 

Socialinės ekonomikos padėtis ES valstybėse aiškiai parodyta tolesnėse lentelėse. 

 

Pagrindinė išvada: Europos socialinės ekonomikos sektorius yra labai svarbus tiek žmonėms, 

tiek visai ekonomikai: jame mokamą darbą dirba daugiau kaip 14,5 mln. žmonių, kitaip tariant, 

6,5 % visų dirbančių gyventojų 27 ES valstybėse narėse. Šie bendrieji duomenys rodo, kad 
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socialinė ekonomika yra mūsų tikrovės dalis ir visuomenė bei jos institucijos negali ir neturėtų jos 

ignoruoti. 

 

Antra svarbi išvada: palyginti su 15 senųjų valstybių narių, socialinės ekonomikos sektorius 

naujosiose ES valstybėse narėse, be kelių išimčių, yra gana menkas. Todėl socialinė ekonomika 

pastarosiose valstybėse pirmiausia turi bent pasiekti kitų ES valstybių lygį, kad būtų galima 

atskleisti visą jos potencialą. 

 

Trečia išvada: 2002–2003 m. ir 2009–2010 m. laikotarpiais socialinė ekonomika apskritai augo 

greičiau nei gyventojų skaičius: šiame sektoriuje dirbančių europiečių iš viso padaugėjo nuo 6 % 

iki 6,5 %, o darbo vietų – nuo 11 mln. iki 14,5 mln. 

 

6.1 lentelė. Mokamų darbuotojų skaičius Europos Sąjungos kooperatyvuose, 

savidraudos draugijose ir asociacijose (2009–2010 m.) 

 

Valstybė Kooperatyvai 

Savidraudos 

draugijos Asociacijos 

IŠ VISO 

 

Austrija 61 999 1 416 170 113 233 528 

Belgija 13 547 11 974 437 020 462 541 

Bulgarija 41 300 

nėra 

duomenų 80 000 121 300 

Kipras 5 067 

nėra 

duomenų 

nėra 

duomenų 5 067 

Čekija 58 178 5 679 96 229 160 086 

Danija 70 757 4 072 120 657 195 486 

Estija 9 850 

nėra 

duomenų 28 000 37 850 

Suomija 94 100 8 500 84 600 187 200 

Prancūzija 320 822 128 710 1 869 012 2 318 544 

Vokietija 830 258 86 497 1 541 829 2 458 584 

Graikija 14 983 1 140 101 000 117 123 

Vengrija 85 682 6 676 85 852 178 210 

Airija 43 328 650 54 757 98 735 

Italija 1 128 381 

nėra 

duomenų 1 099 629 2 228 010 

Latvija 440 

nėra 

duomenų 

nėra 

duomenų 440 

Lietuva 8 971 

nėra 

duomenų 

nėra 

duomenų 8 971 

Liuksemburgas 1 933 

nėra 

duomenų 14 181 16 114 

Malta 250 

nėra 

duomenų 1 427 1 677 

Nyderlandai 184 053 2 860 669 121 856 054 

Lenkija 400 000 2 800 190 000 592 800 

Portugalija 51 391 5 500 194 207 251 098 

Rumunija 34 373 18 999 109 982 163 354 

Slovakija 26 090 2 158 16 658 44 906 

Slovėnija 3 428 476 3 190 7 094 

Ispanija 646 397 8 700 588 056 1 243 153 
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Švedija 176 816 15 825 314 568 507 209 

Jungtinė Karalystė 236 000 50 000 1 347 000 1 633 000 

Stojančioji šalis ir šalis kandidatė 

Kroatija 3 565 1 569 3 950 9 084 

Islandija nėra duomenų 221 

nėra 

duomenų 221 

IŠ VISO ES 15 3 874 765 325 844 8 605 750 12 806 379 

Naujosiose 

valstybėse narėse 673 629 36 788 611 338 1 321 755 

IŠ VISO ES 27 4 548 394 362 632 9 217 088 14 128 134 

Italijos savidraudos draugijų ir kooperatyvų duomenys pateikti kartu. 

 

6.2 lentelė. Mokamų darbuotojų socialinės ekonomikos sektoriuje skaičiaus palyginimas 

su bendru mokamų darbuotojų skaičiumi Europos Sąjungoje (2009–2010 m., išreikšta 

tūkstančiais) 

 

Valstybė 

SE darbo 

vietos 

Visos darbo 

vietos % 

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

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

Bulgarija 121,3 3 052,80 3,97 % 

Kipras 5,07 385,1 1,32 % 

Čekija 160,09 4 885,20 3,28 % 

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

Estija 37,85 570,9 6,63 % 

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

Prancūzija 2 318,54 25 692,30 9,02 % 

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

Graikija 117,12 4 388,60 2,67 % 

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

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

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

Latvija 0,44 940,9 0,05 % 

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

Liuksemburgas 16,11 220,8 7,30 % 

Malta 1,68 164,2 1,02 % 

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

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

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

Rumunija 163,35 9 239,40 1,77 % 

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

Slovėnija 7,09 966 0,73 % 

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

Švedija 507,21 4 545,80 11,16 % 

Jungtinė Karalystė 1 633,00 28 941,50 5,64 % 

Stojančioji šalis ir šalis kandidatė 

Kroatija 9,08 1 541,20 0,59 % 
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Islandija 0,22 165,8 0,13 % 

IŠ VISO ES 15 12 806,37 172 790,40 7,41 % 

IŠ VISO ES 27 14 128,13 216 397,80 6,53 % 

 

* 16–65 metų amžiaus dirbančių gyventojų skaičius Eurostato 2010 m. duomenimis. 
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6.3 lentelė. Mokamų darbuotojų skaičiaus raida Europos socialinėje ekonomikoje 

 

Valstybė 

Socialinės ekonomikos 

darbo vietų skaičius   

2002–

2003 m. 2009–2010 m. Δ % 

Austrija 260 145 233 528 -10,23 % 

Belgija 279 611 462 541 65,42 % 

Bulgarija 

nėra 

duomenų 121 300 

nėra 

duomenų 

Kipras 4 491 5 067 12,83 % 

Čekija 165 221 160 086 -3,11 % 

Danija 160 764 195 486 21,60 % 

Estija 23 250 37 850 62,80 % 

Suomija 175 397 187 200 6,73 % 

Prancūzija 1 985 150 2 318 544 16,79 % 

Vokietija 2 031 837 2 458 584 21,00 % 

Graikija 69 834 117 123 67,72 % 

Vengrija 75 669 178 210 135,51 % 

Airija 155 306 98 735 -36,43 % 

Italija 1 336 413 2 228 010 66,72 % 

Latvija 300 440 46,67 % 

Lietuva 7 700 8 971 16,51 % 

Liuksemburgas 7 248 16 114 122,32 % 

Malta 238 1 677 604,62 % 

Nyderlandai 772 110 856 054 10,87 % 

Lenkija 529 179 592 800 12,02 % 

Portugalija 210 950 251 098 19,03 % 

Rumunija 

nėra 

duomenų 163 354 

nėra 

duomenų 

Slovakija 98 212 44 906 -54,28 % 

Slovėnija 4 671 7 094 51,87 % 

Ispanija 872 214 1 243 153 42,53 % 

Švedija 205 697 507 209 146,58 % 

Jungtinė Karalystė 1 711 276 1 633 000 -4,57 % 

Stojančioji šalis ir šalis kandidatė 

Kroatija 

nėra 

duomenų 9 084 

nėra 

duomenų 

Islandija 

nėra 

duomenų 221 

nėra 

duomenų 

IŠ VISO ES 15 10 233 952 12 806 379 25,14 % 

Naujosiose valstybėse 

narėse 908 931 1 321 755 45,42 % 

IŠ VISO ES 27 11 142 883 14 128 134 26,79 % 

 

 

 



 

6.4 lentelė. Mokamų darbuotojų skaičiaus raida Europos socialinėje ekonomikoje 

 

Valstybė 

2002–2003 m. darbo vietos 2009–2010 m. darbo vietos Δ % 

Kooperatyvuose Asociacijose Kooperatyvuose Asociacijose Kooperatyvuose Asociacijose 

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

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

Bulgarija nėra duomenų 

nėra 

duomenų 41 300 80 000 nėra duomenų 

nėra 

duomenų 

Kipras 4 491 

nėra 

duomenų 5 067 

nėra 

duomenų 12,83 % 

nėra 

duomenų 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Latvija 300 

nėra 

duomenų 440 

nėra 

duomenų 46,67 % 

nėra 

duomenų 

Lietuva 7 700 

nėra 

duomenų 8 971 

nėra 

duomenų 16,51 % 

nėra 

duomenų 

Liuksemburga

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

Malta 238 

nėra 

duomenų 250 1 427 5,04 % 

nėra 

duomenų 

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

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

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

Rumunija nėra duomenų 

nėra 

duomenų 34 373 109 982 nėra duomenų 

nėra 

duomenų 

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

Slovėnija 4 401 

nėra 

duomenų 3 428 3 190 -22,11 % 

nėra 

duomenų 

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

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

Jungtinė 

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

Stojančioji šalis ir šalis kandidatė 

Kroatija nėra duomenų 

nėra 

duomenų 3 565 3 950 nėra duomenų 

nėra 

duomenų 

Islandija nėra duomenų 

nėra 

duomenų nėra duomenų 

nėra 

duomenų nėra duomenų 

nėra 

duomenų 

IŠ VISO ES 15 2 946 302 6 936 776 3 874 765 8 605 750 31,51 % 24,06 % 
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6.5 lentelė. Savanoriai Europos Sąjungoje 2011 m. 

 

Valstybė 

Suaugusiųjų 

gyventojų dalis (proc.) 
Savanorių skaičius 

Austrija 37 % 2 638 255 

Belgija 26 % 2 341 994 

Bulgarija 12 % 784 501 

Kipras 23 % 153 531 

Čekija 23 % 2 072 862 

Danija 43 % 1 949 371 

Estija 30 % 341 166 

Suomija 39 % 1 740 611 

Prancūzija 24 % 12 646 908 

Vokietija 34 % 24 065 072 

Graikija 14 % 1 355 390 

Vengrija 22 % 1 878 243 

Airija 32 % 1 124 535 

Italija 26 % 13 484 222 

Latvija 22 % 426 628 

Lietuva 24 % 679 138 

Liuksemburgas 35 % 144 534 

Malta 16 % 55 975 

Nyderlandai 57 % 7 787 384 

Lenkija 9 % 2 914 610 

Portugalija 12 % 1 082 532 

Rumunija 14 % 2 549 410 

Slovakija 29 % 1 332 145 

Slovėnija 34 % 598 298 

Ispanija 15 % 5 867 518 

Švedija 21 % 1 636 160 

Jungtinė Karalystė 23 % 11 774 457 

Stojančioji šalis ir šalis kandidatė 

  

  

Kroatija nėra duomenų nėra duomenų 

Islandija nėra duomenų nėra duomenų 

Šaltinis: Europos Parlamento specialus Eurobarometras 75.2. Savanoriškas darbas. 
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7 SKYRIUS 

SOCIALINĖS EKONOMIKOS SUBJEKTUS REGLAMENTUOJANTI TEISINĖ SISTEMA 

EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖSE NARĖSE, STOJANČIOJOJE ŠALYJE / ŠALYJE 

KANDIDATĖJE IR SUSIJUSI VIEŠOJI POLITIKA, VISŲ PIRMA NESENIAI PRIIMTI NAUJI 

NACIONALINĖS TEISĖS AKTAI DĖL SOCIALINĖS EKONOMIKOS 

 

7.1. Europos Sąjungoje socialinės ekonomikos subjektus reglamentuojantys teisės aktai 

7.2. Su socialine ekonomika susijusi Europos Sąjungos valstybių viešoji politika 

7.3. Nauji Europoje priimti nacionalinės teisės aktai dėl socialinės ekonomikos 

 

 

7.1 Europos Sąjungoje socialinės ekonomikos subjektus reglamentuojantys teisės 

aktai 

 

Institucinė struktūra yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių socialinės ekonomikos sektoriaus 

dydį ir matomumą. Pagal šią struktūrą apibrėžiančias teisės aktų nuostatas šio sektoriaus 

pripažinimas gali būti trejopas: 

1) valdžios institucijos aiškiai pripažįsta kitokią šių organizacijų tapatybę, kuriai būtinas specialus 

požiūris. Šiuo atveju teisinės sistemos tikslas yra oficialiai pripažinti jas privačiais subjektais; 

2) pripažįstama šių organizacijų galia ir laisvė veikti bet kurioje socialinės ir ekonominės veiklos 
srityje; 
3) pripažįstamas jų vaidmuo derybose formuojant ir įgyvendinant viešąją politiką, laikant jas 
bendrų sprendimų priėmimo ir politikos procesų dalyvėmis. 
 

Įvairios socialinės ekonomikos formos Europoje ne visada yra pakankamai oficialiai pripažintos 

šiose trijose srityse. 

 

Kalbant apie pirmąjį pripažinimo būdą, reikia pažymėti, kad ne visos socialinės ekonomikos 

formos yra vienodai pripažintos įvairių ES valstybių teisinėse sistemose. 

