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Предговор

Ласло Андор

Мишел Барние

Антонио Тајани

Еврокомесар за
вработување,
социјални прашања и
еднакви можности
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внатрешен пазар и
финансиски услуги

Потпретседател
на Европската
комисија, задолжен
за индустрија и
претприемништво

Во октомври 2011 год. го презентиравме „Пакетот за одговорен бизнис“,
вклучувајќи и ажурирана верзија од
принципите за општествена одговорност на претпријатијата и потполно
нова „Иницијатива за социјален бизнис“ со цел да се зајакне развојот на
иновативните претпријатија кои пред
сè имаат социјална мисија. Пакетот
беше наменет и за профитните компании и за оние на кои профитот не
им е примарна цел. Се обидовме да
се повикаме на богатата и разновидна
традиција на социјалната економија
во Европа и од поновиот феномен
-социјално претприемништво со цел
да подготвиме правна рамка која ќе
го поддржи понатамошниот развој на
компаниите кои се водени од нивната

мисија, но и ќе ги охрабри профитните
компании да ја вклучат општествената
одговорност како нова норма и вистински капитал.
Организациите од социјалната економија и социјалните претпријатија имаат
бројни специфики, но ние се надеваме
дека разликите помеѓу овие и оние
„традиционалните“ ќе се намалат, бидејќи „традиционалните“ компании ќе
станат свесни дека е во нивни интерес
да ги намалат негативните ефекти од
економските активности и дека треба
да промовираат праведен општествен
развој. Во „Стратегијата за економски
раст - Европа 2020“, ЕУ има единствен
став во однос на моделот за развој
кој се базира на паметен, одржлив и
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инклузивен развој. За да се претвори
оваа визија во реалност, потребно е
паметно однесување од страна на бизнис-заедницата. Голема улога во оваа
игра имаат еколошката и општествената одржливост и придонесот за максималнакорист од бизнис-активностите
за целата поширока заедница. Ова не
треба да биде карактеристика само на
мал дел од компаниите, туку на целиот
единствен европски пазар. Европа го
прилагодува општествениот модел со
цел тој да одговори на економската
криза и на предизвиците кои ги носи
21. век, но треба да се направат прилагодувања и на бизнис-моделот.
Овој водич ги објаснува спецификите
на социјалната економија и социјалното претпријатие, како што се на пример: партиципативното носење одлу-

ки, фокусот врз развојот на заедницата,
реинвестирање на профитот или негово насочување кон некакво општествено влијание. Исто така, опфатени се
и многу примери за тоа како индивидуалните потрошувачи или штедачи
можат да воочат квалитативна разлика
во начинот на кој функционира пазарот. Да му се даде поголема шанса на
општеството да каже што и како треба
да се произведува не значи помала
можност за иновација, напротив, најчесто тоа значи повеќе иновации и
поголема ефикасност. Во моментот Европа се соочува со висока стапка на
невработеност и социјална криза, но
социјалната економија и социјалните
претпријатија претставуваат извор за
инспирација и енергија за закрепнување.
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Вовед
Да се напише водич за социјална економија и социјално претприемништво
е вистински предизвик, пред сè поради фактот што постојат цели книги посветени само на дефинирањето на овие
два термина. Уште поважно е дека во
научната литература и во јавните дискусии наидуваме на широк спектар на
дефиниции и сфаќања за природата на
овие два феномена и врската помеѓу
нив. Ова, меѓу другото, е проблем кој
се јавува и кај разни други термини кои
се стекнуваат со брза популарност и
кои го комбинираат зборот „социјален“
со некој типичен економски концепт,
како на пример: социјално претприемништво, социјална иновација, социјален бизнис итн. Се чини дека во
случајот на социјална економија или
социјално претприемништво може до
недоглед да се дискутира за тоа што
значи терминот „социјален“ во секој
од наведените случаи. Оваа неконкретност не само што отвора концептуални
проблеми при опишувањето на овие
феномени, туку и создава ризик за
поткопување на важната улога која ја
играат тие во современото општество.
Затоа, можеби би било корисно доколку на почетокот најпрво објасниме
како овие термини ќе се користат во
овој водич за социјална Европа, како
и за самата структура на водичот.
Редоследот на поглавјата протекува
од отворената концептуална рамка,
а прирачникот не е базиран на една
единствена дефиниција. Напротив, тој

се повикува на точни анализи на литературата и користи дефиниции кои се
најконзистентни со европската традиција и кои се среќаваат во последните
документи кои Европската комисија
ги подготви на оваа тема (со посебен
акцент на „Иницијативата за социјален
бизнис“).
Европскиот социјален модел секогаш
се карактеризирал со истакнатата улога која ја играле разни организации
кои се разликуваат и од приватните
корпорации, но и од јавните институции. Тоа се приватни организации кои
вообичаено се стремат и кон други
цели, освен профит: нивната главна
цел не е да генерираат профит за сопствениците или акционерите, туку да
обезбедат добра и услуги за нивните
членови или за целата заедница. Овие
организации, кои во Европа се активни скоро два века и во многу земји се
веќе идентификувани и регулирани со
посебни правни форми (вклучувајќи
ги тука и моделите на кооператива,
задружна организација и здружение),
имаат формирано свои претставнички
тела за интеракција со јавните власти
и на разни начини придонесуваат за
општествен и економски развој на нашиот континент. Повеќето европски
земји, а од неодамна и ЕУ, овие земји
ги именуваат со терминот „социјална економија“ – термин кој го нагласува посебното внимание кое овие
организации им го посветуваатна
општествените последици од нивните

8 | Социјална економија и социјално претприемништво

активности и нивните партиципативни
структури на управување.
Со текот на времето, развојот на европското општество во контекст на
глобалната економија довело до појава
на нови и различни потреби, што во
голем број случаи, пак, бараат нови
видови одговор кон тие потреби. Овие
одговори во некои случаи доаѓаат од
јавниот сектор или од приватните бизниси, во други случаи од граѓанското
општество и организации од социјалната економија, додека во трети случаи
од сосема нови организациски форми, инспирирани од истите принципи
како и организациите од социјалната

економија, комбинирајќи ја социјалната со претприемачката димензија,
но приклонувајќи се кон различни
институционални уредувања. Широката тенденција за водење грижа за
општествените потреби од страна на
сите овие различни чинители од јавниот и од приватниот сектор обично се
именува со терминот „социјално претприемништво“, додека новите видови
организации кои настанале, особено
во раните 80-ти години, најчесто се
нарекуваат „социјални претпријатија“.
Имајќи ја предвид оваа рамка која подетално ќе биде објаснета и илустрирана во овој документ, Водичот е поделен
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на седум поглавја: првото поглавје го
опишува контекстот во кој се сместени
социјалната економија и социјалното
претприемништво. Поглавјето започнува со опис на европскиот социјален
и економски модел како што е претставен во основачките документи на Европската Унија, а потоа продолжува со
опис на предизвиците од старите и од
новите социјални потреби и одговорот
на тие потреби, од страна на нови чинители и однесувања во разни делови
на европската економија и општество.
Второто поглавје ги опишува организациите кои најчесто се дел од
социјалната економија на Европа,
претставувајќи ги нив и нивните карактеристики. Третото поглавје се
фокусира на новите организациски
форми кои настанале како резултат на
новите социјални потреби и предизвици, разработувајќи го концептот на
социјално претпријатие, видовите активности во кои овие претпријатија
се вклучуваат, како и правните форми
со кои тие се регулирани во различни
држави во Европа. Четвртото поглавје
ги прикажува социјалната економија и
социјалното претприемништвопреку
броеви, презентирајќи ги најточните

податоци за нивната распространетост и важност во рамките на ЕУ, но
и како овие организации реагираа на
економската криза.
Петтото поглавје ги разгледува другите тенденции кои се појавија во последните години и кои исто така се
движат во насока на усогласување на
економските и социјалните цели (како
што е случајот на социјалната економија и социјалното претпријатие), бидејќи сите тие се карактеризираат со
зголемено внимание кон социјалните
ефекти кои ги предизвикува некоја
економска активност: промена во
однесувањето кај дел од поединците,
промени во заштедите и финансиите и
промени во однесувањето кај дел од
корпорациите што спаѓа во „ општествена одговорност на претпријатијата“.
Двете последни поглавја нудат осврт
на социјалната економија и социјалното претприемништво во Европа: главните предизвици и можности (поглавје
6) и улогата на јавната политика во поддршка на овие витални компоненти од
општествениот и економскиот живот
на нашиот континент (поглавје 7).

