
PL PL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

GOSPODARKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streszczenie sprawozdania sporządzonego dla Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego przez Międzynarodowe Centrum Badań i Informacji na temat Gospodarki 

Publicznej, Społecznej i Spółdzielczej (CIRIEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 2 

 
 
SPIS TREŚCI 

 
 

1. Przedmowa: Luca Jahier, przewodniczący Grupy Innych Podmiotów Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) i Miguel Ángel Cabra de Luna, rzecznik 
z ramienia Kategorii „Gospodarka społeczna” EKES-u 

 

2. Rozdział 1: Wprowadzenie i cele 

 

3. Rozdział 2: Rozwój koncepcji gospodarki społecznej 

 

4. Rozdział 3: Podmioty i grupy w koncepcji gospodarki społecznej 

 

5. Rozdział 4: Główne podejścia teoretyczne dotyczące gospodarki społecznej 

 

6. Rozdział 5 Analiza porównawcza definicji związanych z koncepcją gospodarki 
społecznej obowiązujących w poszczególnych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, krajach przystępujących i kandydujących 

 

7. Rozdział 6: Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej, krajach przystępujących 
i kandydujących w liczbach 

 

8. Rozdział 7: Ramy prawne regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarki 
społecznej w krajach Unii Europejskiej, krajach przystępujących i kandydujących oraz 
realizowana obecnie polityka publiczna, ze szczególnym uwzględnieniem nowego 
ustawodawstwa krajowego w zakresie gospodarki społecznej 

 

9. Rozdział 8: Gospodarka społeczna w Europie w dobie światowego kryzysu 

 

10. Rozdział 9: Kierunki polityki i gospodarka społeczna Unii Europejskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem strategii „Europa 2020”: fakty i skutki 

 

11. Rozdział 10: Wyzwania i wnioski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej – sprawozdanie (José Luis Monzón i Rafael 
Chaves) 

 

 3 

 

PRZEDMOWA (Luca JAHIER) 
 

Jako przewodniczący Grupy Innych Podmiotów Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego (EKES) z zadowoleniem przyjmuję niniejsze badanie na temat stanu gospodarki 
społecznej w Unii Europejskiej, zleconą przez EKES i sporządzoną przez CIRIEC. Od ostatniego 
badania na ten sam temat, opublikowanego w 2008 r., w Unii Europejskiej nastąpiło wiele 
zmian, uznano zatem za niezbędne ponowne zbadanie zakresu i wpływu tego sektora, zarówno 
w państwach członkowskich UE, jak i krajach przystępujących/kandydujących (odpowiednio, 
Chorwacji i Islandii). Ponadto ONZ ogłosiła rok 2012 Międzynarodowym Rokiem Spółdzielczości; 
rok 2012 to również szansa dla całego sektora gospodarki społecznej na ukazanie swego 
wkładu w działania na rzecz naszego społeczeństwa i całej naszej gospodarki. 
 
Gospodarka społeczna jest bez wątpienia sektorem, który wnosi znaczący wkład w rozwój 
zatrudnienia, zrównoważony wzrost gospodarczy oraz bardziej sprawiedliwy podział dochodów 
i bogactwa. Sektor ten jest w stanie łączyć opłacalność z włączeniem społecznym 
i demokratycznymi systemami sprawowania rządów, działając obok sektora publicznego 
i prywatnego na rzecz dostosowywania usług do potrzeb. Co istotne, sektor ten znacznie lepiej 
poradził sobie z kryzysem gospodarczym niż inne sektory i zyskuje sobie coraz większe uznanie 
na szczeblu europejskim. 
 
Mimo to jednak nadal pozostaje wiele do zrobienia w celu pogłębienia wiedzy, podniesienia 
świadomości i wzmocnienia zaufania społeczeństwa do tego sektora. Pierwszym krokiem w tym 
procesie jest pełne zrozumienie zakresu i skali gospodarki społecznej w Unii Europejskiej, 
i dlatego niezbędne jest ponowne zbadanie faktów i danych. Mając dostęp do tych informacji, 
musimy teraz dążyć do nadania temu sektorowi jedności i nowej tożsamości, pomimo jego 
licznych wymiarów. Musimy go bardziej wyeksponować, podkreślając jego gospodarczy 
i społeczny potencjał jako rozwiązanie problemu trwającego obecnie kryzysu społeczno-
gospodarczego oraz narzędzie przeprowadzania pozytywnych zmian. Apeluję do wszystkich 
zainteresowanych stron o współpracę na rzecz osiągnięcia tego celu!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Luca JAHIER 
Przewodniczący Grupy Innych Podmiotów 
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 
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PRZEDMOWA (Miguel Ángel CABRA DE LUNA) 
 
 
Po czterech latach mamy przyjemność opublikować uaktualnione badanie EKES-u na temat 
gospodarki społecznej w UE. Również tym razem naszym celem jest przedstawienie ogólnego 
zarysu tego sektora w UE, zarówno z perspektywy ilościowej, jak i jakościowej. Tym razem 
jednak rozszerzyliśmy zakres badania – obecnie obejmuje ona 27 państw członkowskich oraz 
kraje przystępujące/kandydujące (odpowiednio, Chorwację i Islandię). 
 
W ten sposób EKES wzmacnia swoje zobowiązania do uznania i wspierania gospodarki 
społecznej – sektora, który nie tylko stanowi istotny filar zatrudnienia i spójności społecznej 
w całej Europie, ale także ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”. 
 
Jak ukazuje niniejsze badanie, przedsiębiorstwa gospodarki społecznej występujące 
w zróżnicowanych formach (np. przedsiębiorstw społecznych) odgrywają istotną rolę 
w podnoszeniu konkurencyjności i efektywności europejskiej gospodarki na wiele różnych 
sposobów: poprzez przeznaczanie rozproszonych i niewykorzystywanych zasobów na 
działalność gospodarczą, pobudzanie wykorzystania zasobów na szczeblu lokalnym, rozwój 
kultury przedsiębiorczości, znoszenie ograniczeń rynkowych, zwiększanie elastyczności rynku, 
promocję umiejscawiania produkcji w wielu miejscach, jeśli mielibyśmy przytoczyć kilka takich 
sposobów. Przedsiębiorstwa gospodarki społecznej mają również większą zdolność do 
utrzymania zatrudnienia i zapobiegania utracie pracy w czasie słabej koniunktury, co możemy 
zaobserwować w czasie obecnego kryzysu gospodarczego.  
 
W ostatnich kilku latach w sektorze nastąpiły istotne zmiany na lepsze pod względem 
politycznego i prawnego uznania, zarówno na szczeblu unijnym (Akt o jednolitym rynku, 
Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej, statut fundacji europejskiej, fundusze na 
rzecz przedsiębiorczości społecznej itd.), jak i na szczeblu krajowym (np. najnowsza hiszpańska 
ustawa o gospodarce społecznej). Mam nadzieję, że niniejsze badanie będzie dodatkowym 
bodźcem do działań na rzecz do uznania gospodarki społecznej.  
 

 

    
 
 
Miguel Ángel CABRA DE LUNA 
Rzecznik ds. kategorii gospodarki społecznej 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
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ROZDZIAŁ 1 
 
WPROWADZENIE I CELE 
 

1.1 Wprowadzenie i cele 

1.2 Metody 

1.3 Struktura i podsumowanie sprawozdania 

 

 
1.1 Wprowadzenie i cele 

 
Ogólnym celem niniejszego sprawozdania jest uaktualnienie badania pt. „Gospodarka społeczna 
w Unii Europejskiej” opublikowanej w 2008 r. przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, 
polegające m.in. na rozszerzeniu jej zakresu, tak by obejmował on wszystkie 27 obecnych 
państw członkowskich UE oraz kraje przystępujące/kandydujące (odpowiednio, Chorwację 
i Islandię), oraz przeanalizowaniu definicji, stanu i wkładu gospodarki społecznej a także 
instrumentów prawnych i kierunków polityki publicznej związanych z gospodarka społeczną, jak 
również zbadaniu skutków kryzysu gospodarczego. 

 
Aby zrealizować ten ostatni cel, w sprawozdaniu wykorzystano trzy cele pośrednie lub narzędzia, 
których do tej pory nie zdefiniowano w wystarczającym stopniu. Pierwszym celem jest 
ustanowienie jasnej i ścisłej definicji gospodarki społecznej jako koncepcji oraz poszczególnych 
klas przedsiębiorstw i organizacji, które stanowią jej część. 

 
Drugim celem pośrednim jest wskazanie poszczególnych podmiotów, które bez względu na ich 
formę prawną stanowią część gospodarki społecznej w każdym państwie członkowskim UE, na 
podstawie definicji ustanowionej w niniejszym sprawozdaniu, oraz porównanie poszczególnych 
definicji krajowych stosowanych w odniesieniu do koncepcji gospodarki społecznej. 

 
Trzecim celem pośrednim jest dostarczenie danych makroekonomicznych dotyczących 
gospodarki społecznej w 27 państwach członkowskich i 2 krajach kandydujących w celu 
zanalizowania nowego ustawodawstwa krajowego w zakresie gospodarki społecznej, 
przeprowadzenie na szczeblu krajowym analizy porównawczej istniejących koncepcji i sposobów 
postrzegania gospodarki społecznej w poszczególnych krajach oraz zbadanie, w jaki sposób 
gospodarka społeczna może przyczynić się do realizacji strategii „Europa 2020”.  
 

1.2 Metody 
 
Sprawozdanie zostało sporządzone i napisane przez Rafaela Chavesa i Joségo Luisa Monzóna 
z CIRIEC, z zastosowaniem porad Komisji Ekspertów, w której skład weszli D. Demoustier 
(Francja), R. Spear (Wielka Brytania), Alberto Zevi (Włochy), Chiara Carini (Włochy) oraz 
Magdalena Huncova (Czechy), którzy omówili cały plan pracy, metodologię i propozycję 
sprawozdania końcowego z dyrektorami. 

 
Jako że niniejsze sprawozdanie stanowi aktualizację, większość jego fragmentów pochodzi 
z poprzedniego sprawozdania, wydanego w 2008 r., pt. „Gospodarka społeczna w Unii 
Europejskiej”. Jeśli chodzi o metodologię, w pierwszej części sprawozdania zastosowano 
definicję sektora rynkowego gospodarki społecznej zawartą w Instrukcji dotyczącej rachunków 
satelitarnych spółdzielni i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (Manual for drawing up the 
Satellite Accounts of Co-operatives and Mutual Societies) Komisji Europejskiej, będącą 
podstawą ustanowienia definicji gospodarki społecznej jako całości, w której to kwestii panuje 
ogólna zgoda wśród polityków i naukowców.  

 
W związku z drugim celem sprawozdania w okresie od lutego do kwietnia 2012 r. 
przeprowadzono szeroko zakrojone badanie terenowe w formie kwestionariusza rozesłanego do 
27 państw członkowskich UE oraz  krajów przystępujących i kandydujących. Kwestionariusz 
przesłano do uprzywilejowanych świadków posiadających fachową wiedzę w zakresie koncepcji 
gospodarki społecznej oraz innych związanych z nią zagadnień, jak również wiedzę na temat 
realnej sytuacji w tym sektorze w ich kraju. Wśród wymienionych ekspertów są naukowcy 
akademiccy, pracownicy federacji i struktur reprezentujących sektor gospodarki społecznej oraz 
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urzędnicy cywilni zajmujący wysokie stanowiska na szczeblu rządowym, odpowiedzialni za 
kwestie dotyczące gospodarki społecznej. Wyniki badania są bardzo zadowalające: z 26 krajów 
wpłynęły 52 wypełnione kwestionariusze. Wkład ze strony takich europejskich organizacji jak 
Cooperatives Europe, Generalnego Komitetu Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej 
(COGECA) i Federacji Spółdzielczych i Wzajemnych Towarzystw Ubezpieczeniowych (ICMIF) 
pomógł w uzupełnieniu brakujących danych. 
 
 
Tabela 1.1: Otrzymane kwestionariusze 
 

  Kwestionariusze 
Austria 1 
Belgia 3 
Bułgaria 2 
Cypr 0 
Czechy 3 
Dania 1 
Estonia 0 
Finlandia 1 
Francja 2 
Grecja 2 
Hiszpania 3 
Holandia 1 
Irlandia 2 
Litwa 1 
Luksemburg 0 
Łotwa 1 
Malta 1 
Niemcy 4 
Polska 3 
Portugalia 1 
Rumunia 2 
Słowacja 3 
Słowenia 2 
Szwecja 1 
Węgry 4 
Wielka Brytania 2 
Włochy 2 

Kraje przystępujące i kraje kandydujące  
Chorwacja 3 

Islandia 1 
 
Trzeci cel pośredni sprawozdania – wskazanie kierunków polityki publicznej, zbadanie nowego 
ustawodawstwa krajowego w zakresie gospodarki społecznej, analiza wpływu kryzysu 
gospodarczego na gospodarkę społeczną oraz zbadania, w jaki sposób gospodarka społeczna 
może i będzie przyczyniać się do realizacji strategii „Europa 2020” – osiągnięto dzięki 
przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Ekspertów i ekspertami w przedmiotowej dziedzinie, 
z wykorzystaniem informacji dostarczonych w kwestionariuszach, a także dzięki dyskusjom 
z Komitetem Ekspertów oraz Komisją Naukową CIRIEC ds. Gospodarki Społecznej. 
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1.3 Struktura i podsumowanie sprawozdania 
 
Sprawozdanie posiada następującą strukturę: 

 
Po rozdziale pierwszym stanowiącym wprowadzenie do sprawozdania i określającym jego cele 
rozdział drugi przedstawia rozwój gospodarki społecznej jako koncepcji, w tym najnowsze 
informacje dotyczące uznania jej w systemach rachunków narodowych. 

 
Rozdział trzeci rozpoczyna się od sformułowania definicji gospodarki społecznej dostosowanej 
do systemów rachunków narodowych, przed wskazaniem na jej podstawie głównych grup 
podmiotów w gospodarce społecznej. 

 
Rozdział czwarty zawiera zestawienie głównych podejść teoretycznych do gospodarki 
społecznej, ze wskazaniem na istniejące między nimi podobieństwa i różnice. 

 
Rozdziały piąty i szósty przedstawiają ogólny zarys obecnej sytuacji gospodarki społecznej 
w UE, analizę porównawczą sposobu postrzegania gospodarki społecznej w poszczególnych 
krajach oraz dane makroekonomiczne dotyczące gospodarki społecznej w 27 państwach 
członkowskich i  krajach przystępujących/kandydujących. 

 
Rozdziały 7, 8 i 9 przedstawiają ogólny zarys nowego ustawodawstwa krajowego w zakresie 
gospodarki społecznej, kierunki polityki publicznej opracowane przez poszczególne kraje 
w odniesieniu do gospodarki społecznej oraz analizę skutków kryzysu gospodarczego i wkładu 
gospodarki społecznej w realizację strategii „Europa 2020”. 

 
Na zakończenie rozdział dziesiąty zawiera analizę wyzwań i tendencji oraz przestawia wnioski. 
Na końcu sprawozdania znajduje się wykaz pozycji bibliograficznych. 
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ROZDZIAŁ 2 

 

ROZWÓJ KONCEPCJI GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 

 

2.1 Stowarzyszenia ludowe i spółdzielnie jako historyczne korzenie gospodarki społecznej 

2.2 Obecny zakres i obszar działania gospodarki społecznej 

2.3 Obecna identyfikacja i uznanie instytucjonalne gospodarki społecznej 

 

 
2.1 Stowarzyszenia ludowe i spółdzielnie jako historyczne korzenie gospodarki 

społecznej  
 

Jako działalność, gospodarka społeczna jest historycznie związana ze stowarzyszeniami 
ludowymi i spółdzielniami, które stanowią jej szkielet. System wartości oraz zasady 
postępowania stowarzyszeń ludowych, których odzwierciedleniem jest historyczny ruch 
spółdzielczy, przyczyniły się do stworzenia nowoczesnej koncepcji gospodarki społecznej, która 
skupia się wokół trzech dużych rodzin organizacji: spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych i stowarzyszeń, a od niedawna – również fundacji. Z perspektywy historycznej te 
duże rodziny są de facto wzajemnie powiązanymi manifestacjami tego samego impulsu: reakcji 
najbardziej wrażliwych i bezbronnych grup społecznych na nowe warunki życiowe będące 
wynikiem rozwoju kapitalizmu przemysłowego w XVIII i XIX wieku w formie tworzenia organizacji 
samopomocy. Spółdzielnie, towarzystwa pomocy wzajemnej i towarzystwa przeciwstawiania się 
były odzwierciedleniem trzech kierunków, w których rozwinął się ten impulsu do zrzeszania się. 
 
Choć organizacje charytatywne (fundacje charytatywne, braterstwa i szpitale) i organizacje 
wzajemnej pomocy rozwijały się znacząco przez cały okres średniowiecza, dopiero w XIX wieku 
stowarzyszenia ludowe, spółdzielnie i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych zyskały wyjątkowy 
bodziec do działania dzięki inicjatywom klasy robotniczej. Na przykład w Wielkiej Brytanii 
w latach 90. XVIII wieku powstało wiele towarzystw wzajemnych (friendly societies). W całej 
Europie zakładano liczne towarzystwa wzajemnych ubezpieczeń społecznych i towarzystwa 
pomocy wzajemnej. W krajach Ameryki Łacińskiej, np. w Urugwaju i Argentynie, ruch 
samopomocowy rozwinął się znacząco w drugiej połowie XIX wieku. 
 
Pierwsze zalążki eksperymentów ze spółdzielniami pojawiły się w Wielkiej Brytanii na przełomie 
XVIII i XIX wieku jako spontaniczna reakcja robotników przemysłowych na trudności wynikające 
z ciężkich warunków życiowych. Jednak socjalistyczna myśl rozwijana przez Roberta Owena 
i ricardiańscy krytycy kapitalizmu tacy jak William Thompson, George Mudie, William King, 
Thomas Hodgskin, John Gray i John Francis Bray wywarli wkrótce znaczący wpływ na ruch 
spółdzielczy, a od 1824 r. do 1835 r. zawiązała się bliska współpraca między tym ruchem 
i związkami zawodowymi – oba typy formacji były wyrazem tego samego ruchu robotniczego 
i miały ten sam cel: wyzwolenie klas robotniczych. Podczas ośmiu kongresów spółdzielczych, 
które odbyły się w Wielkiej Brytanii w latach 1831–1835, koordynowano zarówno ruch 
spółdzielczy, jak i ruch związkowy. Na jednym z takich kongresów utworzono Wielki Narodowy 
Skonsolidowany Związek Zawodowy (Grand National Consolidated Trades Union), który 
zjednoczył wszystkie brytyjskie związki zawodowe. 
 
W tworzeniu ruchu spółdzielczego w Wielkiej Brytanii bezpośredni i decydujący udział miał 
William King, który miał też wpływ na powszechnie znaną spółdzielnię założoną w Rochdale 
(Anglia) w 1844 r. przez 28 robotników, z których sześciu było zwolennikami Owena (Monzón, 
2003 r.). Słynne zasady spółdzielcze regulujące pracę pionierów z Rochdale zostały przyjęte 
przez wszelkiego rodzaju spółdzielnie, które w 1895 r. w Londynie utworzyły Międzynarodowy 
Sojusz Spółdzielczy (ang. International Cooperative Alliance, ICA) i które wniosły znaczący 
wkład w rozwój nowoczesnej koncepcji gospodarki społecznej. 

 
Zgodnie z ustaleniami kongresu ICA, który odbył się w 1995 r. w Manchesterze, według tych 
zasad spółdzielnie są organizacjami demokratycznymi, w których decyzje podejmuje większość 
członków-użytkowników podmiotu prowadzącego działalność spółdzielczą, w związku z czym 
członkowie będący inwestorami lub dostarczający kapitał (jeśli występują) nie mogą stanowić 
większości, a nadwyżki nie są objęte alokacją według kryteriów proporcjonalności do kapitału. 
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Równe prawa wyborcze, ograniczone możliwości wynagradzania z tytułu udziału w kapitale, na 
który członkowie-użytkownicy mają obowiązek dokonywania zapisu, oraz w wielu wypadkach 
tworzenie niepodzielnych kapitałów rezerwowych, które nie mogą być rozdzielane, nawet 
w przypadku rozwiązania organizacji, to dodatkowe cechy odróżniające spółdzielnie od innych 
przedsiębiorstw. 
 
Po wydarzeniach w Rochdale spółdzielnie przyciągały uwagę przedstawicieli różnych doktryn. 
I rzeczywiście przekroczenie granic ideologicznych i pluralizm analityczny to niektóre z cech 
literatury poświęconej temu zjawisku. Ów odmienny rodzaj przedsiębiorstwa szeroko badali 
socjaliści utopijni, socjaliści ricardiańscy, społeczni chrześcijanie (zarówno katolicy, jak 
i protestanci) i socjoliberałowie oraz wybitni ekonomiści klasyczni, marksistowscy i neoklasyczni. 
 
Pojęcie gospodarki społecznej pojawiło się po raz pierwszy w literaturze ekonomicznej 
prawdopodobnie w 1830 r. W tym roku francuski ekonomista liberalny Charles Dunoyer 
opublikował traktat naukowy o gospodarce społecznej, w którym zaprezentował moralne 
podejście do ekonomii. W latach 1820–1860 we Francji powstała niejednorodna grupa myślicieli, 
którą można zbiorczo nazwać grupą ekonomistów społecznych. Na większość z nich miały 
wpływ analizy T.R. Malthusa i S. de Sismondiego, dotyczące zarówno kwestii istnienia 
„nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku”, które mogą prowadzić do zaburzeń równowagi, oraz 
kwestii ograniczenia zakresu faktycznego przedmiotu ekonomii, którym według Sismondiego był 
człowiek, nie zaś bogactwo. Jednak większość ekonomistów społecznych należy umiejscowić 
w sferze liberalnej myśli ekonomicznej i łączyć z zasadami leseferyzmu i instytucjami, które 
rodzący się kapitalizm miał zjednoczyć, m.in. przedsiębiorstwami i rynkami kapitalistycznymi. 
 
W rezultacie myśliciele wywodzący się ze szkoły ekonomii społecznej nie wprowadzili w tym 
okresie ani nie wspierali żadnej alternatywy ani podejścia uzupełniającego do kapitalizmu. 
Ekonomiści ci stworzyli raczej teoretyczne podejście do społeczeństwa i kwestii tego, co ma 
charakter społeczny, dążąc do pogodzenia moralności i ekonomii poprzez umoralnienie 
indywidualnych zachowań, jak w modelu F. Le Playa (Azam, 2003 r.), według którego celem, do 
jakiego powinni dążyć ekonomiści, był nie dobrobyt czy bogactwo, ale pokój społeczny (B. de 
Carbon, 1972 r.). 
 
W drugiej połowie XIX wieku ekonomia społeczna radykalnie zmieniła swój kierunek pod 
wpływem dwóch wielkich ekonomistów: Johna Stuarta Milla i Leona Walrasa. 
 
Mill zwracał uwagę głównie na zrzeszanie się robotników przedsiębiorstw zarówno w znaczeniu 
spółdzielczym, jak i samopomocowym. W swojej najważniejszej pracy, Principles of Political 
Economy [Zasady ekonomii politycznej], szczegółowo badał on zalety i wady spółdzielni 
robotniczych, wzywając do wspierania tego typu przedsiębiorstw z uwagi na generowane przez 
nie korzyści ekonomiczne i moralne. 
 
Podobnie jak Mill, Leon Walras uważał, że spółdzielnie mogą pełnić istotną funkcję 
w rozwiązywaniu społecznych konfliktów, odgrywając wielką „rolę ekonomiczną nie poprzez 
pomijanie kapitału, ale poprzez ograniczenie kapitalistycznego wymiaru świata, oraz rolę 
moralną, niemniej istotną, która polega na wprowadzeniu demokracji do sposobu 
funkcjonowania procesu produkcji” (Monzón, 1989 r.). 
 
Études d'Économie Sociale: théorie de la répartition de la richesse sociale [Badania nad 
gospodarką społeczną: teoria podziału zasobów społecznych] Walrasa, wydane w Lozannie 
w 1896 r., stanowi najważniejszy wyraz odejścia od pierwotnego ujęcia gospodarki społecznej 
kojarzonego z modelem F. Le Playa. Dzięki Walrasowi gospodarka społeczna stała się zarówno 
częścią nauk ekonomicznych, jak i obszarem działalności gospodarczej, która najpełniej 
przejawia się w spółdzielniach, towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych i stowarzyszeniach, 
które znamy dzisiaj. U schyłku XIX wieku wykształciły się główne cechy nowoczesnej koncepcji 
gospodarki społecznej, dla których inspiracją były wartości demokratycznego ruchu 
stowarzyszeń, samopomocy i spółdzielni. 

 
2.2 Obecny zakres i obszar działania gospodarki społecznej 

 
Choć w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku gospodarka społeczna odgrywała w Europie 
stosunkowo zauważalną rolę, model wzrostu w Europie Zachodniej w latach 1945–1975 dotyczył 
głównie tradycyjnego kapitalistycznego sektora prywatnego i sektora publicznego. Model ten był 
fundamentem państwa opiekuńczego, które koryguje rozpoznane przejawy nieprawidłowości 
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w funkcjonowaniu rynku i wykorzystuje pakiet sprawdzonych, wysoce skutecznych rozwiązań 
politycznych: redystrybucji dochodów, podziału zasobów i polityki antycyklicznej. Wszystkie 
powyższe rozwiązania opierają się na modelu keynesistowskim, w którym wielkimi podmiotami 
społecznymi i gospodarczymi są federacje pracodawców i związki zawodowe oraz rząd. 
 

W krajach Europy Środkowo-Wschodniej związanych z reżimem sowieckim, w których 
występuje gospodarka centralnie kierowana, państwo jest jedynym podmiotem gospodarczym, 
niepozostawiającym miejsca dla podmiotów gospodarki społecznej. Spółdzielnie występowały 
dość często w niektórych krajach bloku sowieckiego, choć część z ich tradycyjnych zasad 
(np. dobrowolne i otwarte członkostwo czy demokratyczna organizacja) uległy całkowicie 
zanikowi. W ciągu ostatnich dwóch stuleci ekonomiści czescy stworzyli podejścia do gospodarki 
społecznej, które nie opierały się wyłącznie na kryterium dochodowości. W okresie Pierwszej 
Republiki Czechosłowackiej znaczna liczba organizacji niedochodowych przyjęła tę tradycję, 
której początki sięgają XIX wieku.  