 

Kooperatyvai Romos sutarties 58 straipsnyje yra aiškiai pripažinti atskira įmonių rūšimi, taip pat 

yra pripažinti įvairių valstybių narių, tarp jų Graikijos, Italijos, Portugalijos ir Ispanijos, 

konstitucijose; tačiau nors ir yra sukurta jų veiklos reguliavimo sistema, pagal kurią jie gali veikti ir 

kurioje užtikrinamos jų narių ir trečiųjų šalių teisės, ne visada yra priimtas konkretus visus 

kooperatyvus reglamentuojantis nacionalinis įstatymas. Iš tiesų kai kuriose valstybėse, kaip antai 

Danijoje, Čekijoje ir Jungtinėje Karalystėje, trūksta bendro įstatymo visiems kooperatyvams, nors 

jose ir yra priimti tam tikri konkrečių rūšių kooperatyvams skirti įstatymai, pavyzdžiui, būsto 

kooperatyvams Danijoje, kredito kooperatyvams arba kredito unijoms Jungtinėje Karalystėje ir 

Čekijoje. Priešinga padėtis yra kai kuriose kitose valstybėse, pavyzdžiui, Ispanijoje, Italijoje ir 

Prancūzijoje, kuriose šios srities teisės aktų yra per daug, jose atskiri įstatymai reglamentuoja 

įvairių rūšių kooperatyvus įvairiais valdymo lygmenimis (nacionaliniu ir regioniniu). 

 

Panaši padėtis išaiškėja tiriant įvairių socialinės ekonomikos formų Europoje teisinio statuso 

skirtumus, kaip parodyta 7.1 ir 7.2 lentelėse. Išskirtos trys valstybių grupės: pirmosios grupės 

valstybėse konkrečias SE formas reglamentuoja specialūs joms skirti teisės aktai, antrosios 

grupės valstybėse yra SE organizacijoms taikomų teisės aktų nuostatų, tačiau jos išsklaidytos 

įvairiuose įstatymuose, o trečiosios grupės valstybių teisės aktai apskritai nereglamentuoja jokių 

SE formų. 
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7.1 lentelė. Konkrečių socialinės ekonomikos organizacinių formų teisinis pripažinimas 

 

 Kooperatyvai 

Savidraudos 

draugijos Asociacijos Fondai 

Austrija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Belgija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Bulgarija TAIP ne TAIP TAIP 

Kroatija TAIP ne TAIP TAIP 

Kipras TAIP nėra duomenų nėra duomenų 

nėra 

duomenų 

Čekija R ne TAIP TAIP 

Danija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Estija ne ne TAIP TAIP 

Suomija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Prancūzija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Vokietija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Graikija TAIP - TAIP TAIP 

Vengrija TAIP ne TAIP TAIP 

Islandija TAIP  ne TAIP 

Airija R ne ne ne 

Italija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Latvija TAIP ne TAIP TAIP 

Lietuva TAIP ne TAIP TAIP 

Liuksemburgas TAIP TAIP TAIP TAIP 

Malta TAIP nėra duomenų nėra duomenų 

nėra 

duomenų 

Nyderlandai TAIP TAIP TAIP TAIP 

Lenkija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Portugalija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Rumunija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Slovakija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Slovėnija ne ne TAIP TAIP 

Ispanija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Švedija TAIP ne TAIP TAIP 

Jungtinė 

Karalystė R R TAIP TAIP 

Pastabos. Klausimyno klausimas buvo toks: „Ar įvairios socialinės ekonomikos institucinės formos 

turi aiškiai apibrėžtą teisinį statusą, pavyzdžiui, jas reglamentuojantį konkretų įstatymą?“ 

„R“ raidė reiškia, kad toje valstybėje atitinkamą SE organizacinę formą reglamentuoja tam tikros 

teisės aktų nuostatos, tačiau jos gali būti išsklaidytos įvairiuose įstatymuose. 

 

Keliose naujosiose ES valstybėse narėse per pastaruosius kelerius metus buvo priimti svarbūs 

nauji teisės aktai. Jie išvardyti 7.2 lentelėje. 
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7.2 Su socialine ekonomika susijusi Europos Sąjungos valstybių viešoji politika 

 

Per paskutinįjį praėjusio amžiaus ketvirtį kai kurios ES nacionalinės ir regioninės valdžios 

institucijos įgyvendino politiką, aiškiai skirtą visai socialinei ekonomikai arba jos dalims. Apskritai 

institucijos suformavo sektorių politikos sritis, kuriose yra aiškių, nors ir fragmentiškų bei padrikų, 

nuorodų į socialinės ekonomikos institucines formas. Pavyzdžiai yra aktyvi užimtumo politika, 

apimanti darbuotojų kooperatyvus ir integracijos įmones, socialinių paslaugų politika, kurioje 

pagrindinį vaidmenį atlieka asociacijos, fondai ir kitos ne pelno organizacijos, žemės ūkio ir kaimo 

plėtros politika, kurioje dalyvauja žemės ūkio kooperatyvai, arba taupymo savidraudos draugijos 

kaip socialinės apsaugos sistemų dalis. Visai neseniai ir neįprastai atsirado socialinei ekonomikai 

konkrečiai skirtų politikos priemonių: vienos iš jų skirtos rinkoje veikiančioms įmonėms, kitos – ne 

pelno organizacijoms, veikiančioms ne rinkoje, tačiau šios politikos priemonės retai apima tiek 

viena, tiek kita. 

 

Konkrečiau kalbant, įgyvendinamų politikos priemonių mastas ir reikšmė, taip pat tai, kiek (ir kaip) 

šios priemonės siejasi su socialine ekonomika, labiausiai priklauso nuo šių veiksnių: socialinės 

ekonomikos, kaip institucinės struktūros, pripažinimo visuomenėje ir politikoje; šio sektoriaus 

matomumo ir įvaizdžio visuomenėje ir politikoje dėl jo vaidmens įvairiapusei (ekonominei, 

socialinei, kultūrinei) visuomenės raidai; šio reiškinio ekonominio ir istorinio vaidmens; galiausiai 

nuo to, kiek patikimai jai yra atstovaujama įvairiuose viešosios politikos formavimo ir įgyvendinimo 

procesuose. 

 

Vienas iš šių veiksnių – socialinės ekonomikos galimas vaidmuo įvairiapusei visuomenės raidai – 

nurodo esant tam tikrą koncepcinį visuomenės modelį ir juo remiantis susiejamos įvairios 

valstybėje veikiančios socialinės ir ekonominės jėgos. Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad 

egzistuoja trys labiausiai paplitę visuomenės modeliai, pagal kuriuos socialinės ekonomikos 

vaidmuo sistemingai laikomas prieštaringu. 

 

Pagal pirmąjį, tradicinės socialdemokratijos, modelį visuomenės socialinius poreikius tenkina tik 

valstybė perskirstydama turtą. Pagal šį modelį socialinė ekonomika laikoma praeities liekana ir 

šalutiniu reiškiniu. Todėl beveik visada manoma, kad socialines problemas turi spręsti valstybė 

savo intervencijomis, kurioms lėšų gauna apmokestindama kapitalą, laikomą pagrindine turto 

kūrimo priemone. 

 

Pagal antrąjį, neoliberalizmo, modelį ekonomika laikoma vien tik rinka, kurioje dalyvauja tik 

tradicinės pelno siekiančios įmonės, o socialiniam sektoriui priskiriami tik tie asmenys, kurie 

nedalyvauja rinkos ekonomikoje ir nepajėgia patys tenkinti savo poreikių. Pagal šį modelį socialinė 

ekonomika ne tik nėra svarbi nustatant pagrindines ekonomikos problemas – ji taip pat didina 

socialinį ir ekonominį susiskaldymą dviejose srityse: rinkos veikloje, didindama augančių 

visuomenės grupių darbo ir gamybos santykių tarpusavio priklausomybę ir juos destabilizuodama, 

ir ne rinkos bei turto perskirstymo veikloje, skatindama abejoti valstybės, kaip pagrindinės 

reguliuotojos ir turto perskirstytojos, vaidmeniu ir teikdama pirmenybę filantropinei veiklai, 

savanorystei bei neoficialiai ekonomikai (Chaves, 2005 m.). 

 

Pagal trečiąjį, socialinės ir ekonominės demokratijos, arba įvairovės ekonomikos, modelį valstybė 

(perskirstydama turtą) ir visuomenė kartu tenkina socialinius poreikius, tačiau valstybei ir pagal šį 

modelį tenka pagrindinės reguliuotojos ir turto perskirstytojos vaidmuo, o socialinė ekonomika 

apima tiek rinkos, tiek ne rinkos veiklos sritis. Pagal šį modelį stiprinant socialinės ekonomikos 

įtaką reikia tinkamomis priemonėmis įvertinti jos papildomą socialinę naudą ir galimybių ribas, taip 

pat visuomenėje turi įvykti svarbūs socialiniai, ekonominiai ir instituciniai pokyčiai (Lévesque, 

1997 m.). 
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7.2 lentelė. Kitoks socialinės ekonomikos įmonių ir organizacijų teisinis statusas Europoje* 

 

Valstybė Kita (nurodyti) 

Belgija - Sociétés à finalité sociale (socialinės paskirties įmonių) įstatymas, 

1995 m. balandžio 13 d. 

Airija - Kredito unijų įstatymas, 1997 m. 

Italija - Įst. Nr. 155/2006 Disciplina dell'impresa sociale (dėl socialinių 

įmonių įstatų). 

- Įst. Nr. 460/1997 dėl ONLUS (socialinių paslaugų ne pelno 

organizacijos). 

- NVO plėtros įstatymas Nr. 49/1987. 

- Įstatymas Nr. 266/1991 Legge Quadro sul volontariato 

(Savanoriško darbo pagrindų įstatymas). 

Portugalija - Misericordias įst. Nr. 119/83, 1983 m. vasario 25 d. 

Ispanija - Sociedades laborales (darbo įmonių) įstatymas, 1997 m. 

- Įst. Nr. 2273/1985 Centros Especiales de Empleo para 

minusválidos (dėl specialaus neįgaliųjų įdarbinimo centro) 

- Empresas de Inserción (integracijos įmonės): Įstatymo Nr. 12/2001 

papildoma 9 nuostata, regioninės teisės aktai. 

Švedija - Būsto asociacijos (ekonominės asociacijos), 1991 m. gegužės 

30 d. 

Suomija - Socialinės įmonės, 2003 m. gruodžio 30 d. 

- Osuuskuntalaki (Kooperatinių bendrovių įstatymas) Nr. 1488, 

2001 m. gruodžio 28 d. 

Graikija - Įstatymas Nr. 2190/1920 taikomas „visuomeninėms įmonėms“. 

- Įstatymai Nr. 2810/2000 ir 410/1995 taikomi „plėtros agentūroms“. 

Nyderlandai - Civilinio kodekso antroji knyga (juridiniai asmenys): galioja nuo 

1850 m., atnaujinta 1992 m. 

Danija - Būsto kooperatyvų ir kitų kolektyvinio aprūpinimo būstu bendrijų 

įstatymas, atnaujintas 2006 m. 

Čekija - Visuomenei naudingos veiklos asociacija (NNO), 1995 m. 

- Butų savininkų asociacija, 2000 m. 

Vengrija - Ne pelno įmonės. 

Latvija - Kredito kooperatyvas, 1993 m. liepos 15 d. 

Lietuva - Kredito unijos, 1995 m.  

- Socialinės įmonės, 2004 m. 

Lenkija - Socialiniai kooperatyvai, 2006 m. 

- Įstatymas dėl socialinių darbo vietų socialinės integracijos 

centruose, 2003 m. birželio 13 d. 

- Įstatymas dėl visuomenei naudingos veiklos ir savanorystės 

visuomenei naudingą veiklą vykdančiose organizacijose, 2004 m. 

balandžio 24 d. 

Jungtinė Karalystė - Visuomenei naudingą veiklą vykdanti įmonė (angl. CIC). 