ПОГЛАВЈЕ 1

10 | Социјална економија и социјално претприемништво

Социјална економија и социјално претприемништво | 11

Европа и нејзиниот уникатен
социјален и економски модел
Низ историјата на европските земји,
идејата за создавање заедничка иднина за целиот континент во исто време
била и надеж и предизвик. По ужасните пустошења на Втората светска
војна, континентот конечно сврти нов
лист со тоа што сè повеќе и повеќе
земји одлучија да го одберат патот
кон интеграција што би помогнало во
спречување нови можни конфликти.
Битен дел од овој процес беше спроведувањето на економскиот и социјалниот модел од страна на сите земји-основачи, а кој беше атрактивен и за другите земји кои подоцна се приклучуваа
кон Европската Унија. Вреднувањето
на улогата на социјалната кохезија
всушност бил водечки принцип при
изборот на многу економски политики,
поставувајќи ја основата за обединета
визија за европски развој.
Договорите кои ја формираа Европската Унија ни кажуваат дека рамномерниот економски развој, кој се стреми да
постигне целосен напредок во вработувањето и социјалата, е еден од
основните принципи кои водат кон
поголема интеграција меѓу народите
во Европа. Економската и социјалната кохезија се водечки принципи кои
можат да се најдат во сите документи
кои беа дел од долготрајниот процес
кој започна во 1945 г. и доведе до обединување на Европа.

Со Договорот од Рим од 1957 год., целта на европската интеграција не беше
проширена само кон генерална економска соработка (проширување на
делокругот на Европската заедница за
јаглен и челик), туку и кон постигање
кохезивен социјален и економски раст
кој би можел да ја намали нееднаквоста помеѓу европските земји. Поради тоа, целите на Европската Унија
не можат да бидат разбрани без да се
има предвид потребата која била присутна уште од самиот почеток – да се
создаде и спроведе модел базиран на
социјална и економска солидарност и
интеграција.
Во сржта на овој модел лежи тројно
убедување кое потекнува од повоената реконструкција: 1) доколку целта
е развој, колективното дејствување е
поефективно од индивидуалното; 2)
сите делови од општеството можат да
дадат свој придонес; 3) важноста на
социјалниот карактер на развојот ја
оправдува активната улога на земјите-членки за достигнување одредено
ниво благосостојба за сите (во форма
на општи услуги, како што се здравство
или образование) како предуслов за
економски раст.
Јавните социјални услуги беа едни
од најиновативните и најдолготрајни
иновации на современа Европа и оставија трага врз односот меѓу државата
и пазарот.
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Рамка 1: „Социјална економија“ и „Социјална пазарна економија“
Иако имаат слични називи, „социјалната економија“ и „социјалната пазарна економија“ се два доста различни
политички и економски концепти кои
биле развиени со различна цел. Сепак,
и двата играат важна улога во дефинирањето на социјалниот и економскиот
модел на Европа.

на државата, и централноуправуваните
економии во кои државата во целост
диригира со економската активност.
Концептот на социјална пазарна економија потекнува од Германија и често
пати се поврзува со поствоената реконструкција, но со текот на времето
има добиено пошироко значење.

Терминот „социјална економија“ се користи за да се дефинира конкретен дел
од економијата: група организации (од
историска гледна точка групирани во
четири главни категории: кооперативи,
задружни организации, здруженија и
во последно време фондации) кои најчесто се насочени кон социјални цели
и имаат партиципативен систем на управување. Скоро два века, овие организации учествувале во производство
на добра и услуги покрај пазарот (т.е.
приватните корпорации) и државата
(т.е. институциите од јавниот сектор).

Социјалната пазарна економија се базира на два различни, но комплементарни столба на дејствија преземени
од државата: од една страна – зајакнувањето на конкуренцијата за да се одржува стабилноста на цените и да се
генерира раст и иновации, а од друга
страна – мерки од областа на социјалната политика со кои се гарантира социјална правда преку коригирање на
негативните исходи и подобрување
на социјалната заштита. Во најосновна
смисла, социјалната пазарна економија
значи дека пазарите се вградени во
општеството и дека функционираат на
начин на кој придонесуваат за постигање економска ефикасност и општа
благосостојба. Многу од принципите на социјалната пазарна економија
станале суштински дел од европскиот
социјален модел и нашле место во Договорот за Европска Унија. Членот 1
од овој договор во многу земји гласи:

Терминот „социјална пазарна економија“ се однесува на политичко-економски модел создаден по Втората
светска војна како одговор на потребата за ширење чувство на сигурност
во новиот демократски систем. Тој се
стреми да ги хармонизира принципите
на пазарната слобода и принципите
на социјалната заштита со тоа што на
државата ў доделува активна улога за
унапредување и на пазарната конкурентност, но и на рамномерниот социјален развој. Овој пристап често бил
сметан за „трет начин“ кој стои помеѓу
слободниот пазар на капитализмот
(лезефер), кој се базира на принципот
на минимална интервенција од страна

„Унијата ќе воспостави внатрешен
пазар. Тој ќе работи за одржлив развој
на Европа, базиран на врамнотежен
економски раст и стабилност на цените, висококонкурентна социјална
пазарна економија, ќе се стреми кон
вработување за сите и социјален прогрес, како и високо ниво на заштита и
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подобрување на квалитетот на опкружувањето.“
Со текот на времето, овие водечки
принципи се развиле и вкорениле
насекаде низ Европа како резултат
на постоењето на мноштво чинители
(вклучувајќи ги и социјалните економски организации) и нивното економско
влијание, кои оперираат покрај при-

Од корените на ЕУ до
„Европа 2020“
Заедничката верба во овој посебен
модел на развој е една од главните
причини зошто во 90-тите години од
минатиот век европските земји најпрво се вклучија во процесот на обединување, потоа во процесот на создавање единствен пазар, а на крајот, со
пуштање на еврото во оптек, се забрза
и процесот на кохезија и проширување
на територијата на нови земји-членки.
Овој процес достигна нова точка во
2000 год. со Лисабонската агенда. Во
тој документ европските лидери поставија „нова стратешка цел за наредната декада: да станат најконкурентна
и динамична економија во светот, способна за одржлив економски развој,
со повеќе и подобри работни места
и поголема социјална кохезија“. Овој
документ, исто така, прецизира дека
„за да се постигне оваа цел, потребна е целосна стратегија насочена кон
модернизација на европскиот социјален модел, инвестирање во човечките
ресурси и борба против социјалното
исклучување“.

ватните корпорации и државата. Како
што ќе видиме и во овој водич, новите
чинители и однесувања значително го
промениле „релјефот“ и го потенцирале богатиот и комплексен систем во кој
државата не може повеќе да се гледа
како единствен елемент кој овозможува рамнотежа помеѓу социјалната
правда и економската слобода.