 
Konsolidacja systemów gospodarki mieszanej nie zapobiegła powstaniu całej gamy 
przedsiębiorstw i organizacji – spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i stowarzyszeń 
– które pomogły w rozwiązaniu społecznie ważnych kwestii będących przedmiotem ogólnego 
zainteresowania dotyczących m.in. cyklicznego bezrobocia, geograficznych dysproporcji między 
obszarami wiejskimi i zniekształceniem relacji między organizacjami dystrybucji detalicznej 
i konsumentami. Niemniej w tym okresie gospodarka społeczna praktycznie zniknęła jako ważna 
siła w procesie harmonizacji wzrostu gospodarczego i dobrobytu społecznego, zaś główną 
funkcję pełniło państwo. Dopiero w dobie kryzysu państwa opiekuńczego i systemów gospodarki 
mieszanej w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku niektóre kraje europejskie były świadkami powrotu 
zainteresowania typowymi organizacjami gospodarki społecznej, bądź to alternatywami dla 
modeli sektora kapitalistycznego i publicznego (np. spółdzielniami i towarzystwami ubezpieczeń 
wzajemnych), bądź organizacjami nierynkowymi, głównie stowarzyszeniami i fundacjami. To 
zainteresowanie zrodziło się na skutek trudności, z jakimi gospodarki rynkowe zmagały się, 
poszukując zadowalających rozwiązań istotnych problemów, takich jak masowe i długotrwałe 
bezrobocie, wykluczenie społeczne, dobrobyt na obszarach wiejskich i podupadających 
obszarach miejskich, zdrowie, edukacja, jakość życia emerytów, zrównoważony wzrost 
gospodarczy i innych kwestii. Są to potrzeby społeczne, które nie są wystarczająco zaspokajane 
ani przez prywatne podmioty kapitalistyczne, ani sektor prywatny i dla których brakuje łatwego 
rozwiązania w postaci samodzielnie dostosowujących się rynków czy tradycyjnej polityki 
makroekonomicznej. 
 
Choć w ostatnich dziesięcioleciach w niektórych krajach europejskich nastąpiła demutualizacja 
licznych dużych spółdzielni i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, ogólnie rzecz ujmując, sektor 
rynkowy gospodarki społecznej (spółdzielnie i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) odnotował 
znaczny wzrost, uznany przez Komisję Europejską w Instrukcji dotyczącej rachunków 
satelitarnych przedsiębiorstw gospodarki społecznej. 
 
Ważne badania wykazały znaczny ogólny rozwój gospodarki społecznej w Europie. W jednego 
z najważniejszych badań, przeprowadzonego przez CIRIEC na zlecenie Komisji Europejskiej w 
ramach działania pilotażowego „Trzeci system a zatrudnienie”, podkreśla się rosnącą rolę 
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i stowarzyszeń w tworzeniu i utrzymaniu miejsc 
pracy oraz korygowaniu poważnych zaburzeń równowagi gospodarczej i społecznej. 
 
Po rozpadzie bloku sowieckiego wiele spółdzielni w Europie Środkowo-Wschodniej upadło. 
Dodatkowo zostały one mocno zdyskredytowane w oczach społeczeństwa. Ostatnio jednak 
obserwujemy odrodzenie obywatelskich inicjatyw na rzecz realizacji przedsięwzięć z dziedziny 
gospodarki społecznej, czego odzwierciedleniem są wnioski ustawodawcze dotyczące 
pobudzenia organizacji z tego sektora. 
 
Nastąpił spektakularny rozwój gospodarki społecznej w dziedzinie organizacji zaangażowanych 
w produkcję tego, co nazywamy dobrami społecznymi lub dobrami użyteczności ogólnej, głównie 
pracy i integracji społecznej oraz usług społecznych i opieki ze strony lokalnych wspólnot. W tym 
zakresie wydaje się, że ruch stowarzyszeń i spółdzielni ponownie spotkał się z ogólnym 
zrozumieniem i współpracą przy wielu przedsięwzięciach i działaniach, podobnie jak to miało 
miejsce w przypadku przedsiębiorstw społecznych, w tym wielu spółdzielni, które obecnie są 
prawnie uznawane w wielu krajach Europy, m.in. we Włoszech, w Portugalii, Francji, Belgii, 
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Hiszpanii, Polsce, Finlandii i Wielkiej Brytanii. Ich opis znajduje się w pkt. 3.2.D niniejszego 
sprawozdania. 
 
W 2009 r. w UE-27 działalność gospodarczą prowadziło ponad 207 tys. spółdzielni. Są one silnie 
zakorzenione we wszystkich sektorach działalności gospodarczej, a szczególnie widoczne są 
w rolnictwie, pośrednictwie finansowym, handlu detalicznym i mieszkalnictwie oraz jako 
spółdzielnie pracownicze w sektorze przemysłowym, budowlanym i usługowym. Spółdzielnie te 
zapewniają bezpośrednie zatrudnienie dla 4,7 mln osób i skupiają one 108 mln członków.  
 
Towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych i opieki społecznej udzielają pomocy i ubezpieczają 
ponad 120 mln osób. Udział towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w rynku wynosi 24%. 
 
W 2010 r. stowarzyszenia w UE-27 zatrudniały 8,6 mln osób; odpowiadają one za ponad 4% 
PKB, a ich członkowie stanowią 50% obywateli UE.  
 
Podsumowując, poza swym znaczeniem ilościowym w ostatnich dziesięcioleciach gospodarka 
społeczna potwierdziła nie tylko swą zdolność w kontekście skutecznego przyczyniania się do 
rozwiązywania nowych problemów społecznych, ale wzmocniła również swą pozycję jako 
instytucja niezbędna dla stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, bardziej 
sprawiedliwego podziału dochodów i bogactwa, dopasowująca usługi do potrzeb, podnosząca 
wartość działań gospodarczych służących potrzebom społecznym oraz bardziej sprawiedliwemu 
podziałowi dochodu i bogactwa, korygująca nierównowagę rynku pracy i, krótko mówiąc, 
pogłębiająca i wzmacniająca demokrację gospodarczą. 

 
2.3 Obecna identyfikacja i uznanie instytucjonalne gospodarki społecznej 

 
Identyfikacja gospodarki społecznej w formie, w jakiej jest znana dzisiaj, zaczęła się we Francji 
w latach 70. XX wieku, gdy organizacje reprezentujące spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych i stowarzyszenia utworzyły Krajowy Komitet Łącznikowy ds. Działalności 
Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, Spółdzielni i Stowarzyszeń (National Liaison Committee 
for Mutual, Cooperative and Associative Activities, CNLAMCA). Od zakończenia II wojny 
światowej do roku 1977 pojęcie „gospodarka społeczna” zniknęło z codziennego użycia, nawet 
w „rodzinach” istniejących w tym sektorze działalności gospodarczej. Europejskie konferencje 
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i stowarzyszeń odbywały się pod patronatem 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w roku 1977 i 1979. W swoją 10. rocznicę 
istnienia, w czerwcu 1980 r., CNLAMCA opublikował dokument pt. Charte de l´économie sociale 
(Karta gospodarki społecznej), w którym gospodarkę społeczną definiuje się jako zbiór 
organizacji, które nie należą do sektora prywatnego, działają w sposób demokratyczny, których 
członkowie posiadają równe prawa i obowiązki i stosują szczególny system własności i podziału 
zysków, wykorzystując nadwyżki na rozwój organizacji i poprawę jakości usług świadczonych na 
rzecz swoich członków i społeczeństwa. 
 
Te odróżniające cechy zostały szeroko rozpowszechnione w literaturze ekonomicznej 
i wyznaczają one sferę gospodarki społecznej opartą na trzech głównych rodzinach – 
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i stowarzyszeń – do których niedawno 
dołączyły także fundacje. W Belgii, w sprawozdaniu walońskiej Rady ds. Gospodarki Społecznej 
(CWES) z 1990 r. uznano sektor gospodarki społecznej za część gospodarki złożoną 
z prywatnych organizacji mających cztery cechy wspólne: „a) celem jest służenie członkom lub 
społeczności, nie zaś generowanie zysku; b) samodzielne zarządzanie; c) demokratyczny 
proces podejmowania decyzji; oraz d) prymat osób i pracy nad kapitałem w kontekście podziału 
dochodów”. 

 

 Najnowsza definicja pojęcia gospodarki społecznej opracowana przez jej własne 
organizacje została zawarta w Karcie zasad gospodarki społecznej promowanej przez 
Europejską Stałą Konferencję Spółdzielni, Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, 
Stowarzyszeń i Fundacji (CEP-CMAF), instytucję reprezentującą te cztery rodziny 
organizacji gospodarki społecznej na szczeblu unijnym.  

 
Zarówno krajowe, jak i europejskie kręgi polityczne i prawnicze uznały wzrost znaczenia 
gospodarki społecznej. Pierwszym krajem, w którym nastąpiło polityczne i prawne uznanie 
nowoczesnej koncepcji gospodarki społecznej, była Francja, która w grudniu 1981 r. wydała 
dekret, na mocy której utworzono Międzyresortową Delegację ds. Gospodarki Społecznej 
(Délégation interministérielle à l´Économie Sociale – DIES). Również w pozostałych 
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europejskich krajach, np. w Hiszpanii, pojęcie „gospodarka społeczna” zostało wprowadzone do 
aktów prawnych. W 2011 r. Hiszpania została pierwszym europejskim krajem, który uchwalił 
ustawę o gospodarce społecznej. Również Grecja posiada ustawę o gospodarce społecznej, 
a Portugalia przedstawiła projekt takiej ustawy. Nowy francuski rząd, który został zaprzysiężony 
w czerwcu 2012 r., mianował Delegata Ministerialnego ds. Gospodarki Społecznej 
w Ministerstwie Gospodarki, Skarbu Państwa i Handlu Zagranicznego. Na szczeblu europejskim 
Komisja Europejska opublikowała w 1989 r. komunikat zatytułowany „Przedsiębiorstwa 
w sektorze gospodarki społecznej: europejski rynek bez granic”. W tym samym roku Komisja 
sponsorowała pierwszą europejską konferencję na temat gospodarki społecznej, która odbyła 
się w Paryżu, i stworzyła Dział ds. Gospodarki Społecznej w XXIII DG ds. Polityki 
Przedsiębiorczości, Rzemiosła, Turystyki i Gospodarki Społecznej. W latach 1990, 1992, 1993 
i 1995 Komisja promowała konferencje na temat europejskiej gospodarki społecznej w Rzymie, 
Lizbonie, Brukseli i Sewilli. Od tamtej pory w Europie odbyło się wiele konferencji. Dwie ostatnie 
odbyły się w Toledo (maj 2010 r.) i Brukseli (październik 2010 r.). W  1997 r. na szczycie 
w Luksemburgu uznano rolę przedsiębiorstw gospodarki społecznej w rozwoju lokalnym 
i tworzeniu miejsc pracy oraz zainicjowano inicjatywę pilotażową o nazwie „Trzeci system 
a zatrudnienie”, obierając za punkt odniesienia dziedzinę gospodarki społecznej. 

Również w Parlamencie Europejskim od 1990 r. działa Intergrupa ds. Gospodarki Społecznej. 
W 2006 r. Parlament Europejski zaapelował do Komisji o „poszanowanie gospodarki społecznej 
i przedstawienie komunikatu na temat tego kamienia węgielnego europejskiego modelu 
społecznego”. W 2009 r. Parlament Europejski przyjął ważne sprawozdanie na temat 
gospodarki społecznej, w którym uznano ją za partnera społecznego i kluczowy podmiot 
w realizacji celów strategii lizbońskiej. Całkiem niedawno Komisja Europejska rozpoczęła dwie 
ważne inicjatywy dotyczące przedsiębiorstw społecznych – grupy przedsiębiorstw stanowiących 
integralną część gospodarki społecznej: Inicjatywę na rzecz przedsiębiorczości społecznej oraz 
wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej.  

Ze swojej strony Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) opublikował wiele 
sprawozdań i opinii na temat wkładu przedsiębiorstw gospodarki społecznej w realizację różnych 
celów polityki publicznej. Do ostatnich inicjatyw i opinii rozpoznawczych EKES-u należy 
m.in. opinia w sprawie różnorodności form przedsiębiorstw, w której uznano istotne znaczenie 
gospodarki społecznej w budowaniu Europy; opinia w sprawie gospodarki społecznej w Ameryce 
Łacińskiej (opinia Miguela Ángela Cabra de Luna), w której uznano rolę gospodarki społecznej 
w rozwoju lokalnym i zapewnianiu spójności społecznej; oraz opinia w sprawie 
przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych. W wyniku konsultacji 
przeprowadzonych przez Komisję EKES przyjął opinie w sprawie Inicjatywy na rzecz 
przedsiębiorczości społecznej (opinia Giuseppego Gueriniego) oraz wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie europejskich funduszy na rzecz przedsiębiorczości społecznej (opinia 
Ariane Rodert). 
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ROZDZIAŁ 3 
 
PODMIOTY I GRUPY W KONCEPCJI GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 
 

3.1 W kierunku uznania gospodarki społecznej w systemach rachunków narodowych 

3.2 Definicja gospodarki społecznej dostosowana do systemów rachunków narodowych 

3.3 Podsektor rynkowy gospodarki społecznej 

3.4 Podsektor nierynkowy gospodarki społecznej 

3.5 Gospodarka społeczna: pluralizm i wspólne elementy tożsamości 

 

 
3.1 W kierunku uznania gospodarki społecznej w systemach rachunków 

narodowych 
 

Systemy rachunków narodowych pełnią bardzo ważną funkcję w przekazywaniu okresowych, 
dokładnych informacji o działalności gospodarczej oraz w pracach na rzecz terminologicznej 
i pojęciowej harmonizacji w kwestiach ekonomicznych, umożliwiającej spójne i wartościowe 
porównania w skali światowej. Dwa najważniejsze systemy rachunków narodowych istniejące 
obecnie to amerykański system rachunków narodowych (system rachunków narodowych z 1993 
r.) oraz europejski system rachunków narodowych i regionalnych (ESA z 1995 r. lub ESA 95). 
System rachunków narodowych z 1993 r. określa zasady w zakresie rachunków narodowych dla 
wszystkich państw świata. ESA z 1995 r. ma zastosowanie do państw członkowskich UE i jest 
w pełni zgodny z systemem rachunków narodowych z 1993 r., pomimo niewielkich różnic. 
 
Tysiące podmiotów (jednostek instytucjonalnych) prowadzących działalność produkcyjną 
(zgodnie z definicją przewidzianą w systemie rachunków narodowych z 1993 r. i ESA z 1995 r.) 
w każdym kraju dzieli się na pięć wzajemnie wykluczających się sektorów instytucjonalnych, 
które tworzą każdą gospodarkę krajową: 1) przedsiębiorstwa niefinansowe (S11); 2) instytucje 
finansowe (S12); 3) instytucje rządowe i samorządowe (S13); 4) gospodarstwa domowe 
(konsumenci i przedsiębiorcy) (S14); 5) organizacje niedochodowe obsługujące gospodarstwa 
domowe (S15); 
 
Oznacza to, że zamiast być uznawane za przedsiębiorstwa i organizacje, które stanowią część 
koncepcji gospodarki społecznej, tj. odrębnego sektora instytucjonalnego w systemach 
rachunków narodowych, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia 
i fundacje są raczej rozproszone w tych pięciu sektorach instytucjonalnych, przez co trudniej je 
analizować jako jedną grupę. 
 
Niedawno Komisja Europejska opracowała Instrukcję dotyczącą rachunków satelitarnych 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej (spółdzielni i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych), 
która umożliwi uzyskanie spójnych, dokładnych i rzetelnych danych na temat znaczącej części 
gospodarki społecznej: spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i innych podobnych 
przedsiębiorstw. Na podstawie tej instrukcji, z inicjatywy DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu 
Komisji Europejskiej rachunki satelitarne spółdzielni i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
sporządzono już w 2011 r. w Hiszpanii, Belgii, Serbii i Macedonii. Niedawno ta sama dyrekcja 
generalna sfinansowała inicjatywę sporządzenia rzetelnych danych statystycznych dotyczących 
przedsiębiorstw społecznych. 
 
Jak stwierdza się we wspomnianej instrukcji, metody stosowane w dzisiejszych systemach 
rachunków narodowych, wywodzące się z połowy XX wieku, wytworzyły narzędzia zbierania 
najważniejszych agregatów ekonomicznych w kontekście gospodarki mieszanej z silnym 
prywatnym sektorem kapitalistycznym oraz dopełniającym sektorem publicznym często 
o charakterze interwencjonistycznym. A zatem, z logicznego punktu widzenia, w systemie 
rachunków narodowych dostosowanym do dwubiegunowej rzeczywistości instytucjonalnej 
niewiele miejsca pozostaje dla trzeciego bieguna, który nie jest ani publiczny, ani kapitalistyczny, 
przy czym ten ostatni utożsamiać można z praktycznie całym sektorem prywatnym. Jest to jeden 
z istotnych powodów instytucjonalnej „niewidzialności” gospodarki społecznej w dzisiejszym 
społeczeństwie oraz – jak stwierdzono w instrukcji – pozostaje to w sprzeczności z rosnącym 
znaczeniem organizacji będących częścią gospodarki społecznej. 
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3.2 Definicja gospodarki społecznej dostosowana do systemów rachunków 
narodowych 

 
Kolejną przyczyną wspomnianej wyżej instytucjonalnej „niewidzialności” gospodarki społecznej 
jest brak jasnej, ścisłej definicji pojęcia i zakresu gospodarki społecznej, definicji która mogłaby 
być z pożytkiem wykorzystana w systemach rachunków narodowych. Taka definicja musi 
pomijać kryteria prawno-administracyjne i skupiać się na analizie zachowań podmiotów 
gospodarki społecznej, wskazując na podobieństwa i różnice występujące między nimi oraz 
między nimi a innymi podmiotami gospodarczymi. Jednocześnie musi ona łączyć tradycyjne 
zasady i charakterystyczne wartości gospodarki społecznej oraz metodologię obowiązujących 
systemów rachunków narodowych, aby tworzyć jedną koncepcję ustanawiającą funkcjonalną 
definicję i popartą szerokim porozumieniem między środowiskiem politycznym i naukowym, 
umożliwiając ilościowe określenie głównych wielkości zagregowanych dotyczących podmiotów 
w gospodarce społecznej i ukazanie ich w spójnej formie, ujednoliconej na szczeblu 
międzynarodowym. 
 
W tym celu w niniejszym sprawozdaniu proponuje się następującą roboczą definicję gospodarki 
społecznej: 
 
Ogół prywatnych, zorganizowanych formalnie przedsiębiorstw dysponujących autonomią 
podejmowania decyzji i cechujących się dobrowolnym członkostwem, które zostały stworzone 
w celu zaspokajania potrzeb swoich członków za pośrednictwem rynku, poprzez wytwarzanie 
towarów i świadczenie usług, zapewnianie ubezpieczenia i finansowania, w których ewentualny 
podział zysków lub nadwyżek pomiędzy członków ani podejmowanie decyzji nie wiążą się 
bezpośrednio z kapitałem lub wkładem wniesionym przez każdego z członków, z których każdy 
dysponuje jednym głosem, lub w każdym przypadku następuje w wyniku demokratycznego 
procesu podejmowania decyzji opartego na uczestnictwie. Gospodarka społeczna obejmuje 
również prywatne, zorganizowane formalnie organizacje dysponujące autonomią podejmowania 
decyzji i cechujących się dobrowolnym członkostwem, które świadczą usługi nierynkowe na 
rzecz gospodarstw domowych i których nadwyżki, o ile takowe wystąpią, nie mogą być 
przywłaszczone podmioty gospodarcze tworzące, kontrolujące lub finansujące owe organizacje. 

 
Powyższa definicja jest całkowicie zgodna z definicją pojęcia gospodarki społecznej zawartej 
w Karcie zasad gospodarki społecznej CEP-CMAF (patrz pkt 2.3 niniejszego sprawozdania). 
W kategoriach rachunków narodowych, obejmuje ona dwa zasadnicze podsektory gospodarki 
społecznej: a) podsektor rynkowy tudzież podsektor przedsiębiorstw oraz b) podsektor 
producentów nierynkowych. Wyjaśnienie to jest niezwykle użyteczne dla potrzeb opracowania 
rzetelnych statystyk i analizy działalności gospodarczej zgodnie z obecnie obowiązującymi 
systemami rachunków narodowych. Niemniej jednak ze społeczno-gospodarczego punktu 
widzenia obydwa podsektory oczywiście przenikają się wzajemnie oraz występują ścisłe związki 
pomiędzy sferą rynkową i nierynkową gospodarki społecznej, co wynika ze wspólnej cechy 
wszystkich organizacji gospodarki społecznej, a mianowicie z tego, że są one podmiotami 
zrzeszającymi osoby prowadzące działalność, której najważniejszym celem jest zaspokajanie 
potrzeb osób, a nie zapewnianie zwrotu kapitalistycznym inwestorom. 
 
Zgodnie z powyższą definicją obydwa podsektory gospodarki społecznej mają następujące 
cechy wspólne: 

 
1) są prywatne, innymi słowy nie stanowią części sektora publicznego ani nie są 

przezeń kontrolowane; 
 
2) są zorganizowane formalnie, tzn. zazwyczaj posiadają osobowość prawną; 
 
3) dysponują autonomią podejmowania decyzji, tzn. posiadają pełną swobodę 

powoływania i odwoływania składu swoich organów oraz kontrolowania 
i organizowania całej swojej działalności; 

 
4) członkostwo w nich jest dobrowolne, innymi słowy nie ma obowiązku 

przystępowania do nich; 
 
5) ewentualny podział zysków lub nadwyżek pomiędzy członków nie odbywa się 

proporcjonalnie do wniesionego przez nich kapitału lub wkładu, lecz zgodnie z ich 
działalnością wykonywaną na rzecz organizacji; 
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6) prowadzą pełnoprawną działalność gospodarczą w celu zaspokajania potrzeb 

pojedynczych osób, gospodarstw domowych lub rodzin; z tego względu mówi się, że 
organizacje gospodarki społecznej zrzeszają ludzi, a nie kapitał; pracują z pomocą 
kapitału i innych zasobów o charakterze niepieniężnym, lecz nie dla kapitału; 

 
7) są organizacjami demokratycznymi; z wyjątkiem pewnych organizacji 

wolontariackich świadczących nierynkowe usługi dla gospodarstw domowych, 
w procesie podejmowania decyzji w przypadku organizacji pierwszego stopnia 
gospodarki społecznej stosuje się zasadę „jedna osoba – jeden głos”, bez względu 
na kapitał lub składki wniesione przez członków; w każdym przypadku stosują 
demokratyczny proces decyzyjny oparty na uczestnictwie; organizacje innych stopni 
również mają demokratyczny charakter; członkowie posiadają większość lub 
sprawują wyłączną kontrolę nad procesem decyzyjnym. 

 
Niezwykle istotną cechą organizacji gospodarki społecznej, głęboko zakorzenioną w ich historii, 
jest ich demokratyczny charakter. We wspomnianej instrukcji dotyczącej rachunków 
satelitarnych przedsiębiorstw w gospodarce społecznej będących producentami rynkowymi 
(zaliczanych do sektorów instytucjonalnych S.11 i S.12 rachunków narodowych) kryterium 
demokratyczne uznaje się za warunek konieczny uznania przedsiębiorstwa za część gospodarki 
społecznej, ponieważ użyteczność społeczna tych przedsiębiorstw nie opiera się zazwyczaj na 
ich działalności gospodarczej (będącej narzędziem do realizacji celów innych niż cel uzyskania 
dochodów), lecz na ich celu i na demokratycznych wartościach i wartościach uczestnictwa, które 
przedsiębiorstwa te stosują w prowadzeniu działalności. 
 
Robocza definicja gospodarki społecznej zastosowana w niniejszym sprawozdaniu może jednak 
także obejmować niedochodowe organizacje wolontariackie świadczące usługi o charakterze 
nierynkowym na rzecz gospodarstw domowych, nawet jeśli nie posiadają one struktur 
demokratycznych, gdyż umożliwia to włączenie do gospodarki społecznej niezwykle istotnych 
podmiotów trzeciego sektora prowadzących działalność społeczną, które wytwarzają dobra 
społeczne lub dobra użyteczności ogólnej o niewątpliwej użyteczności społecznej. 

 
3.3 Podsektor rynkowy gospodarki społecznej 

 
Zasadniczo na podsektor rynkowy gospodarki społecznej składają się spółdzielnie i towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych; grupy przedsiębiorstw kontrolowane przez spółdzielnie, towarzystwa 
ubezpieczeń wzajemnych i inne organizacje gospodarki społecznej; inne podobne 
przedsiębiorstwa; i pewne organizacje niedochodowe obsługujące przedsiębiorstwa gospodarki 
społecznej. 
 
W roboczej definicji podanej w pkt 3.2 powyżej oraz w instrukcji Komisji Europejskiej zaznacza 
się wspólne cechy wszystkich podmiotów gospodarki społecznej, a ponadto kładzie się nacisk 
na trzy zasadnicze cechy przedsiębiorstw gospodarki społecznej: 
 

a) Są one tworzone w celu zaspokajania potrzeb swoich członków poprzez stosowanie 
zasady samopomocy, tzn. są to przedsiębiorstwa, w których członkowie i użytkownicy 
przedmiotowej działalności to zwykle jedna i ta sama grupa osób. 

 
Instrukcja Komisji Europejskiej zawiera szczegółowe wyjaśnienie zakresu i ograniczeń 
tych cech charakterystycznych. Głównym celem tych przedsiębiorstw jest zaspokajanie 
potrzeb ich członków (zasadniczo pojedynczych osób lub rodzin). 
 
W spółdzielniach i towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych członkowie i użytkownicy 
przedmiotowej działalności to zwykle (lecz nie zawsze) jedna i ta sama grupa osób. 
Zasada samopomocy to tradycyjna zasada ruchu spółdzielczo-samopomocowego. 
Podstawowym założeniem tych przedsiębiorstw jest prowadzenie działalności w formie 
spółdzielni lub towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w celu zaspokajania potrzeb ich 
typowych członków (członków spółdzielni lub członków towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych), którymi najczęściej są pojedyncze osoby, gospodarstwa domowe lub 
rodziny. 
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To działalność spółdzielcza lub samopomocowa określa stosunek między członkiem-
użytkownikiem a przedsiębiorstwem gospodarki społecznej. W spółdzielni robotniczej 
działalność spółdzielcza polega na zatrudnianiu jej członków, w spółdzielni 
mieszkaniowej – na budowie domów dla członków, w spółdzielni rolniczej – na 
sprzedaży towarów produkowanych przez członków; w towarzystwie ubezpieczeń 
wzajemnych działalność samopomocowa ma na celu ubezpieczanie członków itd. 
 
Oczywiście aby prowadzić działalność spółdzielczą lub samopomocą w celu służenia 
członkom, realizująca ten cel działalność musi by prowadzona z innymi uczestnikami 
rynku, niebędącymi członkami. Na przykład spółdzielnia robotnicza sprzedaje swoje 
towary i usługi na rynku (działalność realizująca cel), aby tworzyć lub utrzymać miejsca 
pracy swoich członków (działalność spółdzielcza). 
 