* Kitoks nei kooperatyvų, savidraudos draugijų, asociacijų ar fondų teisinis statusas. 
Pastaba. Klausimyno klausimas buvo toks: „Ar įvairios socialinės ekonomikos institucinės formos, 

minimos 5 skirsnyje, turi aiškiai apibrėžtą teisinį statusą, pavyzdžiui, jas reglamentuoja konkretūs 

įstatymai? Jei taip, nurodykite.“ 
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7.3 lentelė. Socialinės ekonomikos organizacijoms taikoma speciali apmokestinimo tvarka 

Europos Sąjungoje 

 

  Kooperatyvai 

Savidraudos 

draugijos Asociacijos Fondai 

Austrija TAIP - TAIP TAIP 

Belgija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Bulgarija - - - - 

Kipras 
TAIP 

nėra 

duomenų 

nėra 

duomenų nėra duomenų 

Čekija - - TAIP TAIP 

Danija TAIP - TAIP TAIP 

Estija - - - TAIP 

Suomija TAIP - TAIP TAIP 

Prancūzija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Vokietija - TAIP TAIP TAIP 

Graikija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Vengrija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Airija TAIP - - - 

Italija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Latvija TAIP - TAIP TAIP 

Lietuva 
nėra duomenų 

nėra 

duomenų 

nėra 

duomenų nėra duomenų 

Liuksemburgas - - - TAIP 

Malta 
TAIP 

nėra 

duomenų TAIP TAIP 

Nyderlandai TAIP TAIP TAIP TAIP 

Lenkija - - - - 

Portugalija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Rumunija - TAIP TAIP TAIP 

Slovakija - TAIP TAIP TAIP 

Slovėnija 
nėra duomenų 

nėra 

duomenų 

nėra 

duomenų nėra duomenų 

Ispanija TAIP TAIP TAIP TAIP 

Švedija - - - - 

Jungtinė Karalystė - TAIP TAIP TAIP 

Stojančioji šalis ir šalis kandidatė     

Kroatija - - TAIP TAIP 

Islandija 
nėra duomenų 

nėra 

duomenų TAIP TAIP 

 

Pastabos. Klausimyno klausimas buvo toks: „Ar įvairių socialinės ekonomikos institucinių formų, 

nurodytų 5 skirsnyje, apmokestinimo tvarka yra kitokia negu tradicinių privačiųjų įmonių?“ 

 

7.3 Nauji Europoje priimti nacionalinės teisės aktai dėl socialinės ekonomikos 

 

Per pastaruosius dešimt metų įvairios Europos valstybės skyrė itin daug dėmesio socialinės 

ekonomikos srities teisėkūrai. Šiuo laikotarpiu vyko karščiausi ginčai dėl SE koncepcijos ir 

apibrėžimo, teisėkūros objekto ir politinių priemonių šiam socialiniam sektoriui remti. Keli neseni 

pavyzdžiai – Rumunija, Lenkija ir Prancūzija, kuriose arba nepavyko priimti teisės aktų dėl SE, 
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arba dėl jų atkakliai tebesiginčijama. Nesutariama dėl paties socialinės ekonomikos (arba 

socialinių įmonių, kai pastaroji sąvoka vartojama vietoj SE) srities apibrėžimo. Trijuose šiuo metu 

galiojančiuose socialinės ekonomikos įstatymuose, iš kurių du priimti nacionaliniu (Ispanijoje ir 

Graikijoje) ir vienas regioniniu (Belgijos Valonijos regione) lygmeniu, SE ribos apibrėžiamos labai 

skirtingai. Šie skirtumai dar labiau išryškėja bandant apibrėžti socialinių įmonių veiklos sritį, kurią 

reglamentuoja daugiau įstatymų (žr. 7.1 lentelę). 

 

7.4 lentelė. Socialinės ekonomikos arba socialinių įmonių statuso teisinis pripažinimas 

 

Valstybė 

Ar yra 

įstatymas 

Įstatymo (arba įstatymo projekto) 

pavadinimas 

Ispanija TAIP Socialinė ekonomika (2011 m.) 

Graikija 

TAIP Socialinė ekonomika ir socialinės įmonės 

(2011 m.) 

Belgija (Valonija) 

TAIP Socialinė ekonomika (2008 m., Décret 

régional) 

Suomija TAIP Socialinės įmonės (2003 m.) 

Lietuva TAIP Socialinės įmonės (2004 m.) 

Italija TAIP Socialinės įmonės (2005 m.) 

Slovėnija TAIP Socialinės įmonės (2011 m.) 

Portugalija Projektas Socialinė ekonomika (2012 m.) 

Lenkija Projektas Socialinė ekonomika (2012 m.) 

Nyderlandai Projektas Socialinės įmonės (2012 m.) 

Rumunija Projektas Socialinės įmonės (2012 m.) 

Prancūzija Projektas Solidari ekonomika (atmestas) 

 

Abu dabartinius socialinės ekonomikos nacionalinius įstatymus priėmė dvi per pastarąją krizę 

labiausiai nukentėjusios valstybės Ispanija ir Graikija: tai Ispanijos 2011 m. kovo 29 d. įstatymas 

Nr. 5/2011 dėl socialinės ekonomikos ir Graikijos įstatymas Nr. 4019/2011 dėl socialinės 

ekonomikos, socialinio verslumo ir kitų nuostatų. Belgijos Valonijos regiono parlamento 2008 m. 

lapkričio 20 d. dekretas dėl socialinės ekonomikos yra panašus į Ispanijos įstatymą. 
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8 SKYRIUS 

 

EUROPOS SOCIALINĖ EKONOMIKA VISUOTINĖS KRIZĖS SĄLYGOMIS 

 

8.1. Socialinės ekonomikos ryšys su cikline ir struktūrine krize 

8.2. Socialinė ekonomika finansų krizės sąlygomis 

8.3. Socialinė ekonomika ekonomikos ir užimtumo krizės sąlygomis 

8.4. Socialinė ekonomika viešojo sektoriaus ir gerovės valstybės krizės sąlygomis 

 

 

8.1  Socialinės ekonomikos ryšys su cikline ir struktūrine krize 

 

Pastarojo meto Europos krizės priežastys glūdi itin giliuose politiniuose, socialiniuose ir 

ekonominiuose procesuose, tokiuose kaip globalizacijos poveikis nacionaliniams kapitalizmo 

modeliams ir gerovės valstybės modeliams, Europos valdymo ypatumai ir visuomenės modelių 

teorinės paradigmos. Jeigu atsižvelgiama į šiuos procesus, krizė tampa aiškesnė ir glaudžiau 

susieta su esamomis aplinkybėmis, finansinėmis bei ekonominėmis problemomis ir viešojo 

finansavimo krize, taip pat išryškėja struktūrinis jos pobūdis. Socialinė ekonomika bet kuriuo iš šių 

požiūrių atlieka ir gali atlikti svarbų vaidmenį. 

 

Ekonominės krizės struktūrinę analizę, pagal kurią manoma, kad krizės priežastis yra fordizmo 

sistemos išsisėmimas praėjusio amžiaus 8-ojo dešimtmečio pabaigoje, skiriant nuo labiau 

tiesioginio krizės aiškinimo, pasak kurio, 1975–2012 m. laikotarpiu vienas po kito sekė įvairūs 

sukrėtimai, kurių nepavyko sustabdyti nei liberaliu rinkos dereguliavimu 9-ajame dešimtmetyje, nei 

J. Keyneso tipo parama valstybių vyriausybėms (ypač 2007–2008 m.), galima įrodyti, kad SE kartu 

su valstybės intervencijomis (tiesioginėmis arba per socialinės apsaugos sistemą) suteikė 

trumpalaikę apsaugą nuo krizės, ir prognozuoti, kad SE galėtų padėti įveikti struktūrines krizės 

priežastis, jei tik būtų tinkamai pasinaudota jos savybėmis, kurios, kaip manoma, gali atgaivinti 

Europos gamybos sistemą. 

 

SE kaip apsauga nuo krizės. Šis vaidmuo jai priskiriamas dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, dėl 

konkrečių šio sektoriaus taisyklių (ne pelno tikslų siekimas, perteklinių lėšų paskirstymas, dvejopa 

prigimtis) SE negalima „išpirkti“, nes jos akcijoms nėra rinkos, ji nėra lengvai perkeliama iš vienos 

vietos į kitą, nes žmonių grupės joje yra susietos su konkrečiomis vietovėmis, ji yra atsparesnė, 

nes joje sukaupti finansiniai rezervai neskirstomi akcininkams, ir finansiškai lankstesnė, nes 

tiesioginės pajamos joje derinamos su perteklinių lėšų paskirstymu (pavyzdžiui, akcijomis 

darbuotojų kooperatyvuose arba kompensacijomis draudimo kooperatyvuose ir savidraudos 

draugijose). Be to, socialinės ekonomikos veikla grindžiama ilgalaikėmis strategijomis. 

 

Kita priežastis yra tai, kad dėl svarbių socialinių SE įsipareigojimų, esant tokiai valdymo formai, 

kuri įprastai grindžiama atstovaujamosios demokratijos principais ir todėl kilus krizei yra įmanoma 

susitarti dėl kai kurių problemų sprendimo, pačioje SE vidaus priemonėmis yra lanksčiai 

reguliuojamas darbo laikas ir darbo užmokesčio dydis (mažose asociacijose – juos apribojant, 

darbuotojų kooperatyvuose – pirmenybę teikiant darbo veiksniui), darbo užmokesčio struktūroje 

yra daugiau lygybės (tačiau tai nebūdinga patronuojamosioms įmonėms, plg. INSEE Première 

2012 m. vasario mėn.), darbas yra labiau užtikrintas (mažesnė darbuotojų kaita, išsaugomi 

pagyvenę darbuotojai, integruojamos moterys; darbo neužtikrintumas, priešingai, negarantuoja, 

kad pavyks išsaugoti veiklą, pavyzdžiai – pagalbos namuose paslaugų, sporto ar kultūros 

asociacijos); o išorės požiūriu, kadangi žmonės šiuo sektoriumi pasitiki, jam toliau dovanojamos 

lėšos ir jame dirba savanoriai. Taip stabdomas rinkos nuosmukis (per pastarąjį nuosmukį 
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kooperatyvai prarado mažiau negu pelno siekiančios įmonės) ir mažinami viešųjų lėšų taupymo 

neigiami padariniai (jei visuomenė į tai reaguoja vieningai). 

 

SE – priemonė, galinti padėti įveikti struktūrines krizės priežastis. SE galima laikyti itin tinkama 

priemone ekonomikos krizei įveikti ne tik todėl, kad SE įmonės nepereina į finansų rinkas (galima 

išimtis – pelno siekiančios patronuojamosios įmonės, nesilaikančios SE steigimo ir valdymo 

principų), bet ir dėl naujo joje esamo santykio tarp asmens ir visuomenės, savarankiškumo ir 

tarpusavio priklausomumo, individualios ir kolektyvinės atsakomybės, kuris yra būdingas 

aukštesniam žinių ir inovacijų lygiui (taigi atitinka Lisabonos strategiją); tai kartais vadinama 

ketvirtuoju ekonomikos sektoriumi. 

 

SE yra žinių ekonomika, nes joje daug dėmesio skiriama kolektyviniam mokymuisi ir gebėjimams, 

o mokymasis visą gyvenimą (daugiau negu vien formalusis profesinis rengimas) yra neatsiejamas 

nuo ekonominės veiklos. 

 

Socialinėje ekonomikoje paslaugų teikimas yra grindžiamas tarpusavio santykiais, nes paslaugas 

kartu kuria gamintojai ir vartotojai, įtraukiamos suinteresuotosios šalys, o sudarant sandorius daug 

dėmesio skiriama juos pagrindžiantiems santykiams – plg. J. Gadrey. 

 

SE yra „paskirties ekonomika“ dėl savo atvirumo, grindžiamo kolektyvine nuosavybe, ir 

prieinamumo, siejamo su asmenine nuosavybe, dėl to, kad pirmenybė joje teikiama ne produktui, 

o jo paskirčiai (aprūpinimui būstu ar maistu, susisiekimui ir t. t.), papildomos vertės prekėms teikia 

paslaugos (kompleksiniai sprendimai), o požiūris į veiklą yra išties platus – plg. Du Tertre. 

 

SE yra žiedinė ekonomika: joje anksčiausiai buvo pradėti perdirbti ir pakartotinai naudoti produktai 

(popierius, kartonas, tekstilės gaminiai ir t. t.), vis daugiau investuojama į energijos taupymą, 

atsinaujinančiuosius energijos išteklius (pavyzdžiui, Danijos kooperatinės vėjo jėgainės, 

Prancūzijos Enercoop), ekologinę statybą ir remontą laikantis gamybos decentralizacijos požiūrio. 

 

Todėl akivaizdu, kad šiuo ekonominių ir socialinių sukrėtimų metu SE atlieka anticiklinį ir pažangų 

vaidmenį. Tačiau taip pat aiškėja, kad ji gali aktyviai dalyvauti naujame, labiau pagrįstame 

bendradarbiavimu, socialinio ir ekonominio reguliavimo procese (jį derinant su administraciniu ir 

konkurencinės veiklos reguliavimu), jei tik valdžios institucijos pripažintų išskirtinį SE gebėjimą 

suderinti ekonominę ir socialinę plėtrą be jokios hierarchijos, nelaikant socialinės plėtros vien tik 

ekonominės plėtros šalutiniu produktu. 

 

8.2  Socialinė ekonomika finansų krizės sąlygomis 

 

Šios finansų krizės svarbiausios aplinkybės yra gerai žinomos: pirma, tai dėl kapitalo globalizacijos 

padidėjusi tarptautinio kapitalo galia ir judumas, prie kurio labai prisideda valstybių (pavyzdžiui, 

Kuveito) investiciniai fondai. Esant tokiai tarptautinei finansinei padėčiai kyla vietos ir nacionalinio 

lygmens reguliavimo problemų. Antra, kadangi finansinės priemonės tampa sudėtingesnės, o 

finansų įstaigos yra vis glaudžiau tarpusavyje susijusios, svarbesnis vaidmuo tenka reguliavimo ir 

sertifikavimo sistemoms (pavyzdžiui, reitingų agentūroms) ir tarpusavio finansavimo 

organizacijoms. Tačiau paradoksalu tai, kad pagal iki šiol vykdytą politiką nacionalinis ir 

tarptautinis finansų sektoriaus reguliavimas buvo tik mažinamas, o kai 2008 m. kilo finansų krizė, 

ką nors dėl to daryti buvo jau per vėlu. 