Заклучоците од Самитот на ЕУ во Лисабон во 2000 год. се фокусираа на
новиот предизвик со кој се соочуваше
Европа. Новото сценарио бараше и
нов пристап кој би можел да им одговори на длабоките трансформации
во глобалната економија. Во Лисабон,
европските влади ја почувствуваа итноста од прашањето за приспособување на моделот за развој кон новиот
контекст, но и дека истото би можело
да се направи преку модернизирање
на истите алатки (на пр. во смисла на
системот на социјална држава) кои
биле користени дотогаш, потпирајќи
се на позитивен тренд во економскиот развој и вработувањето. Тоа што
се случи оттогаш наваму покажа дека
ажурирањето наевропскиот модел за
социјален и економски развој самото
по себе не е доволно.
Економската криза која започна во
втората половина на истата декада
стави до знаење дека алатките врз
кои се потпирал овој модел со децении, наместо да генерираат социјална
кохезија, започнале да ги покажуваат
своите слабости: најпрво со експанзијата на јавниот сектор и ограничу-
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вањата во буџетот, а потоа и како последица на новиот сложен и нестабилен карактер на глобалната економија.
По повеќе од 20 години од создавањето на единствениот пазар и 10 години
по воведувањето на еврото, враќањето
на економскиот раст во Европа бара
преиспитување на основачкиот социјален пакт во контекстот на новите
глобални случувања.

Новата стратегија „Европа 2020“ потекна од оваа потреба и од согледувањето
дека за да се надмине моменталната
економска криза, не можеме да се потпреме на решение од типот „да продолжиме како и досега“, бидејќи не е
возможно да се вратиме на начинот
на кој работите функционираа пред
кризата.

Рамка 2: „Европа 2020“
Надминувањето на економската криза е најитен предизвик со кој се соочува
Европа, но можеби поголем предизвик е да се сменат негативните трендови
кои ў претходеа на кризата, како што се растот на нееднаквоста, недостигот на
општествена одговорност кај учесниците на пазарот и зависноста од државните
буџети за справување со последиците. Во овој контекст, Европската комисија
ја презеде обврската за планирање на европската иднина со стратегија која се
стреми да ја претвори Европа во паметна, одржлива и инклузивна економија која
ќе постигнува високо ниво на вработеност, продуктивност и социјална кохезија.
„Европа 2020“ беше одобрена од Европскиот совет во јуни 2010 год. и ја претставува стратегијата за развој на ЕУ за претстојната декада, а се состои од три
приоритети кои меѓусебно се надополнуваат: 1) развој на економијата базирана
на знаење и иновации; 2) промовирање поефикасна, позелена и покомпетитивна
економија; 3) поттикнување економија со висока стапка на вработеност која ќе
овозможи социјална и територијална кохезија.
Петте мерливи цели за 2020 год. поставени од страна на ЕУ се:
• 75% од населението на возраст 20-46 треба да биде вработено;
• 3% од БДП на ЕУ треба да се инвестира во истражување и развој;
• Емисијата на гасови од ефектот на стаклена градина треба да биде за 20%
пониска од 1990 год. (или преку 30%, доколку условите се поволни), 20% од
енергијата треба да дојде од обновливи извори и енергетската ефикасност
треба да се зголеми за 20%;
• Стапката на ученици кои предвреме го напуштаат образованието треба да
биде под 10% или најмалку 40% од жителите на возраст 30-34 години треба
да имаат завршено задолжителен степен на образование;
• Бројот на жители кои живеат или се во ризик од сиромаштија и социјално
исклучување треба да се намали за минимум 20 милиони.
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Нови и постоечки
предизвици
Како што навлегуваме во втората декада на 21. век, глобализацијата на економијата, ниските стапки на економски
развој и растечката побарувачка за
нови услуги се предизвик за европскиот модел за развој. Демографските
и економските промени во последните
декади донеле значајни промени во
општествените потреби на населението - како што се продолжува животниот век, така се појавува потребата
да се изнајдат нови начини за грижа
за постарите, со сè поголемиот број

вработени жени, се зголемува и потребата за служба за грижа на деца, со
доселувањето во Европа на сè поголем
број луѓе од други земји и други делови од светот, потребно е поголемо
внимание на социјалната и економската интеграција на емигрантите и
нови политички алатки за регулирање
на овие прашања и како што економијата сè повеќе се базира на знаење,
така образовните системи треба да се
збогатуваат и подобруваат. Дополнително, општеството треба да изнајде
решенија за климатските промени и
намалувањето на резервите од природни ресурси.

Рамка 3: Стари и нови предизвици: неколку важни статистики
• Економската криза која ја погоди Европа почнувајќи во 2008 год. е евидентна по
падот на БДП и растот на јавниот долг: во 2009 год. БДП опаднал за 4% и индустриското производство се вратило на нивото од 90-тите. Во исто време, се случил
страшен удар врз јавните финансии, каде настанал дефицит во просек од 7% од
БДП и долгови на ниво од 80% од БДП.
• Стапката на невработеност во Европа е висока како никогаш досега. Во јануари
2013 год., таа се искачи до 10,8% во тогашните 27 земји-членки (26,2 милиони луѓе)
и 11,9% во еврозоната (19 милиони луѓе).
• Разликата меѓу земјите со највисока и најниска стапка на невработеност исто така е
на највисоко ниво. Постои разлика од 22,1% помеѓу земја-членка со најниска стапка
на невработеност (Австрија 4,9%) и со највисока (Грција – 27,0%).
• Невработеноста кај младите претставува посебен проблем бидејќи активните
млади луѓе се двојно повеќе невработени отколку возрасното активно население.
5,7 милиони жители на ЕУ помлади од 25 години биле невработени во јануари
2013 год., што претставува 23,6% од активната млада популација во тогашните 27
земји-членки. Уште позагрижувачки е фактот што 14,5% од населението на возраст
15-24 не биле ниту вработени, ниту вклучени во образование или обуки. Невработеноста и неактивноста кај младите може да имаат потенцијално катастрофални
последици, особено ако продолжатво тој правец, бидејќи младите луѓе не само што
може да бидат исклучени од пазарот на трудот, туку и од општеството во целост.
• Само 63% од работоспособните жени имаат платена работа во споредба со 76%
мажи.
• Демографското стареење се забрзува. Генерацијата која придонела за експлозија
во наталитетот (бејби-бум) веќе се повлекува, а сегашната активна популација во
овој поглед тоне. Бројот на луѓе на возраст од 60 години сега расте два пати побрзо
отколку пред 2007 год. Ова е особено загрижувачки поради фактот дека во Европа
само 46% од постарите работници (на возраст 55-64) се вработени, споредено со
преку 62% во САД и во Јапонија.
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Како заклучок, новите потреби и зголеменото диференцирање на постојните потреби довело до поразлични
и покомплексни барања од страна на
граѓаните. Во исто време, потешкотиите кои настанале од зголемените
фискални ограничувања, придружени
од предизвикот да се задоволат различните потреби со квалитетни услуги, направиле да биде особено тешко
за јавниот сектор сам да одговори на
овие барања како што се случувало тоа
претходно во социјалните држави каде
доминирале интервенции од страна
на државата.
Некои од реформите кои биле воведени на национално ниво од отпочнувањето на моменталната економска
криза придонеле за зголемена нерамнотежа помеѓу побарувачката и
понудата на услуги од општ интерес,
особено во клучните области на здравството, социјалните услуги и образованието.