W przypadku towarzystw ubezpieczeń wzajemnych istnieje nierozerwalny i niepodzielny 
związek między byciem członkiem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych a byciem 
ubezpieczającym (końcowym beneficjentem działalności samopomocowej). 
 
W przypadku spółdzielni związek między członkiem i użytkownikiem występuje często, 
lecz nie zawsze jest niezbędny. Niektóre klasy „pomocniczych członków” mogą 
przyczyniać się do funkcjonowania przedsiębiorstwa, nie będąc użytkownikami 
działalności spółdzielczej. Przykładem są inwestorzy kapitałowi lub byli członkowie-
użytkownicy, którzy nie są już użytkownikami z uzasadnionych, logicznych względów 
(np. przejście na emeryturę); nawet niektóre organy publiczne mogą być członkami 
przedsiębiorstwa wnoszącymi swój wkład. Pod warunkiem istnienia cech 
charakterystycznych przedsiębiorstwa gospodarki społecznej przewidzianych w roboczej 
definicji, m.in. demokratycznej kontroli sprawowanej przez członków-użytkowników, 
przedsiębiorstwa, w których nie występują te inne klasy członków niebędących 
użytkownikami, będą należały do podsektora rynkowego gospodarki społecznej. 
 
Mogą istnieć również inne przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, jak w przypadku 
przedsiębiorstw społecznych, w których niektórzy członkowie mogą mieć wspólne cele, 
nie będąc stałymi członkami (w ścisłym znaczeniu), mimo ich przejściowego zrzeszenia. 
Może to nawet obejmować pewne rodzaje wolontariatu. Mimo to elementem 
charakterystycznym i istotnym jest to, że w tych przedsiębiorstwach zawsze występuje 
wzajemna relacja, stabilny związek między przedsiębiorstwem a tymi, którzy uczestniczą 
w jego działalności z pewną stałością, ponosząc wspólnie z nim ryzyko i oferując pewien 
wkład w ramach członkostwa. 
 
Beneficjenci działalności przedsiębiorstw gospodarki społecznej mogą również 
odgrywać wiodącą rolę w tych przedsiębiorstwach, które realizują inicjatywy w ramach 
wzajemnej solidarności organizowane przez grupy obywateli w celu zaspokojenia ich 
potrzeb za pośrednictwem rynku. 
 
Nie uniemożliwia to przedsiębiorstwom gospodarki społecznej podejmowania 
działalności opartej na solidarności w o wiele szerszym środowisku społecznym 
wykraczającym poza bazę członków przedsiębiorstwa. Jeśli chodzi o spółdzielnie to, 
dzięki ich tradycyjnym zasadom funkcjonowania, stały się one pionierami w stosowaniu 
zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw lub odpowiedzialności 
przedsiębiorstw, ponieważ zasady te pobudzają i wspierają mechanizmy solidarności 
(zasada edukacji i akcji społecznych, zasada „otwartego członkostwa”, tworzenie 
rezerw, które nie mogą być rozdzielone między członków itd.). Nie zmienia to jednak 
podstawy samopomocy przedsiębiorstw gospodarki społecznej, które konkurują ze sobą 
na rynku, finansują swoją działalność głównie przy pomocy rynku i prowadzą działalność 
wiążącą się z ryzykiem, od której wyników zależy – w analizie finansowej – świadczenie 
usług na rzecz ich członków. 

 
b) Przedsiębiorstwa gospodarki społecznej są producentami rynkowymi, co oznacza, że 

ich produkty są przeznaczone głównie na sprzedaż na rynku po cenach istotnych 
z ekonomicznego punktu widzenia. W ESA 95 spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych, spółki holdingowe, inne podobne przedsiębiorstwa i służące im 
organizacje niedochodowe uznaje się za rynkowych producentów. 
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c) Choć mogą one dzielić zyski lub nadwyżki pomiędzy członków, nie odbywa się to 
proporcjonalnie do wniesionego przez nich kapitału lub wkładu, lecz zgodnie z ich 
transakcjami przeprowadzanymi z organizacją. 

 
To, że mogą one dzielić zyski lub nadwyżki pomiędzy członków, nie oznacza, że zawsze to 
robią. W wielu przypadkach spółdzielnie i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przyjmują 
zasadę lub zwyczaj nierozdzielania nadwyżek pomiędzy członków. W tym miejscu należy jedynie 
podkreślić, że zasada nierozdzielania nadwyżek pomiędzy członków nie jest istotną cechą 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej. 

 
Choć demokratyczna organizacja stanowi wspólną cechę wszystkich organizacji gospodarki 
społecznej, niektóre niedochodowe organizacje wolontariackie świadczące usługi nierynkowe na 
rzecz rodzin mogą być częścią gospodarki społecznej, mimo że nie posiadają demokratycznej 
struktury, co zostanie ukazane w dalszej części sprawozdania. 
 
Aby jednak dane przedsiębiorstwo zostało uznane za część gospodarki społecznej, kryterium 
demokratyczne uważa się za warunek konieczny. Jak podano w instrukcji Komisji Europejskiej, 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej charakteryzują się demokratycznym procesem 
podejmowania decyzji przez członków, przy czym kapitał własny nie stanowi czynnika, na 
podstawie którego określa się stopień kontroli nad tym procesem. W wielu spółdzielniach 
i towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych warunkiem kwalifikującym jest zasada „jedna osoba – 
jeden głos” umożliwiająca ważenie niektórych głosów po to, aby odzwierciedlały udział każdego 
z członków w działalności. Może się także zdarzyć, że grupy przedsiębiorstw ustanowionych 
przez różne przedsiębiorstwa gospodarki społecznej ważą głosy nie tylko po to, aby 
odzwierciedlały one to, że działalności członków grupy prowadzona jest w różnym stopniu, ale 
także aby potwierdzały istniejące między nimi różnice pod względem zaszeregowania. Inne 
grupy przedsiębiorstw mogą być zakładane i kontrolowane przez organizacje gospodarki 
społecznej w celu realizowania swoich celów dla dobra członków, przy czym organizacje 
dominujące kontrolują procesy decyzyjne w tym przypadku. Te grupy również stanowią część 
gospodarki społecznej. 
 
W niektórych krajach pewne przedsiębiorstwa gospodarki społecznej tworzone przez robotników 
w celu tworzenia lub utrzymania dla siebie miejsc pracy przyjmują formę spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej. One również mogą być uznane za organizacje 
demokratyczne posiadające demokratyczne procesy decyzyjne, pod warunkiem że większość 
ich kapitału własnego należy do pracujących partnerów i jest podzielona równo pomiędzy nich. 
 
Inne przedsiębiorstwa gospodarki społecznej przybierające formy prawne inne niż spółdzielnie 
zakładano w celu prowadzenia działalności na rzecz grup szczególnie wrażliwych, wykluczonych 
lub szczególnie narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. Obejmują one szerokie 
spektrum przedsiębiorstw społecznych stosujących proces uczestnictwa i proces 
demokratyczny. 

 
3.4 Podsektor nierynkowy gospodarki społecznej 

 
Podsektor ten w przeważającej części składa się ze stowarzyszeń i fundacji, chociaż znaleźć 
w nim można również podmioty o innych formach prawnych. Tworzą go wszystkie organizacje 
gospodarki społecznej, które zgodnie z kryteriami rachunków narodowych uznawane są za 
producentów nierynkowych, tj. takich, którzy większość swojej produkcji dostarczają bezpłatnie 
lub po cenach nieistotnych z ekonomicznego punktu widzenia. 
 
Jak wspomniano w pkt 3.2 powyżej, są to prywatne, zorganizowane formalnie podmioty 
dysponujące autonomią podejmowania decyzji i cechujące się dobrowolnym członkostwem, 
które świadczą usługi nierynkowe na rzecz rodzin i których nadwyżki, o ile takowe wystąpią, nie 
mogą być przywłaszczone przez podmioty gospodarcze tworzące, kontrolujące lub finansujące 
owe podmioty. Innymi słowy, są to organizacje niedochodowe w ścisłym znaczeniu tego słowa, 
gdyż stosują one zasadę nierozdzielania zysków lub nadwyżek (ograniczenie dotyczące 
niedokonywania podziału zysków) i jak w przypadku wszystkich podmiotów gospodarki 
społecznej faktycznymi beneficjentami świadczonych przez nie usług są osoby. 
 
Rachunki narodowe stanowią część określonego sektora instytucjonalnego S.15 o nazwie 
„organizacje niedochodowe obsługujące gospodarstwa domowe”, co zapewnia odróżnienie ich 
od innych sektorów. W ESA 95 sektor ten określa się jako sektor składający się z organizacji 
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niedochodowych, które są odrębnymi podmiotami prawnymi, obsługują gospodarstwa domowe 
i są pozostałymi prywatnymi producentami nierynkowymi. Ich podstawowe zasoby, oprócz tych 
uzyskiwanych ze sporadycznej sprzedaży, pochodzą z dobrowolnych wkładów pieniężnych lub 
rzeczowych od gospodarstw domowych występujących w charakterze konsumentów, z płatności 
dokonywanych przez instytucje rządowe i samorządowe oraz z dochodów z tytułu własności 
(ESA 95, 2.87). 
 
Sektor organizacji niedochodowych obsługujących gospodarstwa domowe obejmuje szereg 
organizacji – głównie stowarzyszeń – prowadzących działalność nierynkową na rzecz członków 
(podmioty o charakterze samopomocowym) lub grup obywateli niebędących członkami 
(podmioty świadczące usługi w interesie ogólnym). Większość z tych podmiotów funkcjonuje 
w sposób demokratyczny i charakteryzuje się typowymi cechami gospodarki społecznej. Należą 
do nich organizacje charytatywne, humanitarne i pomocowe, związki zawodowe, towarzystwa 
zawodowe lub naukowe, stowarzyszenia konsumentów, partie polityczne, kościoły lub 
towarzystwa religijne, kluby społeczne, kulturalne, rekreacyjne i sportowe. 
 
Jak wspomniano w pkt 3.1 powyżej, niedochodowe organizacje wolontariackie świadczące 
usługi o charakterze nierynkowym na rzecz gospodarstw domowych należą do gospodarki 
społecznej jako podmioty trzeciego sektora prowadzące działalność społeczną, nawet jeśli nie 
posiadają one struktur demokratycznych, gdyż świadczone przez nie bezpłatne usługi stanowią 
dobra społeczne lub dobra użyteczności ogólnej o niewątpliwej użyteczności społecznej. 
 
Organizacje niedochodowe obsługujące gospodarstwa domowe, które nie posiadają osobowości 
prawnej lub nie są zbyt duże (które ESA 95 umieszcza w sektorze gospodarstw rolnych, S.14 – 
ESA 95, 2.76), również stanowią część gospodarki społecznej. 
 
Mogą występować także inne prywatne organizacje niedochodowe (finansowane przez 
przedsiębiorstwa niefinansowe lub instytucje finansowe), które świadczą bezpłatne usługi 
kulturalne, rekreacyjne, społeczne itd. na rzecz osób. Choć w ramach ESA z 1995 r. tradycyjnie 
uznaje się je za podmioty obsługujące przedsiębiorstwa niefinansowe lub instytucje finansowe, 
a zatem zalicza się je do odpowiednich (rynkowych) sektorów instytucjonalnych (ESA 95, 2.23 
and 2.40), pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w definicji, stanowią one część 
podsektora nierynkowego gospodarki społecznej. 

 
Organizacje niedochodowe obsługujące gospodarstwa domowe, które są producentami 
rynkowymi zajmującymi się dostawą rynkowych, niefinansowych towarów i usług, 
pośrednictwem finansowym lub pomocniczą działalnością finansową, nie należą do tej grupy, 
ponieważ są stowarzyszeniami przedsiębiorców finansowanymi z dobrowolnych opłat 
wnoszonych przez przedsiębiorstwa niefinansowe lub instytucje finansowe w zamian za 
świadczone usługi. 

 
3.5 Gospodarka społeczna: pluralizm i wspólne elementy tożsamości 

 
Gospodarka społeczna pozycjonuje się w społeczeństwie europejskim jako biegun użyteczności 
społecznej między sektorem kapitalistycznym a sektorem publicznym, obejmujący z pewnością 
ogromnie różnorodne podmioty. Obszarem działania gospodarki społecznej są zarówno stare, 
jak i nowe potrzeby społeczne. Potrzeby te mogą być zaspokajane przez samych bezpośrednio 
zainteresowanych przy pomocy prowadzonej na rynku działalności gospodarczej, w ramach 
której niemal wszystkie spółdzielnie i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych pozyskują 
większość swoich zasobów, lub za pośrednictwem niemal wszystkich stowarzyszeń i fundacji, 
które świadczą usługi o charakterze nierynkowym na rzecz pojedynczych osób, gospodarstw 
domowych lub rodzin i których zasoby zazwyczaj pochodzą w większości z darowizn, składek 
członkowskich, dotacji itp.  
 
Nie można zignorować faktu, że różnorodność wykorzystywanych zasobów i podmiotów 
zrzeszanych w ramach organizacji gospodarki społecznej prowadzi do różnic w dynamice ich 
zachowań i w ich stosunkach z otoczeniem. I tak na przykład wolontariat występuje zasadniczo 
w podmiotach należących do podsektora nierynkowego (w większości są to stowarzyszenia 
i fundacje), podczas gdy w podsektorze rynkowym gospodarki społecznej (spółdzielnie, 
towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i podobne przedsiębiorstwa) praktycznie nie spotyka się 
wolontariatu, z wyjątkiem przedsiębiorstw społecznych będących wymownym przykładem 
struktury hybrydowej obejmującej elementy rynkowe i nierynkowe, o bardzo zróżnicowanych 
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zasobach (dochody z rynku, publicznych dotacji i wolontariatu) oraz składzie osobowym 
(członkowie, pracownicy, wolontariusze, przedsiębiorstwa i podmioty publiczne). 

 
Jednak owa wieloraka gospodarka społeczna, która umacnia i konsoliduje swoje miejsce 
w pluralistycznym społeczeństwie, nie jest w żadnym wypadku konglomeratem pozbawionym 
tożsamości czy wartości analitycznej. Wręcz przeciwnie, wspólne elementy tożsamości 
gospodarki społecznej wzmacniane są poprzez ogół licznych i zróżnicowanych podmiotów 
mikroekonomicznych, o charakterze otwartym i dobrowolnym, tworzonych przez społeczeństwo 
obywatelskie w celu zaspokajania potrzeb i rozwiązywania problemów pojedynczych osób, 
gospodarstw domowych i rodzin, a nie dla zapewnienia inwestorom lub kapitalistycznym 
przedsiębiorstwom zwrotu z inwestycji czy też ochrony ich interesów, innymi słowy poprzez 
organizacje niedochodowe (not-for-profit). W ciągu ostatnich 200 lat owo zróżnicowane 
spektrum organizacji rynkowych i nierynkowych, działających w interesie wzajemnym lub 
w interesie ogółu, ukształtowało wspólnie trzeci sektor, który tutaj określany jest pojęciem 
gospodarki społecznej. 
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ROZDZIAŁ 4 
 
GŁÓWNE PODEJŚCIA TEORETYCZNE DOTYCZĄCE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 

 

4.1 Trzeci sektor jako punkt styczności 

4.2 Podejście organizacji niedochodowych 

4.3 Podejście gospodarki solidarnej 

4.4 Podejście przedsiębiorstw społecznych 

4.5 Inne podejścia 

 

 
4.1 Trzeci sektor jako punkt styczności 

 
Choć pojęcia trzeciego sektora używa się głównie w krajach anglojęzycznych na określenie 
prywatnego sektora niedochodowego, na który w głównej mierze składają się stowarzyszenia 
i fundacje, pojęcia tego używa się również w Europie kontynentalnej i innych częściach świata 
jako synonimu gospodarki społecznej opisanej w poprzednim rozdziale. 
 
W Stanach Zjednoczonych wyrażenia „trzeci sektor” po raz pierwszy użył Levitt, odnosząc się 
w ten sposób do sektora niedochodowego. W Europie to samo pojęcie zaczęto używać kilka lat 
później na określenie sektora znajdującego się pomiędzy sektorem publicznym a sektorem 
kapitalistycznym i było ono dużo bliższe pojęciu gospodarki społecznej. 
 
Trzeci sektor stał się punktem styczności różnych koncepcji, zasadniczo „sektora 
niedochodowego” i „gospodarki społecznej”, które pomimo iż opisują rzeczywistości o znacznych 
obszarach wspólnych, nie pokrywają się w pełni. Ponadto w teoretycznych podejściach 
wywodzących się ze wspomnianych koncepcji trzeciemu sektorowi przypisuje się różne funkcje 
we współczesnej gospodarce. 

 
4.2 Podejście organizacji niedochodowych 

 
4.2.1 Organizacje niedochodowe jako pojęcie 

 
Główne podejście teoretyczne w zakresie analizy trzeciego sektora, oprócz podejścia 
gospodarki społecznej, ma korzenie anglosaskie, o czym już wspomniano wcześniej: literatura 
dotycząca sektora niedochodowego lub organizacji niedochodowych pojawiła się po raz 
pierwszy 30 lat temu w Stanach Zjednoczonych. Zasadniczo podejście to obejmuje wyłącznie 
organizacje prywatne, których statuty zakazują podziału nadwyżek pomiędzy założycieli czy też 
podmioty sprawujące nad nimi kontrolę lub finansujące ich działalność. 
 
Historyczne korzenie tej koncepcji są związane z ideami filantropii i działalności charytatywnej, 
głęboko zakorzenionymi w XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii i krajach pozostających pod jej 
wpływem. Sława brytyjskich organizacji charytatywnych (charities) i amerykańskich fundacji 
filantropijnych (philanthropic foundations) powołała do życia pojęcia takie jak sektor 
charytatywny i sektor wolontariatu, które obejmuje się szerszym pojęciem sektora 
niedochodowego. 
 
Współczesne pojęcie sektora niedochodowego zostało doprecyzowane i rozpowszechnione na 
całym świecie dzięki ambitnemu międzynarodowemu projektowi badawczemu realizowanemu 
od początku lat 90. XX wieku przez Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (Baltimore, USA), którego 
celem było odkrycie struktury i ilościowe określenie wielkości tego sektora, zbadanie jego 
perspektyw rozwoju i oszacowanie jego wpływu na społeczeństwo. 
 
Poszczególne etapy tego projektu dotyczą sektora niedochodowego w 36 krajach na pięciu 
kontynentach. 

 



Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej – sprawozdanie (José Luis Monzón i Rafael 
Chaves) 

 

 21 

W ramach projektu badano organizacje spełniające pięć podstawowych kryteriów zawartych 
w „strukturalno-funkcjonalnej definicji” organizacji niedochodowych. Organizacje te są: 

 
a) organizacjami, tzn. posiadają strukturę i byt instytucjonalny oraz zazwyczaj mają 

osobowość prawną; 
 

b) prywatne, tzn. pod względem instytucjonalnym nie są częścią władz publicznych, 
chociaż mogą być finansowane ze środków publicznych, a w ich organach mogą 
zasiadać urzędnicy publiczni; 

 
c) samorządne, tzn. same kontrolują swoją działalność oraz mogą powoływać 

i odwoływać skład swoich organów; 
 

d) nie dokonują podziału zysków, tzn. organizacje niedochodowe mogą osiągać zyski, 
muszą je jednak przeznaczać na swoją działalność statutową i nie mogą ich 
rozdzielać pomiędzy właścicieli, członków założycieli czy też swoje własne organy; 

 
e) mają charakter dobrowolny, co oznacza dwie rzeczy: po pierwsze, członkostwo nie 

jest obowiązkowe ani narzucone przepisami prawa, a po drugie, w działalności lub 
organach zarządzających muszą uczestniczyć wolontariusze. 

 
4.2.2 Podejście organizacji niedochodowych w systemie rachunków 

narodowych z 1993 r. 
 
W Stanach Zjednoczonych opublikowano Podręcznik dotyczący organizacji niedochodowych 
w systemie rachunków narodowych (Handbook on Non-Profit Institutions in the System of 
National Accounts). Zawarta w podręczniku identyfikacja organizacji niedochodowych opiera się 
na definicji sektora niedochodowego wywodzącej się z podejścia Salamona i Anheiera do 
organizacji niedochodowych, opisanego w poprzednim ustępie. Na tej podstawie w podręczniku 
dotyczącym organizacji niedochodowych wyodrębnia się spory, niejednorodny zbiór organizacji 
niedochodowych, które mogłyby należeć do któregokolwiek z pięciu sektorów instytucjonalnych 
tworzących system rachunków narodowych, w tym również do instytucji rządowych 
i samorządowych (S.13). Organizacje niedochodowe istnieją w sektorze przedsiębiorstw 
niefinansowych (S.11), w sektorze instytucji finansowych (S.12) oraz w sektorze gospodarstw 
domowych (S.14). Wreszcie, organizacje niedochodowe obsługujące gospodarstwa domowe 
(S.15) mają swój własny osobny sektor instytucjonalny w systemie rachunków narodowych. 
Organizacje te mogą przybierać najróżniejsze formy prawne, choć większość z nich to 
stowarzyszenia i fundacje i są one zakładane do bardzo różnych celów: w celu świadczenia 
usług na rzecz ludności lub przedsiębiorstw, które je kontrolują lub finansują; w celu 
prowadzenia działalności charytatywnej lub filantropijnej na rzecz osób potrzebujących; w celu 
świadczenia rynkowych usług niedochodowych takich jak usługi zdrowotne, edukacyjne, 
rekreacyjne itd.; w celu zapewnienia ochrony interesów grup lobbystycznych lub programów 
politycznych obywateli o podobnych poglądach itd. 
 
W podręczniku dotyczącym organizacji niedochodowych uznaje się jednak, że takie duże grupy, 
np. spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, przedsiębiorstwa społeczne i inne, nie 
należą do sektora niedochodowego. 
 
Jak zostanie ukazane w dalszej części sprawozdania, nie wszystkie organizacje niedochodowe, 
które w podręczniku dotyczącym organizacji niedochodowych uznano za objęte jego zakresem, 
są częścią pojęcia gospodarki społecznej. 
 

4.3 Podejście gospodarki solidarnej 
 
Pojęcie gospodarki solidarnej rozwinęło się we Francji i niektórych krajach Ameryki Łacińskiej 
w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku, w dużej mierze w związku ze znacznym wzrostem, jaki trzeci 
sektor odnotował w odniesieniu do organizacji świadczących i rozpowszechniających niektóre 
z tzw. dóbr społecznych lub dóbr użyteczności ogólnej. Dobra użyteczności ogólnej to te, które 
zgodnie z powszechnie przyjętą opinią społeczeństwa i środowiska politycznego są niezbędne 
dla zapewnienia godziwego życia, a więc które muszą być udostępnione dla całej ludności, bez 
względu na dochody lub siłę nabywczą. W związku z tym uważa się, że rząd powinien określić 
zasady produkcji i dystrybucji tych towarów, bądź to przez zapewnienie ich bezpłatnego 
świadczenia lub dofinansowywanie ich, tak aby były dostępne poniżej cen rynkowych. 
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W okresie rozkwitu i konsolidacji państwa opiekuńczego powszechne korzystanie 
z najważniejszych z tych dóbr użyteczności ogólnej, np. usług zdrowotnych i edukacji, 
gwarantowały rządy najbardziej rozwiniętych krajów w Europie. W ostatnich dziesięcioleciach 
jednak pojawiły się nowe potrzeby społeczne, które nie są zaspokajane ani przez sektor 
publiczny, ani tradycyjny sektor kapitalistyczny, a które jednak dotyczą wielu grup narażonych na 
wykluczenie społeczne. Problemy te są dotyczą warunków życiowych osób starszych, 
masowego i długotrwałego bezrobocia, imigrantów, mniejszości etnicznych, osób 
niepełnosprawnych, resocjalizacji byłych więźniów, kobiet doświadczających przemocy, osób 
przewlekle chorych itd. 
 
To właśnie w tych obszarach niektóre organizacje charakterystyczne dla gospodarki społecznej 
(spółdzielnie, a przede wszystkim stowarzyszenia) odnotowały znaczny rozwój. Jednocześnie 
sektor ten gromadzi szereg nowych organizacji i nowych obszarów działania. W porównaniu 
z klasycznymi podmiotami gospodarki społecznej ma ona trzy cechy wyróżniające: a) potrzeby 
społeczne, które stara się zaspokoić, b) podmioty stojące za tymi inicjatywami oraz c) wyraźne 
dążenie do zmian społecznych. 
 
Na gruncie tych trzech aspektów pojęcie gospodarki solidarnej rozwijało się we Francji 
począwszy od lat 80. XX wieku. Odnosi się ono do gospodarki, w której rynek jest jednym 
z elementów składowych – być może najważniejszym, ale nie jedynym. Gospodarka wyraża się 
poprzez trzy bieguny: rynek, państwo i wzajemność. Te trzy bieguny odpowiadają zasadom 
rynku, redystrybucji i wzajemności. Zasada wzajemności dotyczy wymiany niepieniężnej 
w dziedzinie kontaktów podstawowych, utożsamianej przede wszystkim ze zrzeszaniem się. 
 
Mówiąc w skrócie, gospodarka jest z natury pluralistyczna i nie można jej ograniczać do ściśle 
handlowych i pieniężnych aspektów. Podejście gospodarki solidarnej jest niespotykaną dotąd 
próbą powiązania wszystkich trzech biegunów systemu w taki sposób, że w wyniku konkretnych 
inicjatyw gospodarki solidarnej powstają formy będące hybrydami gospodarki rynkowej, 
nierynkowej i niepieniężnej. Nie pasują one do rynkowego stereotypu gospodarki ortodoksyjnej, 
a ich zasoby pochodzą z wielu źródeł: rynkowych (sprzedaż towarów i świadczenie usług), 
nierynkowych (dotacje rządowe i darowizny) oraz niepieniężnych (wolontariat). 

 
Oprócz tego pojęcia gospodarki solidarnej wywodzącego się z Francji istnieje inny pogląd na 
gospodarkę solidarną, dość powszechny w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej, zgodnie 
z którym gospodarka ta jest siłą napędową zmian społecznych, fundamentem przedsięwzięcia 
na rzecz alternatywnego społeczeństwa zmierzającego do neoliberalnej globalizacji. Inaczej niż 
w podejściu europejskim, zgodnie z którym gospodarka solidarna jest zgodna z rynkiem 
i państwem, perspektywa Ameryki Łacińskiej skupia się na rozwoju tej koncepcji jako 
ogólnoświatowej alternatywy dla kapitalizmu. 

 
4.4. Podejście przedsiębiorstw społecznych 

 
W ostatnich latach poświęcono sporo uwagi przedsiębiorstwom społecznym, choć nie można 
tutaj mówić o przyjęciu żadnego spójnego podejścia. Można niemniej wyróżnić dwa główne 
podejścia do przedsiębiorczości społecznej: podejście anglo-amerykańskie oraz europejskie 
podejście kontynentalne. 
 