 

Socialinės ekonomikos, ypač jos finansų sektoriaus, santykis su krize buvo kitoks. Visų pirma, 

krizė kilo ne dėl socialinės ekonomikos ir jos finansų įstaigų kaltės – krizės priežastys slypi tokiose 

visuomenės vertybėse kaip godumas ir asmenų bei socialinių grupių konkurencija, kurios yra 

svetimos SE. Antra, socialinės ekonomikos finansų įstaigos bent iš pradžių mažiau patyrė finansų 
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krizės poveikį, nes neturėjo daug bendra su tomis finansinio turto klasėmis, kurios sukėlė krizę, ir 

yra labiau susijusios su ekonomine veikla vietos lygmeniu. Vis dėlto užsitęsusi krizė ir 

sumažėjusios galimybės gauti kreditą galiausiai paveikė ir socialinės ekonomikos finansų sektorių 

(žr. Palomo, 2010 m.). Trečia, šiuo metu, kai galimybės gauti kreditą yra ribotos ir didėja finansinė 

atskirtis, SE įrodė savo gebėjimą diegti socialines inovacijas ir tenkinti socialinius poreikius jai 

būdingu solidariu alternatyvių formų finansavimu, kaip antai etiška bankininkyste arba socialine 

valiuta, – tai ne tik suteikia galimybių gauti paskolas, bet ir didina pasitikėjimą šio sektoriaus 

finansinėmis paslaugomis. Klasikinis pavyzdys yra mikrokreditų bankai, kuriuos įkurti idėja kilo 

Bangladešo ekonomistui 2006 m. Nobelio taikos premijos laureatui Mohammedui Yunusui: šios 

organizacijos ne tik padidino finansinę įtrauktį, bet ir suteikė balsą, perkamąją galią bei derybinę 

poziciją moterims tose valstybėse, kuriose jų socialinė ir finansinė padėtis iki tol buvo nepalanki. 

Europos organizacijų, teikiančių mažas paskolas moterims ir pažeidžiamų socialinių grupių 

žmonėms arba savo veiklą labiau grindžiančių etikos normomis, yra etiški bankai (Triodos Bank 

arba Italijos Banca Etica), Prancūzijos CIGALES (Clubs d'Investisseurs pour une Gestion 

Alternative et Locale de l'Épargne Solidaire – Solidaraus taupymo alternatyvaus vietos valdymo 

investuotojų klubai) ir bendruomenių plėtros finansų įstaigos (CDFI). Daugelis šių organizacijų yra 

tinklo INAISE narės. 

 

Socialinė ekonomika padeda reguliuoti kapitalo rinką: ji integruoja į finansų sektorių dideles 

visuomenės grupes, kurios negali patekti į tradicinį bankų sektorių; ji yra pagrindinis viešojo 

finansavimo ir subsidijų šaltinis nedaug išteklių turintiems žmonėms; joje kolektyviai valdomi SE 

veiklos ir organizacijų finansiniai srautai (kaip antai atlyginimų ir pensijų fondų, etiškų ir socialinių 

bankų, kredito kooperatyvų, taip pat kooperatyvų ir savidraudos draugijų pelningos veiklos 

rezervai ir kitos lėšos). Be to, kredito kooperatyvai per pastarąjį nuosmukį elgėsi pavyzdingai. 

Pastaroji tarptautinė finansų krizė kilo ne dėl jų kaltės ir juos paveikė mažiau negu kitas finansų 

įstaigas, tačiau jie sėkmingai subalansavo savo biudžetus ir toliau atlieka savo funkciją teikdami 

paskolas ir didindami finansinę įtrauktį. 

 

8.3  Socialinė ekonomika ekonomikos ir užimtumo krizės sąlygomis 

 

Socialinės ekonomikos papildoma socialinė nauda turbūt aiškiausiai matoma iš to, kaip ji 

reguliuoja daugybę darbo rinkos pusiausvyros sutrikimų. Nereikėtų stebėtis tuo, kad Europos 

valstybių vyriausybėse už socialinės ekonomikos rėmimą dažniausiai atsako darbo ir socialinių 

reikalų ministrai. 

 

Socialinė ekonomika laikui bėgant padėjo kurti naujas ir išsaugoti darbo vietas konkrečiuose 

sektoriuose ir įmonėse kilus krizėms ir (arba) gresiant uždarymui, didindama darbo vietų 

stabilumą, perkeldama darbo vietas iš šešėlinės į oficialią ekonomiką, padėdama išsaugoti 

įgūdžius (pavyzdžiui, amatus), atrasdama naujas profesijas (pavyzdžiui, socialinio pedagogo) ir 

teikdama galimybių įsidarbinti, ypač palankių sąlygų neturinčioms visuomenės grupėms ir tiems, 

kurie patiria socialinę atskirtį (žr. Demoustier, CIRIEC, 2000 m.). Kelių pastarųjų dešimtmečių 

statistikos duomenys parodė, kad Europos SE yra labai svarbus darbo vietų kūrimo sektorius, 

dėmesingesnis užimtumui negu kiti ekonomikos sektoriai, kaip parodyta tolesnėse lentelėse. 

 

Socialinė ekonomika padeda ištaisyti tris didelius darbo rinkos pusiausvyros trūkumus, kurie yra 

nedarbas, darbo neužtikrintumas ir bedarbių negalėjimas įsidarbinti, socialinė atskirtis bei atskirtis 

nuo darbo rinkos. Darbuotojų kooperatyvai ir kitos darbuotojų valdomos arba jiems priklausančios 

įmonės tradiciškai ėmėsi aktyviai spręsti šias problemas. Kilus krizei ir pramonės įmonėms, 

kuriose jie dirbo, patekus į sunkią ekonominę padėtį, nesuskaičiuojama daugybė darbuotojų ėmėsi 

restruktūrizuoti arba atgaivinti šias įmones kaip kooperatyvus, kad išsaugotų savo darbo vietas. 

Šiuo metu, kai darbo vietų prarandama visur, tiesioginių darbo vietų darbuotojų įmonėse 

padaugėjo. Pažymėtina (žr. Tomás-Carpi, 1997 m.), kad socialinės ekonomikos užimtumo lygį kur 

kas mažiau negu užimtumą pelno siekiančiame privačiajame sektoriuje veikia tiek bendrieji, tiek 
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sektorių produkcijos ir paklausos svyravimai (ekonomistų vadinami užimtumo prisitaikymu prie 

pajamų) ekonomikos ciklo nuosmukio ir produktų brandos etapuose. Tačiau socialinėje 

ekonomikoje sukurtų tiesioginių darbo vietų dalis taip pat buvo kur kas didesnė negu visoje 

Ispanijos ekonomikoje per ekonomikos ciklo pakilimus, kaip antai praėjusio amžiaus 10-ojo 

dešimtmečio antrojoje pusėje. 

 

Naujos socialinės ekonomikos organizacijos, kaip antai socialiniai kooperatyvai ir kitos savanorių 

organizacijos, dirbančios vadinamosiose naujosiose užimtumo srityse (pavyzdžiui, sveikatos ir 

socialinių paslaugų, švietimo, kultūros ir mokslinių tyrimų paslaugų), labai aktyviai kuria darbo 

vietas Europoje. Šios organizacijos savo didelį kūrybinį potencialą darbo rinkoje atskleidžia 

atrasdamos būdų pereiti nuo savanoriško prie mokamo darbo, planuoti darbo laiką, kurti naujas 

paslaugas, reguliuoti su jomis susijusį užimtumą (pavyzdžiui, pripažindamos naujas profesijas, 

dalyvaudamos derybose dėl kolektyvinių sutarčių ir t. t.) ir kurti naujas tiesiogines darbo vietas. 

 

Socialinė ekonomika, ypač vadinamosios integracijos įmonės, specialūs įdarbinimo centrai ir 

socialiniai kooperatyvai, atlieka ne mažiau svarbų vaidmenį integruodama visuomenės grupes, 

kurioms yra ypač sunku įsidarbinti, pavyzdžiui, dėl fizinės ar psichikos negalios arba dėl socialinių 

kliūčių, ir kurios ilgą laiką buvo atskirtos nuo darbo rinkos ir todėl atsidūrė „užburtame rate“, 

negalėdamos integruotis į visuomenę ir dirbti ir neretai patekdamos į visuomenės paribį ir skurdą. 

Galiausiai SE padėjo sukurti stiprų paslaugų sektorių ir padidinti lyčių lygybę Europos darbo 

rinkoje. 

 

Pasak šiame tyrime dalyvavusių nacionalinių korespondentų, užimtumą Europos socialinės 

ekonomikos sektoriuje krizė apskritai paveikė mažiau negu užimtumą tradicinėse privačiose 

įmonėse; tiesa, įvairiose valstybėse ir sektoriuose padėtis yra labai skirtinga. Apskritai krizės 

pirmojo etapo (2008–2010 m.) poveikis socialinės ekonomikos užimtumui buvo mažesnis negu 

tradicinio privačiojo sektoriaus užimtumui, nors vėliau dėl gilaus nuosmukio darbo vietų prarado ir 

socialinės ekonomikos įmonės. 

 

Tokioms tarptautinėmis aplinkybėmis, didėjant globalizacijai ir teritorijoms tampant labiau 

pažeidžiamoms, strategiškai yra svarbu gebėti sutelkti vietos ekonominį potencialą, pritraukti 

užsienio įmonių, stiprinti verslo struktūrą ir bendromis pastangomis atrasti naujų naudingų 

tarpusavio sąveikų, padėsiančių visais atžvilgiais atgaivinti konkrečias vietoves. Įsitikinta, kad 

tokiomis aplinkybėmis įvairių rūšių kooperatyvai (kaip antai žemės ūkio, kredito ir integracijos 

kooperatyvai), asociacijos ir kitos socialinės įmonės yra labai didelis turtas. 

 

Iš tiesų, kaip matyti iš kai kurių pirmesniame šio pranešimo skirsnyje nagrinėtų atvejų ir daugelio 

kitų tyrimų (Comeau ir kiti, 2001 m., Demoustier, 2005 m.), socialinė ekonomika turi milžinišką 

potencialą skatinti kaimo vietovių vidinę plėtrą, atgaivinti nuosmukį patyrusius pramoninius 

rajonus, atkurti ir atgaivinti nuskurdusius miestų rajonus; trumpai tariant, remti vietos ekonominės 

plėtros procesą, atgaivinti didelių teritorijų konkurencingumą, palengvinti jų nacionalinę bei 

tarptautinę integraciją ir sureguliuoti didelius teritorinius pusiausvyros sutrikimus. 

 

Ne mažiau svarbų vaidmenį socialinė ekonomika atlieka Europos visuomenės raidos procesuose. 

Šis socialinis sektorius dėl savo tiesioginio ryšio su visuomene ypač gerai geba nustatyti naujus 

poreikius ir atkreipti į juos institucijų bei tradicinių pelno siekiančių privačių įmonių dėmesį, o kai 

kuriais atvejais pasiūlyti išradingų priemonių šiems poreikiams tenkinti. 

 

Neseniai imtasi naujoviškų iniciatyvų, kurios pavadintos „naująja socialine ekonomika“, pavyzdžiui, 

užimtumo krizei kilus Europoje įvairaus teisinio statuso integracijos įmonės (kaip antai Italijos 

socialiniai kooperatyvai) ėmėsi kūrybiškai spręsti didelių darbuotojų grupių integracijos į darbo 

rinką problemas anksčiau, negu viešasis sektorius ėmė tai daryti aktyvia užimtumo politika. Yra 
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ekonominių iniciatyvų, kuriomis piliečiai siekia ištaisyti nevienodas sąlygas turtingų ir skurdžių 

valstybių tarptautinėje tarpusavio prekyboje, pavyzdžiui, sąžininga prekyba užsiimančios 

organizacijos. 

 

Čia aprašyti dalykai neaprėpia viso socialinės ekonomikos inovacinio potencialo. Technologinių 

inovacijų srityje, ypač ten, kur yra sukurtos socialinės ekonomikos inovacinės sistemos, 

sėkmingiau kuriamos ir skleidžiamos naujos idėjos bei naujovės. Svarbus šių sistemų bruožas yra 

tvirta įvairių regiono veikėjų, padedančių skatinti socialinę ekonomiką (pavyzdžiui, šios srities 

valdžios institucijų, universitetų, asociacijų ir pačios socialinės ekonomikos verslo sektoriaus) 

sąjunga. Keli pavyzdžiai galėtų būti Kvebekas, Mondragono kooperatinė bendrovė ir CEPES-

Andalūzijos sistema Pietų Ispanijoje. Trumpai tariant, socialinė ekonomika yra pajėgi diegti įvairių 

rūšių inovacijas, J. Schumpeterio įvardytas kaip produktų, procesų, rinkos ir organizacines 

inovacijas, ypač pastarąsias, kurios taip pat vadinamos socialinėmis inovacijomis. 