Нови чинители, нови
однесувања
Длабоките промени во социо-економскиот контекст придонеле за преиспитување на конвенционалните знаења
и вредности во изминатите години.
Стекнато е големо богатство, но во
исто време значително пораснала и
социјалната и економската нееднаквост во многу земји. Постои генерална перцепција дека „потенцијалот за
социјално унапредување“ опаднал и
дека голем дел од општеството се соочува со пад во квалитетот на живот
и социјалната кохезија. Бидејќи луѓето

страдаат од ефектите на економските
трансформации кои не можат да ги
контролираат или управуваат, многу
од нив се чувствуваат исклучени или
беспомошни.
Реакциите на луѓето кон оваа ситуација
се чини дека се сосема поларизирани,
од една страна уште поголема изолација и индивидуалност додека од друга
страна до подготвеност да се ангажираат и да се соочат со социјалните проблеми. Обидот да се организира одговор на моменталните предизвици се
случува и надвор од традиционалните
структури на политичките партии или
работничките синдикати, стремејќи
се кон помалку хиерархиски, а повеќе
партиципативни форми. Истата тенденција се забележува кај помладите генерации, кои се распнати меѓу предизвикот да се повлечат од општеството
и желбата за поотворено, поактивно
и одговорно општество, кое исто така
би било помалку централизирано и
помалку зависно од традиционалните
организациски форми. Денес голем
дел од луѓето на возраст од 20 и 30
години гледаат кон иднината со нови
приоритети и нови вредности. Културолошката клима во која живее овој
дел од европското општество ја доведува во прашање поделбата меѓу
индивидуалниот морал и општествениот поредок кои го придружувале и
поттикнувале економскиот развој во
текот на последните неколку децении.
Се чини дека се појавува некоја нова
особена чувствителност и внимание
кон општествените прашања и тоа во
голема мера го карактеризира однесувањето на луѓето.
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Значи, теренот е подготвен за нови
рефлексии и толкувања. Актуелната
криза ја отворила потребата за преиспитување на постојните улоги на
пазарот, државата, „третиот сектор“
и на поединецот. Кризата, исто така,
помогнала во идентификување на некои од вредностите и насоките во кои
треба да се движиме.
Во време на зголемена глобална конкуренција, големи демографски промени
и ограничени државните буџети, потребни се нови форми на организација
и интеракција помеѓу јавниот сектор,
граѓанските организации, приватните
претпријатија и граѓаните. Ова би можело повторно да создаде заедничко
тло за широк спектар општествени
однесувања и да ги обедини околу
чувството на заедничка одговорност
за социјален и економски развој.
Постојат охрабрувачки сигнали дека
се движиме во таа насока, со тоа што
сме сведоци на бранови реакции од
поединци и групи, организирани на
доста различен начин од оние во приватниот сектор или во јавните институции. Овој тренд е дел од една растечка
тенденција – да се земат предвид социјалните последици од економските
активности.
Ова зголемено внимание врз социјалните прашања потекнува од растот на
постојните играчи и активности, но
и од појавата на сосема нови типови
организации и однесувања. Може да
се забележат три главни тенденции:
• усвојување на општествено одговорно однесување од страна на
поединци;

• директнаи структурирана испорака
на услуги од јавен интерес за групи
граѓани;
• зголемено внимание кон општественото влијание кое економските и
финансиските активности го имаат
во повеќе сектори (вклучувајќи го и
зголеменото внимание кое се посветува на социјалните иновации).
Овој водич се фокусира на развојот на
приватните непрофитни економски
активности бидејќи тие ги ревитализираа традиционалните организации
од социјалната економија и придонесуваат за појава на иновативните
организации. Овие структурирани
иницијативи се конкретни изрази на
зголемено чувство на одговорност кај
дел од граѓаните и „внатрешни реакции“ на општеството кон неуспесите
на пазарот и недостатоците на јавните
политики.

18 | Социјална економија и социјално претприемништво

Сите овие организации се базираат на
мотивација, однесувања и принципи
(како што се солидарност, реципроцитет и директно учество во управувањето, барање правда и еднаквост,
отчетност за постигнатото општествено влијание) кои изгледа се соодветни
за да се соочат со предизвиците поврзани со одговорното раководење со
заеднички капитал, каде правото на
сопственост мора да биде балансирано со цел да се грижиме за придобивките на сегашните и идните генерации.
Покрај тоа, овие организации ў даваат
поголем кредибилитет на идејата дека
економскиот развој не произлегува
само од постапките на поединци кои
ги следат сопствените цели. Напротив,
тој може да потекне од колективната
акција на заедници кои се ангажираат
за создавање јавни добра, како и од
иновативни комбинации од приватна
инвестиција и колективна акција. Не е
случајно тоа што (како што ќе видиме
и во следните поглавја) социјалните
претпријатија и кооперативите успеаја
да го развијат својот бизнис и да се

прошират и покрај економската криза
која придонесе многу традиционални
фирми да затвораат работни места или
да ги намалуваат своите активности.
Многу приватни корпорации, исто
така, започнаа поинтензивно да им
обрнуваат внимание на социјалните
последици од нивните активности и се
сè поотворени за помногубројно членство. Оваа отвореност, која се случува
во исто време со согледувањето на
важноста на општествениот капитал
и углед во бизнис-процесот, исто така
доведе до тоа фирмите да почнат да
вклучуваат пошироки и посложени
цели, па дури во некои случаи социјалната димензија ја вклучуваат и во својата мисија. Традиционалниот бизнис-модел се менува бидејќи претпријатијата
мораат да оперираат во рамките на
систем составен од релации, а во тој
систем не е важна само економската
димензија. Мора да биде збогатен и со
други вредности кои ги дели со другиотдел од општеството. Ова е веројатно
решението за постигнување иновација
и одржлив развој.

Рамка 4: Што е „заедничка вредност“?
Концептот на заедничка вредност може да се дефинира како политики и оперативни практики кои ја зголемуваат конкурентноста на една компанија, додека
во исто време ги подобруваат економските и социјалните услови во заедниците
во кои оперира таа компанија. Создавањето заедничка вредност се фокусира на
идентификување и проширување на врските помеѓу социјалниот и економскиот
развој.
Концептот се заснова врз претпоставката дека и кон економскиот и кон социјалниот развој треба да се пристапува користејќи ги принципите на вредности.
Вредноста е дефинирана како придобивки зависни од цената, а не само придо-
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бивки сами по себе. Создавањето на вредноста е идеја која долго време била
гледана како бизнис, каде профитот претставувал приходот добиен од потрошувачите од кој се одземаат направените трошоци. Во секој случај, бизнисите
ретко им приоѓале на општествените прашања од перспектива на вредностите,
односно ги третирале како периферни работи. Ова ја заматувало врската помеѓу
економските и социјалните прашања.
(Од: Michael E. Porter and Mark R. Kramer, Creating Shared Value, Harvard Business
Review, January-February).

Многу аспекти од економијата базирана на знаење кои се опфатени во
Лисабонската стратегија, како што е
на пример развојот на заеднички и отворени форми на знаење (на пр. стандарди за софтвер со отворен код или
нови концепти за слободен хардвер)
покажуваат како комбинацијата од
различни механизми за координација,
вредности и мотивации, кои во себе
вклучуваат социјална димензија, можат
да бидат многу силни двигатели кон
нов модел на развој. И во сè поголем
број области, формите на претпријатија со кои се карактеризира социјалната економија може да бидат посоодветни отколку што се традиционалните
фирми за денешната организација на
економската активност, бидејќи тие
го користат моделот на помали и специјализирани фирми кои оперираат
во вмрежен систем на производство,

кој, пак, е поспособен за генерирање
отворени иновативни процеси.
Во следните поглавја, детално ќе го
опишеме настанокот на овие нови
економски чинители, почнувајќи со
дефиницијата за тоа што отсекогаш
била сржта на европската социјална
економија, а потоа и преку анализа на
некои од најрелевантните и најиновативните трендови кои успеале да го
прошират својот опсег и да го зголемат
влијанието. Комплементарната улога
која ја имаат овие иницијативи во однос на јавните и профитните учесници
во последните неколку декади била
најдалекосежната иновација за усогласување на еднаквоста и ефикасноста,
со што придонесува за придвижување
кон нов европски економски и социјален модел.