Podejście anglo-amerykańskie obejmuje rozmaite nurty różnie definiujące sferę przedsiębiorstw 
społecznych, począwszy od tych, które uznają przedsiębiorstwa społeczne za rynkowy 
odpowiednik prywatnych organizacji niedochodowych działających na rzecz społeczeństwa, 
a kończąc na tych, których definicja przedsiębiorstwa społecznego skupia się wyłącznie na 
społecznej innowacji i zaspokajaniu potrzeb społecznych, bez względu na formę własności 
przedsiębiorstwa (publiczne, oparte na kapitale prywatnym lub te, które w Europie wchodzą 
w zakres tzw. gospodarki społecznej). 
 
W europejskiej tradycji kontynentalnej podstawowe podejście do przedsiębiorstw społecznych 
wyraża się w badaniach i wnioskach sieci EMES, w której przedsiębiorstwa te uznaje się za 
wynik zbiorowej przedsiębiorczości w sferze gospodarki społecznej i definiuje się za pomocą 
trzech grup wskaźników (w wymiarze ekonomicznym, społecznym oraz wymiarze struktury 
zarządzania). We wspomnianej wcześniej Inicjatywie na rzecz przedsiębiorczości społecznej 
Komisja Europejska również definiowała przedsiębiorstwa społeczne jako podzbiór gospodarki 
społecznej (podmioty gospodarki społecznej). 
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4.5 Inne podejścia 
 
W związku z podejściem opisanym w poprzednim ustępie inne osiągnięcia teoretyczne 
w sposób bezpośredni proponują zastąpienie gospodarek rynkowych, w których środki produkcji 
są prywatną własnością, innymi sposobami organizacji systemu produkcji. Należy do nich: 
a) gospodarka alternatywna mająca korzenie w ruchach przeciwko ustalonemu porządkowi, 
które pojawiły się we Francji po maju 1968 r., oraz b) gospodarka ludowa, promowana w wielu 
krajach Ameryki Łacińskiej od 1980 r., mająca cechy bardzo zbliżone do latynoamerykańskiej 
wersji gospodarki solidarnej, do tego stopnia, że jest nazywana ludową gospodarką solidarną. 
Gospodarka ludowa wyklucza wszelkie rodzaje stosunku między pracodawcą a pracownikiem 
i uznaje pracę za główny czynnik produkcji. 
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ROZDZIAŁ 5 
 
ANALIZA PORÓWNAWCZA DEFINICJI ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ GOSPODARKI 
SPOŁECZNEJ OBOWIĄZUJĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH 
CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ,  KRAJACH PRZYSTĘPUJĄCYCH I 
KANDYDUJĄCYCH 

 

5.1. Główne koncepcje występujące w poszczególnych krajach 

5.2. Podmioty w gospodarce społecznej w państwach członkowskich UE 

 

 
5.1 Główne koncepcje występujące w poszczególnych krajach 

 
Zjawisko społeczno-gospodarcze, które w niniejszym opracowaniu określa się mianem 
„gospodarki społecznej”, jest szeroko rozpowszechnione i wyraźnie zyskuje na znaczeniu w całej 
Unii Europejskiej. Jakkolwiek zarówno sam termin, jak i kryjąca się za nim naukowa koncepcja 
nie są całkowicie jednoznaczne w różnych krajach UE, a w niektórych przypadkach nawet 
w jednym kraju, współistnieją one jednak zazwyczaj z innymi pojęciami i podobnymi 
koncepcjami. Celem niniejszego rozdziału jest naświetlenie różnorodności koncepcji i pojęć 
istniejących w Europie w odniesieniu do tego zjawiska. 
 
Część niniejszego badania poświęcono z jednej strony ocenie poziomu uznania koncepcji 
gospodarki społecznej w trzech istotnych obszarach, a mianowicie w administracji publicznej, 
w świecie naukowo-akademickim oraz w samym sektorze gospodarki społecznej, a w dalszej 
kolejności – określeniu i ocenie innych podobnych koncepcji. Niniejsze opracowanie 
sporządzono zgodnie z metodologią zastosowaną w pierwszym rozdziale The enterprises and 
organizations of the third system. A strategic challenge for employment [Przedsiębiorstwa 
i organizacje trzeciego systemu. Strategiczne wyzwanie w dziedzinie zatrudnienia] (Vivet i Thiry 
w CIRIEC, 2000 r.), gdzie trzeci system został włączony do gospodarki społecznej. 
 
Informacje z pierwotnych źródeł zgromadzono na podstawie kwestionariusza o charakterze 
półotwartym, skierowanego do naszych korespondentów (patrz załącznik), z których wszyscy są 
uprzywilejowanymi świadkami posiadającymi fachową wiedzę w zakresie koncepcji gospodarki 
społecznej i podobnych do niej koncepcji, a także realiów tego sektora w swoich własnych 
krajach. Kwestionariusz zawierał półotwarte pytania dotyczące gospodarki społecznej i innych 
podobnych koncepcji w różnych krajach UE. Korespondentami są pracownicy akademiccy, 
pracownicy federacyjnych i reprezentacyjnych struktur tego sektora w poszczególnych krajach 
oraz najwyżsi urzędnicy krajowej administracji publicznej posiadający kompetencje w dziedzinie 
gospodarki społecznej. Stopień uznania w poszczególnych krajach zaklasyfikowano do jednego 
z trzech poziomów: (*) kraje o niewielkim uznaniu lub braku uznania koncepcji gospodarki 
społecznej; (**) kraje o umiarkowanym stopniu uznania; oraz (***) kraje o wysokim stopniu 
uznania, wykazujące zinstytucjonalizowane uznanie koncepcji w danym kraju. 
 
Wyniki przedstawiono w tabelach 5.1 i 5.2. Odnoszą się one odpowiednio do poziomu uznania 
koncepcji (i pojęcia) gospodarki społecznej; uznania powiązanych koncepcji „przedsiębiorstwa 
społecznego”, „sektora niedochodowego” oraz „trzeciego sektora”; oraz do uznania innych 
koncepcji.  
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Tabela 5.1: Krajowa akceptacja koncepcji „gospodarki społecznej” 
 

 
Przez władze 
publiczne 

Przez 
przedsiębiorstwa 
gospodarki 
społecznej 

Przez świat 
naukowo-
akademicki 

Austria * ** ** 

Belgia ** *** ** 

Bułgaria ** ** ** 

Cypr ** ** ** 

Czechy * ** ** 

Dania ** ** ** 

Estonia ** * * 

Finlandia ** ** ** 

Francja ** *** ** 

Grecja ** ** *** 

Hiszpania *** *** *** 

Holandia * * * 

Irlandia ** *** ** 

Litwa ** * * 

Luksemburg ** ** ** 

Łotwa * ** ** 

Malta ** * ** 

Niemcy * ** ** 

Polska ** ** ** 

Portugalia *** *** ** 

Rumunia * * * 

Słowacja * * * 

Słowenia * ** ** 

Szwecja ** ** * 

Węgry * ** * 

Wielka Brytania * ** ** 

Włochy ** ** ** 

 

Kraje przystępujące i kraje kandydujące 

Chorwacja * * * 

Islandia ** ** ** 

Uwagi: pytanie postawione w kwestionariuszu: Czy mogą nam Państwo powiedzieć, czy 
koncepcja „gospodarki społecznej” jest znana w Państwa kraju? 
 
Nawet zakładając, że krajowe warunki i idee związane z pojęciem gospodarki społecznej różnią 
się znacznie i mogą nie być porównywalne, dane uzyskane w badaniach terenowych umożliwiają 
podział krajów na trzy grupy w zależności od ich poziomu uznawania koncepcji gospodarki 
społecznej (patrz tabela 5.1.): 
 

 kraje, w których koncepcja gospodarki społecznej jest powszechnie uznawana: 
W Hiszpanii, Francji, Portugalii, Belgii, Irlandii i Grecji koncepcja gospodarki społecznej 
cieszy się największym uznaniem władz publicznych oraz w świecie naukowo-
akademickim, jak również w samym sektorze gospodarki społecznej. Prym wiodą tutaj 
dwa pierwsze kraje: Francja jest kolebką tej koncepcji, zaś Hiszpania zatwierdziła 
pierwsze europejskie prawo krajowe dotyczące gospodarki w 2011 r.  

 

 kraje, w których koncepcja gospodarki społecznej cieszy się umiarkowanym poziomem 
uznania: Do krajów tych należą Włochy, Cypr, Dania, Finlandia, Luksemburg, Szwecja, 
Łotwa, Malta, Polska, Wielka Brytania, Bułgaria i Islandia. W wymienionych krajach 
koncepcja gospodarki społecznej współistnieje z innymi koncepcjami, takimi jak sektor 
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niedochodowy, sektor wolontariatu czy sektor przedsiębiorstw społecznych. W Wielkiej 
Brytanii niski poziom świadomości w kwestii gospodarki społecznej kontrastuje 
z polityką rządu w zakresie wspierania przedsiębiorstw społecznych; 

 

 kraje o niewielkim uznaniu lub braku uznania koncepcji gospodarki społecznej: 
Koncepcja gospodarki społecznej jest mało znana, dopiero się rodzi lub jest nieznana 
w następujących krajach: Austria, Czechy, Estonia, Niemcy, Węgry, Litwa, Holandia, 
Słowacja, Rumunia, Chorwacja i Słowenia; grupa ta składa się głównie z krajów 
germańskich oraz tych, które przystąpiły do UE w trakcie ostatniej rundy rozszerzenia. 
Powiązane pojęcia sektora niedochodowego, sektora wolontariatu i organizacji 
pozarządowych cieszą się stosunkowo większym uznaniem. 

 
W pozostałej części tabeli informacje dotyczące poszczególnych krajów przedstawiono według 
dwóch celów: po pierwsze celu wyróżnienia realiów 12 nowych krajów UE i dwóch krajów 
kandydujących (co jest głównym celem niniejszego opracowania); po drugie, celu wyróżnienia 
realiów 15 starszych państw członkowskich.  
 

Tabela 5.2: Krajowa akceptacja innych uznawanych koncepcji związanych z gospodarką 
społeczną 

 

 
Przedsiębiorstwa 
społeczne 

Sektor 
niedochodowy Trzeci sektor 

Austria ** *** * 

Belgia ** ** * 

Bułgaria ** ** ** 

Cypr ** ** ** 

Czechy * *** ** 

Dania ** *** *** 

Estonia * ** ** 

Finlandia *** ** *** 

Francja ** ** ** 

Grecja ** ** * 

Irlandia ** *** ** 

Hiszpania * * ** 

Holandia *** *** * 

Litwa * ** ** 

Luksemburg * * * 

Łotwa * *** ** 

Malta ** ** * 

Niemcy ** ** *** 

Polska *** ** *** 

Portugalia ** ** *** 

Rumunia * ** * 

Słowacja ** *** *** 

Słowenia * ** * 

Szwecja *** ** * 

Węgry * *** * 

Wielka Brytania ** ** *** 

Włochy ** *** ** 

    

Kraje przystępujące i kraje kandydujące     

Chorwacja * *** ** 

Islandia ** *** *** 



Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej – sprawozdanie (José Luis Monzón i Rafael 
Chaves) 

 

 27 

Uwagi: pytanie postawione w kwestionariuszu: Które z innych koncepcji związanych z pojęciem 
gospodarki społecznej cieszy się naukowym, politycznym lub społecznym uznaniem w Państwa 
kraju? 
 
W Holandii, Szwecji, Finlandii i Polsce koncepcja przedsiębiorstw społecznych jest powszechnie 
uznawana. Holandia uchwaliła ustawę o przedsiębiorstwach społecznych w 2003 r. Obok 
koncepcji gospodarki społecznej, sektora niedochodowego, przedsiębiorstw społecznych oraz 
trzeciego sektora, w kilku krajach UE współistnieją inne powszechnie akceptowane pojęcia. 
W krajach takich jak Wielka Brytania, Dania, Malta i Słowenia szerokim uznaniem naukowym, 
społecznym i politycznym wydają się cieszyć koncepcje sektora wolontariatu i organizacji 
pozarządowych, bliżej związane z ideą organizacji niedochodowych. We francuskojęzycznych 
krajach europejskich (Francja, Region Waloński w Belgii oraz Luksemburg) uznanie znajdują 
również koncepcje gospodarki solidarnej oraz gospodarki społecznej i solidarnej, podczas gdy 
idea Gemeinwirtschaft (gospodarki ogólnego interesu) jest znana w krajach germańskich, takich 
jak Niemcy i Austria.  
 
Należy zaznaczyć, że w kilku krajach niektóre elementy składowe pojęcia gospodarki społecznej 
w jej najszerszym znaczeniu nie są uznawane jako integralne części tego sektora, przy czym 
nacisk kładzie się na ich specyfikę i odrębność. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku 
spółdzielni w takich krajach, jak Niemcy, Wielka Brytania, Łotwa, a po części także Portugalia.  
 

5.2 Podmioty w gospodarce społecznej w państwach członkowskich UE 
 
W kontekście sytuacji opisanej w poprzednim punkcie niniejszego rozdziału, w którym zwrócono 
uwagę na zauważalne zróżnicowanie krajów w kwestii koncepcji i poziomu uznania gospodarki 
społecznej i innych związanych z nią koncepcji, widać, że identyfikacja elementów składowych 
gospodarki społecznej w poszczególnych krajach nie jest łatwym zadaniem. Celem tego 
przedsięwzięcia jest określenie, jakie formy instytucjonalne tworzą obszar gospodarki społecznej 
lub wskazanie pojęcia gospodarki społecznej, które jest najbardziej uznawane 
w poszczególnych krajach. 
 
Wyniki badań – po konsultacji z odpowiednimi ekspertami krajowymi – zostały podane w tabeli 
5.3. 

 
W ramach podsumowania można wyciągnąć trzy podstawowe wnioski. Pierwszy podstawowy 
wniosek jest taki, że elementy składowe różnią się znacznie w poszczególnych krajach i istnieją 
czysto krajowe formy, które eksperci uznają za integralne części gospodarki społecznej w ich 
krajach (patrz X1, X2, itd.). W niektórych krajach, np. we Włoszech i w Hiszpanii, występują 
odmienne idee co do zakresu gospodarki społecznej: rynkowa koncepcja gospodarki 
społecznej, według której gospodarka ta składa się głównie ze spółdzielni, współistnieje 
z koncepcją nierynkową, według której gospodarka ta obejmuje w dużej mierze stowarzyszenia, 
spółdzielnie społeczne i inne organizacje niedochodowe.  
 
Drugi wniosek, jaki się nasuwa, jest taki, że powszechnie znane pojęcie gospodarki społecznej – 
tej, która łączy spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia i fundacje – 
jest najbardziej rozpowszechnione w dokładnie tej grupie krajów, w których koncepcja 
gospodarki społecznej jest najszerzej uznawana, z wyjątkiem Irlandii. W dwóch z tych krajów – 
Francji i Hiszpanii – gospodarka społeczna została prawnie uznana. 
 
Trzeci wniosek brzmi: istnieje ogólna zgoda co do tego, że spółdzielnie są częścią gospodarki 
społecznej. Wniosek ten odzwierciedla szeroko rozpowszechniony pogląd, że spółdzielnie 
i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych są prototypowymi przedsiębiorstwami gospodarki 
społecznej. Stowarzyszenia, fundacje i przedsiębiorstwa społeczne są również uznawane za 
elementy składowe. Przyczyną wykluczenia towarzystw wzajemnych (friendly societies) ze sfery 
gospodarki społecznej w nowych państwach członkowskich UE może być niewielki poziom 
uznania samej koncepcji gospodarki społecznej oraz brak statusu prawnego towarzystw 
wzajemnych we wspomnianych krajach. 
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Tabela 5.3: Elementy składowe gospodarki społecznej 
 

 
Uwagi: pytanie postawione w kwestionariuszu: Które z poniższych form instytucjonalnych 
uważają Państwo za należące do obszaru gospodarki społecznej w Państwa kraju lub – 
w stosownym przypadku – do powiązanej koncepcji, która Państwa zdaniem jest najbardziej 
uznawana? 
Inne konkretne formy gospodarki 
społecznej w poszczególnych krajach: 
X1: Przedsiębiorstwa społeczne 
X2: Sociétés à finalité sociale 
(przedsiębiorstwa społeczne) 
X3: Przedsiębiorstwa społeczne  
X4: Comités d'entreprise (rady zakładowe), 
dobrowolna ochrona socjalna 
X5: Usługi i agencje wolontariackie; firmy 
społeczne działające na rzecz osób 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; 
alternatywne przedsiębiorstwa ruchu kobiet 
i ruchu ekologicznego; organizacje 
samopomocowe; ośrodki społeczno-

kulturalne; przedsiębiorstwa działające na 
rzecz integracji na rynku pracy; lokalne 
giełdy i systemy notowań; przedsiębiorstwa 
sąsiedzkie i gminne 
X6: Przedsiębiorstwa ludowe 
X7: Unie kredytowe 
X8: Organizacje wolontariackie; określone 
typy stowarzyszeń, np. stowarzyszenia na 
rzecz awansu społecznego i stowarzyszenia 
rodzin; fundacje obywatelskie; organizacje 
pozarządowe; IPAB: Istituzioni di Pubblica 
Assistenza e Beneficenza (instytucje 
dobroczynne) 

  Spółdzielnie 

Towarzystwa 
ubezpieczeń 
wzajemnych Stowarzyszenia Fundacje Inne 

Austria X X X X X1 

Belgia X X X X X2 

Bułgaria X X X X   

Cypr X nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy   

Czechy X - - - X11 

Dania X X X X X3 

Estonia X nie dotyczy X X   

Finlandia X X X X   

Francja X X X X X4 

Grecja X X X X X6 

Irlandia X X - -  

Hiszpania X X X X X10 

Holandia X X X X X7 

Litwa X - - - X13 

Luksemburg X X X X   

Łotwa X X X X   

Malta X X X X X14 

Niemcy X - X X X5 

Polska X - X X X15 

Portugalia X X X X X9 

Rumunia X X X X X16 

Słowacja X X X X X17 

Słowenia X X X X   

Szwecja X X X X  

Węgry X - X X X12 

Wielka Brytania X X X X   

Włochy X X X X X8 

 

Kraje przystępujące i kraje kandydujące  

Chorwacja X - X X  

Islandia X X X X  
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X9: Misericordias (stowarzyszenia 
dobroczynne); IPSS: Instituiçoes 
Particulares de Solidariedade Social 
(prywatne instytucje solidarności 
społecznej) 
X10: Sociedades Laborales 
(przedsiębiorstwa pracownicze), Empresas 
de Inserción (przedsiębiorstwa 
integracyjne), Centros Especiales de 
Empleo (zakłady pracy chronionej), 
określone grupy takie jak ONCE, 
Sociedades Agrarias de Transformación 
(przedsiębiorstwa rolnicze) 

X11: Stowarzyszenie na rzecz wspólnych 
korzyści; 

X12: Przedsiębiorstwa niedochodowe 
X13: Unie kredytowe i przedsiębiorstwa 

społeczne 
X14: BandClub 
X15: Ośrodki integracji społeczno-
ekonomicznej 
X16: Unitati Autorizate Proteiate 

(autoryzowane jednostki 
chronione) 

X17: Zakłady pracy chronionej, usługi 
społeczne 

 
 
 Platformy i sieci gospodarki społecznej w Europie 
 
Organizacje społeczne mają naturalną tendencję do tworzenia grup opartych na wspólnych 
zależnościach i interesach ekonomiczno-politycznych. Niektóre rynkowe grupy i sieci 
w gospodarce społecznej utworzone w interesie konkurencyjności są prawdziwymi europejskimi 
gigantami komercyjnymi. Grupy tworzą się również w sferze politycznej. 
 
Gospodarka społeczna w Europie wytworzyła wiele organizacji do działania w charakterze jej 
przedstawicieli. Za ich pośrednictwem uczestniczyła ona w opracowywaniu i realizacji krajowej 
i unijnej polityki, gdy procesy te umożliwiły udział tego rodzaju partnera społecznego. 
 
W różnych krajach europejskich stowarzyszenia reprezentujące przedsiębiorstwa i organizacje 
gospodarki społecznej tworzyły się głównie w perspektywie sektorowej, co spowodowało 
powstanie organizacji, stowarzyszeń i platform reprezentujących m.in. spółdzielnie kredytowe, 
robotnicze i rolnicze, jak również przedsiębiorstw ubezpieczeń wzajemnych, towarzystw 
ubezpieczeń społecznych i stowarzyszeń oraz innych pozarządowych organizacji akcji 
społecznej.  
 
Proces ten wystąpił również na szczeblu europejskim, gdzie gospodarka społeczna (istniejące 
w jej obrębie „rodziny” lub jako całość) historycznie odegrała pewną rolę w różnych kierunkach 
polityki UE. Jest to widoczne od roku, w którym podpisano traktat rzymski, kiedy powstał 
Eurocoop – organizacja reprezentująca europejskie spółdzielnie konsumentów, a także 
w rozwoju wspólnej polityki rolnej z pomocą Generalnego Komitetu Spółdzielni Rolniczych Unii 
Europejskiej (COGECA). 
 
Dziś organizacje reprezentujące gospodarkę społeczną w Europie to: 
 
1. Rodzina spółdzielni: 

 EUROCOOP: European Community of Consumer Cooperatives (Europejskie 
Stowarzyszenie Spółdzielczości Spożywców) 

 CECODHAS: European Liaison Committee for Social Housing (Europejski Komitet 
Koordynacji Budownictwa Społecznego) – sekcja ds. spółdzielni 

 CECOP: European Confederation of Workers' Cooperatives, Social Cooperatives and 
Participative Enterprises (Europejska Konfederacja Spółdzielni Pracy, Spółdzielni 
Socjalnych i Przedsiębiorstw Partycypatywnych) 

 COGECA: General Confederation of Agricultural Cooperatives (Generalny Komitet 
Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej) 

 GEBC: European Cooperative Banking Group (Europejska Grupa Banków 
Spółdzielczych) 

 UEPS: European Union of Social Pharmacies (Europejska Unia Aptek Społecznych) 
 
Cooperatives Europe jest organizacją o charakterze patronackim zrzeszającą wszystkie te 
organy reprezentacyjne europejskich spółdzielni. 
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2. Rodzina towarzystw ubezpieczeń wzajemnych: 

 AIM: International Association of Mutual Societies (Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych) 

 AMICE: Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe 
(Europejski Związek Spółdzielni i Ubezpieczeń Wzajemnych) 

 
 
3. Rodzina stowarzyszeń i organizacji akcji społecznej: 

 CEDAG: European Council of Associations of General Interest (Europejska Rada na 
rzecz Organizacji Pozarządowych) 

 EFC: European Foundation Centre (Europejskie Centrum Fundacji) 

 European Platform of Social NGOs (Platforma Europejskich Społecznych Organizacji 
Pozarządowych)  

 
4. Platforma przedsiębiorstw społecznych: 

 CEFEC: Social Firms Europe, the Confederation of European Social Firms, Employment 
Initiatives and Social Cooperatives (przedsiębiorstwa społeczne, konfederacja 
przedsiębiorstw społecznych, inicjatywy na rzecz zatrudnienia i spółdzielnie społeczne) 

 
Większość spośród wymienionych organizacji przedstawicielskich na szczeblu europejskim jest 
z kolei członkami Social Economy Europe, Europejskiej Stałej Konferencji Spółdzielni, 
Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, Stowarzyszeń i Fundacji, która obecnie jest 
najważniejszym partnerem reprezentującym europejską gospodarkę społeczną w dialogu 
z instytucjami europejskimi. Platforma powstała w listopadzie 2000 r. pod nazwą CEP-CMAF. 
 
W niektórych krajach stowarzyszenia przedstawicielskie wykroczyły poza poziom sektorowy 
i stworzyły organizacje międzysektorowe o wyraźnych odniesieniach do gospodarki społecznej. 
Jako przykłady można tutaj wymienić: CEPES (Hiszpańską Konfederację Przedsiębiorczą 
Gospodarki Społecznej) i Platformę Gospodarki Społecznej w Luksemburgu.  
 
Podział na grupy odbywał się także według innych kryteriów: na przykład w ciągu ostatnich 
piętnastu lat pojawiły się wspólne sieci platform reprezentujących gospodarkę społeczną, organy 
rządowe (np. rady miejskie) lub przedsiębiorstwa i inne organizacje społeczne. Tak było 
w przypadku ESMED – Eurośródziemnomorskiej Sieci Gospodarki Społecznej, składającej się 
z krajowych platform gospodarski społecznej lub spółdzielni z Portugalii, Francji, Hiszpanii, 
Włoch, Maroka i Tunezji; REVES, Sieci Miast i Regionów na rzecz Gospodarki Społecznej; 
ENSIE, Europejskiej Sieci Społecznych Przedsiębiorstw Integracyjnych i FEDES – Europejskiej 
Federacji Pracodawców Społecznych, które czynnie działają, wspierając gospodarkę społeczną. 
Z kolei CIRIEC-International jest nietypowym przykładem organizacji, do której należą 
organizacje reprezentujące przedsiębiorstwa z sektora publicznego oraz społecznej 
i spółdzielczej gospodarki z wielu krajów Europy oraz naukowcy specjalizujący się w tej 
dziedzinie. 
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ROZDZIAŁ 6 
 
GOSPODARKA SPOŁECZNA W UNII EUROPEJSKIEJ, W KRAJACH PRZYSTĘPUJĄCYCH I 
KANDYDUJĄCYCH W LICZBACH 
 

 
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie głównych danych liczbowych dotyczących 
gospodarki społecznej w UE według kraju i w ujęciu ogólnoświatowym, z wyróżnieniem trzech 
grup organizacji: spółdzielnie i inne tego typu uznane podmioty; towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych i inne tego typu uznane podmioty; oraz stowarzyszenia, fundacje and inne 
powiązane podmioty o charakterze niedochodowym. 
 
Kluczowe znaczenie ma opracowanie danych statystycznych na podstawie badań terenowych 
oraz możliwych do zweryfikowania rachunków. Jednak z uwagi na koszty i czas kwestia ta 
wykracza poza zakres niniejszego badania, należy ją zatem podjąć na późniejszym etapie.  
 
Dane statystyczne przedstawione w niniejszym badaniu opracowano na podstawie danych 
drugorzędnych dostarczonych przez naszych korespondentów działających w poszczególnych 
krajach (patrz załącznik). Okresem odniesienia są lata 2009–2010. Niemniej jednak ze względu 
na dostępność i jakość sprawozdań statystycznych informacje odnoszące się do niektórych 
krajów dotyczą sytuacji sprzed kilku lat, głównie w przypadku stowarzyszeń, fundacji i innych 
tego typu organizacji. Poszukiwanymi informacjami była liczba osób zatrudnionych, w miarę 
możliwości – ekwiwalent pełnego czasu pracy, liczba członków, liczba wolontariuszy oraz liczba 
organizacji lub przedsiębiorstw. Na potrzeby porównania z danymi z poprzedniego badania 
przeprowadzonego przez CIRIEC na zlecenie EKES-u dotyczącego stanu gospodarki społecznej 
w krajach UE-25 szczególną uwagę zwrócono na zmienną dotyczącą zatrudnienia. W celu 
porównania głównych danych liczbowych z obu badań sporządzono dwie szczegółowe tabele 
(6.3 i 6.4). 
 