 

8.4  Socialinė ekonomika viešojo sektoriaus ir gerovės valstybės krizės sąlygomis 

 

Krizė itin pakenkė valstybių finansams, taigi ir socialinėms paslaugoms bei labiausiai 

pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Nepaisant žinomų krizę sukėlusių veiksnių ir jos poveikio 

valstybių finansams, neseniai regėjome, kaip iškilo naujas tarptautinio finansinio kapitalizmo 

pasaulinis gigantas, eufemistiškai vadinamas „rinkomis“, kurio strateginiai sąjungininkai yra 

reitingų agentūros, kai kurie centriniai bankai, tarp jų Europos Centrinis Bankas, Tarptautinis 

valiutos fondas ir Europos Komisija. Šio iškilimo priežastis buvo naujas tarptautinių finansų rinkų 

reguliavimo būdas, drastiškai pakeitęs skolinimo įmonėms, šeimoms ir viešajam sektoriui sąlygas. 

To padarinius patyrė tiek privatusis sektorius, sistemiškai sumažėjus vartojimui ir investavimui, 

tiek viešasis sektorius, kuriame iškilo nauja problema – valstybių skolos. Per pastaruosius du 

metus, dėl krizės įgyvendinant struktūrinio koregavimo politikos priemones, grindžiamas darbo 

rinkos reformomis ir smarkiu gerovės valstybės sektoriaus sumažinimu, vėl iškilo senos 

problemos, nors kadaise, po daugelio klestėjimo ir ekonomikos stabilumo metų, buvo manoma, 

kad jos įveiktos visiems laikams. Šios problemos – tai masinis nedarbas, darbo neužtikrintumas ir 

drastiškai sumažintas valstybės lėšų skyrimas būtiniausioms visuomenei prekėms ir paslaugoms, 

kaip antai sveikatos, švietimo ir socialinėms paslaugoms. 

 

Įtraukdama socialinę ekonomiką į politinį ir ekonominį procesą valstybė gali pasinaudoti jos 

pranašumais ir taip ne tik sustiprinti tikrą demokratiją, bet ir apskritai sėkmingiau vykdyti 

ekonominę politiką dėl kelių priežasčių: 

 

a) kadangi socialinė ekonomika yra artimesnė socialinėms problemoms ir todėl šiame 

sektoriuje yra sukaupta daugiau žinių apie socialines problemas, poreikius ir galimus sprendimus, 

įtraukus socialinę ekonomiką į ekonominės politikos planavimo procesą, būtų lengviau pasirinkti 

teisingus tikslus ir priemones; 

b) kadangi socialinė ekonomika daugiau dėmesio negu įprasta ekonomika skiria 

visuomenės interesams ir poreikiams, ji geba greičiau pripažinti naujus socialinius poreikius ir 

iškart imtis juos tenkinti. Tokia pažangi veikla gali būti naudinga valstybei; 

c) socialinė ekonomika, būdama iš esmės privatus ir socialinėms problemoms 

dėmesingesnis sektorius, gali papildyti valstybės priemones tada, kai valstybės galimybės dėl 

įvairių priežasčių yra ribotos. Čia galima pateikti du pavyzdžius; pirmasis iš jų – sveikatos ir 

švietimo paslaugų teikimas nelegaliems imigrantams: net jei tam pritaria visuomenė, valstybė šių 

paslaugų negali teikti tol, kol nepakeistos galiojančios taisyklės. Antrasis pavyzdys – tai atvejai, kai 

visuomenė (arba tam tikros visuomenės grupės) nepritaria valstybės ekonominėms priemonėms, 

nors jos įgyvendinamos pagal įstatymus, nes pati tos valstybės valdžia yra laikoma neteisėta (kaip 

antai Jungtinės Karalystės valdžia Šiaurės Airijos teritorijose). Abiem atvejais, tarpininkaujant 

socialinei ekonomikai, galima pasiekti tai, ko negali pasiekti valstybė; 
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d) kadangi socialinė ekonomika geba skatinti visuomenės dalyvavimą ir bendrą 

atsakomybę, įtraukiant ją į politinį ir ekonominį procesą galima pasiekti didesnį pritarimą 

ekonominės politikos priemonėms, nes prie tokių priemonių rengimo ir įgyvendinimo 

prisidedančios šalys jas priima kaip savas; taip valstybė gali sutelkti daugiau išteklių negu pajėgtų 

vien savo jėgomis ir gali atsirasti naujų galimybių veiksmingomis politikos priemonėmis atgaivinti 

paklausą atviroje ekonomikoje, ypač kai šios priemonės taikomos vietos lygmeniu, daugiausia 

dėmesio skiriant bendruomenės paslaugoms; 

e) galiausiai valstybės bendradarbiavimas su socialinės ekonomikos sektoriumi, turint 

omenyje tai, kaip šiame sektoriuje skiriami ir paskirstomi ištekliai, gali suteikti valstybei tikrumo, 

kad įvairioms politikos, ypač socialinės politikos, priemonėms skiriamos viešosios lėšos nebus 

nukreiptos kitur negu reikia ir pasisavintos privatiems interesams tenkinti (Vienney, 1994 m.). 

 

Turbūt vienas iš labiausiai pastebimų ir svarbiausių socialinės ekonomikos vaidmenų Europoje yra 

jos pastangos didinti socialinę įtrauktį tuo metu, kai didėja atskirtis. Šio vaidmens reikšmė 

artimiausioje ateityje turėtų didėti. 

 

Vienas svarbiausių Europos visuomenės uždavinių yra įveikti socialinę atskirtį ir atskirtį nuo darbo 

rinkos tokioje visuomenėje, kurioje socialinė integracija iš esmės vyksta dirbant mokamą darbą. 

Mokamas darbas suteikia žmonėms ne tik ekonominį savarankiškumą, bet ir orumą, teikia 

galimybių dalyvauti visuomenės gyvenime, naudotis paslaugomis ir patogumais. Todėl didžiausią 

atskirtį patiria tos socialinės grupės, kurios menkiau geba konkuruoti darbo rinkoje dėl savo 

gebėjimų, kvalifikacijos ar kultūros, pavyzdžiui, žmonės su fizine ar psichikos negalia, ilgalaikiai 

bedarbiai ir kai kurios mažumų grupės (pavyzdžiui, etninės mažumos, imigrantai). 

 

Tokiomis aplinkybėmis socialinė ekonomika, papildydama valstybės priemones, skirtas socialinei 

atskirčiai mažinti, ir ypač sudarydama sąlygas imtis tokių priemonių, įrodė savo didžiulį gebėjimą 

integruoti į visuomenę ir darbo rinką aiškiai palankių sąlygų neturinčius žmones ir mažiau 

palankias geografines vietoves. Tai visų pirma asociacijos, fondai, integracijos įmonės ir kitos 

socialinės įmonės, sumažinusios skurdą ir atskirtį (CIRIEC, 2000 m.; Spear ir kiti, 2001 m.). 

 

Vykstant didelėms socialinėms ir ekonominėms permainoms socialinė ekonomika taip pat padeda 

įveikti naujų rūšių atskirtį, kai trūksta galimybių naudotis paslaugomis arba užsiimti veikla, kaip 

antai finansinę ir vartotojų atskirtį. Per socialinę ekonomiką visuomenės gyvenime gali dalyvauti ir 

tos socialinės grupės, kurioms yra sunku tenkinti savo poreikius. Taigi dėl socialinės ekonomikos 

sustiprėjo visuomenės demokratinė kultūra, padidėjo socialinis aktyvumas (RedESMED, 2004 m.), 

o toms socialinėms grupėms, kurios anksčiau negalėjo dalyvauti ekonomikoje ir formuojant bei 

įgyvendinant viešąją, ypač vietos ir regioninę, politiką, suteikta galimybių išsakyti savo nuomonę ir 

dalyvauti derybose. 

 

Šis socialinės ekonomikos vaidmuo visais atžvilgiais dera su Europos socialiniu modeliu. Šiam 

modeliui istoriškai yra būdingas siekis viešosiomis ir privačiosiomis priemonėmis užtikrinti gerovę 

ir socialinę, ekonominę bei politinę integraciją visiems europiečiams. Šis uždavinys tebėra 

įtrauktas į išsiplėtusios ES darbotvarkę; tai rodo 2000 m. Europos Tarybos Ministrų Komiteto 

patvirtinta ir 2004 m. persvarstyta Socialinės sanglaudos strategija, kurioje socialinė sanglauda 

apibūdinta kaip visuomenės gebėjimas užtikrinti visų savo narių gerovę, kuo labiau sumažinti 

nelygybę ir išvengti susiskaldymo. Strategijoje skiriami keturi gerovės aspektai: lygios galimybės; 

orumas ir pripažinimas; laisvė ir asmens tobulėjimas; dalyvavimas ir suinteresuotumas. Socialinė 

ekonomika padeda paversti socialinę sanglaudą konkurencingu veiksniu. 

 

Turint omenyje ribotą valstybių pajėgumą teikti socialinei gerovei reikalingas prekes ir paslaugas, 

taip pat privačiojo sektoriaus pasiūlos šioje srityje ribotumą ir pusiausvyros trūkumus, SE vaidmuo 

ateityje galėtų būti dar svarbesnis. 
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9 SKYRIUS 

 

EUROPOS SĄJUNGOS POLITIKA IR SOCIALINĖ EKONOMIKA TEIKIANT PIRMENYBĘ 

STRATEGIJAI „EUROPA 2020“: FAKTAI IR POVEIKIS 

 

9.1. Socialinė ekonomika Europos Sąjungos politikoje: faktai ir požiūris 

9.2. Socialinė ekonomika pagal strategiją „Europa 2020“ 

9.3. Naujos socialinei ekonomikai skirtos Europos Sąjungos iniciatyvos 

 

 

9.1  Socialinė ekonomika Europos Sąjungos politikoje: faktai ir požiūris 

 

Per pastaruosius tris dešimtmečius įvairios ES valdžios institucijos socialinei ekonomikai skyrė vis 

daugiau dėmesio, nors ir su pertrūkiais bei įvairiose institucijose skirtingai. Vis labiau 

pripažįstamas svarbus socialinės ekonomikos vaidmuo Europos socialinei ir ekonominei plėtrai, 

įskaitant tai, kad SE yra vienas iš Europos socialinio modelio pagrindų. 

 

Ilgas kelias socialinės ekonomikos institucinio pripažinimo link ir jai konkrečiai skirtų Europos 

politikos priemonių kūrimas prasidėjo praėjusio amžiaus 9-ajame dešimtmetyje. Didžiausia 

pažanga buvo padaryta 1989 m. priėmus Komisijos komunikatą Tarybai „Verslas socialinės 

ekonomikos sektoriuje: Europos rinka be sienų“, kuriame pasiūlyta parengti Europos teisinį 

pagrindą kaip įstatus kooperatyvams, asociacijoms ir savidraudos draugijoms, taip pat tada, kai 

Europos Komisijos XXIII generaliniame direktorate buvo įsteigtas Socialinės ekonomikos skyrius. 

Per tą patį dešimtmetį dvi Bendrijos institucijos – Parlamentas ir Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas (EESRK) – paskelbė daug pranešimų, pasiūlymų ir rezoliucijų, kuriuose pabrėžė 

socialinės ekonomikos papildomą socialinę naudą, ir abiem atvejais buvo paskelbta po svarbų 

pranešimą. Parlamentas paskelbė pranešimus tokiomis temomis kaip antai kooperatyvų vaidmuo 

regioninei plėtrai (P. Avgerinos), kooperatyvų vaidmuo stiprinant Europą (K. H. Mihr) ir 

kooperatyvų vaidmuo vystomajam bendradarbiavimui (R. Trivelli), o E. Eyraud, L. Jospin ir 

M. C. Vayssade rezoliucijos pasiūlyme (1984 m.) Taryba ir Komisija buvo paragintos ištirti 

galimybes priimti Europos teisės aktą dėl asociacijų. EESRK kartu su Bendrijos kooperatyvų 

asociacijų koordinavimo komitetu (CCACC) rėmė 1986 m. Europos socialinės ekonomikos 

konferenciją ir paskelbė pirmąjį Europos kooperatyvų, savidraudos draugijų ir asociacijų tyrimą. 

 

Siekiant pripažinti socialinę ekonomiką ir įgyvendinant jai skirtas politikos priemones po 1989 m. 

buvo ir sėkmingų žingsnių į priekį, ir tam tikrų nesėkmių. Kaip jau minėta, pirma už socialinę 

ekonomiką konkrečiai atsakinga viešoji institucija buvo XXIII generalinio direktorato Socialinės 

ekonomikos skyrius, 1989 m. Europos Komisijos įsteigtas pirmininkaujant Jacquesui Delorsui. 

Nors šio skyriaus finansiniai ir žmogiškieji ištekliai buvo menki, jis parengė plataus užmojo darbo 

programą: 

 

 imtis iniciatyvos kooperatyvų, savidraudos draugijų, asociacijų ir fondų sektoriui sustiprinti; 

 priimti kooperatyvus, savidraudos draugijas ir asociacijas reglamentuojančius Europos teisės 

 aktus;  

 tirti šį sektorių; 

 užtikrinti šiam sektoriui taikomų ES politikos priemonių nuoseklumą; 

 palaikyti ryšius su šiam sektoriui atstovaujančiomis federacijomis; 

 užmegzti ryšius su neorganizuotais šio sektoriaus segmentais; 
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 geriau informuoti tuos, kas atsako už sprendimų priėmimą, apie kooperatyvus, savidraudos 

draugijas, asociacijas ir fondus; 

 vertinti šio sektoriaus problemas; 

 atstovauti Komisijai sprendžiant susijusius klausimus kitų ES institucijų darbe. 