ПОГЛАВЈЕ 2
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Социјалната економија во
традицијата на Европа
Контекстуализирање на
прашањето
Социјалната економија дури неодамна
била дефинирана како карактеристичен збир од економски чинители. Но,
организациите кои се дел од социјалната економија веќе долго време играат важна улога во европската социјална, економска и политичка историја.
Терминот „социјална економија“ за прв
пат се појавил во Франција, во првата
третина од 19-тиот век, а низ вековите,
релевантноста на овој термин излегла
и надвор од границите на Франција,
наидувајќи на одличен одѕив насекаде
низ Европа. Веќе скоро два века, економските институции се клучни играчи
во поширокиот процес на социјален и
економски развој, како на национално,
така и на локално ниво.
Она што е заедничко за организациите
од социјалната економија и тоа што ги
прави различни од традиционалните
претпријатија е воопшто насоченоста
на нивните активности, со што профитот и неговата делба меѓу сопствениците не се претставени како главна
цел. Всушност, главните цели на социјалните економски претпријатија ги
вклучуваат и обезбедувањето добра и
услуги (вклучително и можностите за
вработување) за членовите од нивната заедница и стремежот кон цели од
општ интерес (т.е. активности од кои
придобивка има целото општество,

како на пример услуги од општ интерес).
Рамка 5: Што се услуги од општ
интерес?
Услугите од општ интерес опфаќаат
широк спектар активности кои имаат голем придонес за благосостојбата и квалитетот на животот за целото општество. Тука спаѓаат услуги од
општа инфраструктура (снабдување
со енергија и вода, транспорт, пошта, управување со отпад), па сè до
клучни сектори, како што се здравството и образованието, негата и
социјалните услуги. Услугите од
општ интерес играат важна улога во
придонесот за одржлив економски
и општествен развој, во смисла на
задоволување на основните потреби, социјална инклузија, економски
развој и заштита на животната средина. Услугите од општ интерес се
замислени како еден од столбовите
на европскиот модел на општество
и се битна компонента од европското државјанство. И навистина,
нивното остварување е предуслов
за уживање на основните права.
Повеќе информации ќе најдете
на: ec.europa.eu/services_general_
interest.
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Уште една карактеристика присутна
кај многу организации од социјалната економија е нивната структура на
сопственост, каде правата на сопственост им се припишуваат на лица што
влегуваат со влог (акционери), а не на
инвеститори и значаен акцент се става
врз вклучувањето и учеството на акционерите. Овие акционери можат да
бидат работниците, клиентите, па дури
и волонтерите, бидејќи токму голем
број од организациите од социјалната економија се карактеризираат со
значително учество на волонтери, кои
особено имаат клучна улога во фазата
на формирање на организацијата.

Традиционалните
чинители во социјалната
економија

Имајќи ги предвид овие карактеристики, можеме да заклучиме дека организациите од социјалната економија
при делењето на профитот се стремат да им дадат предност на луѓето
и на работната сила, пред капиталот.
Ова значи дека овие организации ќе
се стремат да го одржуваат вработувањето и квалитетот на услугите за
нивните членови и клиенти дури и по
цена на намалена профитна маржа.
Организациите од социјалната економија, исто така, главно се одликуваат
со демократски процес на донесување
одлуки, каде за одлуки важни за организацијата се гласа од страна на сите
нејзини членови.

Кооперативата е „автономно здружение на лица здружени на доброволна
основа со цел заеднички да ги остваруваат економските, социјалните и културните потреби и аспирации преку
претпријатие кое е во заедничка сопственост и демократски управуваат со
него“ (Меѓународна алијанса на кооперативите, 1995). Оваа дефиниција исто
така беше усвоена и во Препораката
бр. 193 од 2002 год. на Меѓународната
организација на трудот (МОТ).

Овие заеднички карактеристики можат
да се забележат кај различни видови
организации од социјалната економија
во различни европски земји.

Со текот на времето, организациите од
социјалната економија се групирале во
четири големи категории: кооперативи, задружни организации (здруженија
со заеднички интереси), фондации и
здруженија, чии правни форми можат
значително да варираат од една земја
до друга.

Кооперативи

Кооперативите често се ефективен
метод за надминување на економските и социјалните проблеми. Гледано
наназад во историјата, тие успевале
да ја зајакнат способноста на луѓе од
загрозените групи самите да ги штитат
своите интереси, со тоа што им давале
можност за самопомош надвор од границите на нивните семејства, обезбедувајќи им пристап до основни добра
и услуги. За разлика од компаниите со
акционери каде правата на сопственост им припаѓаат на инвеститорот,
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во кооперативата сопственичките права им се припишани на други групи
чинители (потрошувачи, работници,
произведувачи, фармери итн. ). И во
развиените земји, но и во земјите во

развој, кооперативите продолжуваат
да придонесуваат за социо-економскиот развој, за пораст на стапката на
вработеност и за еднаквараспределба
на богатството.

Рамка 6: Корените на кооперативното движење: Пионерите од Рочдејл
Кооперативното движење своите корени ги има во текстилниот град Рочдејл, во областа Ланкашир, каде во 1844 год. тешките услови за живот и недоволната заштита на
потрошувачите поттикнале 28 работници да создадат нов пристап во снабдувањето
со храна и други добра (како и општествени и образовни капацитети) за работниците -кооператива која се занимавала со малопродажба, наречена „Кооператива на
праведни пионери од Рочдејл“ („the Rochdale Equitable Pioneers Society“). Притоа,
Пионерите од Рочдејл отвориле продавница на улицата Тод, каде продавале храна
по прифатливи цени. Според овој модел, претпријатието ги услужувало своите
членови, кои во исто време биле и сопственици, претприемачи и клиенти. Дел од
профитот им се враќал на членовите, во однос што бил пропорционален на купената стока. Без разлика на бројот на акции кои секој од нив ги поседувал, сите имале
еднакво право на глас. Од одлуките и искуствата на Пионерите, биле дефинирани
„Принципите на кооперацијата на Рочдејл“. Тоа се: отворено членство на волонтерска основа, демократска контрола (еден човек – еден глас), исплата на ограничен
процент од капиталот, сразмерен дел од добивката врз основа на купените стоки
од страна на членовите (дивиденда) и градење капацитети за членовите и работниците. Традицијата на потрошувачки кооперативи долго време била поврзувана
со Пионерите од Рочдејл. На крајот, принципите од Рочдејл биле усвоени од страна
на Меѓународната алијанса на кооперативите со цел да се дефинираат главните
обележја на сите кооперативи.
Извор: Holyoake, The history of the Rochdale Pioneers, Collana di Studi Cooperativi, Edizioni
de ‘La Rivista della Cooperazione’, Roma 1995.

Задружни организации
(Здруженија со заеднички
интереси)
Задружна организација или Здружение
со заеднички интереси може да се дефинира како здружение кое нуди осигурителни услуги во корист на неговите
членови. Овие здруженија се базираат
на заемни договори и инсистираат секој од членовите да има придобивки
како резултат на нивното учество.