Podczas pracy nad niniejszą analizą dostrzeżono poważne statyczne luki w danych 
z poszczególnych krajów, zwłaszcza nowych państw członkowskich UE, ale nie tylko. Luki te 
zostały w miarę możliwości uzupełnione na podstawie informacji dostępnych w innych 
opracowaniach naukowych wymienionych w bibliografii, uzyskanych od ICMIF i AMICE, z analizy 
organizacji przeprowadzonej przez Cooperatives Europe (2010 r.) oraz badań innych organizacji 
patronackich, takich jak Generalny Komitet Spółdzielni Rolniczych Unii Europejskiej czy 
Eurocoop. Źródła te były systematycznie podawane w tabelach w odniesieniu do 
poszczególnych krajów.  
 
Znacząca różnica między niniejszym badaniem a badaniem przeprowadzonym przez EKES 
i CIRIEC polega na tym, że krajowe urzędy statystyczne w ciągu ostatnich lat wykonały ogromną 
pracę w celu dostarczenia wiarygodnych danych o poszczególnych grupach istniejących 
w gospodarce społecznej; i w ramach ważnej inicjatywy, jaką jest uznanie gospodarki społecznej 
w Europie, badania przeprowadzono z wykorzystaniem metodyki rachunku satelitarnego 
w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Czechach i na Węgrzech. 
 
Ze względu na zastosowaną metodę, zwłaszcza w kontekście trudności w porównywaniu 
pewnych zmiennych na poziomie międzynarodowym, wątpliwej rzetelności danych odnoszących 
się do niektórych krajów, ryzyka podwójnego zaliczenia do „rodzin” w tym samym kraju, 
rozbieżności w latach, do których dane te się odnoszą, oraz różnych źródeł w przypadku tej 
samej „rodziny” i kraju w kontekście dwóch okresów odniesienia (lata 2002–2003 i 2009–2010), 
w połączeniu – w ostatnim przypadku – z dostępnością lub brakiem danych, niniejsze informacje 
statyczne należy traktować z ostrożnością. 
 
Poniższe tabele dość jasno przedstawiają sytuację gospodarki społecznej w krajach UE. 
 
Głównym wnioskiem, jaki należy wyciągnąć, jest to, że z gospodarka społeczna w Europie ma 
ogromne znaczenie zarówno pod względem czynnika ludzkiego, jak i w kategoriach 
ekonomicznych, zapewniając odpłatne zatrudnienie ponad 14,5 mln osób, czyli ok. 6,5% osób 
czynnych zawodowo w krajach UE-27. Te wielkości zagregowane podkreślają to, że jest to 
sytuacja, której społeczeństwo i jego instytucje nie mogą i nie powinny ignorować. 
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Drugim godnym uwagi wnioskiem jest to, że – z pewnymi wyjątkami – gospodarka społeczna 
jest stosunkowo niewielka w nowych państwach członkowskich UE w porównaniu do „starszych” 
15 państw członkowskich. W związku z tym jeśli gospodarka społeczna ma w pełni rozwinąć 
swój potencjał w tych krajach; musi osiągnąć przynajmniej ten sam poziom, co w pozostałych 
krajach UE.  
 
Trzecim wnioskiem jest to, że gospodarka społeczna rozwinęła się szybciej niż wzrosła ogólna 
liczba ludności w latach 2002–2003 i 2009–2010, wznosząc się od poziomu 6% ogólnej 
europejskiej opłacanej siły roboczej do 6,5%, oraz od liczby 11 mln miejsc pracy do 14,5 mln. 
 
Tabela 6.1: Odpłatne zatrudnienie w spółdzielniach, towarzystwach ubezpieczeń 
wzajemnych i stowarzyszeniach w UE (lata 2009–2010) 
 

Kraj Spółdzielnie 

Towarzystwa 
ubezpieczeń 
wzajemnych Stowarzyszenia 

RAZEM 

 

Austria 61 999 1416 170 113 233 528 

Belgia 13 547 11 974 437 020 462 541 

Bułgaria 41 300 nie dotyczy 80 000 121 300 

Cypr 5067 nie dotyczy nie dotyczy 5067 

Czechy 58 178 5679 96 229 160 086 

Dania 70 757 4072 120 657 195 486 

Estonia 9850 nie dotyczy 28 000 37 850 

Finlandia 94 100 8500 84 600 187 200 

Francja 320 822 128 710 1 869 012 2 318 544 

Grecja 14 983 1140 101 000 117 123 

Hiszpania 646 397 8700 588 056 1 243 153 

Holandia 184 053 2860 669 121 856 054 

Irlandia 43 328 650 54 757 98 735 

Litwa 8971 nie dotyczy nie dotyczy 8971 

Luksemburg 1933 nie dotyczy 14 181 16 114 

Łotwa 440 nie dotyczy nie dotyczy 440 

Malta 250 nie dotyczy 1427 1677 

Niemcy 830 258 86 497 1 541 829 2 458 584 

Polska 400 000 2800 190 000 592 800 

Portugalia 51 391 5500 194 207 251 098 

Rumunia 34 373 18 999 109 982 163 354 

Słowacja 26 090 2158 16 658 44 906 

Słowenia 3428 476 3190 7094 

Szwecja 176 816 15 825 314 568 507 209 

Węgry 85 682 6676 85 852 178 210 

Wielka Brytania 236 000 50 000 1 347 000 1 633 000 

Włochy 1 128 381 nie dotyczy 1 099 629 2 228 010 

Kraje przystępujące i kraje kandydujące 

Chorwacja 3565 1569 3950 9084 

Islandia nie dotyczy 221 nie dotyczy 221 

OGÓŁEM UE-15 3 874 765 325 844 8 605 750 12 806 379 

Nowe państwa 
członkowskie 673 629 36 788 611 338 1 321 755 

OGÓŁEM UE-27 4 548 394 362 632 9 217 088 14 128 134 

We Włoszech dane dotyczące towarzystw ubezpieczeń wzajemnych zostały zagregowane 
z danymi dotyczącymi spółdzielni. 
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Tabela 6.2: Odpłatne zatrudnienie w gospodarce społecznej w porównaniu z ogólnym 
odpłatnym zatrudnieniem w UE (lata 2009–2010), w tys. 
 

Kraj 

Zatrudnienie 
w gospodarce 
społecznej 

Ogólne 
zatrudnienie % 

Austria 233,53 4096,30 5,70% 

Belgia 462,54 4488,70 10,30% 

Bułgaria 121,3 3052,80 3,97% 

Cypr 5,07 385,1 1,32% 

Czechy 160,09 4885,20 3,28% 

Dania 195,49 2706,10 7,22% 

Estonia 37,85 570,9 6,63% 

Finlandia 187,2 2447,50 7,65% 

Francja 2318,54 25 692,30 9,02% 

Grecja 117,12 4388,60 2,67% 

Hiszpania 1243,15 18 456,50 6,74% 

Holandia 856,05 8370,20 10,23% 

Irlandia 98,74 1847,80 5,34% 

Litwa 8,97 1343,70 0,67% 

Luksemburg 16,11 220,8 7,30% 

Łotwa 0,44 940,9 0,05% 

Malta 1,68 164,2 1,02% 

Niemcy 2458,58 38 737,80 6,35% 

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

Portugalia 251,1 4978,20 5,04% 

Rumunia 163,35 9239,40 1,77% 

Słowacja 44,91 2317,50 1,94% 

Słowenia 7,09 966 0,73% 

Szwecja 507,21 4545,80 11,16% 

Węgry 178,21 3781,20 4,71% 

Wielka Brytania 1633,00 28 941,50 5,64% 

Włochy 2228,01 22 872,30 9,74% 

 

Kraje przystępujące i kraje kandydujące 

Chorwacja 9,08 1541,20 0,59% 

Islandia 0,22 165,8 0,13% 

OGÓŁEM UE-15 12 806,37 172 790,40 7,41% 

OGÓŁEM UE-27 14 128,13 216 397,80 6,53% 

 
* Ludność czynna zawodowo w wieku 16–65 lat, Eurostat, 2010 r. 
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Tabela 6.3: Rozwój odpłatnego zatrudnienia w gospodarce społecznej w Europie  
 

Kraj 

Zatrudnienie w gospodarce 
społecznej   

2002/2003 2009/2010 Δ% 

Austria 260 145 233 528 -10,23% 

Belgia 279 611 462 541 65,42% 

Bułgaria nie dotyczy 121 300 nie dotyczy 

Cypr 4491 5067 12,83% 

Czechy 165 221 160 086 -3,11% 

Dania 160 764 195 486 21,60% 

Estonia 23 250 37 850 62,80% 

Finlandia 175 397 187 200 6,73% 

Francja 1 985 150 2 318 544 16,79% 

Grecja 69 834 117 123 67,72% 

Hiszpania 872 214 1 243 153 42,53% 

Holandia 772 110 856 054 10,87% 

Irlandia 155 306 98 735 -36,43% 

Litwa 7700 8971 16,51% 

Luksemburg 7248 16 114 122,32% 

Łotwa 300 440 46,67% 

Malta 238 1677 604,62% 

Niemcy 2 031 837 2 458 584 21,00% 

Polska 529 179 592 800 12,02% 

Portugalia 210 950 251 098 19,03% 

Rumunia nie dotyczy 163 354 nie dotyczy 

Słowacja 98 212 44 906 -54,28% 

Słowenia 4671 7094 51,87% 

Szwecja 205 697 507 209 146,58% 

Węgry 75 669 178 210 135,51% 

Wielka Brytania 1 711 276 1 633 000 -4,57% 

Włochy 1 336 413 2 228 010 66,72% 

 

Kraje przystępujące i kraje kandydujące 

Chorwacja nie dotyczy 9084 nie dotyczy 

Islandia nie dotyczy 221 nie dotyczy 

OGÓŁEM UE-15 10 233 952 12 806 379 25,14% 

Nowe państwa 
członkowskie 908 931 1 321 755 45,42% 

OGÓŁEM UE-27 11 142 883 14 128 134 26,79% 
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Tabela 6.4 Rozwój odpłatnego zatrudnienia w gospodarce społecznej w Europie  
 

Kraj 

Miejsca pracy w latach 2002–
2003 

Miejsca pracy w latach 2009–
2010 Δ% 

Spółdzielnie Stowarzyszenia Spółdzielnie Stowarzyszenia Spółdzielnie Stowarzyszenia 

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

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

Bułgaria nie dotyczy nie dotyczy 41 300 80 000 nie dotyczy nie dotyczy 

Cypr 4491 nie dotyczy 5067 nie dotyczy 12,83% nie dotyczy 

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

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

Estonia 15 250 8000 9850 28 000 -35,41% 250,00% 

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

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

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

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

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

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

Litwa 7 700 nie dotyczy 8971 nie dotyczy 16,51% nie dotyczy 

Luksemburg 748 6500 1933 14 181 158,42% 118,17% 

Łotwa 300 nie dotyczy 440 nie dotyczy 46,67% nie dotyczy 

Malta 238 nie dotyczy 250 1427 5,04% nie dotyczy 

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

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

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

Rumunia nie dotyczy nie dotyczy 34 373 109 982 nie dotyczy nie dotyczy 

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

Słowenia 4401 nie dotyczy 3428 3190 -22,11% nie dotyczy 

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

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

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

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

 

Kraje przystępujące i kraje kandydujące 

Chorwacja nie dotyczy nie dotyczy 3565 3950 nie dotyczy nie dotyczy 

Islandia nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

OGÓŁEM 
UE-15 2 946 302 6 936 776 3 874 765 8 605 750 31,51% 24,06% 
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Tabela 6.5: Wolontariusze w UE, 2011 r.  
 

Kraj 

Udział osób  
pełnoletnich 

Liczba wolontariuszy 

Austria 37% 2 638 255 

Belgia 26% 2 341 994 

Bułgaria 12% 784 501 

Cypr 23% 153 531 

Czechy 23% 2 072 862 

Dania 43% 1 949 371 

Estonia 30% 341 166 

Finlandia 39% 1 740 611 

Francja 24% 12 646 908 

Grecja 14% 1 355 390 

Hiszpania 15% 5 867 518 

Holandia 57% 7 787 384 

Irlandia 32% 1 124 535 

Litwa 24% 679 138 

Luksemburg 35% 144 534 

Łotwa 22% 426 628 

Malta 16% 55 975 

Niemcy 34% 24 065 072 

Polska 9% 2 914 610 

Portugalia 12% 1 082 532 

Rumunia 14% 2 549 410 

Słowacja 29% 1 332 145 

Słowenia 34% 598 298 

Szwecja 21% 1 636 160 

Węgry 22% 1 878 243 

Wielka Brytania 23% 11 774 457 

Włochy 26% 13 484 222 

 

Kraje przystępujące i kraje kandydujące 

Chorwacja nie dotyczy nie dotyczy 

Islandia nie dotyczy nie dotyczy 
 
Źródło: Eurobarometr/Parlament Europejski 75.2: Wolontariat 

 
  



Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej – sprawozdanie (José Luis Monzón i Rafael 
Chaves) 

 

 37 

ROZDZIAŁ 7 
 
RAMY PRAWNE REGULUJĄCE FUNKCJONOWANIE PODMIOTÓW GOSPODARKI 
SPOŁECZNEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJACH KANDYDUJĄCYCH ORAZ 
REALIZOWANA OBECNIE POLITYKA PUBLICZNA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM 
NOWEGO USTAWODAWSTWA KRAJOWEGO W ZAKRESIE GOSPODARKI SPOŁECZNEJ 
 

7.1. Prawodawstwo regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarki społecznej w Unii 
Europejskiej 

7.2. Polityka publiczna wobec gospodarki społecznej w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej  

7.3. Nowe ustawodawstwo krajowe w zakresie gospodarki społecznej w Europie 

 

 
7.1. Prawodawstwo regulujące funkcjonowanie podmiotów gospodarki 

społecznej w Unii Europejskiej 
 
Ramy instytucjonalne są kluczowym czynnikiem wpływającym na rozmiar i widoczność gospodarki 
społecznej. Przepisy prawa określające ramy instytucjonalne przewidują trzy sposoby uznawania 
w analizowanym sektorze: 
1) wyraźne uznanie przez władze publiczne odmiennej tożsamości takich organizacji, które 

wymagają specjalnego traktowania. Tutaj celem systemu prawnego jest ich 
instytucjonalizacja jako podmiotów prywatnych; 

2) uznanie zdolności tych organizacji oraz ich prawa do działania w dowolnym obszarze 
działalności społecznej i gospodarczej;  

3) uznanie ich roli negocjatora w procesie opracowywania i realizacji różnych elementów polityki 
publicznej poprzez postrzeganie jej jako strony współdecydującej i współodpowiedzialnej za 
realizację polityki. 

 
W Europie różne formy gospodarki społecznej nie zawsze cieszą się odpowiednim poziomem 
instytucjonalizacji we wspomnianych trzech obszarach.  
 
Co się tyczy pierwszego z wymienionych obszarów, nie wszystkie formy gospodarki społecznej 
uznawane są w takim samym stopniu w systemach prawnych różnych krajów UE.  
 
W przypadku spółdzielni, które zostały wyraźne uznane w art. 58 traktatu rzymskiego za 
szczególny rodzaj spółki, a także w konstytucjach różnych państw członkowskich, takich jak 
Grecja, Włochy, Portugalia i Hiszpania, choć dysponują one ramami prawnymi, w których mogą 
funkcjonować oraz które gwarantują prawa ich członków i osób trzecich, na szczeblu krajowym 
nie zawsze występują szczególne akty prawne, które regulują działalność wszystkich spółdzielni. 
Faktycznie, w niektórych krajach, jak na przykład w Danii, Czechach czy w Wielkiej Brytanii, brak 
jest ogólnych ustaw o spółdzielniach, chociaż występują tam przepisy odnoszące się do 
określonych typów spółdzielni, takich jak spółdzielnie mieszkaniowe (przypadek Danii) czy 
spółdzielnie i unie kredytowe (w Wielkiej Brytanii i Czechach). Kontrastuje to z sytuacją w innych 
krajach, takich jak Hiszpania, Włochy czy Francja, w których mamy do czynienia z inflacją 
prawodawstwa w tej dziedzinie, z odrębnymi przepisami zależnie od rodzaju spółdzielni i szczebla 
władz terytorialnych (państwowy i regionalny). 
 
Analogiczna sytuacja występuje w przypadku różnic w statusie prawnym europejskich form 
gospodarki społecznej, co ukazano w tabeli 7.1 i 7.2. Wyróżnia się tutaj trzy grupy krajów: 
w pierwszej występują szczegółowe przepisy dotyczące form gospodarki społecznej; w drugiej 
występują pewne przepisy prawa obejmujące organizacje gospodarki społecznej rozproszone 
w różnych ustawach; zaś w trzeciej brakuje jakichkolwiek śladów przepisów dotyczących form 
gospodarki społecznej. 
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Tabela 7.1: Prawne uznanie poszczególnych form organizacji gospodarki społecznej  
 

 Spółdzielnie 

Towarzystwa 
ubezpieczeń 
wzajemnych Stowarzyszenia Fundacje 

Austria TAK TAK TAK TAK 

Belgia TAK TAK TAK TAK 

Bułgaria TAK nie TAK TAK 

Chorwacja TAK nie TAK TAK 

Cypr TAK nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Czechy R nie TAK TAK 

Dania TAK TAK TAK TAK 

Estonia nie nie TAK TAK 

Finlandia TAK TAK TAK TAK 

Francja TAK TAK TAK TAK 

Grecja TAK - TAK TAK 

Hiszpania TAK TAK TAK TAK 

Holandia TAK TAK TAK TAK 

Irlandia R nie nie nie 

Islandia TAK  nie TAK 

Litwa TAK nie TAK TAK 

Luksemburg TAK TAK TAK TAK 

Łotwa TAK nie TAK TAK 

Malta TAK nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 

Niemcy TAK TAK TAK TAK 

Polska TAK TAK TAK TAK 

Portugalia TAK TAK TAK TAK 

Rumunia TAK TAK TAK TAK 

Słowacja TAK TAK TAK TAK 

Słowenia nie nie TAK TAK 

Szwecja TAK nie TAK TAK 

Węgry TAK nie TAK TAK 

Wielka Brytania R R TAK TAK 

Włochy TAK TAK TAK TAK 

     

Uwagi: pytanie postawione w kwestionariuszu: Czy poszczególne formy instytucjonalne 
gospodarki społecznej posiadają jasno wyodrębniony status prawny, np. specjalną ustawę? 
„R” oznacza, że w tym kraju występują pewne przepisy prawa regulujące daną formę organizacji 
gospodarki społecznej, choć mogą być one rozproszone w różnych ustawach. 

 
W ostatnich latach w różnych nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej przyjęto pewne 
znaczące przepisy. Zostały one wymienione w tabeli 7.2. 
 

7.2 Polityka publiczna wobec gospodarki społecznej w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej  

 
W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat wiele rządów krajowych i regionalnych w Unii Europejskiej 
realizowało politykę wyraźnie odwołującą się do gospodarki społecznej jako całości lub 
określonych jej elementów. Z reguły formułowały one polityki sektorowe, które zawierały wyraźne, 
choć fragmentaryczne i wzajemnie niepowiązane odniesienia do instytucjonalnych form, jakie 
składają się na gospodarkę społeczną. Przykładem to np. polityka na rzecz aktywnego 
zatrudnienia angażująca spółdzielnie pracownicze i przedsiębiorstwa integracyjne; polityka 
w zakresie usług społecznych, w której kluczową rolę odgrywają stowarzyszenia, fundacje i inne 
organizacje niedochodowe; polityka rolna i polityka rozwoju obszarów wiejskich, w którą 
zaangażowane są spółdzielnie rolnicze; lub odniesienia do towarzystw wzajemnych ubezpieczeń 
społecznych jako element systemów zabezpieczenia społecznego. Całkiem niedawno pojawiły się 
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pojedyncze przypadki polityki dotyczącej wyłącznie gospodarki społecznej – niektóre 
koncentrujące się na przedsiębiorstwach działających na rynku, inne z kolei skupiające się na 
organizacjach niedochodowych funkcjonujących poza rynkiem, rzadko natomiast obejmujące obie 
te domeny. 
 
Mówiąc konkretniej, do głównych czynników determinujących zakres i znaczenie realizowanej 
polityki oraz zakres i sposób funkcjonowania gospodarki społecznej w ramach tej polityki należy 
m.in. społeczne i prawne uznanie gospodarki społecznej jako zjawiska instytucjonalnego; 
widoczność i wizerunek sektora w oczach społeczeństwa i decydentów pod kątem roli, jaką 
odgrywa on w wielowymiarowym rozwoju (gospodarczym, społecznym, kulturowym) narodu; 
ekonomiczna waga i historia tego zjawiska; a także jego zdolność do pełnienia roli wiarygodnego 
przedstawiciela w różnych procesach opracowywania i realizacji polityki publicznej.  
 
Jeden z tych czynników – rola, jaką gospodarka społeczna odgrywa w wielowymiarowym rozwoju 
narodu – odnosi się do konceptualnego modelu społeczeństwa i stanowi fundament integracji 
różnorakich sił społecznych i gospodarczych, jakie współistnieją ze sobą w danym kraju. W tym 
względzie istnieją trzy dominujące modele społeczeństwa, w których rola gospodarki społecznej 
ma cały czas charakter antagonistyczny. 
 
W pierwszym modelu – tradycyjnej demokracji społecznej – potrzeby są zaspokajane wyłącznie 
przez państwo za pomocą mechanizmu redystrybucji. Gospodarka społeczna jest uznawana za 
spadek po przeszłości i zajmuje ona miejsce poboczne. W związku z tym kwestie społeczne 
występują wyłącznie jako problemy wymagające inwestycji ze strony państwa. Inwestycje są 
finansowane z podatków od kapitału, które uznaje się za główne narzędzie do wytwarzania 
bogactwa.  
 
W drugim modelu – modelu neoliberalnym – gospodarka ogranicza się do rynku, na którym 
działają wyłącznie tradycyjne przedsiębiorstwa dochodowe, zaś określenie „społeczne” odnosi się 
tylko do podmiotów, które nie uczestniczą w gospodarce rynkowej, a więc stanowią niewypłacalną 
sferę popytu. Tutaj gospodarka społeczna nie tylko pozostaje wyłączona z procesu określania 
kluczowych wyzwań gospodarczych, ale także przyczynia się do społecznej i gospodarczej 
dualizacji w dwóch obszarach: w działalności rynkowej, potęgując zależność i niestabilność relacji 
rynku pracy i produkcji dla coraz większych grup społeczeństwa; oraz w działalności nierynkowej 
i tej dotyczącej redystrybucji, przyczyniając się do kwestionowania roli państwa jako głównego 
podmiotu regulacyjnego i redystrybutora oraz wspierając działalność filantropijną, wolontariat 
i gospodarkę nieformalną (Chaves, 2005 r.).  
 
W trzecim modelu – demokracji społeczno-gospodarczej lub pluralistycznym modelu gospodarki – 
potrzeby społeczne są jednocześnie zaspokajane przez państwo (redystrybucja) oraz przez 
społeczeństwo, przy czym państwo cały czas występuje jako główny podmiot regulacyjny 
i redystrybutor, a gospodarka społeczna uczestniczy zarówno w działalności rynkowej, jak 
i nierynkowej. W tym modelu wspieranie zaangażowania przez gospodarkę społeczną wymaga 
odpowiednich mechanizmów oceny jej potencjału i ograniczeń w generowaniu społecznej wartości 
dodanej z jednej strony oraz istotnych zmian społeczno-ekonomicznych i instytucjonalnych 
z drugiej (Lévesque, 1997 r.). 
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Tabela 7.2: Inne formy prawne przedsiębiorstw i organizacji gospodarki społecznej 
w Europie * 
 

Kraj Inne (proszę wyszczególnić): 
Belgia - Ustawa o „Sociétés à finalité sociale” (przedsiębiorstwa 

społeczne), 13.4.1995 r. 
Irlandia - Ustawa o uniach kredytowych, 1997 r. 
Włochy - D.Legs. (dekret z mocą ustawy) 155/2006 „Disciplina dell'impresa 

sociale” (przepisy dotyczące przedsiębiorstw społecznych),  
- Onlus (Niedochodowa Organizacja Użyteczności Społecznej), 
D. Lgs. (dekret z mocą ustawy) nr 460/1997  
- Ustawa o organizacjach pozarządowych działających na rzecz 
rozwoju 49/1987 
- Ustawa 266/1991 „Legge Quadro sul volontariato” (Ramowa 
ustawa o wolontariacie) 

Portugalia - Misericordias DL 119/83, 25.02.1983 r. (dot. stowarzyszeń 
dobroczynnych) 

Hiszpania - Ustawa o „Sociedades laborales” (przedsiębiorstwach 
pracowniczych) z 1997 r.,  
- Centros Especiales de Empleo para minusválidos (zakłady pracy 
chronionej), RD 2273/1985,  
- Empresas de Inserción (przedsiębiorstwa integracyjne): ustawa 
nr 12/2001 i 9 uzupełniających ustaw regionalnych. 

Szwecja - Stowarzyszenia mieszkaniowe (stowarzyszenia gospodarcze), 
30.5.1991 r. 

Finlandia - Przedsiębiorstwa społeczne, 30.12.2003 r.  
- Osuuskuntalaki (Ustawa o towarzystwach spółdzielczych), 
28.12.2001/1488 

Grecja - Ustawa nr 2190/1920 dotycząca „przedsiębiorstw ludowych”  
- Ustawy nr 2810/2000 i 410/1995 dotyczące „agencji rozwoju”  

Holandia - 2. księga prawa cywilnego (osoby prawne) pochodząca z 1850 r.; 
została zaktualizowana w 1992 r. 

Dania - Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych i innych zbiorowych 
towarzystwach mieszkaniowych, nowelizowana w 2006 r. 

Czechy - Stowarzyszenie na rzecz wspólnych korzyści (NNO), 1995 r.  
- Stowarzyszenie właścicieli mieszkań, 2000 r.  

Węgry - Przedsiębiorstwa niedochodowe 
Łotwa - Spółdzielnia kredytowa, 15.7.1993 r. 
Litwa - Unie kredytowe, 1995 r.  

- Przedsiębiorstwa społeczne, 2004 r. 
Polska - Spółdzielnie społeczne, 2006 r. 