 

Šis skyrius 2000 m. buvo pertvarkytas ir jo kompetencijos sritis padalyta dviem generaliniams 

direktoratams: Įmonių ir pramonės GD, kuriame įsteigtas B3 skyrius (Amatai, mažosios įmonės, 

kooperatyvai ir savidraudos draugijos), daugiausia dėmesio skiriantis kooperatyvų, savidraudos 

draugijų, asociacijų ir fondų verslo aspektams; ir Socialinių reikalų GD, atsakingas už asociacijas 

ir fondus. 

 

Kartu su minėtuoju skyriumi svarbios socialinės ekonomikos rėmėjos buvo šios ES institucijos: 

 

 Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) – Europos Sąjungos 

konsultacinis organas. Jo III grupėje dirba socialinės ekonomikos atstovai, sudarę 

socialinės ekonomikos skyrių. Pastaraisiais metais EESRK itin aktyviai dirbo ir pateikė 

keletą nuomonių.  

 Europos Parlamentas. Jis visų pirma 1990 m. sudarė Europos Parlamento Jungtinę 

socialinės ekonomikos grupę, kuri vėliau buvo išardyta ir vėl susibūrė 2005 m. 

 

Kitas organas buvo Kooperatyvų, savidraudos draugijų, asociacijų ir fondų konsultacinis komitetas 

(CMAF), įsteigtas 1998 m. kad galėtų teikti nuomones įvairiais klausimais, susijusiais su socialinės 

ekonomikos rėmimu ES lygmeniu. Šis komitetas buvo panaikintas 2000 m. pertvarkius Komisijos 

sudėtį, tačiau paties SE sektoriaus organizacijų iniciatyva buvo netrukus surengta Nuolatinė 

Europos kooperatyvų, savidraudos draugijų, asociacijų ir fondų konferencija (CEP-CMAF) kaip 

Europos platforma, kurios paskirtis – palaikyti ryšius su Europos institucijomis. 

 

ES institucijos įgyvendindamos priemones nuolat susiduria su dvejopa socialinės ekonomikos 

problema: nepakankamu teisiniu pagrindu ir nepakankamu bei pernelyg plačiu jos koncepcijos 

apibrėžimu, kadangi pagrindiniuose ES teisės aktuose (Romos ir Mastrichto sutartyse) socialinė 

ekonomika nėra aiškiai minima, jos apibrėžimas (jei jis apskritai egzistuoja) yra pagrįstas ne tiek 

vykdoma veikla, kiek teisine forma, taip pat vartojama daugybė įvairių terminų (trečiasis sektorius, 

pilietinė visuomenė ir t. t.) ir tai kliudo susitarti dėl vieno bendro termino šiam reiškiniui pavadinti. 

 

Svarbiausia pažanga siekiant socialinės ekonomikos teisinio pripažinimo ir didesnio matomumo: 

 

 Europos konferencijos, kurias organizuoja Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios 

valstybės narės arba kurios organizuojamos šio pirmininkavimo tvarka; 

 vieną po kitos teikiant EESRK nuomones, taip pat Europos Parlamento Jungtinės socialinės 

ekonomikos grupės, o kartais ir Regionų komiteto ar net Komisijos iniciatyvas ir nuomones, 

pavyko padidinti socialinio sektoriaus ir jo sudedamųjų dalių matomumą; 

 Europos MVĮ stebėjimo tarnybos šeštosios ataskaitos (2000 m.) tema buvo asociacijos ir 

fondai; 

 Europos kooperatinės bendrovės statutas, priimtas siekiant suderinti ir propaguoti veiklą 

tarptautiniu lygmeniu ir teikti institucinę paramą kai kurioms Europos verslo iniciatyvoms, yra 

geras pavyzdys tiek naujosioms ES valstybėms narėms, tiek valstybėms, kuriose nėra 

konkrečių kooperatyvams skirtų įstatymų, kaip antai Jungtinei Karalystei ir Danijai; 

 neseniai priimtas reglamentas dėl socialinių sąlygų sudarant sutartis; 

 socialinėms įmonėms vis palankesnė politika. 
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Pagrindiniai tikslai, su kuriais siejama socialinė ekonomika, yra užimtumas, socialinės paslaugos ir 

socialinė sanglauda, todėl jiems teikiama pirmenybė pagal dvi pagrindines viešosios politikos 

kryptys: socialinės integracijos ir integracijos į darbo rinką politiką ir vietos plėtros bei darbo vietų 

kūrimo politiką. Šiuo atveju didžiulė pažanga yra ES institucijų suinteresuotumas įtraukti socialinę 

ekonomiką siekiant šių tikslų, nors iš tiesų aiškėja, kad SE potencialas ir nauda, kurią ji galėtų 

duoti Europos ekonomikai ir visuomenei, suvokiami pernelyg siaurai, kaip jau aptarta šio 

pranešimo 9 skyriuje. 

 

Socialinei ekonomikai konkrečiai skirtos Europos biudžeto politikos iki šiol nepavyko patvirtinti; 

abu bandymai tai padaryti iki šiol buvo nesėkmingi. Pirmąja Bendrijos kooperatyvams, 

savidraudos draugijoms, asociacijoms ir fondams skirta daugiamete darbo programa (1994–

1996 m.) buvo siekiama remti Europos socialinę ekonomiką įgyvendinant konkrečius 

tarpvalstybinius projektus ir skiriant jai dėmesio ES politikoje (statistikos, profesinio mokymo, 

mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos srityse). Šią programą su numatytu 

5,6 mln. EUR biudžetu patvirtino Europos Parlamentas, tačiau ją atmetė Taryba. Ta pati lemtis 

ištiko antrąjį socialinės ekonomikos daugiametės programos pasiūlymą. Apie Tarybos ir 

Parlamento prieštaravimus šioje srityje galima spręsti iš socialinei ekonomikai skirto biudžeto, kurį 

1977 m. Taryba atmetė, o Parlamentas jį vėl patvirtino. 

 

Socialinė ekonomika į ES biudžeto politiką įtraukiama per užimtumo ir socialinės sanglaudos 

politikos sistemą ir konkrečiai per daugiamečius biudžetus, skirtus MVĮ ir užimtumui skatinti, 

pavyzdžiui, iniciatyvą ADAPT, socialinei integracijai ir integracijai į darbo rinką skirtą iniciatyvą 

EQUAL, vietos užimtumo iniciatyvoms bei vietos socialiniams ištekliams skirtas programas; 

socialinei ekonomikai taip pat skiria dėmesio Europos socialinis fondas (ESF) savo priemonėmis 

remdamas vietos iniciatyvas (papildoma priemonė „10b“); pagal šias priemones aiškiai nurodomas 

socialinės ekonomikos vaidmuo. Šios aiškios nuorodos yra susijusios su tuo, kaip socialinė 

ekonomika pripažįstama pagal Lisabonos strategijos užimtumo ir vietos plėtros programą. 

 

Šios programos turėjo visapusiškai sisteminantį poveikį tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu 

padėdamos vienyti ir stiprinti Europos socialinės ekonomiką – jos federacijas, tinklus, tyrimus, 

kultūrą ir politiką. Programa EQUAL yra itin svarbi: pagal ją remiami projektai, kuriuose dalyvauja 

socialinės ekonomikos subjektai, pavyzdžiui, projektai, skirti nacionalinei socialinei ekonomikai 

(trečiajam sektoriui), ypač vietos bendruomenėms teikiamoms paslaugoms, stiprinti ir užimtumo 

kokybei gerinti. Pagal šios programos projektus taip pat vyksta paskaitos ir diskusijos, nepaprastai 

svarbios siekiant plačiau paskleisti socialinės ekonomikos koncepciją. Ši programa daro didelį 

poveikį tokioms valstybėms kaip Lenkija, Airija ir Austrija. 

 

Komisija 1997 m. Europos Parlamento iniciatyva pradėjo svarbią bandomąją programą „Trečiasis 

sektorius ir užimtumas“ – tai vienintelė svarbi socialinei ekonomikai konkrečiai skirta programa, 

kuria siekiama tirti ir stiprinti trečiojo sektoriaus užimtumo potencialą. Pagal šią Komisijos 

Užimtumo ir socialinių reikalų generalinio direktorato iki 2001 m. įgyvendintą bandomąją programą 

buvo pradėtas 81 projektas; bendra visų projektų lėšų suma siekė beveik 20 mln. EUR. Programa 

nebuvo pratęsta. 

 

Tikimasi, kad šis teigiamas poveikis bus pastebėtas ir naujosiose valstybėse narėse. Taip 

socialinė ekonomika padės Europai stiprėti ir įtvirtinti Europos projektą. 

 

Europos politinėje struktūroje, perkeliant ES politikos priemones į valstybių narių nacionalinę teisę, 

yra svarbu suteikti pagrindinį vaidmenį nacionalinėms vyriausybėms. 

 

Kelių iniciatyvų taip pat ėmėsi Įmonių generalinis direktoratas (Hypsman, 2003 m.): Komisija 

šiame generaliniame direktorate 2000 m. sudarė įmonių politikos grupę, kuri įgaliota konsultuoti 

Komisiją visais šios srities klausimais. Ši ekspertų grupė ir diskusijų bei konsultacijų forumas, 
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kuriame dalyvauja verslo sektoriaus aukšto lygio specialistai ir valstybių narių atstovai, nagrinėja 

bendruosius įmonių politikos klausimus ir padeda Komisijai skleisti gerąją patirtį. Šioje grupėje taip 

pat dalyvauja socialinės ekonomikos atstovai. Į jos darbotvarkę įtrauktos žaliosios knygos dėl 

verslumo ir socialinės įmonių atsakomybės, taip pat ataskaita dėl veiksnių, nuo kurių priklauso 

verslo konkurencingumas. 

 

Siekiant SE pripažinimo ir įgyvendinant jai skirtą ES lygmens politiką daroma šiokia tokia pažanga, 

tačiau tam prieštarauja du pagrindiniai ES darbotvarkės ir politikos aspektai: visų pirma, kovos su 

monopolijomis politikos daromos kliūtys, nes pagal šią politiką kooperatinė veikla laikoma 

„susitarimais“, t. y. konkurenciją ribojančia praktika, kurią dėl to reikėtų uždrausti; antra, šiuo metu 

vykstantis valstybės paramos politikos ir visuotinės svarbos paslaugų finansavimo persvarstymas: 

vieninteliai atvejai, kai dėl valstybės paramos reikalingumo nekyla abejonių, yra socialinės sąlygos 

sudarant sutartis ir ne pelno asociacijos. 

 

9.2 Socialinė ekonomika pagal strategiją „Europa 2020“ 

 

Pirmojoje 2010 m. pusėje, kai atrodė, kad blogiausias šios ekonomikos krizės etapas jau įveiktas, 

Europos Komisija paskelbė strategiją „Europa 2020“, siekdama, kad Europa tvariai atsigautų, 

energingai ir ryžtingai naudodamasi visais jos visuomenės teikiamais pranašumais ir galimybėmis. 

Trys pagrindiniai strategijos „Europa 2020“ prioritetai yra pažangus augimas (žiniomis ir 

inovacijomis pagrįsto ūkio vystymas), tvarus augimas (tausiau išteklius naudojančio, 

ekologiškesnio ir konkurencingesnio ūkio skatinimas) ir integracinis augimas (didelio užimtumo 

ūkio, kuriame užtikrinta ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda, skatinimas). Pagal šiuos 

prioritetus nustatyti penki konkretūs tikslai: padidinti užimtumą nuo 69 % iki 75 %; investuoti 3 % 

BVP į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą; sumažinti šiltnamio efektą, plėtoti atsinaujinančiųjų 

išteklių energetiką ir efektyviau vartoti energiją; sumažinti mokyklos nebaigiančių žmonių skaičių; 

25 % sumažinti skurdžiai gyvenančiųjų skaičių. Praėjus dvejiems metams, 2012 m. viduryje, šie 

tikslai atrodo dar sunkiau pasiekiami negu 2010 m. Europos Sąjungoje išaugo skurdas ir nedarbas 

(joje yra 25 mln. bedarbių), o socialinės ir ekonominės sanglaudos nepavyko padidinti. Be to, 

vyriausybėms stengiantis bet kokia kaina subalansuoti biudžetus mažėja socialiniai pervedimai bei 

pajamų perskirstymas ir kyla didelė grėsmė gerovės valstybei. Dėl to, žinoma, yra dar sunkiau 

grįžti į pažangaus ir tvaraus augimo kelią. 

 

Koks gali būti socialinės ekonomikos vaidmuo siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų? Neseni 

mokslo darbai, moksliniai tyrimai ir empiriniai duomenys patvirtina, kad socialinė ekonomika gali 

padėti pasiekti šiuos tikslus. Dėl socialinės ekonomikos įmonių organizacinės struktūros ir vertybių 

sistemos jų objektyvios funkcijos sudaro įvairiapusę darnią sistemą, kurioje susiejami ir vienas su 

kitu dera ekonominiai ir socialiniai tikslai, todėl visos socialinės ekonomikos įmonės yra labai 

naudingos visuomenei tiek makroekonominiu, tiek socialiniu požiūriu. 