Здруженијата со заеднички интереси првично биле формирани за да
ги заштитат работниците од ризик за
добивање инвалидитет на работно
место, болест или старост и доста се
рашириле до крајот на 19-тиот век. Со
воведувањето системи за задолжително осигурување, во некои земји (на пр.
Франција и Германија) здруженијата со
заеднички интереси биле вклучени во
државните системи за осигурување,
додека во други земји (на пр. Италија)
биле маргинализирани. Нови форми
на здруженија со заеднички интереси
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почнуваат да се развиваат во земјите
каде системите за социјална заштита
се во фаза на ран развој и покриваат само мал дел од популацијата. Во
последните години сме сведоци ина
оживување на овие здруженија во
неколку европски земји во форма на
осигурување од моментални или идни
ризици, надополнувајќи ја заштитата
понудена од јавните институции.

Здруженијата со заеднички интереси
можат да бидат основани со цел да покријат широк опсег на ризици, вклучувајќи болести (трошоци за лекарски
третман, лекарства и хоспитализација),
смрт (материјална помош за семејството на починатиот), погреб, но и слаба
берба или лов.

Рамка 7: Секторот на здруженија со заеднички интереси во Романија
Во Романија мнозинството од здруженијата со заеднички интереси се здруженија за
меѓусебна помош на вработените – ЦАРС (Case de Ajutor Reciproc ale Salariatilor-CARS)
здруженија за меѓусебна помош на пензионерите - ЦАРП (Case de Ajutor Reciproc
ale Pensionarilor – CARP), а секое од овие здруженија за меѓусебна помош има своја
легислатива.
Карактеристичната организација на здруженијата за меѓусебна помош, базирана
на односите помеѓу нејзините членови (вработени/пензионери) и работниот свет,
наследена е од комунистичкиот период, кога здруженијата за меѓусебна помош биле
создадени и интегрирани во самиот социјален систем. Во прво време, здруженијата
за меѓусебна помош биле координирани од страна на работничките синдикати.
По револуцијата, здруженијата за меѓусебна помош ја зачувале истата структура
на членство. Иако повеќе не ја уживале поддршката од синдикатите, сепак успеале
да преживеат и да просперираат на ниво на заедницата, бидејќи кај граѓаните на
Романија постои видлива потреба од структура за поддршка која ќе им помага да
се соочат со ризиците.
Податоците од Државниот институт за статистика во 2010 год. покажуваат дека постојат 887 здруженија со заеднички интересикои имаат 17.268 вработени. Податоците
за членството говорат за огромната популарност кои здруженијата со заеднички
интереси ја имаат кај граѓаните на Романија: ЦАРС и ЦАРП заедно имаат повеќе од
5 милиони членови.
Извор: Студија на случај подготвена од Михаела Ламбру во рамките на проектот на
ЕУ „ПРОМЕТЕУС“.

Здруженија
Здружение претставува група луѓе кои
се здружуваат заради одредена цел
(било тоа да е од културна, рекреативна, социјална или економска природа)

и формираат постојана организација.
Здруженијата можат да бидат формални, со правила, според законите и со
барања кон членството, но можат да
бидат и неформален збир од луѓе без
дефинирана структура.
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Здруженијата најверојатно се најстарата форма на организација од социјалната економија – тие почнале да се
појавуваат во Европа по појавата на
демократијата и во многу земји имаат
придонесено за појава на социјален
систем или за негово подобрување,
преку нивното работење и застапувањето кое го вршеле. Тука спаѓаат и
организациите кои вршат застапување
и други форми на слободно здружување на поединци околу заеднички
интерес, при што некои од нив еволуираат во претпријатија посветени на

производство на добра и услуги, но
профитот не претставува суштинска
цел. Здруженијата можат да бидат или
со општ интерес (класата на корисници е различна од онаа на промотори) или организации со заеднички
интерес (солидарноста во рамките на
класата е од пресудно значење). Овие
организации имаат широк дијапазон на
имиња во зависност од контекстот во
државата: здруженија, непрофитни организации, волонтерски организации,
невладини организации итн.

Рамка 8: Случај од Полска: Здружението ЕКОН
Во 2003 год. здружението ЕКОН беше формирано со цел да им помогне на социјално
загрозените лица, особено на лицата со проблеми со менталното здравје. ЕКОН доби
овластување со амандман на Законот за професионална и социјална рехабилитација,
кој им дозволува на претпријатијата да добиваат субвенции за вработување и обезбедување плата на хендикепирани лица. ЕКОН ја создаде идејата за екоработење, кое е
насочено кон зелени работни места за хендикепираните лица. Главните активности
на претпријатието се пакување, управување со отпад, посредување при вработување
и при обезбедување работна сила за други работодавци, психолошка и стручна нега,
како и обука и образование.
Првата пилот-програма на ЕКОН беше овозможена со субвенција од Регионалниот
фонд за заштита на околината и менаџмент на водни ресурси во Варшава. Програмата
започна со вработување на 56 лица со хендикеп, а овој број низ годините се зголемуваше. Во 2008 год., 879 луѓе беа вработени, од кои 469 беа со менталнапопреченост.
ЕКОН собира отпад од неколку населби за домување и општини, а собира и повеќе
од 31% од рециклираниот отпад од амбалажа во Варшава. Овие активности даваат
додадена вредност на два начина: (1) ја подигаат еколошката свест кај жителите на
Варшава; и (2) на локалната заедница ў нудат можност да го смени својот пристап
кон лицата со попреченост, со посебен акцент на лицата со ментална попреченост
кои инаку се жигосани во општеството. Покрај тоа, овие активности генерираат
заштеди во собирањето и складирањето на отпадот, а ги намалуваат и трошоците за
хоспитализирање на лицата со ментална попреченост кои ги вработуваат.
Извор: Студија на случај подготвена од Малгоржата Олдаккако одговор на повикот
на млади истражувачи и практичари промовиран од Еурицсе и Европската истражувачка мрежа ЕМЕС.
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Фондации и други организации
Фондациите се правни субјекти создадени за да остваруваат конкретни
цели кои значат придобивка за одредена група луѓе или за целата заедница, преку користење донации или
систематско собирање средства. Овие
организации, пред сè, се посветени на
промовирање социјални, религиски
и образовни активности или други
активности од општ интерес, според
одлуката на основачот. Во некои случаи, фондациите можат да преминат
во некоја друга организациска форма
карактеристична за одделни држави
(како што се, на пример, добротворните организации во Обединетото
Кралство или дури и религиозните
организации). Во Европа фондациите