- Ustawa o zatrudnieniu socjalnym w przypadku ośrodków pomocy 
społecznej, 13.6.2003 r. 
- Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
w przypadku organizacji pożytku publicznego, 24.4.2004 r. 

Wielka Brytania - Ustawa w sprawie przedsiębiorstw działających w interesie 
społeczności (community interest company, CIC)  

 
* Status prawny inny niż status spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszeń 
i fundacji. 
 
Uwaga: pytanie postawione w kwestionariuszu: Czy formy instytucjonalne gospodarki społecznej 
wymienione w pkt 5 posiadają jasno wyodrębniony status prawny, np. specjalną ustawę? Jeśli tak, 
proszę określić jaki.  
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Tabela 7.3: Specjalne traktowanie zobowiązań podatkowych w przypadku organizacji 
gospodarki społecznej w UE 
 

  Spółdzielnie 

Towarzystwa 
ubezpieczeń 
wzajemnych Stowarzyszenia Fundacje 

Austria TAK - TAK TAK 
Belgia TAK TAK TAK TAK 
Bułgaria - - - - 
Cypr TAK nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
Czechy - - TAK TAK 
Dania TAK - TAK TAK 
Estonia - - - TAK 
Finlandia TAK - TAK TAK 
Francja TAK TAK TAK TAK 
Grecja TAK TAK TAK TAK 
Hiszpania TAK TAK TAK TAK 
Holandia TAK TAK TAK TAK 
Irlandia TAK - - - 
Litwa nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
Luksemburg - - - TAK 
Łotwa TAK - TAK TAK 
Malta TAK nie dotyczy TAK TAK 
Niemcy - TAK TAK TAK 
Polska - - - - 
Portugalia TAK TAK TAK TAK 
Rumunia - TAK TAK TAK 
Słowacja - TAK TAK TAK 
Słowenia nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 
Szwecja - - - - 
Węgry TAK TAK TAK TAK 
Wielka Brytania - TAK TAK TAK 
Włochy TAK TAK TAK TAK 
       

Kraje przystępujące i kraje kandydujące     
Chorwacja - - TAK TAK 
Islandia nie dotyczy nie dotyczy TAK TAK 

 
Uwagi: pytanie postawione w kwestionariuszu: Czy różne formy instytucjonalne gospodarki 
społecznej wymienione w pkt 5 podlegają odrębnym zasadom traktowania zobowiązań 
podatkowych w stosunku do tradycyjnych przedsiębiorstw prywatnych? 
 

7.3 Nowe ustawodawstwo krajowe w zakresie gospodarki społecznej w Europie 

 
W ciągu ostatnich dziesięciu lat w wielu krajach europejskich zwracano szczególną uwagę na 
tworzenie prawa w zakresie gospodarki społecznej. To właśnie w tym okresie prowadzono 
najbardziej burzliwe debaty na temat koncepcji i definicji, przedmiotu ustawodawstwa i polityki 
wspierających ten społeczny sektor. Do niedawnych przykładów można tutaj zaliczyć Rumunię, 
Polskę i Francję, gdzie projekty ustaw mające uregulować kwestie gospodarki społecznej albo nie 
zostały wprowadzone, albo nadal są przedmiotem burzliwych debat. Podstawową sprawą jest 
samo określenie obszaru gospodarki społecznej, albo za pomocą tej właśnie nazwy, albo nazwy 
„przedsiębiorstwa społeczne”. Jego granice zostały różnie wyznaczone w trzech istniejących 
ustawach o gospodarce społecznej, dwóch krajowych (Hiszpania i Grecja) i jednej regionalnej 
(Walonia, w Belgii). Różnice te są nawet jeszcze bardziej widoczne przy określaniu obszaru 
przedsiębiorstw społecznych, w sprawie których uchwalono więcej ustaw (patrz tabela 7.1).  
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Tabela 7.4: Prawne uznanie gospodarki społecznej lub statusu przedsiębiorstw 
społecznych  
 

Kraj Ustawa Tytuł ustawy / projekt ustawy 

Hiszpania TAK Gospodarka społeczna (2011 r.) 

Grecja 
TAK Gospodarka społeczna i przedsiębiorstwa 

społeczne (2011 r.) 

Belgia (Walonia) 
TAK Gospodarka społeczna (2008 r., Décret 

régional) 

Finlandia TAK Przedsiębiorstwa społeczne (2003 r.) 

Litwa TAK Przedsiębiorstwa społeczne (2004 r.) 

Włochy TAK Przedsiębiorstwa społeczne (2005 r.) 

Słowenia TAK Przedsiębiorstwa społeczne (2011 r.) 

Portugalia Projekt Gospodarka społeczna (2012 r.) 

Polska Projekt Gospodarka społeczna (2012 r.) 

Holandia Projekt Przedsiębiorstwa społeczne (2012 r.) 

Rumunia Projekt Przedsiębiorstwa społeczne (2012 r.) 

Francja Projekt Gospodarka solidarna (niepowodzenie) 
 

Dwie krajowe ustawy o gospodarce społecznej istnieją obecnie w dwóch krajach, które najsilniej 
odczuwają skutki kryzysu: Hiszpanii i Grecji. Pierwsza z nich to hiszpańska ustawa 5/2011 z dnia 
29 marca 2011 r. o gospodarce społecznej, a druga to grecka ustawa 4019/2011 dotycząca 
gospodarki społecznej, społecznej przedsiębiorczości i innych przepisów. Belgijski dekret 
parlamentu walońskiego z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie gospodarki społecznej przypomina 
ustawę hiszpańską. 



Gospodarka społeczna w Unii Europejskiej – sprawozdanie (José Luis Monzón i Rafael 
Chaves) 

 

 43 

ROZDZIAŁ 8 
 
GOSPODARKA SPOŁECZNA W EUROPIE W DOBIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 
 

8.1 Gospodarka społeczna w dobie kryzysu koniunkturalnego i strukturalnego 

8.2 Gospodarka społeczna w dobie kryzysu finansowego 

8.3 Gospodarka społeczna w dobie kryzysu gospodarczego i kryzysu zatrudnienia 

8.4 Gospodarka społeczna w dobie kryzysu sektora publicznego i kryzysu państwa 
opiekuńczego 

 

 
8.1 Gospodarka społeczna w dobie kryzysu koniunkturalnego i strukturalnego 

 
Kryzys, jaki pojawił się w Europie w ostatnich latach, ma swoje korzenie w bardzo głębokich 
procesach politycznych, społecznych i gospodarczych, takich jak np. wpływ globalizacji na krajowe 
modele kapitalizmu i modele państwa opiekuńczego, możliwości sprawowania rządów w Europie 
i intelektualne paradygmaty modeli społeczeństwa. Elementy te składają się na kontekst 
kryzysu, a jednocześnie sprawiają, że jest on zależny od okoliczności, bardziej powiązany 
z problemami finansowymi i ekonomicznymi oraz kryzysem finansów publicznych, przez co 
dodatkowo ma on tym bardziej charakter strukturalny. Niezależnie od punktu widzenia 
gospodarka społeczna odgrywa i może odgrywać istotną rolę. 
 
Dokonując rozróżnienia między strukturalną analizą kryzysu gospodarczego, w ramach której 
uznaje się go za wynik wyczerpania się fordyzmu pod koniec lat 70. XX w., a bardziej 
bezpośrednią oceną ukazującą szereg wstrząsów w latach 1975–2012, których nie zdołała 
zahamować ani liberalna deregulacja w latach 80., ani keynesistowskie poparcie dla rządów 
krajowych (zwłaszcza w latach 2007–2008), można zarówno powiedzieć, że gospodarka 
społeczna – obok interwencji państwa (bezpośredniej lub realizowanej przy pomocy systemu 
opieki społecznej) – zapewniła krótkoterminowe zabezpieczenie przed kryzysem, jak 
i przewidywać, że gospodarka społeczna może być elementem strukturalnego wyjścia z kryzysu, 
jeżeli zostaną dobrze wykorzystane jej właściwości, bowiem wydają się być odpowiednie do 
odnowienia europejskiego systemu produkcji.  
 
Gospodarka społeczna jako zabezpieczenie przed kryzysem: Rola ta posiada dwa uzasadnienia. 
Po pierwsze, z uwagi na jej szczególne zasady (brak nastawienia na zysk, alokacja nadwyżek, 
podwójny charakter) gospodarka społeczna: – nie może podlegać wykupowi, ponieważ nie istnieje 
rynek jej udziałów, – jest trudna do fizycznego przeniesienia, ponieważ grupy ludzi są mocno 
związane z określonymi miejscami, – jest bardziej odporna pod względem jej rezerw finansowych, 
które nie mogą być rozdzielane pomiędzy udziałowców, – wykazuje większą stabilność finansową 
dzięki zachowaniu równowagi między dochodami bezpośrednimi a dystrybucją nadwyżek (np. 
w odniesieniu do udziałów w spółdzielni pracowniczej czy do zwrotów kosztów w spółdzielniach 
ubezpieczeniowych i towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych). Ponadto gospodarka społeczna 
realizuje długoterminowe strategie. 
 
Za inne uzasadnienie można przyjąć to, że z uwagi na istotne znaczenie jej zobowiązań 
społecznych, będących wynikiem sposobu zarządzania, który poza zwykłym funkcjonowaniem 
w kontekście demokracji przedstawicielskiej umożliwia osiągnięcie pewnego porozumienia 
w czasie kryzysu, wewnętrznie gospodarka społeczna opowiada się za elastycznością godzin 
pracy i wynagrodzeń (ograniczenie w małych stowarzyszeniach, na podstawie czynnika pracy 
w spółdzielniach pracowniczych), mniej hierarchiczną strukturą wynagrodzeń (z wyjątkiem 
podmiotów zależnych: por. INSEE Première z lutego 2012 r.) oraz pewną stabilnością miejsc 
pracy (mniejsze obroty, utrzymywanie w pracy osób starszych, integracja kobiet; przeciwnie, brak 
stabilności miejsc pracy nie zapewnia przetrwania, np. stowarzyszenia gospodyń domowych, 
stowarzyszenia domowe lub kulturalne), natomiast na zewnątrz – dzięki zaufaniu ludzi – nadal 
korzysta z darowizn i wolontariatu, służąc jako hamulec recesji na rynku (spółdzielnie poniosły 
mniejsze straty niż przedsiębiorstwa dochodowe) oraz hamulec w ograniczaniu finansowania ze 
środków publicznych (pod warunkiem mobilizacji i wsparcia społeczeństwa). 
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Gospodarka społeczna jako podmiot strukturalnego wyjścia z kryzysu: Podobnie jak brak 
finansowania przedsiębiorstw gospodarki społecznej (innych niż potencjalna fala podmiotów 
zależnych nastawionych na zysk, których nie regulują zasady finansowania i zarządzania 
obowiązujące w gospodarce społecznej) gospodarkę społeczną można uznać za pomocne 
narzędzie walki z kryzysem gospodarczym oparte na nowej relacji – między człowiekiem 
i społeczeństwem, autonomią i wzajemną zależnością oraz odpowiedzialnością indywidualną 
i zbiorową – która jest cechą wyższego poziomu wiedzy i innowacji (w ramach realizacji strategii 
lizbońskiej), czasem nazywanych czwartym sektorem gospodarki.  
 
Jest to gospodarka oparta na wiedzy, gdyż kładzie nacisk na zbiorowe kształcenie oraz 
kompetencje i włączenie elementu uczenia się przez całe życie w zakres działalności 
gospodarczej (poza kształceniem formalnym). 
 
Jest to gospodarka usług relacyjnych – z uwagi na wspólną realizację usług przez producentów 
i użytkowników, mobilizację zainteresowanych stron oraz skupianie uwagi na relacjach przy 
dokonywaniu transakcji – por. J. Gadrey. 
 
Jest to gospodarka funkcjonalności z uwagi na „otwarte drzwi”, jakim sprzyja jej zbiorowa 
odpowiedzialność oraz dostęp związany z odpowiedzialnością indywidualną, z uwagi na to, że 
kładzie ona nacisk nie na produkt, ale na funkcję (mieszkalnictwo, transport, żywność itd.), na 
większą wartość dodaną dóbr i usług („mnóstwo rozwiązań”) oraz na przekrojowy charakter jej 
podejścia – por. Du Tertre. 
 
Jest to gospodarka obiegowa: gospodarka społeczna wiodła prym w zakresie recyclingu 
i wielokrotnego wykorzystywania dóbr (papieru, kartonu, tkanin itd.) oraz coraz więcej inwestuje 
w oszczędność energii, energię z odnawialnych źródeł (np. spółdzielcze farmy wiatrowe w Danii, 
Enercoop we Francji), ekologiczne budownictwo i rekultywację – w kierunku produkcji 
zdecentralizowanej. 
 
Wyraźnie więc widać, że gospodarka społeczna odgrywa antycykliczną, innowacyjną rolę 
w obecnym czasie gospodarczych i społecznych zawirowań. Jednocześnie należy zauważyć, że 
może ona stanowić nową formę społeczno-gospodarczej regulacji bardziej opartej na współpracy 
(obok regulacji administracyjnej i regulacji w zakresie konkurencji), jeśli władze uznałyby jej 
nietypową cechę łączenia rozwoju gospodarczego i rozwoju społecznego, a nie traktowałyby ich 
w ujęciu hierarchicznym (rozwój społeczny jako produkt uboczny rozwoju gospodarczego). 
 

8.2 Gospodarka społeczna w dobie kryzysu finansowego 
 
Kluczowe cechy kryzysu finansowego są powszechnie znane: po pierwsze, wraz z globalizacją 
kapitału wzrosła siła i mobilność międzynarodowego kapitału, zaś kluczową rolę odgrywają 
państwowe fundusze inwestycyjne (np. kuwejckie). Ten międzynarodowy system finansowy 
pociąga za sobą wyzwania regulacyjne na szczeblu lokalnym i krajowym. Po drugie, coraz 
większa złożoność instrumentów finansowych i wzajemne powiązania instytucji finansowych 
potwierdziły rosnące znaczenie systemów regulacji i certyfikacji (np. agencji ratingowych) oraz 
równorzędnych organizacji finansowych, mimo to – paradoksalnie – dominującą polityką było 
ograniczanie regulacji sektora finansowego na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Gdy 
w 2008 r. wybuchł kryzys finansowy, było już za późno. 

 
Związek gospodarki społecznej z kryzysem był inny, zwłaszcza w jej sektorze finansowym. Przede 
wszystkim to nie gospodarka społeczna ani jej instytucje finansowe wywołały ten kryzys: jego 
korzenie tkwią w takich wartościach społecznych jak chciwość i rywalizacja, zarówno ta 
międzyludzka jak i między grupami społecznymi – które to wartości są obce dla gospodarki 
społecznej. Po drugie, instytucje finansowe gospodarki społecznej w mniejszym stopniu odczuły 
skutki kryzysu, przynajmniej na początku, ze względu na mniejszą ekspozycję na klasy aktywów 
finansowych, które spowodowały kryzys, oraz na większe powiązanie z działalnością gospodarczą 
dotyczącą szczebla lokalnego. Tak naprawdę na sektor finansowy gospodarki społecznej wpłynął 
czas trwania kryzysu oraz zmniejszenie liczby udzielanych kredytów (patrz Palomo, 2010 r.). Po 
trzecie, w ówczesnym klimacie ograniczania liczby udzielanych kredytów i rosnącego finansowego 
wykluczenia gospodarka społeczna potwierdziła swoją zdolność w zakresie innowacji społecznej 
i reagowania na potrzeby społeczne poprzez wykorzystanie alternatywnych form solidarnego 
finansowania, np. banki etyczne czy waluty społeczne, które nie tylko gwarantują udzielenie 
kredytu, ale również wzbudzają zaufanie do oferowanych usług finansowych. Klasycznym 
przykładem są tutaj banki udzielające mikrokredytów, wprowadzone przez Muhammada Yunusa, 
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laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 r.: organizacje te nie tylko ułatwiły włączenie finansowe 
kobiet, ale także dały im prawo głosu, siłę nabywczą i możliwość negocjacji w krajach, w których 
ich pozycja społeczno-finansowa była do tej pory marginalna. W Europie przykładem organizacji 
udzielających niewielkich pożyczek kobietom i grupom szczególnie wrażliwym lub organizacji, 
które są bardziej świadome celów etycznych, są banki etyczne (Triodos Bank lub włoski Banca 
Etica), francuskie CIGALES (Clubs d'Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de 
l'Épargne Solidaire, czyli kluby inwestorów działających na rzecz alternatywnego lokalnego 
zarządzania oszczędnościami solidarnymi) oraz CDFI (Community Development Financial 
Institutions czyli instytucje finansowe rozwoju wspólnot lokalnych). Wiele z tego typu organizacji 
należy do sieci INAISE. 

 
Gospodarka społeczna odgrywa pewną rolę w regulowaniu rynku kapitałowego, ponieważ włącza 
do tego sektora finansowego duże segmenty społeczeństwa wykluczone z tradycyjnego sektora 
bankowego, jest głównym źródłem finansowania publicznego i dotacji dla osób posiadających 
niewielkie zasoby, a także uczestniczy w kontrolowaniu przepływów finansowych generowanych 
przez pracę i organizacje gospodarki społecznej (np. wynagrodzenia i emerytury, banki etyczne 
i społeczne, spółdzielnie kredytowe oraz rezerwy i inne środki pochodzące z dochodowych 
operacji spółdzielni i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych). Ponadto spółdzielnie kredytowe dały 
dobry przykład swoim zachowaniem w czasie ostatniej recesji. Nie są one odpowiedzialne za 
trwający obecnie międzynarodowy kryzys finansowy i nie odczuwają jego skutków tak mocno jak 
inne instytucje finansowe. Zachowały natomiast stabilne salda i cały czas spełniają swoją funkcję 
w zakresie udzielania kredytów i włączenia finansowego. 
 

8.3 Gospodarka społeczna w dobie kryzysu gospodarczego i kryzysu 
zatrudnienia 

 
Społeczna wartość dodana gospodarki społecznej jest prawdopodobnie najbardziej widoczna 
w regulowaniu przez nią licznych zaburzeń na rynku pracy. Nie bez powodu europejscy 
ministrowie do spraw zatrudnienia i spraw społecznych zazwyczaj odpowiadają za wspieranie 
gospodarki społecznej.  
 
Historycznie gospodarka społeczna przyczyniła się do tworzenia nowych miejsc pracy i ich 
utrzymania w gałęziach przemysłu i przedsiębiorstwach dotkniętych kryzysem lub zagrożonych 
likwidacją, zwiększenia stabilności miejsc pracy, przechodzenia od zatrudnienia na czarno do 
legalnego zatrudnienia, podtrzymania pewnych umiejętności (np. rzemiosło), a także do 
podejmowania prób z nowymi zawodami (np. wychowawca społeczny) i opracowywania sposobów 
wprowadzania na rynek pracy, zwłaszcza grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji oraz grup 
społecznie wykluczonych (patrz Demoustier w: CIRIEC, 2000 r.). W ciągu ostatnich kilku 
dziesięcioleci dane statystyczne wskazują, że gospodarka społeczna jest potężnym sektorem 
tworzącym nowe miejsca pracy w Europie, o większej wrażliwości na problematykę zatrudnienia 
niż inne sektory gospodarki, jak wynika z poniższych tabeli. 
 
Gospodarka społeczna pomaga w eliminowaniu trzech głównych zaburzeń na rynku pracy: 
bezrobocia, braku stabilności miejsc pracy oraz braku szans za zatrudnienie i wykluczenia z rynku 
pracy osób bezrobotnych. Tradycyjne spółdzielnie pracownicze i inne przedsiębiorstwa 
kontrolowane przez pracowników lub będące ich własnością były w tym zakresie dużo bardziej 
aktywne. W czasie kryzysu, w krytycznej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłowych, 
w których pracują, liczne grupy pracowników postanowiły przekształcić lub reaktywować te 
przedsiębiorstwa w formę spółdzielni, aby utrzymać miejsca pracy. W tym czasie, w kontekście 
masowych zwolnień, przedsiębiorstwa pracownicze zwiększyły zatrudnienie bezpośrednie. 
Wskazano (Tomás-Carpi, 1997 r.), że zatrudnienie w gospodarce społeczne wykazuje znacznie 
mniejszą wrażliwość na wahania ogólnoświatowego i sektorowego poziomu wyników pracy 
i popytu (co ekonomiści nazywają elastycznością dochodową zatrudnienia) niż prywatny sektor 
nastawiony na zysk w czasie spowolnienia koniunktury i etapów dojrzałości produktu. Gospodarka 
społeczna doprowadziła jednak do powstania znacznie większego udziału bezpośredniego 
zatrudnienia niż pozostała część hiszpańskiej gospodarki w czasie poprawy koniunktury, np. 
w drugiej połowie lat 90. XX wieku. 
 
Nowe organizacje gospodarki społecznej, takie jak spółdzielnie społeczne i inne organizacje 
wolontariackie działające w sferach tzw. nowego zatrudnienia (np. usług zdrowotnych, 
społecznych, edukacyjnych, kulturowych i badawczych), odgrywają bardzo dynamiczną rolę 
w tworzeniu nowych miejsc pracy w Europie. Organizacje te wykazują istotną zdolność twórczą na 
rynku pracy, tworząc ścieżki prowadzące od wolontariatu do odpłatnego zatrudnienia, łącząc 
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godziny pracy, badając nowe usługi i regulując je pod względem zatrudnienia (np. uznając nowe 
zawody, przewodząc w zawieraniu układów zbiorowych pracy itp.) oraz zwiększając nowe 
zatrudnienie bezpośrednie. 

 
Nie mniej ważna jest rola gospodarki społecznej – zwłaszcza tzw. przedsiębiorstw integracyjnych, 
wyspecjalizowanych ośrodków zatrudnienia i spółdzielni społecznych – w integracji grup mających 
trudności w znalezieniu zatrudnienia, np. osób niepełnosprawnych fizycznie lub umysłowo lub też 
osób „niepełnosprawnych społecznie” oraz tych, które były wykluczone z rynku pracy przez długi 
czas i tkwią w błędnym kole pod względem integracji społecznej i integracji na rynku pracy, często 
znajdujących się na marginesie społecznym i popadających w ubóstwo. Wreszcie, gospodarka 
społeczna przyczyniła się do powstania silnego sektora usług oraz wprowadzenia równości płci na 
europejskim rynku pracy. 
 
Ogólnie rzecz ujmując – jak donoszą krajowi korespondenci w ramach niniejszego badania – 
wpływ kryzysu na zatrudnienie w Europie był mniej dotkliwy dla gospodarki społecznej niż dla 
tradycyjnych przedsiębiorstw prywatnych, pomimo że istnieją spore dysproporcje między 
poszczególnymi krajami i sektorami. Zasadniczo zatrudnienie w gospodarce społecznej 
przetrwało pierwszą falę kryzysu (lata 2008–2010) lepiej niż zatrudnienie w tradycyjnym sektorze 
prywatnym, mimo że później – na skutek głębokiej recesji – w przedsiębiorstwach gospodarki 
społecznej również nastąpiła utrata miejsc pracy netto.  
  
W międzynarodowym kontekście rosnącej globalizacji i terytorialnej wrażliwości na znaczeniu 
zyskuje zdolność do angażowania endogennego potencjału ekonomicznego, przyciągania 
zagranicznych przedsiębiorstw, rozwijania przedsiębiorczości i wykorzystywania nowych synergii 
płynących z ogólnego ożywienia lokalnych obszarów. W tych warunkach podstawowymi aktywami 
okazały się być różnego rodzaju spółdzielnie (rolnicze, pracownicze, kredytowe i integracyjne), 
stowarzyszenia i inne przedsiębiorstwa społeczne. 
 
Jak pokazują niektóre przypadki analizowane w poprzednim rozdziale niniejszego badania i wielu 
innych badaniach (Comeau i in., 2001 r., Demoustier, 2005 r.), gospodarka społeczna wykazuje 
ogromny potencjał uruchamiania wewnętrznych procesów rozwojowych na obszarach wiejskich, 
reaktywacji zanikających stref przemysłowych oraz rehabilitacji i rewitalizacji podupadających 
obszarów miejskich; mówiąc w skrócie – wspierania endogennego rozwoju gospodarczego, 
przywracania konkurencyjności rozległym obszarom oraz ułatwiania ich integracji na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym, a także korygowania znacznej nierównowagi geograficznej. 
 
Nie mniej ważna jest rola gospodarki społecznej w procesach dokonywania zmian w europejskim 
społeczeństwie. Bezpośredni kontakt tego sektora społecznego ze społeczeństwem zapewnia mu 
szczególną możliwość rozpoznawania nowych potrzeb, przekazywania ich administracji publicznej 
i tradycyjnym przedsiębiorstwom prywatnym nastawionym na generowanie zysków oraz – o ile 
zachodzi taka konieczność – kreatywnego wprowadzania rozwiązań.  
 
Niedawno pojawiły się innowacyjne inicjatywy, którym nadano nazwę „nowej gospodarki 
społecznej”: na przykład w wyniku europejskiego kryzysu zatrudnienia przedsiębiorstwa 
integracyjne w ich różnorakich formach prawnych (np. włoskie spółdzielnie społeczne) kreatywnie 
reagują na problemy z integracją na rynku pracy, które napotykają liczne grupy pracowników – 
wcześniej niż aktywna polityka publiczna na rzecz zatrudnienia. Pojawiły się obywatelskie 
inicjatywy gospodarcze mające na celu korygowanie nierówności w zakresie warunków handlu 
międzynarodowego między krajami bogatymi i biednymi, np. organizacje specjalizujące się 
w dziedzinie sprawiedliwego handlu.  
 