 

Siekiant pažangaus augimo įsitikinta, kad socialinė ekonomika padeda vystyti žiniomis ir 

inovacijomis pagrįstą ūkį. Socialinės ekonomikos potencialas aiškiai aprėpia visas įmanomas jos 

organizacines formas ir ekonominės veiklos rūšis. Žinoma daugybė pavyzdžių, kai organizacinių 

arba socialinių inovacijų imasi kooperatyvai ir kitos panašios pramonės, žemės ūkio, paslaugų ir 

finansų sektoriaus įmonės. Finansų sektoriuje paplito etiška bankininkystė ir mikrokreditai, kurių 

socialinė nauda yra labai didelė. 

 

Su konkrečiomis geografinėmis vietovėmis siejamos itin pažangios inovacinės sistemos, 

kuriančios savo inovacijų grandines, kaip antai Italijos kooperatyvų konsorciumai, kai kurių 

Europos valstybių žemės ūkio maisto produktų kooperatinės gamybos grandinės arba garsioji 

Ispanijos Mondragono (Mondragón) kooperatyvų grupė. Pastarosios grupės naujoviškas labiau 
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dalyvavimu pagrįsto ir demokratinio valdymo modelis ir jos darbuotojų didesnis atsidavimas 

įmonės labui dėl bendros nuosavybės suteikė jai konkurencinį pranašumą rinkoje ir padeda geriau 

atlaikyti ekonomikos krizę. 

 

Siekiant tvaraus augimo tikslo svarbu tai, kad vertybių sistemos, kuriomis remiasi socialinės 

ekonomikos įmonės, skatina jas solidarizuotis su aplinka, internalizuoti socialines sąnaudas ir 

daryti teigiamą išorinį poveikį. Kooperatyvų, kurie kaupia nedalomą turtą ir veikloje vadovaujasi 

atvirumo principu, solidarumo nauda taip pat atsiskleidžia laikui bėgant, per daugelį metų – šie 

fondai perduoda gamybinį turtą ateities kartoms ir toliau tvariai augti. Geras pavyzdys yra 

Mondragono grupė; kitaip negu kapitalistinės įmonės, kurios dažnai perkelia gamybą iš vienos 

vietos į kitą, taip nuskurdindamos vietoves, iš kurių išsikelia, per pastaruosius ketverius metus 

Mondragono kooperatyvai, išplėtę veiklą tarptautiniu mastu, laikydamiesi gamybos paskirstymo 

daugelyje vietų strategijos, pačioje Mondragono vietovėje iš viso 10 % padidino darbo vietų skaičių 

savo gamyklose. 

 

Siekiant užimtumo tikslų turima svarbių empirinių įrodymų, kad socialinė ekonomika padeda 

veiksmingai mažinti nedarbą, darbo neužtikrintumą, pažeidžiamų grupių socialinę atskirtį ir atskirtį 

nuo darbo rinkos. Pavyzdžiui, Ispanijoje, kurioje nedarbas yra didžiausias iš visų Europos 

valstybių, darbo vietų kooperatyvuose per 2008–2012 m. sumažėjo 9 %, kai tuo pačiu metu 

privačiajame sektoriuje mokamų darbo vietų iš viso sumažėjo virš dviejų kartų daugiau – 19 %. 

Kitose valstybėse, pavyzdžiui, Italijoje, užimtumas darbuotojų kooperatyvuose per krizę 

pastaraisiais metais tebėra didelis, kur kas didesnis negu tradicinėse privačiosiose įmonėse. 

 

Siekiant konkretaus tikslo mažinti skurdą ir socialinę atskirtį nepaprastai išaugo socialinių įmonių 

vaidmuo ne tik Šiaurės ir Pietų Europoje, bet ir naujosiose Vidurio ir Rytų Europos ES valstybėse 

narėse. Vis dėlto reikėtų prisiminti, kad prie integracinio augimo veiksmingai prisideda ne tik 

socialinės įmonės, bet ir visos socialinės ekonomikos įmonės, nepriklausomai nuo jų verslo 

pobūdžio. Socialinės ekonomikos įmonių socialinė nauda siejama ne su jų konkrečia gamybos 

veikla, o jų organizacine sistema ir vertybėmis – asmens teisės joms yra svarbiau nei kapitalas ir 

jos taikomomis priemonėmis užtikrina, kad gautos pajamos ir turtas būtų paskirstomi teisingai. 

 

Akivaizdu, kad visa socialinė ekonomika atlieka nepakeičiamą vaidmenį stiprinant Europą ir gali 

padėti įgyvendinti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo prioritetus. Tačiau priemonės, 

kuriomis Komisija iki šiol rėmė SE, yra per siauro pobūdžio ir skirtos tik socialinėms įmonėms. 

Pagal šias priemones, nepaisant didžiulio visos socialinės ekonomikos potencialo, dauguma SE 

įmonių nepatenka į oficialias iniciatyvas, kuriomis skatinamas kolektyvinis verslumas, toks 

būdingas šiam sektoriui. 

 

9.3  Naujos socialinei ekonomikai skirtos Europos Sąjungos iniciatyvos 

 

Socialinė ekonomika arba, tiksliau sakant, socialinės įmonės, į Europos Komisijos darbotvarkę iš 

tiesų įtraukta tik 2011 m. pradžioje. Tai padaryta dėl kelių priežasčių: ekonomikos krizės dydis ir 

didėjantis nepasitikėjimas Europos institucijomis paskatino Komisiją ieškoti alternatyvių 

sprendimų; kilo nauja visuomenės ir institucijų reikalavimų banga, pavyzdžiui, Europos akademinė 

bendruomenė 2010 m. spalio mėn. paskelbė atvirą laišką „Nuo žodžių prie darbų. Parama 

kooperatinėms ir socialinėms įmonėms kuriant įtraukesnę, tvaresnę ir klestinčią Europą“ 

(angl. FROM WORDS TO ACTION: Supporting cooperative and social enterprises to achieve a 

more inclusive, sustainable and prosperous Europe), Europos Parlamentas 2009 m. priėmė 

rezoliuciją dėl socialinės ekonomikos (P. Toia pranešimas), o Europos ekonomikos ir socialinių 

reikalų komitetas – nuomonę dėl įmonių rūšių įvairovės; visa tai paskatino Komisiją skirti daugiau 

dėmesio socialinei ekonomikai. Kadangi reikėjo persvarstyti nuo 2008 m. taikytą Smulkiojo verslo 
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aktą, tai taip pat paskatino labiau domėtis socialinėmis įmonėmis; buvo ir kitų ne mažiau svarbių 

aplinkybių, pavyzdžiui, augantį socialinių įmonių populiarumą pastebėjo kai kurie Europos politikai. 

 

Naujajam Komisijos požiūriui padarė įtaką du veiksniai: 

 

2011 m. vasario 23 d. Komisija paskelbė komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 

ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Smulkiojo verslo akto Europai 

apžvalga“ (COM(2011) 78 final). Juo daugiausia siekta apžvelgti Smulkiojo verslo akto taikymą ir 

įvertinti naujuosius Europos MVĮ poreikius dabartinėmis ekonominėmis aplinkybėmis. Šiame 

komunikate konkrečiai minima „socialinė ekonomika“; Komisija pažadėjo, kad ji „iki 2011 m. 

pabaigos patvirtins Socialinę verslo iniciatyvą, kurioje daugiausia dėmesio bus skiriama socialinius 

tikslus įgyvendinančioms įmonėms.“ 

 

Šiuo tikslu Komisija 2011 m. spalio 25 d. paskelbė naują komunikatą Tarybai, Europos 

Parlamentui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Socialinio verslo 

iniciatyva. Socialinėms įmonėms plėtoti palankios aplinkos kūrimas socialinių inovacijų 

ekonomikoje“ (COM(2011) 682 final). Tuo pačiu metu (spalio 26 d.) Europos ekonomikos ir 

socialinių reikalų komitetas priėmė nuomonę dėl socialinio verslumo ir socialinių įmonių. 

 

Be to, 2011 m. balandžio 13 d. Komisija priėmė naują komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, 

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Bendrosios rinkos aktas. 

Dvylika svertų augimui skatinti ir pasitikėjimui stiprinti. Bendros pastangos skatinti naująjį augimą“. 

Aštuntasis iš šiame dokumente minimų svertų yra socialinis verslumas, siejamas su socialine 

ekonomika. Pagal jį „skatinama plėtra įmonių, kurios siekia ne tik teisėtos finansinės naudos, bet ir 

visuotinės svarbos, socialinio, etinio ar aplinkosauginio vystymo tikslų“. 
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10 SKYRIUS 

UŽDAVINIAI IR IŠVADOS 

 

 

 

10.1 Socialinė ekonomika – naujai besiformuojantis sektorius visuomenėje, kuriai 

būdinga įvairovė 

 

Pagrindinė ir aiškiausiai pastebima pastarojo meto socialinės ekonomikos raidos tendencija yra 

tai, kad ji Europos visuomenėje įsitvirtina kaip socialinės naudos ramstis tarp kapitalistinio ir 

viešojo sektorių, kurį sudaro daugybė įvairių subjektų: kooperatyvų, savidraudos draugijų, 

asociacijų, fondų ir kitų panašių įmonių bei organizacijų. 

 

Piliečių būrimosi į asociacijas judėjimas šiuo metu labai stiprėja remdamas solidaraus verslo 

iniciatyvas, skirtas valstybės remiamų arba socialinių prekių gamybai ir paskirstymui. Vis glaudesnį 

asociacijų ir kooperatinių judėjimų bendradarbiavimą rodo daugybės jų projektų ir veiklos plėtra, 

pavyzdžiui, socialinių įmonių atveju. Šių iniciatyvų gebėjimas patenkinti pastaraisiais 

dešimtmečiais atsiradusius naujus socialinius poreikius dar kartą patvirtino SE svarbą. 

 

SE ne tik įrodė, kad geba padėti sėkmingai spręsti naująsias socialines problemas, bet ir 

sustiprino savo poziciją tradiciniuose, kaip antai žemės ūkio, pramonės, paslaugų, mažmeninės 

prekybos, bankų ir savidraudos, sektoriuose. Kitaip tariant, SE taip pat tampa žinoma kaip 

institucija, būtina, kad stabiliai ir tvariai augtų ekonomika, būtų teisingiau paskirstomos pajamos ir 

turtas, paslaugos atitiktų poreikius, didėtų socialinius poreikius tenkinančios ekonominės veiklos 

vertė, būtų ištaisyti darbo rinkos pusiausvyros sutrikimai ir gilėtų bei stiprėtų ekonominė 

demokratija. 

 

Naujoji SE – besiformuojantis sektorius, kuris tampa vis labiau nepakeičiamas imantis tinkamų 

priemonių naujoms pasaulio ekonomikos ir visuomenės problemoms spręsti. Šios problemos 

skatina labiau domėtis vaidmeniu, kurį naujoji SE gali atlikti gerovės visuomenėje. 

 

10.2 Būtinybė tinkamai apibrėžti socialinės ekonomikos koncepciją 

 

SE sektorius turi nedelsdamas imtis uždavinio įveikti savo institucinį nematomumą. Šis 

nematomumas aiškinamas ne tik tuo, kad SE, kaip naujas ekonominės sistemos sektorius, dar tik 

formuojasi, bet ir tuo, kad ji nėra apibrėžta kaip koncepcija, t. y. nėra aiškiai ir tiksliai nustatytos 

įvairių SE įmonių ir organizacijų savybės ir konkretūs bruožai, skiriantys jas nuo kitų subjektų. 

 

Šioje srityje pastaraisiais metais pastebėta, kad SE koncepcija yra vis aiškiau apibrėžiama ir į šį 

procesą įsitraukia tiek patys SE veikėjai per jiems atstovaujančias organizacijas, tiek mokslo ir 

politinės institucijos. Šiame pranešime pateikiama SE koncepcija yra pagrįsta Europos Komisijos 

socialinės ekonomikos įmonių palydovinių sąskaitų rengimo vadove pateiktais kriterijais, 

atitinkančiais SE apibrėžimus, paskelbtus naujausioje ekonomikos literatūroje ir siūlomus pačių 

SE organizacijų. 

  

10.3 Socialinės ekonomikos teisinis apibrėžimas ir pripažinimas nacionalinėse 

sąskaitose 

 

Apibrėžus SE koncepciją bus galima spręsti SE tapatybės ES ir jos valstybių narių teisinėse 

sistemose problemą. Nors kai kurios Europos valstybės ir pati ES yra pripažinusios pačią socialinę 

ekonomiką ir kai kurias jos sudedamąsias dalis keliuose teisės aktuose, būtina aiškiai teisiškai 
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apibrėžti SE sritį ir kriterijus, kuriuos turi atitikti jos sudedamosios dalys, kad SE būdingos savybės 

nebūtų apibrėžtos pernelyg bendrai ir negrėstų pavojus, kad ji praras savo socialinį naudingumą. 

 

Būtina priimti teisinį SE statutą ir nustatyti veiksmingus teisinius priskyrimo šiam sektoriui 

apribojimus, kad ne SE organizacijos negalėtų pasinaudoti SE organizacijų teisinio statuso arba 

SE skatinimo viešosios politikos priemonių teikiama nauda. 