обично заземаат една од следните две
улоги: во некои случаи тие директно се
вклучуваат во снабдувањето со добра
и услуги (објаснето со пример во рамка 9), додека во други случаи обезбедуваат финансиски средства за одредени
луѓе или категории, вклучувајќи и понуда на одредени услуги. Во последните години сведоци сме на бран од
фондации настанати по иницијатива
на богати поединци или корпорации,
кои се ангажираат за поддршка на социјални проекти и организации. Како
што се развиваат работите, овој тип на
фондации е во процес на трансформација – додавајќи во нивната основа и
дејност на давање донации, со што тие
стануваат стратешки филантропски
инвеститори.
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Рамка 9: Фондација за заемна помош „Барка“: јакнење на
маргинализираните лица преку создавање независни заедници
Фондацијата „Барка“ беше креирана од Барбара и Томаш Садовски како одговор
на зголемените социјални проблеми во Полска за време на годините на промени,
а се базира на алтернативен систем за поддршка на бездомните лица, давајќи им
можност за личен развој и социјален раст. Започна со работа во 1989 год., опфаќајќи
поранешни затвореници, лица кои престојувале во психијатриски болници и сиропиталишта, бездомни лица, алкохоличари и лица кои долго време биле невработени
и ги вклучи во земјоделски/фармерски заедници во кои се практикува меѓусебно
помагање, партнерство и одговорност. Фармите, исто така, инвестираат во селата
во кои се наоѓаат, со тоа што отвораат можности за работа за жителите од селата и
помагаат да се создаде атмосфера на соработка и почит меѓу мештаните и поранешните бездомници. До ден денес, фондацијата „Барка“ има помогнато во формирање
и одржување на 40 нови фарми, со цел секоја од нив да стане потполно независна.
Подолгорочната цел на „Барка“ е да создаде целосно развиен екосистем за интегрирање маргинализирани групи. Финансиската поддршка од иницијативата „ЕКУАЛ“ на
Европскиот социјален фонд ў овозможи на „Барка“ да ги прошири своите операции,
со што денес се опфатени повеќе од 5. 000 лица. Освен заедници за терапија, „Барка“
има направено и:
• Повеќе од 70 центри за социјална интеграција, кои им помагаат на граѓаните со
загрозен статус да се вработат, преку стручни обуки за шиење, градинарство,
изработка на везови на книги итн., како и со правни, организациски, пазарни и
финансиски советувања;
• Околу 100 јавно-приватни партнерства и пактови за социјална економија во
локални заедници во Полска. Партнерствата поврзуваат граѓански организации
и иницијативи, локални власти и социјални претприемачи и ги обврзуваат да
креираат локални решенија за борба против сиромаштијата и за отворање нови
работни места, базирани на пристапот и алатките кои „Барка“ ги има развиено
во годините наназад.
„Барка“ претставува жива лабораторија за социјални иновации со тоа што поврзува
комплексен систем на социјално-економски иницијативи насочени кон повеќе потреби на социјално загрозените лица (социјална реинтеграција, работа и домување)
и промовирање локален развој. Функционира и во Холандија, во Ирска, во Германија
и во Обединетото Кралство (со фокус на повторно поврзување на мигрантите со
нерешен статус со нивните семејства и заедници во Источна Европа), а започна и
соработка со африканските заедници во Кенија и во Етиопија кои би ги користеле
искуствата на „Барка“ за спречување социјално отфрлање преку партнерство и
развојот на социјални претпријатија.
Извор: http://www.barka.org.pl
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Покрај овие четири различни видови
организации, во реалниот живот организациите од социјалната економија
често можат да вклучат во себе комбинација од организациски форми. На
пример, може да постојат волонтерски
здруженија кои контролираат фондација или, пак, фондации кои контролираат здруженија или други организации. Во некои случаи организациите
од социјалната економија можат дури и
да усвојат форми на претпријатија кои
обично спаѓаат во профитниот сектор.

На пример, некои земјоделски кооперативи имаат формирано акционерски
компании (контролирани од самите
кооперативи) со цел поефективно да
ја водат комерцијализацијата на своите
продукти.
Во последните години, покрај четирите
„традиционални“ видови организации
опишани погоре, се појавиле и нови
форми кои се засноваат и на модели
на социјална економија и на други модели, како што е опишано во поглавје 3.

Улогата на кооперативите во надминувањето на економската криза и
постигнувањето на целите на „Европа 2020“
Клаус Нидерлендер, директор на
Кооперативи Европа
„Моменталната финансиска и економска криза во Европа ги потсети креаторите на политиките за важната улога на
социјалната економија воопшто, а особено улогата на кооперативните претпријатија како гарант за стабилност и
одржливост на локалните и државните
економии. Постојат повеќе од 160. 000
кооперативни претпријатија во Европа
кои обезбедуваат 5, 4 милиони работни места за европските граѓани (и еден
милион кооперативи со повеќе од 100
милиони работни места во светот –
20% повеќе од мултинационалните
претпријатија), што ги прави кооперативите најголем ентитет во социјалната
економија во Европа, со околу 50% од
вкупниот број вработувања.

Еднаква плата за иста работа, фер
родова рамнотежана раководните
позиции, промовирање разноликост,
програми за инклузија на млади и за
постари граѓани – ова се некои од иницијативите за кои се залагаат кооперативите. Локалното присуство на кооперативите и нивната насоченост кон
општествени цели преку бизнис-активности ги прави важен играч во развојот на одржлива политика за вработување. Долгорочниот бизнис-пристап
кој се фокусира на потребите на членството, преку сопственоста на самите
членови и структури на демократско
управување ги поставува основите за
постигнување економска и социјална
одржливост. Кооперативите се фокусираат на луѓе кои, пак, го контролираат
финансискиот капитал, па тоа ги прави
поотпорни на кризи.“
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Бруно Роелантс, генерален секретар на Европската конфедерација
на кооперативи и други видови
претпријатија во сопственост на
вработените– ЦЕЦОП – ЦИЦОПА
Европа
„Податоците од 2008 до 2011 год. покажуваат дека кооперативите биле
способни да го држат под контрола
затворањето претпријатија и губењето
работни места за време на економската криза повеќе отколку просечните
компании. Акумулирањето капитал,
кое е карактеристично за кооперативите, обезбедило поголема финансиска
стабилност и ги направило помалку зависни од финансиските флуктуации на
пазарот. Освен тоа, се покажало дека
соработката помеѓу кооперациите го
одржува, па дури и го зголемува бројот
на работни места и обртот. Кооперативните мрежи помагаат работните
места и економските активности да не
исчезнат кога работници од претпријатие кое се затвора ќе решат да го откупат и да го претворат во кооператива.
Кога граѓаните од ранливите групи
имаат потреба од социјални услуги за
подостоинствен живот, денес, повеќе

од кога било, социјалните кооперативи им нудат квалитетни, пристапни и
достапни услуги, некогаш дури и во
најизолираните подрачја.
Денес се чини дека целите за вработување и намалување на сиромаштијата
поставени во ’Европа 2020’ се сè потешки за остварување. Ги повикуваме
европските институции и владите на
државите да направат длабока анализа зошто некои претпријатија се
поотпорни во време на криза и да
усвојат соодветни мерки врз основа
на овие искуства. Децении наназад,
кооперативите ги докажуваат нивните специфични силни страни, а уште
еднаш ги демонстрираа и во периодот
по 2008 год. Веруваме дека нивното
искуство претставува силен извор на
инспирација за јавните политики – не
само за кооперативите, туку и за целиот претприемачки свет. Без ефективни
политички мерки, жилавоста на кооперативите нема да трае засекогаш,
мисијата на нивниот главен интерес
ќе биде загрозена, а заедно со тоа, и
благосостојбата на илјадниците луѓе
кои се потпираат на нив.“

ПОГЛАВЈЕ 3
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Иновативни тенденции во контекст
на социјалната економија: раѓањето
на социјалните претпријатија
Дефинирање на
социјалното претпријатие

(Иницијатива за социјален бизнис, октомври 2011 год. ).