Jednak na tym nie kończy się potencjał innowacyjny gospodarki społecznej. W dziedzinie 
innowacji technicznych, a zwłaszcza tam, gdzie opracowuje się innowacyjne systemy gospodarki 
społecznej, kreowanie i rozpowszechnianie nowych idei i innowacji w większym stopniu 
prowadziło do pomyślnych rezultatów. Kluczowym czynnikiem w tego rodzaju systemach jest 
stabilny sojusz pomiędzy różnymi podmiotami w danym regionie uczestniczącymi we wspieraniu 
gospodarki społecznej, takimi jak właściwe władze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia oraz sam 
sektor przedsiębiorstw gospodarki społecznej. Jako przykłady można tutaj wymienić Quebec, 
Mondragón Cooperative Corporation czy system CEPES–Andaluzja na południu Hiszpanii. 
Mówiąc krótko, gospodarka społeczna jest zdolna wprowadzać różne rodzaje innowacji, które 
Schumpeter określa jako: innowacje w zakresie produktu, procesu, rynku i organizacji – 
zwłaszcza te ostatnie, znane również jako innowacje społeczne. 
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8.4 Gospodarka społeczna w dobie kryzysu sektora publicznego i kryzysu 
państwa opiekuńczego 

 
Kryzys ma szczególnie negatywny wpływ na finanse publiczne, a więc również na usługi socjalne 
oraz na szczególnie wrażliwe grupy społeczne. Poza czynnikami, które wywołały kryzys i jego 
wpływ na finanse publiczne, byliśmy świadkami ponownego wyłonienia się wiodącego 
ogólnoświatowego gracza międzynarodowego kapitalizmu finansowego, eufemistycznie 
nazywanego „rynkami”, oraz strategicznych partnerstw, takich jak agencje ratingowe, niektóre 
banki centralne jak np. Europejski Bank Centralny, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisja 
Europejska. To ponowne wyłonienie się było wynikiem nowego sposobu regulowania 
międzynarodowych rynków finansowych, zgodnie z którym ich rola podmiotów pożyczających 
środki finansowe przedsiębiorstwom, rodzinom i sektorowi publicznemu została poddana silnej 
modyfikacji. Konsekwencje tego odczuwa sektor prywatny, gdzie następuje strukturalne 
zmniejszenie konsumpcji i inwestycji, oraz sektor publiczny, w którym pojawił się kolejny problem: 
dług państwowy. W ciągu ostatnich dwóch lat wdrożenie polityki dostosowania strukturalnego 
w obliczu kryzysu, opartej na reformach rynku pracy i znacznym ograniczeniu państwa 
opiekuńczego, nadało nowe znaczenie wcześniejszym problemom, które kiedyś uznano za 
rozwiązane po latach dostatku i gospodarczej stabilności, np. problemowi masowego bezrobocia, 
niepewności miejsc pracy i drastycznych cięć na poziomie zabezpieczenia zapotrzebowania na 
dobra i usługi preferencyjne, takie jak usługi zdrowotne, edukacyjne i społeczne.  
 
Wprowadzenie gospodarki społecznej do procesu polityczno-gospodarczego umożliwia państwu 
wykorzystanie jej właściwości, co pozwala nie tylko podnieść poziom rzeczywistej demokracji, ale 
także zwiększyć skuteczność polityki gospodarczej – z kilku powodów:  
 

a) ze względu na jej bliższy związek – a co za tym idzie, większą wiedzę w zakresie 
kwestii związanych – ze społecznymi problemami, potrzebami i możliwymi 
rozwiązaniami włączenie gospodarki społecznej w proces planowania polityki 
gospodarczej ułatwia jej prawidłowe ukierunkowanie przy wyborze celów i narzędzi;  

b) ze względu na większą wrażliwość na interesy i potrzeby społeczeństwa gospodarka 
społeczna jest w stanie szybciej rozpoznawać nowe wymagania społeczne i od razu 
formułować rozwiązania. Państwo może czerpać korzyści z tej pionierskiej 
działalności;  

c) ze względu na jej prywatny charakter i społeczną wrażliwość może ona rozszerzyć 
zakres działań publicznych w przypadku, gdy z różnych powodów zakładają one 
jakieś ograniczenia. To zjawisko ilustrują dwa przykłady. Pierwszym przykładem są 
usługi zdrowotne i edukacyjne kierowane do nielegalnych imigrantów: usługi te nie 
mogą być realizowane przez rząd, dopóki nie dojdzie do zmiany zasad, nawet 
pomimo poparcia społeczeństwa. Drugim przykładem są działania ekonomiczne 
państwa, które – choć przewidziane w przepisach prawa – nie są akceptowane przez 
społeczeństwo (lub grupy tego społeczeństwa), ponieważ władza jest uznawana za 
niezgodną z prawem (np. brytyjski rząd na obszarach Irlandii Północnej). W obu 
przykładach pośrednictwo gospodarki społecznej umożliwia pokonanie ograniczeń 
nałożonych przez państwo;  

d) ze względu na jej zdolność do wspierania udziału i zbiorowej odpowiedzialności 
społeczeństwa, angażowanie gospodarki społecznej w proces polityczno-
gospodarczy umożliwia podniesienie stopnia akceptacji środków polityki 
gospodarczej, gdyż strony uczestniczące w opracowaniu i realizacji tych środków 
akceptują je jako swoje własne; to umożliwia państwu zgromadzenie większej ilości 
zasobów niż byłoby ono w stanie zgromadzić samodzielnie oraz otwarcie nowych 
możliwości realizacji skutecznej polityki w celu pobudzenia popytu w otwartych 
gospodarkach, zwłaszcza gdy jest ona realizowana na szczeblu lokalnym i skupia się 
na lokalnych usługach.  

e) wreszcie, współpraca między państwem i gospodarką społeczną – z uwagi na 
sposób, w jaki gospodarka społeczna dokonuje podziału i alokacji zasobów – może 
zapewnić państwu gwarancję, że fundusze publiczne przeznaczone na realizację 
poszczególnych elementów polityki, zwłaszcza polityki społecznej, nie zostaną 
przeznaczone na inne cele ani wykorzystane dla interesów prywatnych (Vienney, 
1994 r.). 

 
Jedną z najbardziej widocznych i istotnych ról gospodarki społecznej w Europie jest 
prawdopodobnie przyczynianie się do włączenia społecznego w kontekście rosnącego 
wykluczenia. Rola ta ma zostać zwiększona w najbliższych latach.  
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Jednym z głównych wyzwań, którym społeczeństwo europejskie musi stawić czoła, jest walka 
z wykluczeniem społecznym i wykluczeniem z rynku pracy w społeczeństwie, w którym integrację 
społeczną osiąga się przede wszystkim przy pomocy odpładnego zatrudnienia. Zapewnia ono 
ludziom nie tylko ekonomiczną niezależność, ale także godność, funkcjonowanie 
w społeczeństwie oraz dostęp do usług podstawowych i dodatkowych. Z tego powodu głównymi 
grupami wykluczonymi są grupy społeczne, które są mniej konkurencyjne pod względem 
zdolności, kwalifikacji czy kultury, np. osoby niepełnosprawne fizycznie lub umysłowo, osoby 
długotrwale bezrobotne i niektóre mniejszości (np. mniejszości etniczne, imigranci).  
 
W tej sytuacji uzupełniając i przede wszystkim przygotowując grunt pod działania publiczne 
w walce z wykluczeniem społecznym, gospodarka społeczna wykazała znaczną zdolność 
w zakresie integracji społecznej i integracji na rynku pracy osób i obszarów geograficznych 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Efekt ten jest szczególnie widoczny w przypadku 
stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw integracyjnych i innych przedsiębiorstw społecznych, 
które obniżyły poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego (CIRIEC, 2000 r.; Spear i in., 2001 r.). 
 
W kontekście wielkich przemian społeczno-gospodarczych gospodarka społeczna reaguje 
również na nowe formy wykluczenia w zakresie dostępu do usług i działalności, jak 
np. wykluczenie finansowe i wykluczenie z konsumpcji. Zapewnia ona również sposób, dzięki 
któremu grupy społeczne, których potrzeby nie są zaspokajane, mogą uczestniczyć w życiu 
publicznym. Poprzez gospodarkę społeczną społeczeństwo podniosło zatem poziom swojej 
kultury demokratycznej, zwiększyło stopień udziału społecznego (RedESMED, 2004 r.), a także 
umożliwiło z powodzeniem zabranie głosu i dało zdolność do negocjowania grupom społecznym 
wykluczonym wcześniej z procesów gospodarczych oraz z procesu opracowywania i realizacji 
polityki publicznej, zwłaszcza tworzonej na szczeblu lokalnym i regionalnym.  
 
Ta rola gospodarki społecznej jest w pełni zbieżna z europejskim modelem społecznym. 
Historycznie model ten ma na celu gwarantowanie wysokich poziomów dobrobytu oraz 
społecznej, ekonomicznej i politycznej integracji wszystkich Europejczyków za pomocą 
mechanizmów publicznych i prywatnych. Jest to problem cały czas obecny w planie działania 
rozszerzonej Unii Europejskiej, co ukazuje strategia na rzecz spójności społecznej, zatwierdzona 
przez Komitet Ministrów Rady Europy w 2000 r. i zmieniona w 2004 r. Określa się w niej spójność 
społeczną jako zdolność społeczeństwa do zapewnienia dobrobytu wszystkim jego członkom, 
minimalizując przy tym dysproporcje i unikając polaryzacji. Wyróżnia się w niej cztery wymiary 
dobrobytu: równość w dostępie; godność i uznanie; wolność i rozwój osobisty; oraz uczestnictwo 
i zaangażowanie. Dzięki gospodarce społecznej spójność społeczna jest czynnikiem 
pobudzającym konkurencję. 

 
Gospodarka społeczna może ogrywać jeszcze istotniejszą rolę w przyszłości, jeśli weźmiemy pod 
uwagę ograniczenia, jakie państwo napotyka przy zapewnianiu społeczeństwu dóbr i usług 
związanych z opieką społeczną oraz ograniczenia i zakłócenia w sektorze prywatnym. 
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ROZDZIAŁ 9 
 
KIERUNKI POLITYKI I GOSPODARKA SPOŁECZNA UNII EUROPEJSKIEJ, ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STRATEGII „EUROPA 2020”: FAKTY I SKUTKI 
 

9.1 Gospodarka społeczna w polityce Unii Europejskiej: fakty i spostrzeżenia 

9.2 Gospodarka społeczna w strategii „Europa 2020” 

9.3 Niedawne inicjatywy Unii Europejskiej związane z gospodarką społeczną 

 

 
9.1 Gospodarka społeczna w polityce Unii Europejskiej: fakty i spostrzeżenia 

 
Uwaga poświęcana przez różne instytucje UE gospodarce społecznej wzrasta od trzydziestu lat, 
chociaż nie w sposób nieprzerwany oraz w różnym stopniu w poszczególnych instytucjach. 
Stopniowo uznanie zyskuje istotna rola gospodarki społecznej w rozwoju społeczno-
gospodarczym w Europie, a tym samym jej status kamienia węgielnego europejskiego modelu 
społecznego. 
 
Długa droga do instytucjonalnego uznania gospodarki społecznej i sformułowania specjalnej 
polityki europejskiej rozpoczęła się w latach 80. ubiegłego wieku. Punktem kulminacyjnym był rok 
1989, kiedy to Komisja wydała komunikat do Rady „Przedsiębiorstwa w sektorze gospodarki 
społecznej: europejski rynek bez granic”, w którym postulowała ustanowienie europejskiej 
podstawy prawnej w formie statutów dla spółdzielni, stowarzyszeń i towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych, i kiedy utworzony został Dział ds. Gospodarki Społecznej w XXIII Dyrekcji 
Generalnej Komisji Europejskiej. W ciągu tej dekady dwie instytucje wspólnotowe – Parlament 
i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) opublikowały szereg sprawozdań, wniosków 
i rezolucji podkreślających społeczną wartość dodaną gospodarki społecznej, w obu przypadkach 
dostarczając przełomowe sprawozdania. Parlament opublikował sprawozdania dotyczące takich 
kwestii jaki wkład spółdzielni w rozwój regionalny (Avgerinos), rola spółdzielni w budowaniu 
Europy (Mihr) oraz spółdzielnie i współpraca na rzecz rozwoju (Trivelli), zaś rezolucja 
zaproponowana przez Eyrauda, Jospina i Vayssade’a (1984 r.) zachęcała Radę i Komisję do 
zbadania możliwości ustanowienia europejskiego prawa stowarzyszeń. Ze swojej strony, w 1986 r. 
EKES sfinansował europejską konferencję gospodarki społecznej, wraz z Komitetem 
Koordynacyjnym ds. Stowarzyszeń Spółdzielczych (CCACC), i opublikował pierwsze europejskie 
badanie na temat spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i stowarzyszeń.  
 
Od 1989 r. następowały kolejne zmiany i pewne problemy w zakresie uznania i realizacji polityki 
dotyczącej gospodarki społecznej. Jak już wspomniano, pierwszym organem w służbie cywilnej 
specjalizującym się w dziedzinie gospodarki społecznej był Dział ds. Gospodarki Społecznej 
w XXIII Dyrekcji Generalnej, stworzony przez Komisję Europejską w 1989 r., w okresie kiedy 
Jacques Delors był jej przewodniczącym. Jego plan był bardzo ambitny, biorąc pod uwagę 
skromne zasoby finansowe i ludzkie, jakimi dysponował:  
 

 podejmowanie inicjatyw na rzecz wzmocnienia sektora spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych, stowarzyszeń i fundacji; 

 opracowania europejskiego prawodawstwa w zakresie spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych i stowarzyszeń;  

 przeprowadzanie analiz sektora;  

 zapewnienie spójności europejskiej polityki mającej wpływ na omawiany sektor;  

 współpraca z istniejącymi federacjami przedstawicielskimi;  

 nawiązanie stosunków z niezorganizowanymi podmiotami sektora;  

 podniesienie świadomości w kwestii spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, 
stowarzyszeń i fundacji wśród decydentów;  

 identyfikacja problemów sektora;  

 reprezentowanie Komisji w poszczególnych sprawach przed innymi instytucjami UE.  
 

Dział zrestrukturyzowano w 2000 r., kiedy to jego obowiązki podzielono między dwie dyrekcje 
generalne: DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, w której utworzono dział B3 odpowiedzialny za 
„rzemiosło, małe przedsiębiorstwa, spółdzielnie i stowarzyszenia wzajemne”, skupiający się 
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głównie na „rynkowych aspektach” spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, 
stowarzyszeń i fundacji; oraz DG do Spraw Społecznych, odpowiedzialną za stowarzyszenia 
i fundacje. 
 
Razem ze wspomnianym działem obie te instytucje unijne były orędownikami gospodarki 
społecznej: 
 

 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) będący organem doradczym Unii 
Europejskiej. W skład działającej w jego ramach Grupy III wchodzą przedstawiciele 
gospodarki społecznej, którzy powołali do życia tzw. kategorię gospodarki społecznej. 
W ostatnich latach aktywność EKES-u w tym zakresie wyraźnie wzrosła, przejawiając się 
szeregiem wydanych opinii. 

 Parlament Europejski. W 1990 r. po raz pierwszy stworzył w swoim gronie Intergrupę 
ds. Gospodarki Społecznej, którą następnie rozwiązano i ponownie powołano do życia 
w 2005 r. 
 

Innym organem był Komitet Konsultacyjny ds. Spółdzielni, Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, 
Stowarzyszeń i Fundacji (CMAF). Został on utworzony w 1998 r. w celu wydawania opinii na temat 
różnych kwestii dotyczących propagowania gospodarki społecznej na szczeblu Unii Europejskiej. 
Komitet został rozwiązany w 2000 r. w wyniku restrukturyzacji Komisji Europejskiej, jednak 
z inicjatywy własnej organizacji tego sektora niezwłocznie stworzono Europejską Stałą 
Konferencję Spółdzielni, Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych, Stowarzyszeń i Fundacji (CEP-
CMAF) jako europejską platformę współpracy z instytucjami europejskimi. 
 
Realizując swoje zadania, instytucje UE stale mają do czynienia z podwójnym problemem 
związanym z gospodarką społeczną: jej skąpymi podstawami prawnymi i niewystarczającą 
precyzją pojęciową borykającą się z brakiem wyraźnych odniesień do podstawowych tekstów Unii 
Europejskiej (traktatu rzymskiego i traktatu z Maastricht), definicjami (o ile takowe w ogóle 
istnieją) opartymi raczej na formie prawnej niż na prowadzonej działalności oraz dużą liczbą 
stosowanych terminów (trzeci system, społeczeństwo obywatelskie itp.), które utrudniają 
porozumienie w sprawie określeń, jakimi należy się posługiwać. 
 
W kontekście prawnego uznania i widoczności gospodarki społecznej do głównych osiągnięć 
należą: 

 

 europejskie konferencje organizowane przez prezydencje Rady Unii Europejskiej lub 
w ramach danej prezydencji;  

 kolejne opinie EKES-u, inicjatywy i opinie Intergrupy ds. Gospodarki Społecznej 
Parlamentu Europejskiego, a w niektórych przypadkach także Komitetu Regionów, 
a nawet samej Komisji, przyczyniły się do zwiększenia widoczności sektora społecznego 
i jego elementów składowych; 

 Europejskie Obserwatorium MŚP zwracające uwagę w swoich sześciu sprawozdaniach 
(2000 r.) na kwestię stowarzyszeń i fundacji; 

 statut spółdzielni europejskiej, którego celem jest harmonizacja i wspieranie 
internacjonalizmu oraz instytucjonalne wsparcie określonych europejskich inicjatyw 
rynkowych, stanowi pozytywny przykład zarówno w nowych państwach członkowskich UE, 
jak i w krajach, w których brakuje szczegółowego ustawodawstwa w dziedzinie 
spółdzielni, np. Wielkiej Brytanii i Danii; 

 niedawne zatwierdzenie rozporządzenia w sprawie kwestii społecznych;  

 coraz bardziej przychylna polityka wobec przedsiębiorstw społecznych. 
 

Cele, z którymi wiąże się gospodarka społeczna, obejmują zasadniczo zatrudnienie, usługi 
społeczne i spójność społeczną, a zatem pojawiają się one przede wszystkim w dwóch głównych 
nurtach polityki publicznej: w polityce na rzecz integracji na rynku pracy i w społeczeństwie oraz 
w polityce rozwoju lokalnego i tworzenia miejsc pracy. Zainteresowanie instytucji UE 
angażowaniem gospodarki społecznej we wspomniane cele stanowi znaczący postęp, chociaż 
demonstruje ono wąskie postrzeganie potencjału gospodarki społecznej i wartości, jakie może 
ona przynieść gospodarce i społeczeństwu w Europie, co zostało omówione w rozdziale 9 
niniejszego sprawozdania. 
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Europejska polityka budżetowa ściśle w zakresie gospodarki społecznej nie odniosła sukcesów. 
Obie próby jak dotąd kończyły się niepowodzeniem. Pierwszy „wieloletni program prac na rzecz 
spółdzielni, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszeń i fundacji we Wspólnocie” (lata 
1994–1996) miał wspierać europejską gospodarkę społeczną przy pomocy specjalnych 
programów transnarodowych i poprzez uwzględnianie ich w polityce europejskiej (dane 
statystyczne, szkolenie, badania i rozwój). Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, 
z budżetem w wysokości 5,6 mln euro, został on odrzucony przez Radę. Drugi wniosek dotyczący 
wieloletniego programu na rzecz gospodarki społecznej spotkał taki sam los. Brak zgody między 
Radą a Parlamentem można zauważyć w kwestii „budżetu gospodarki społecznej”, który został 
w 1977 r. odrzucony przez Radę i ponownie ustanowiony przez Parlament. 
 
Udział gospodarki społecznej w polityce budżetowej Unii Europejskiej realizuje się w ramach 
polityki zatrudnienia i polityki spójności społecznej, a w szczególności poprzez wieloletnie budżety 
na potrzeby wspierania MŚP i zatrudnienia, takie jak inicjatywa wspólnotowa ADAPT, inicjatywa 
EQUAL na rzecz integracji społecznej i integracji na rynku pracy oraz programy w ramach 
lokalnego działania na rzecz zatrudnienia i lokalnego kapitału społecznego; inicjatywy te realizuje 
się także za pomocą Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w formie środków mających na 
celu wspieranie lokalnych inicjatyw (poddziałanie 10b), które w sposób bezpośredni odnoszą się 
do roli gospodarki społecznej. Te wyraźne odniesienia są częścią sposobu uznawania gospodarki 
społecznej w ramach strategii lizbońskiej w zakresie zatrudnienia i rozwoju lokalnego.  
 
Programy te dały dalekosiężne efekty organizacyjne, zarówno na poziomie krajowym, jak 
i międzynarodowym, koordynując i wzmacniając europejską gospodarkę społeczną w zakresie 
federacji, sieci, badań, kultury i polityki. Szczególne znaczenie ma tutaj program EQUAL. Wspiera 
on projekty angażujące podmioty gospodarki społecznej, np. wzmacniające krajową gospodarkę 
społeczną (trzeci sektor), głównie usługi na rzecz lokalnych wspólnot, oraz poprawiające jakość 
zatrudnienia. Projekty te obejmują także wykłady i dyskusje mające kluczowe znaczenie dla 
rozpowszechniania koncepcji gospodarki społecznej. Program ten ma decydujące znaczenie 
w takich krajach, jak Polska, Irlandia czy Austria. 
 
W 1997 r. z inicjatywy Parlamentu Europejskiego Komisja uruchomiła ważny projekt pilotażowy pt. 
„Trzeci system i zatrudnienie” – jedyny konkretny projekt skupiający się na gospodarce społecznej 
– mający na celu zbadanie i wspieranie potencjału trzeciego sektora w kontekście zatrudnienia. 
Realizowany przez Dyrekcję Generalną ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych do 2001 r. 
zapoczątkował on 81 projektów o wartości prawie 20 mln euro. Nie był jednak kontynuowany. 
 
Należy mieć nadzieję, że te pozytywne skutki będą również widoczne w nowych państwach 
członkowskich UE. W ten sposób gospodarka społeczna przyczyni się do budowania Europy oraz 
realizacji europejskich przedsięwzięć.  

 
W strukturze europejskiej polityki istotne jest podkreślenie centralnej roli krajowych rządów 
w transponowaniu polityki unijnej do państw członkowskich. 

 
Pewne inicjatywy uruchomiła także Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu 
(Hypsman, 2003 r.): w 2000 r. Komisja utworzyła grupę ds. polityki przedsiębiorstw w Dyrekcji 
Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, aby doradzała ona Komisji we wszystkich sprawach 
dotyczących tej dziedziny. Instytucja ta – ośrodek analityczny i organ dyskusyjno-konsultacyjny, 
w którego skład wchodzą specjaliści sektora rynkowego i przedstawiciele państw członkowskich – 
odpowiada za badanie ogólnych kwestii polityki na rzecz przedsiębiorstw i pomaga Komisji 
w rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań. Skupia przedstawicieli gospodarki społecznej. 
Jego program obejmuje zielone księgi w zakresie przedsiębiorczości i społecznej 
odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz sprawozdanie na temat czynników konkurencji rynkowej. 
 
Nieśmiałe postępy w uznawaniu i realizacji polityki na szczeblu unijnym stoją w sprzeczności 
z dwiema kwestiami zajmującymi centralne miejsce w planie działania i polityce UE: po pierwsze, 
kwestią barier tworzonych przez politykę antymonopolową, zgodnie z którą wspólne działania 
postrzega się jako „umowy” lub praktyki ograniczające konkurencję, których w związku z tym 
należy zakazać; i po drugie – kwestią obecnego przeglądu polityki dotyczącej wsparcia państwa 
i finansowania usług świadczonych w interesie ogólnym: jedynymi niekwestionowanymi 
beneficjentami są klauzula społeczna i stowarzyszenia niedochodowe. 
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9.2 Gospodarka społeczna w strategii „Europa 2020” 
 
W pierwszej połowie 2010 r., kiedy wyglądało na to, że najgorszy etap obecnego kryzysu 
gospodarczego dobiegł końca, Komisja Europejska wprowadziła strategię „Europa 2020”, aby 
zapewnić zrównoważoną odbudowę poprzez energiczne i stanowcze wykorzystanie wszystkich 
możliwości i potencjału naszego społeczeństwa. Strategia „Europa 2020” wyznacza trzy 
podstawowe priorytety: inteligentny wzrost (rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji), 
zrównoważony wzrost (wspieranie bardziej efektywnego wykorzystania zasobów, gospodarki 
bardziej przyjaznej dla środowiska naturalnego i bardziej konkurencyjnej) oraz wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu (wspieranie gospodarki opartej na wysokim poziomie zatrudnienia 
zapewniającego spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną). Jako wskaźniki realizacji tych 
priorytetów wyznaczono pięć celów szczegółowych: wzrost wskaźnika zatrudnienia z 69% do 75%; 
inwestowanie 3% PKB w badania i rozwój; zmniejszenie efektu cieplarnianego, rozwój energii ze 
źródeł odnawialnych oraz zwiększenie efektywności energetycznej; obniżenie wskaźnika 
przedwczesnego kończenia nauki; oraz zmniejszenie liczby osób żyjących w ubóstwie o 25%. 
Dwa lata później, w połowie 2012 r., stopień zrealizowania tych celów jest niższy niż w 2010 r. 
Ubóstwo i bezrobocie w Unii Europejskiej wzrosło (25 mln bezrobotnych) i nie nastąpił postęp 
w zakresie spójności społecznej i terytorialnej. Ponadto rządowa polityka równoważenia budżetu 
wszelkimi kosztami ogranicza społeczne transfery i redystrybucję dochodów oraz stanowi 
poważne zagrożenie dla państwa opiekuńczego. Oczywiście utrudnia również powrót na ścieżkę 
inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego. 
 
Jaką rolę gospodarka społeczna może odegrać w realizacji celów strategii „Europa 2020”? 
Ostatnie badania i analizy oraz doświadczenie praktyczne wskazują na potencjał gospodarki 
społecznej do osiągnięcia tych celów. Organizacyjna struktura przedsiębiorstw gospodarki 
społecznej i ich system wartości pokazuje, że ich obiektywne funkcje są pluralistyczną matrycą, 
która integruje cele gospodarcze i społeczne oraz wprowadza między nimi zgodność, dzięki 
czemu wszystkie przedsiębiorstwa gospodarki społecznej generują na rzecz społeczeństwa 
istotne korzyści makroekonomiczne i społeczne. 
 
Jeśli chodzi o inteligentny wzrost, udowodniono, że gospodarka społeczna przyczynia się do 
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i innowacji. Potencjał gospodarki społecznej jest wyraźnie 
widoczny we wszystkich jej formach organizacyjnych i działalności gospodarczej. Można podać 
wiele przykładów organizacyjnej lub społecznej innowacyjności spółdzielni i innych podobnych 
przedsiębiorstw w zakresie przemysłu, rolnictwa, usług i sektora finansowego. W sektorze 
finansowym rozwinęła się bankowość etyczna i mikrokredyty, co miało niezwykle pozytywny 
skutek społeczny. 
 
Istnieją warte odnotowania systemy innowacji powiązane z określonymi obszarami 
geograficznymi, które napędzają swoje własne łańcuchy innowacji, jak np. włoskie konsorcja 
spółdzielcze, spółdzielcze łańcuchy rolno-spożywcze w wielu europejskich krajach czy 
powszechnie znany przykład hiszpańskiej grupy spółdzielni Mondragón. Udowodniono, że jej 
innowacyjny model zarządzania – zwiększający uczestnictwo i bardziej demokratyczny – i większe 
zaangażowanie jej pracowników w sprawy przedsiębiorstwa będące wynikiem wspólnej 
odpowiedzialności doprowadziły do powstania na rynku pozytywnych zmian w zakresie 
konkurencyjności, które pomogły grupie łatwiej przetrwać kryzys gospodarczy. 
 