 

Šiame pranešime taip pat parodytas SE augimas; šiame sektoriuje yra daugiau kaip 11 mln. 

tiesioginių darbo vietų, kurios sudaro 6 % viso ES užimtumo. Tačiau tai neatskleidžiama 

nacionalinėse sąskaitose ir šis trūkumas yra dar viena didelė problema. 

 

Pagal dabartines nacionalinės apskaitos taisykles, parengtas mišrių ekonomikos sistemų 

klestėjimo laikotarpiu, SE nepripažįstama atskiru instituciniu sektoriumi, todėl yra sunku rengti 

reguliarius, tikslius ir patikimus ekonominės statistikos duomenis apie SE subjektus. Tarptautiniu 

mastu labai didelė kriterijų, pagal kuriuos rengiami statistikos duomenys, įvairovė kliudo atlikti 

lyginamąją analizę ir tinkamai pagrįsti požiūrius, pagal kuriuos siekiama atkreipti dėmesį į 

akivaizdų SE įnašą siekiant pagrindinių ekonominės politikos tikslų. 

 

Europos Komisijos neseniai paskelbtas Socialinės ekonomikos įmonių palydovinių sąskaitų 

rengimo vadovas yra svarbus žingsnis siekiant vienos SE dalies institucinio pripažinimo 

nacionalinių sąskaitų sistemose. Šiame vadove išaiškinta metodika, pagal kurią nacionalinių 

sąskaitų sistemoje (1995 m. ESS) ES mastu galima rengti patikimus ir suderintus statistikos 

duomenis apie penkias pagrindines SE įmonių grupes: a) kooperatyvus, b) savidraudos draugijas, 

c) SE įmonių grupes, d) kitas panašias SE įmones ir e) SE įmonėms paslaugas teikiančias ne 

pelno institucijas. 

 

Europos SE šioje srityje susiduria su dvejopa problema. Pirma, SE atstovaujančioms 

organizacijoms svarbu, kad jų balsas būtų išgirstas Europos Komisijoje ir kiekvienoje valstybėje 

narėje, taigi būtų įgyvendinti minėtame vadove pateikti pasiūlymai. Joms konkrečiai reikia, kad 

pagal vadove nustatytus SE srities apibrėžimo kriterijus kiekvienoje ES valstybėje narėje būtų 

parengtas Socialinės ekonomikos įmonių statistikos registras, taigi būtų galima rengti į šiuos 

registrus įtrauktų įmonių palydovines sąskaitas. 

 

Antra, šioms organizacijoms svarbu skatinti iniciatyvas, kad būtų galima parengti didelio SE 

segmento, kurio Europos Komisijos vadovas neaprėpia, patikimus ir suderintus statistikos 

duomenis. Šį segmentą daugiausia sudaro asociacijos ir fondai, įtraukti į Jungtinių Tautų 

Nacionalinių sąskaitų sistemos ne pelno institucijų vadovą. Į šį NPI vadovą taip pat įtraukta daug 

ne pelno organizacijų, kurios nėra SE dalis, tačiau būtų įmanoma atskirti ne pelno organizacijų, 

atitinkančių šiame pranešime pateiktus SE apibrėžimo kriterijus, statistikos duomenis nuo ne 

pelno sektoriaus statistikos duomenų, rengiamų pagal NPI vadovą. 

 

10.4 Įvairių socialinės ekonomikos federacijų veiklos koordinavimas 

 

Kadangi SE yra būdingas pliuralizmas ir formų įvairovė, jai reikia stiprių organizacijų, kurios 

atstovautų įvairioms SE įmonių ir organizacijų grupėms. Tačiau bendra jų visų tapatybė ir bendri 

visus SE dalyvius siejantys interesai perša mintį, kad reikia ir patartina visomis išgalėmis stengtis 

pasiekti visos SE asociacijų veiklos koordinavimą tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu 

visoje Europoje. Kuo pastebimesnis ir stipresnis yra kolektyvinis SE įvaizdis, tuo daugiau 

veiksmingų priemonių ir plėtros galimybių gauna kiekviena šio sektoriaus subjektų grupė. 
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10.5 Socialinė ekonomika ir socialinis dialogas 

 

Pasiekti, kad SE būtų pripažinta savarankiška socialinio dialogo dalyve, yra nelengvas uždavinys. 

 

SE yra tapusi viena pagrindinių pilietinės visuomenės institucijų ir labai padeda organizuoti jos 

būrimąsi į asociacijas bei stiprinti dalyvaujamąją demokratiją. Tačiau SE taip pat yra galingas 

ekonominis ir socialinis subjektas, turintis savitų bruožų, kurie nedera su tradicine darbdavių ir 

darbuotojų dichotomija ir dėl kurių yra būtina aiškiai pripažinti SE socialinio dialogo dalyve. 

 

Antrojoje XX a. pusėje, mišrių ekonomikos sistemų klestėjimo laikotarpiu, pagrindiniai veikėjai, 

kurie derėjosi dėl viešosios politikos (visų pirma pajamų politikos), buvo vyriausybės, darbdavių 

organizacijos ir profesinės sąjungos. Tačiau šio meto ekonomikai yra būdinga didesnė įvairovė, 

todėl būtina, kad socialiniame dialoge tiesiogiai dalyvautų visi jos sektoriai: darbdavių federacijos, 

profesinės sąjungos, vyriausybės ir toji didelė socialinių ir ekonominių subjektų, verslininkų ir 

darbdavių grupė, kuri sudaro naująją SE ir atlieka vis svarbesnį vaidmenį išsivysčiusiose pasaulio 

šalyse. 

 

Kartu su klasikinėmis kolektyvinėmis derybomis turėtų būti teikiami pasiūlymai organizuoti socialinį 

dialogą, kuriame dalyvautų ir SE subjektai, – tai labiau atitiktų naują ekonominę tikrovę naujojo 

amžiaus pradžioje. 

 

10.6 Socialinė ekonomika ir viešoji politika 

 

Europos institucijos (Parlamentas, Komisija ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas) daugiau 

kaip prieš du dešimtmečius pripažino SE potencialą ištaisyti didelius socialinės ir ekonominės 

pusiausvyros sutrikimus ir padėti pasiekti įvairius visuotinės svarbos tikslus. Neseniai Europos 

Parlamentas apibūdino SE kaip Europos socialinio modelio pagrindinį ramstį ir kertinį akmenį 

(pranc. clé de voûte du modèle social européen). 

 

Todėl valstybės narės ir Europos Komisija nuo šiol turi dar labiau konkrečiai įsipareigoti paversti 

SE veiksminga priemone siekiant ne tik konkrečių visuotinės svarbos viešosios politikos tikslų, bet 

ir pačios SE esminio tikslo (t. y. kooperatyvizmo, savitarpiškumo, būrimosi į asociacijas ir pilietinės 

visuomenės visuotinės svarbos iniciatyvų), kuris yra būtinas išsivysčiusiai visuomenei ir su 

Europos socialiniu modeliu susijusioms vertybėms stiprinti. Todėl SE atstovaujančios 

organizacijos turi atlikti svarbų vaidmenį – teikti iniciatyvas ir pasiūlymus ES institucijoms, 

politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms, universitetams ir kitoms pilietinei visuomenei 

atstovaujančioms organizacijoms. 

 

10.7 Socialinė visuomenė ir rinkos: konkurencingumas bei socialinė sanglauda 

 

SE pastarojo meto ir būsimą raidą Europoje stipriai veikia ir toliau veiks jos aplinkos pokyčiai, visų 

pirma didėjanti rinkų globalizacija ir konkurencija, decentralizacija ir gamybos perkėlimas, taip pat 

vyriausybių valdymo metodų pokyčiai pamažu nutraukiant viešųjų paslaugų reguliavimą ir jas 

privatizuojant. Iškilus naujoms socialinėms (senėjančios visuomenės, masinės migracijos ir t. t.) 

problemoms dėl šių pokyčių SE ne tik įgis naujų galimybių augti, bet susidurs su tam tikromis 

problemomis, o kurioms jos veiklos sritims gali kilti grėsmė. 

 

Įvairių SE įmonių ir organizacijų uždavinys yra savo veikloje integruoti veiksmingus gamybos 

procesus ir socialinės gerovės tikslus. SE subjektai, atsižvelgdami į naujus poreikius rinkose, kurių 

konkurencija nuolat didėja, turi parengti konkurencingas strategijas, kad galėtų sėkmingai rūpintis 

savo narių gerove ir stiprinti socialinę sanglaudą. 
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Šiose konkurencingose strategijose turi būti aiškiai numatyta dalyvauti verslo tinkluose ir 

sąjungose, ieškoti naujų būdų finansuoti įmones, kurti naujoviškus produktus bei procesus ir 

skatinti mokymo bei žinių plėtros politiką. 

 

10.8 Socialinė ekonomika, nauja išsiplėtusi Europos Sąjunga ir bendros Europos bei 

Viduržemio jūros regiono erdvės kūrimas 

 

ES skiriama daug dėmesio bendros Europos erdvės, kurioje būtų galima kuo greičiau sumažinti ir 

panaikinti 15 senųjų ir 12 naujųjų Rytų ir Pietų Europos ES valstybių narių socialinę ir ekonominę 

nelygybę, kūrimui. Vienas iš šios nelygybės padarinių yra dideli migracijos srautai ES iš rytų į 

vakarus. ES uždavinys stiprinant socialinę sanglaudą taip pat yra kurti bendrą Europos ir 

Viduržemio jūros regiono erdvę, kuri turėtų tapti klestinčiu ir stabiliu regionu. Šiuo tikslu visos 

Viduržemio jūros pakrantės valstybės turi stiprinti demokratiją, o pietinės Viduržemio jūros 

pakrantės valstybėse taip pat reikia stiprinti pilietinės visuomenės gamybinę struktūrą. 

 

Dėl spartaus gyventojų daugėjimo ir kitų struktūrinių priežasčių šiose šalyse, augant ekonomikai, 

nepavyksta pagerinti daugumos žmonių gyvenimo lygio, todėl Europos bei Viduržemio jūros 

regionas ir ES tapo vienu iš tų geografinių regionų, kuriuose migracijos srautai yra didžiausi ir 

intensyviausi. Prie jų prisideda ir didelės imigrantų grupės iš Lotynų Amerikos, Užsachario Afrikos 

ir Pietryčių Azijos valstybių. 

 

SE subjektai dėl jiems būdingų savybių gali atlikti pagrindinį vaidmenį tiek integruojant imigrantus, 

tiek plėtojant ES vidaus prekybos ir Europos prekybos su Viduržemio jūros pietinėmis pakrantėmis 

srautus. 

 

10.9 Švietimo sistemos, mokslinių tyrimų, tinklų ir universitetų ryšys su socialine 

ekonomika 

 

ES švietimo sistemos turi atlikti svarbų vaidmenį puoselėjant verslumo kultūrą ir demokratizuojant 

ekonomiką savo mokymo projektais, skatinančiais verslumo iniciatyvas, grindžiamas SE 

vertybėmis. Kad SE įmonės galėtų kurti naujus produktus ir inovacinius procesus, jos turi daugiau 

bendradarbiauti su universitetų žinių kūrimo ir perdavimo centrais. Šiuos centrus vienijantys 

mokslinių tyrimų ir keitimosi informacija tinklai ir SE specialistai ateityje, kaip ir dabar, padės plėsti 

SE reikalingų žinių bazę ir skleisti šias žinias visoje Europoje. 

 

10.10 Socialinės ekonomikos tapatybė ir vertybės 

 

Europos Sąjungos ekonomikos sistemoje, kuriai būdinga įvairovė, naujoji SE tampa socialinės 

naudos ramsčiu tarp viešojo ir pelno siekiančio privačiojo ekonomikos sektorių. Pagrindinis SE 

uždavinys yra išvengti grėsmės, kad išnyks arba bus sumenkintos jai būdingos savybės, nuo kurių 

priklauso jos konkreti socialinė nauda. Todėl SE subjektai turi geriau suprasti bendrąsias savo 

srities vertybes ir panaudoti visą su šiomis vertybėmis susijusią socialinę ir kultūrinę įtaką, kad 

įtvirtintų savo institucinį statusą ir taip padidintų savo ekonominį ir socialinį potencialą. 

 

Šiame pranešime aprašyti ne visi uždaviniai ir tendencijos – jis tėra pasiūlymas pradėti diskusijas 

ir proga apmąstymams naujame etape, kuris Europoje prasidėjo neseniai išsiplėtus Europos 

Sąjungai. 

 

Šiame naujame etape ir naujojoje socialinėje ekonomikoje visas vaidmuo ir atsakomybė 

apibrėžiant jos ypatumus ir strateginius tikslus, kurių ji turi siekti, kad ji atliktų pagrindinį vaidmenį 

stiprinant Europą, teisėtai priklauso pačios socialinės ekonomikos subjektams. 
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Šiame Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) užsakymu atliktame tyrime 

pateiktos jį parengusių autorių ir organizacijų nuomonės. Šios nuomonės nebuvo priimtos ar kaip 

nors patvirtintos EESRK, todėl jų nereikėtų laikyti atitinkančiomis EESRK nuomonę. EESRK 

negarantuoja šiame tyrime pateiktos informacijos tikslumo ir neprisiima atsakomybės už tai, kaip 

ši informacija gali būti naudojama. 

 

 