W kontekście zrównoważonego wzrostu gospodarczego przedsiębiorstwa gospodarki społecznej 
mają system wartości, który przekłada się na solidarność z otoczeniem, internalizację kosztów 
społecznych i generowanie pozytywnych efektów zewnętrznych. W przypadku spółdzielni, które 
gromadzą niepodzielne aktywa i stosują zasadę „otwartych drzwi”, solidarność również występuje 
– w czasie, z biegiem lat, w miarę jak fundusze zapewniają przyszłym pokoleniom produktywne 
bogactwo i umożliwia im podążanie ścieżką zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Grupa 
Mondragón jest dobrym przykładem. Inaczej niż w przypadku przedsiębiorstw kapitałowych, które 
często przenoszą swoją produkcję w inne miejsce, zubożając w ten sposób obszary, które 
opuszczają, w ciągu ostatnich 4 lata spółdzielnie Mondragón – które uległy internacjonalizacji, 
realizując strategie produkcji w wielu miejscach – odnotowały 10-procentowy wzrost zatrudnienia 
netto w swoich fabrykach w samym tylko obszarze Mondragón. 
 
W kwestii celów dotyczących zatrudnienia dowody empiryczne wskazują, że gospodarka 
społeczna skutecznie pomaga w walce z bezrobociem, brakiem stabilności miejsc pracy oraz 
wykluczeniem społecznym i wykluczeniem z rynku pracy wśród grup szczególnie wrażliwych. Na 
przykład w Hiszpanii – europejskim kraju z najwyższą stopą bezrobocia – zatrudnienie 
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w spółdzielniach w latach 2008–2012 odnotowało spadek o 9%, a odpłatne zatrudnienie w całym 
sektorze prywatnym – spadek o 19%, czyli ponad dwukrotnie większy. W innych krajach, np. we 
Włoszech, w ostatnich latach kryzysu spółdzielnie pracownicze utrzymały wysokie poziomy 
zatrudnienia, dużo wyższe niż w tradycyjnych przedsiębiorstwach prywatnych. 
 
W kwestii walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym nastąpił godny uwagi wzrost liczby 
przedsiębiorstw społecznych nie tylko w Europie Północnej i Południowej, ale również w nowych 
państwach członkowskich UE w Europie Środkowo-Wschodniej. Należy jednak pamiętać, że to 
nie tylko przedsiębiorstwa społeczne, ale wszystkie przedsiębiorstwa gospodarki społecznej – bez 
względu na ich profil działalności – wnoszą znaczący wkład we wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu. Społeczna użyteczność przedsiębiorstw gospodarki społecznej nie wynika z ich 
konkretnej działalności produkcyjnej, ale z ich systemu organizacji i wartości, w którym prawa 
osoby mają pierwszeństwo przed prawami kapitału i w którym istnieją mechanizmu zapewniające 
sprawiedliwy podział uzyskiwanych dochodów i bogactwa. 
 
Jest oczywiste, że gospodarka społeczna jako całość pełni niezbędną rolę w budowaniu Europy 
i może przyczynić się do realizacji priorytetów inteligentnego i zrównoważonego wzrostu 
sprzyjającego włączeniu społecznemu. Mimo to jednak środki podejmowane dotychczas przez 
Komisję Europejską w celu jej wspierania były uproszczone i ograniczały się wyłącznie do 
przedsiębiorstw społecznych. Pomijając ogromny potencjał gospodarki społecznej jako całości, 
środki te wykluczyły większość przedsiębiorstw gospodarki społecznej z oficjalnych inicjatyw 
mających na celu wspieranie zbiorowej przedsiębiorczości, która jest typowym elementem tego 
sektora.  
 

9.3 Niedawne inicjatywy Unii Europejskiej związane z gospodarką społeczną 
  
Dopiero na początku 2011 r. gospodarka społeczna – lub mówiąc bardziej precyzyjnie 
przedsiębiorstwa społeczne – stały się rzeczywiście częścią planu działań Komisji Europejskiej. 
Stało się tak z wielu powodów: skala kryzysu gospodarczego i coraz częstsze kwestionowanie 
instytucji europejskich skłoniło Komisję do poszukiwania alternatywnych rozwiązań; nowa fala 
żądań społecznych i instytucjonalnych – np. list otwarty europejskiego środowiska akademickiego 
„FROM WORDS TO ACTION: Supporting cooperative and social enterprises to achieve a more 
inclusive, sustainable and prosperous Europe” [„OD SŁÓW DO CZYNÓW – wspieranie 
przedsiębiorstw spółdzielczych i społecznych w celu stworzenia bardziej zintegrowanej, 
zrównoważonej i lepiej prosperującej Europy”] z października 2010 r., rezolucja Parlamentu 
Europejskiego z 2009 r. w sprawie gospodarki społecznej (sprawozdawca: Patrizia Toia) czy 
opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie różnorodności form 
przedsiębiorstw – zmusiła Komisję do zwrócenia większej uwagi na kwestie gospodarki 
społecznej. Zastosowanie programu Small Business Act przyjętego w 2008 r. wymagało 
przeglądu, co doprowadziło do zwiększenia zainteresowania przedsiębiorstwami społecznymi; 
i wreszcie, co w równym stopniu zasługuje na uwagę, występowały pewne czynniki poboczne, jak 
np. to, że niektórzy decydenci europejscy zauważyli nadmierne wyeksponowanie kwestii 
przedsiębiorstw społecznych. 
 
Na zmianę podejścia Komisji wpłynęły dwa odmienne wektory: 
 
Z jednej strony w dniu 23 lutego 2011 r. Komisja opublikowała komunikat do Rady, Parlamentu 
Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 
w którym dokonano przeglądu programu Small Business Act dla Europy (COM(2011) 78 final). 
Jego ogólnym celem było przeprowadzenia analizy zastosowania programu Small Business Act 
i oceny nowych potrzeb europejskich małych i średnich przedsiębiorstw w obecnym klimacie 
gospodarczym. Wspomniany komunikat zawiera konkretne odwołanie do „gospodarki społecznej” 
oraz obietnicę Komisji, że „przyjmie do końca 2011 r. inicjatywę na rzecz przedsiębiorczości 
społecznej koncentrującą się na przedsiębiorstwach realizujących cele społeczne”. 
 
W rezultacie, w dniu 25 października 2011 r. Komisja opublikowała nowy komunikat do Rady, 
Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu 
Regionów pt. „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej – Budowanie ekosystemu 
sprzyjającego przedsiębiorstwom społecznym w centrum społecznej gospodarki i społecznych 
innowacji” (COM(2011) 682 final). W tym samym czasie, w dniu 26 października, Europejski 
Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię w sprawie przedsiębiorczości społecznej 
i przedsiębiorstw społecznych.  
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Ponadto, w dniu 13 kwietnia 2011 r. Komisja opublikowała nowy komunikat do Rady, Parlamentu 
Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Akt 
o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego 
i wzmocnienia zaufania »Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego«”. Ósma z tych 
dźwigni to przedsiębiorczość społeczna wskazana w związku z gospodarką społeczną. Jej celem 
jest pobudzanie rozwoju przedsiębiorstw, które zamierzają realizować cele polegające nie tylko na 
osiąganiu zysków finansowych, ale również na działaniu w interesie ogółu, rozwoju społecznego, 
działaniu stawiającym wysoko kwestie etyczne lub ochronę środowiska. 
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ROZDZIAŁ 10 
 
WYZWANIA I WNIOSKI 
 

 
10.1 Gospodarka społeczna: wschodzący sektor w pluralistycznym 

społeczeństwie  

Główną i najważniejszą tendencją, jaką można zaobserwować ostatnio w gospodarce społecznej 
jest jej konsolidacja w społeczeństwie europejskim w roli bieguna użyteczności społecznej 
pomiędzy sektorem kapitalistycznym a sektorem publicznym, obejmującego najróżniejsze 
podmioty: spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, stowarzyszenia, fundacje oraz inne 
podobne przedsiębiorstwa i organizacje. 

Obywatelski ruch stowarzyszeniowy przeżywa okres znaczącego wzrostu poprzez solidarne 
inicjatywy przedsiębiorcze ukierunkowane na wytwarzanie i dystrybucję dóbr i usług pożytku 
publicznego lub społecznego. W realizacji licznych projektów podejmowanych przez ruchy 
stowarzyszeniowe i spółdzielcze daje się zauważyć coraz lepszą współpracę, podobnie jak 
w przypadku przedsiębiorstw społecznych. Zdolności wspomnianych inicjatyw w zakresie 
zaspokajania nowych potrzeb społecznych, jakie pojawiły się w ostatnich dziesięcioleciach, na 
nowo podniosły znaczenie gospodarki społecznej. 

Gospodarka społeczna nie tylko udowodniła swoje możliwości wnoszenia efektywnego wkładu w 
rozwiązywanie nowych problemów społecznych, lecz także wzmocniła swoją pozycję 
w tradycyjnych sektorach gospodarki, takich jak rolnictwo, przemysł, usługi, handel detaliczny, 
bankowość i ubezpieczenia wzajemne. Innymi słowy, gospodarka społeczna zyskuje również 
opinię instytucji niezbędnej do stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, 
sprawiedliwszego podziału zysków i bogactwa, dostosowywania oferty usługowej do potrzeb, 
zwiększania wartości działalności gospodarczej służącej potrzebom społecznym, korygowania 
nierówności na rynku pracy i pogłębiania demokracji gospodarczej. 
 
Nowa gospodarka społeczna nabiera kształtu jako sektor wschodzący, który staje się coraz 
bardziej niezbędny, by można było odpowiednio zareagować na nowe wyzwania w dobie 
globalizacji gospodarki i społeczeństwa. Wyzwania te leżą u podstaw rosnącego zainteresowania 
rolą, jaką nowa gospodarka społeczna może odegrać w społeczeństwie dobrobytu. 

 
10.2 Konieczność zdefiniowania pojęcia gospodarki społecznej 

 
Wyzwaniem, jakie należy niezwłocznie podjąć, jest rozwiązanie problemu instytucjonalnej 
niezauważalności gospodarki społecznej. Niezauważalność ta wynika nie tylko z faktu 
wschodzenia gospodarki społecznej jako nowego sektora w systemie gospodarczym, ale także 
z braku określenia pojęciowego, tj. jasnej, ścisłej definicji wspólnych cech, jakie łączą różnego 
rodzaju przedsiębiorstwa i organizacje składające się na gospodarkę społeczną, oraz 
specyficznych elementów, które pozwalają odróżnić je od innych podmiotów. 
 
W tym zakresie w ostatnich latach dostrzec można postępujący stopniowo proces definiowania 
pojęciowego gospodarki społecznej, angażujący zarówno podmioty działające w tym sektorze, 
poprzez ich organizacje przedstawicielskie, jak i kręgi naukowe i polityczne. W  niniejszym 
sprawozdaniu przedstawia się koncepcję rozwiniętą na podstawie kryteriów określonych w 
wydanej przez Komisję Europejską Instrukcji dotyczącej rachunków satelitarnych przedsiębiorstw 
gospodarki społecznej: spółdzielni i towarzystw wzajemnych (Manual for Drawing up the Satellite 
Accounts of Companies in the Social Economy: Co-operatives and Mutual Societies), która z kolei 
reprezentuje podejście zgodne z definicjami formułowanymi w najnowszych pozycjach literatury 
ekonomicznej oraz przez same organizacje gospodarki społecznej. 

  
10.3 Definicja prawna gospodarki społecznej i jej uwzględnienie w systemach 

rachunków narodowych 
 

Zdefiniowanie pojęcia gospodarki społecznej umożliwi stawienie czoła wyzwaniu zdefiniowania jej 
w systemach prawnych UE i państw członkowskich. Chociaż niektóre kraje europejskie i sama UE 
uznają gospodarkę społeczną jako taką, wraz z niektórymi jej elementami składowymi, w szeregu 
aktów prawnych, potrzebne są dalsze działania w kwestii prawnego zdefiniowania zakresu 
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gospodarki społecznej i wymogów, jakie muszą spełniać jej elementy, aby zapobiec zbyt 
ogólnemu określeniu jej charakterystycznych cech i utracie przez nią użyteczności społecznej. 
 
Istnieje konieczność wprowadzenia statutu prawnego gospodarki społecznej i ustanowienia 
skutecznych barier prawnych, tak aby żadna organizacja spoza sektora gospodarki społecznej nie 
mogła korzystać z przywilejów związanych z formami organizacyjno-prawnymi lub polityką 
publiczną na rzecz wspierania gospodarki społecznej. 
 
Niniejsze sprawozdanie potwierdziło rosnące znaczenie gospodarki społecznej w kategoriach 
liczbowych, gdyż zapewnia ona bezpośrednio ponad 11 mln miejsc pracy, co stanowi 6% ogółu 
zatrudnienia w UE. Znaczenie to pozostaje w sprzeczności z faktem, iż jest ona niewidoczna 
wrachunkach narodowych, co stanowi kolejne istotne wyzwanie.  
 
Obowiązujące obecnie zasady dotyczące rachunków narodowych, powstałe w okresie rozkwitu 
systemów gospodarki mieszanej, nie uznają gospodarki społecznej za odrębny sektor 
instytucjonalny, utrudniając opracowywanie dokładnych i rzetelnych okresowych danych 
statystycznych na temat podmiotów wchodzących w jej skład. W kontekście międzynarodowym 
różnorakie kryteria stosowane przy opracowywaniu danych statystycznych uniemożliwiają 
dokonywanie analiz porównawczych, przez co obniżają rangę podejść, które kładą nacisk na 
wyraźny wkład gospodarki społecznej w realizacje najistotniejszych celów polityki gospodarczej. 
 
Opracowana niedawno przez Komisję Europejską Instrukcja dotycząca rachunków satelitarnych 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej jest ważnym krokiem na drodze do instytucjonalnego 
uznania określonej części gospodarki społecznej w systemach rachunków narodowych. Wyjaśnia 
ona metodologię, która pozwoli na opracowywanie rzetelnych, zharmonizowanych danych 
statystycznych w całej UE, w ramach rachunków narodowych (ESA z 1995 r.), w odniesieniu do 
pięciu głównych typów organizacji gospodarki społecznej: a) spółdzielni, b) towarzystw 
ubezpieczeń wzajemnych, c) grup przedsiębiorstw gospodarki społecznej, d) innych podobnych 
przedsiębiorstw gospodarki społecznej oraz e) organizacji niedochodowych obsługujących 
przedsiębiorstwa gospodarki społecznej. 
 
Europejska gospodarka społeczna stoi przed dwojakim wyzwaniem w tym zakresie: po pierwsze, 
organizacje reprezentujące gospodarkę społeczną muszą zwrócić na siebie uwagę w Komisji 
Europejskiej i w poszczególnych państwach członkowskich, tak aby zagwarantować rzeczywiste 
wdrażanie propozycji przedstawionych w instrukcji. W szczególności muszą one nakłonić każde 
państwo członkowskie UE do stworzenia Statystycznego Rejestru Przedsiębiorstw Gospodarki 
Społecznej na podstawie kryteriów ustalonych w instrukcji, tak aby można było opracować 
rachunki satelitarne dotyczące przedsiębiorstw ujętych w tych rejestrach. 
 
Po drugie, należy popierać inicjatywy, które umożliwią opracowanie rzetelnych, 
zharmonizowanych danych statystycznych dotyczących znacznej części gospodarki społecznej 
pominiętej w instrukcji. Grupę tę w większości stanowią stowarzyszenia i fundacje, którym 
poświęcony jest wydany przez ONZ Podręcznik dotyczący organizacji niedochodowych 
w systemie rachunków narodowych (Handbook on Non-Profit Institutions in the System of 
National Accounts). Wspomniany podręcznik obejmuje wiele organizacji niedochodowych 
niebędących częścią gospodarki społecznej, niemniej można będzie wyodrębnić na tej podstawie 
dane statystyczne odpowiadające organizacjom niedochodowym, które spełniają kryteria 
definiujące gospodarkę społeczną określone w niniejszym sprawozdaniu, z ogółu danych 
opracowanych zgodnie z podręcznikiem. 

 
10.4 Koordynacja między ugrupowaniami zrzeszającymi podmioty gospodarki 

społecznej 
 
Cechując się pluralizmem i różnorodnością form, gospodarka społeczna potrzebuje silnych 
organizacji przedstawicielskich, które reprezentowałyby różne grupy przedsiębiorstw i podmiotów 
wchodzących w jej skład. Jednakże ich wspólna tożsamość oraz szereg wspólnych interesów, 
które zespalają gospodarkę społeczną, sugerują potrzebę i zasadność podjęcia zdecydowanych 
kroków w celu koordynacji całej gospodarki społecznej zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i międzynarodowym w całej Europie. Im łatwiej dostrzegalny i silniejszy będzie zbiorowy wizerunek 
gospodarki społecznej, tym większe będą możliwości skutecznych działań i rozwoju dla 
poszczególnych grup podmiotów tworzących analizowany sektor. 
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10.5 Gospodarka społeczna a dialog społeczny 
 

Osiągnięcie uznania gospodarki społecznej za szczególnego partnera w dialogu społecznym 
stanowić będzie duże wyzwanie. 
 
Gospodarka społeczna stała się ważną instytucją społeczeństwa obywatelskiego, która wnosi 
znaczący wkład w organizowanie jego zbiorowej tkanki oraz przyczynia się do rozwoju demokracji 
uczestniczącej. Równocześnie jednak gospodarka społeczna jest potężnym bytem społeczno-
gospodarczym o specyficznych cechach, które wymykają się z klasycznego ujęcia „pracodawcy – 
pracownicy” i wymagają wyraźnego uznania gospodarki społecznej za partnera w dialogu 
społecznym. 
 
W drugiej połowie XX wieku, w okresie szczytowego rozkwitu systemów gospodarki mieszanej, 
najważniejszymi stronami spotykającymi się przy stołach negocjacyjnych, uzgadniającymi kwestie 
polityki publicznej (a zwłaszcza polityki dochodowej) były rządy, organizacje pracodawców 
i związki zawodowe. Obecnie jednak gospodarka stała się bardziej pluralistyczna i wymaga 
bezpośredniego uczestnictwa w dialogu społecznym wszystkich sektorów, których ten dialog 
dotyczy: federacji pracodawców, związków zawodowych, rządów oraz owej pozostałej grupy 
podmiotów społeczno-gospodarczych, przedsiębiorców i pracodawców, która stanowi nową 
gospodarkę społeczną i która odgrywa coraz to donioślejszą rolę w wysoko rozwiniętym 
społeczeństwie. 
 
Razem z klasycznymi stołami negocjacji zbiorowych należy zaproponować stoły dialogu 
społecznego, w większym stopniu odpowiadające nowym warunkom panującym na arenie 
gospodarczej na początku wieku, które gromadzić będą podmioty gospodarki społecznej. 

 
10.6 Gospodarka społeczna a polityka publiczna 

 
Od ponad dwudziestu lat instytucje europejskie (Parlament, Komisja i Komitet Ekonomiczno-
Społeczny) uznają zdolność gospodarki społecznej do korygowania znacznych nierówności 
społeczno-gospodarczych i wspomagania w osiąganiu różnych celów ogólnego interesu. Ostatnio 
Parlament Europejski określił gospodarkę społeczną mianem zasadniczego filaru i kamienia 
węgielnego europejskiego modelu społecznego (clé de voûte du modèle social européen). 
 
Z tego względu państwa członkowskie i Komisja Europejska muszą, jeszcze bardziej niż 
dotychczas, podjąć konkretne zobowiązania dotyczące uczynienia gospodarki społecznej nie tylko 
skutecznym narzędziem realizacji określonych celów polityki w interesie ogółu, lecz także 
sprawienia, że ona sama (tzn. jej kooperatywny, wzajemny i stowarzyszeniowy charakter oraz 
inicjatywy w interesie ogółu podejmowane przez społeczeństwo obywatelskie) stanie się celem 
samym w sobie, niezbędnym z punktu widzenia konsolidacji wysoko rozwiniętego społeczeństwa 
i wartości związanych z europejskim modelem społecznym. Istotną rolę w tym zakresie mają do 
odegrania organizacje przedstawicielskie gospodarki społecznej poprzez zgłaszanie inicjatyw 
i propozycji instytucjom UE, partiom politycznym, związkom zawodowym, wyższym uczelniom 
i innym organizacjom reprezentującym społeczeństwo obywatelskie. 

 
10.7 Gospodarka społeczna a rynek: konkurencyjność i spójność społeczna 

 
Dotychczasowy i dalszy rozwój gospodarki społecznej w Europie przebiegał i nadal pozostanie 
pod wpływem zmian zachodzących w otoczeniu, w którym gospodarka ta funkcjonuje, zwłaszcza 
na coraz bardziej zglobalizowanych rynkach cechujących się rosnącą konkurencją, 
decentralizacją i coraz częściej doświadczających delokalizacji produkcji, a także pod wpływem 
zmian sposobów działania władz publicznych przejawiających tendencje do stopniowej deregulacji 
i prywatyzacji usług publicznych. Wraz z pojawieniem się nowych problemów społecznych – 
starzenie się społeczeństwa, masowa migracja itp. – zmiany te nie tylko stwarzają gospodarce 
społecznej szanse rozwoju, lecz także stanowią wyzwania i zagrożenia dla niektórych obszarów jej 
aktywności. 
 
Różnorakie przedsiębiorstwa i organizacje, które tworzą gospodarkę społeczną, stają w obliczu 
wyzwania, jakim jest zintegrowanie efektywnych procesów produkcyjnych i celów dobrobytu 
społecznego w ramach swojej działalności. Podmioty gospodarki społecznej muszą niezwłocznie 
opracować strategie konkurencyjności zgodnie z nowymi wymaganiami stawianymi przez coraz 
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bardziej konkurencyjne rynki, tak aby stać się użytecznymi narzędziami zapewniania dobrobytu 
swoich członków i wzmacniania spójności społecznej. 

 
Wśród wspomnianych strategii konkurencyjności poczesne miejsce zajmować muszą tworzenie 
sieci i aliansów przedsiębiorstw, opracowywanie nowych sposobów finansowania przedsiębiorstw, 
innowacje produktowe i procesowe, a także stymulowanie polityki szkolenia i rozwoju wiedzy. 

 
10.8 Gospodarka społeczna – nowa, rozszerzona Unia Europejska i rozwój 

zintegrowanej przestrzeni eurośródziemnomorskiej 
 

UE nadaje ogromne znaczenie celowi ukształtowania zintegrowanej przestrzeni europejskiej, 
w której różnice społeczno-gospodarcze pomiędzy UE-15 a 12 nowymi państwami członkowskimi 
z Europy Środkowej i Wschodniej zostaną możliwie szybko zmniejszone i zniwelowane. Oprócz 
innych konsekwencji, wspomniane różnice spowodowały masowe przepływy migracyjne ze 
wschodu na zachód Unii Europejskiej. Obok większej spójności społecznej w UE kolejnym 
wyzwaniem jest wspieranie zintegrowanej przestrzeni eurośródziemnomorskiej, która stanie się 
obszarem dobrobytu i stabilności. W tym celu należy konsolidować demokrację we wszystkich 
krajach basenu Morza Śródziemnego oraz wzmacniać produktywną tkankę społeczeństwa 
obywatelskiego w krajach leżących na południowym krańcu tego akwenu.  
 
W krajach tych wysoki przyrost naturalny i inne przyczyny natury strukturalnej powodują, że wzrost 
gospodarczy nie może doprowadzić do poprawy warunków życia większości społeczeństwa, 
dlatego właśnie region eurośródziemnomorski i UE stały się jednym z obszarów geograficznych 
o największych ruchach migracyjnych, zarówno pod względem ich rozmiarów, jak i intensywności, 
potęgowanych dodatkowo przez duże społeczności wywodzące się z krajów Ameryki Łacińskiej, 
Afryki Subsaharyjskiej i Azji Południowo-Wschodniej.  
 
Z uwagi na swoje szczególne cechy podmioty gospodarki społecznej odegrać mogą istotną rolę 
zarówno w zakresie integrowania ludności napływowej, jak i rozwoju wymiany handlowej w UE 
i między Europą a południowym wybrzeżem Morza Śródziemnego. 

 
10.9 System oświaty, badania naukowe i sieci oraz uczelnie wyższe a gospodarka 

społeczna 
 

Systemy oświaty w Unii Europejskiej mają do odegrania istotną rolę w zakresie propagowania 
kultury przedsiębiorczości i demokratyzacji gospodarki poprzez projekty szkoleniowe stymulujące 
przedsiębiorczość w oparciu o wartości charakterystyczne dla gospodarki społecznej. Z kolei 
rozwój nowych produktów i innowacyjnych procesów w przedsiębiorstwach gospodarki społecznej 
wymaga, by stymulowały one współpracę z ośrodkami akademickimi, które tworzą i przekazują 
wiedzę. Sieci badawcze i sieci wymiany informacji pomiędzy tymi ośrodkami a osobami zawodowo 
związanymi z gospodarką społeczną przyczynią się – podobnie jak czyniły to na przestrzeni 
ostatnich lat – do rozszerzenia niezbędnych zasobów wiedzy dotyczącej gospodarki społecznej 
i jej rozpowszechniania w całej Europie. 

 
10.10 Tożsamość i wartości gospodarki społecznej 

 
Nowa gospodarka społeczna wyłania się w Unii Europejskiej jako biegun użyteczności społecznej 
w pluralistycznym systemie gospodarczym, obok sektora gospodarki publicznej i sektora 
prywatnego nastawionego na zysk. Wyzwaniem, jakiemu gospodarka społeczna musi stawić 
czoła, jest pokonanie zagrożeń związanych z rozmyciem jej charakterystycznych cech, które 
decydują o jej szczególnej użyteczności społecznej. Z tego względu podmioty gospodarki 
społecznej muszą pogłębiać zrozumienie wartości, które stanowią ich wspólny obszar odniesienia, 
wykorzystać wszelkie instrumenty społeczne i gospodarcze odpowiadające tym wartościom w celu 
potwierdzenia swojego profilu instytucjonalnego oraz uzyskać efekt, który zwielokrotni ich 
potencjał społeczno-gospodarczy. 
 
Wyzwania i tendencje zarysowane powyżej nie stanowią ostatecznego dekalogu, a raczej są 
propozycjami mającymi na celu zapoczątkowanie debaty, punktem wyjścia do refleksji w nowej 
epoce, jaka rozpoczęła się wraz z ostatnimi rozszerzeniami Unii Europejskiej. 
 
W tej nowej epoce i w nowej gospodarce społecznej, cała odpowiedzialność za określenie jej 
własnej postaci i celów strategicznych, jakie gospodarka społeczna powinna sobie wyznaczyć, by 
odegrać wiodącą rolę w budowaniu Europy, słusznie spoczywa na jej własnych podmiotach.  
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Niniejsze badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego (EKES-u)i wyraża przekonania autorów oraz organizacji, 
które je opracowały. Opinie te nie zostały w żaden sposób zatwierdzone przez EKES 
i nie należy ich uznawać ich za wyraz poglądów Komitetu. EKES nie gwarantuje 
ścisłości informacji podanych w badaniu ani nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ich 
wykorzystania.  
 
 
 
 