Во и покрај светот на организациите
од социјалната економија, социјалните
претпријатија се појавиле во последните години како нов и многу значаен
феномен, не само во Европа, туку и
на други континенти (на пример, во
Азија каде Мухамед Јунус го промовира концептот на „социјален бизнис“,
но и во Северна Америка). Освен недостатокот на единствена дефиниција
за терминот, во Европа концептот на
социјално претпријатие на големо се
користи за именување на „различен
начин“ на водење бизнис, што се случува кога претпријатијата се формираат
за да следат конкретно социјални цели.
Европската комисија на терминот „социјално претпријатие“ му го дава следното значење: „оператор во социјалната економија чија примарна цел е
да постигне општествено влијание,
а не да оствари профит за неговите
сопственици или акционери. Работи
преку обезбедување добра и услуги за
пазарот на иновативен и претприемачки начин и го користи својот профит
првенствено за да постигне општествени цели. Се раководи на отворен и
одговорен начин во што особено ги
вклучува вработените, потрошувачите и акционерите кои се засегнати од
неговите комерцијални активности“

Концептот на социјално претпријатие
се совпаѓа со традиционалните организации од социјалната економија
и се наоѓа во повеќе правни форми
бидејќи ентитет кој оперира како социјално претпријатие може да одбере
да се регистрира како здружение, кооператива, добротворна организација
итн., како приватно претпријатие или
некоја специфична форма создадена
во последните години во рамките на
државните легислативи. Она што ги
разликува социјалните претпријатија
од традиционалните здруженија или
добротворни организации е фактот
дека социјалните претпријатија голем
дел од својот профит го остваруваат
преку трговија, а не зависат од грантови и донации. Ориентир кој обично се
користи за социјалните претпријатија
е дека минимум 50% од нивниот обрт е
заработен приход, иако има различни
мислења во однос на тоа што би бил
најдобар праг. Во секој случај, тоа што
ги разликува социјалните претпријатија од конвенционалните претпријатија е дека примарно имаат социјална
насоченост. Еден индикатор за оваа
социјална насоченост, како што ќе видиме, е дека најголем дел од секој профит се реинвестира или на друг начин
се користи за да се постигне општествената мисија на претпријатието.
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Социјално претпријатие обично се
формира кога социјален претприемач или група граѓани со заедничка и
добро дефинирана општествена цел
успеваат истата да ја преточат во нова
организација која ги има следниве
клучни карактеристики: активноста
која ја извршува е од општ интерес и
е раководена во претприемачки стил,
стремејќи се да одржи континуирана рамнотежа помеѓу социјалната и
економската димензија. Новитетот кој
е воведен од страна на социјалните
претпријатија е нивниот капацитет
да внесат претприемачка и трговска димензија во нивните услуги од
општ интерес и во решавањето на социјалните проблеми. Тој капацитет им
овозможува на овие организации да
оперираат на простор за кој во многу
земји се сметало дека влегува единствено во доменот на јавниот сектор.
Социјалните претријатија го пробиле
патот кон нудење социјални услуги и
услуги од општ интерес на начин што е
економски одржлив и на многу начини
поефективен и поефикасен отколку
кога тоа би го правел јавниот сектор.
Споредено со традиционалните организации од социјалната економија,
социјалните претпријатија може да
бидат перципирани како повеќе ориентирани не само кон задоволување
на потребите на нивните сопственици
и членови, туку на потребите на целата
заедница (вклучувајќи ги потребите на
најранливите членови на општеството),
бидејќи тие повеќе акцент ставаат на
димензијата на општиот интерес отколку на заедничките цели. Ова, сепак,
не значи дека социјалните претприја-

тија работат само со сиромашните
или најзагрозените социјални групи,
туку дека нудат разновидни услуги од
општ интерес, вклучувајќи, на пример,
здравствена грижа, грижа за деца и
образовни услуги.
Силната социјална наклонетост на
овие претпријатија значи дека профитот остварен од едно социјално
претпријатие (без разлика на неговата
правна форма: профитно или непрофитно), генерално се реинвестира во
организацијата и се користи да ја поддржи нејзината мисија.
Ограничувањето во делбата на профитот и капиталот (честопати нарекувано
„заклучување средства“ (asset lock), прецизирано во статутот на компанијата
или пропишано со закон), претставува
карактеристика за социјалните претпријатија во многу европски земји, е
исто така со цел да се обезбеди консолидирање на капиталот на организацијата и постојано следење на нејзината цел од општ интерес. Во случај
на распад на претпријатието, неговиот
капитал би се пренел на друго социјално претпријатие, со што се гарантира
дека целите за благосостојба и развој
ќе продолжат да бидат следени.
Една специфична карактеристика на
традицијата на европското социјално претпријатие е тоа што со текот на
времето се создале конкретни институционални уредувања за следење
на општествената цел на стабилен и
континуиран начин. Овие институционални уредувања, конзистентни
со силната традиција на европската социјална економија, се карактеризираат
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со јака колективна и партиципативна
димензија и тесни врски со граѓанските организации и иницијативи, дури
и кога тие прифаќаат организациски
форми кои во принцип не припаѓаат
на социјалната економија.
Социјалните претпријатија прифаќаат
организациска структура која го проширува учеството на редица чинители,
вклучувајќи ги тие кои директно учест-

вуваат во активностите на претпријатието како работници, корисници или
волонтери. Додека традиционалните
организации од социјалната економија (на пр. кооперативи и здруженија)
генерално биле формирани како организации со еден акционер, многу
социјални претпријатија вклучуваат
комбинација од различни типови акционери во нивното членство или одлучувачка структура.
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Оваа карактеристика, иако е создадена
за да го поддржи учеството на сите заинтересирани граѓани, не ја исклучува
можноста дека одредени лидери со
посебна харизма ја играат клучната
улога во формирањето на претпријатието и неговиот развој. Во исто вре-

ме, присуството на шаренолика група
чии членови се одговорни за целта
од општ интерес која е поставена од
страна на претпријатието, се грижи за
одржување на иницијативата надвор
од напорите на лидерите.

Рамка 10: Многуте форми на социјалните претпријатија: три примери
Компании во интерес на заедницата (ЦИЦ) – Обединето Кралство
Според законот за компаниите во Обединетото Кралство, компаниите во
интерес на заедницата се компании со ограничена одговорност кои учествуваат
во правни, трговски активности или претпријатија кои се од интерес на
нивната заедница. Овие компании се формирани за да понудат услуги на ниво
на заедницата во области како што се, на пример: грижа за деца, социјално
домување, транспорт или рекреација. Нивниот систем првично беше замислен
како производна, непрофитна организација, но исто така може да одговара
на потребите на бројни организации кои придонесуваат за некаква корист во
заедницата, вклучувајќи ги особено оние кои или не можат или не сакаат да станат
добротворни организации. Не постојат ограничувања во однос на полето на
економската активност за овие компании, со тоа што тие треба да поминат тест со
кој ќе докажат дека работат во интерес на заедницата (т.е. „овластен човек може
да одобри дека компанијата може да продолжи со активностите во корист на
заедницата или на дел од заедницата“, според Регулативата на компаниите во
интерес на заедницата, 2007), се придржуваат на ограничувањето за распределба
на профитот и замрзнување на активата и поднесуваат годишен извештај за
придонес кон интересите на заедницата.
Воведувањето на овој тип претпријатија има за цел да ја пополни празнината
во постојните можности како одговор на барањето предводено од заедницата
на социјални претпријатија. Законот за компаниите во интерес на заедницата
не предвидува никакви фискални поволности, но предвидува флексибилна
правна структура и поблага контрола во споредба со онаа во добротворните
организации. Во секој случај, недостигот на фискални поволности се компензира
со можноста за делумна делба на профитот. Овие компании, исто така, можат
да издаваат акции, што придонесува и за собирање капитал за потфати во
заедницата, но и за поддршка на локалните претпријатија за локалните луѓе.
Оваа нова форма на претпријатија била прифатена со значително голем интерес
и успех - според регулаторното тело на компаниите во интерес на заедницата
(Годишен извештај за 2011/2012 год. ), 6.000 од овие компании оперираат во разни
сектори, вклучувајќи и уметност, образование, животна средина, здравство,
индустрија и транспорт. Компаниите се од селски продавници, до големи
компании и се создадени од луѓе од сите сфери на општеството, почнувајќи од
професионални кои се обидуваат да одржат некакви социјални продукти, па сè до
групи од заедницата кои преземаат локален капитал.
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Социјална кооператива – Италија
Социјалната кооператива на добар начин го отсликува моделот на социјално
претпријатие со тоа што комбинира бизнис-стил на работа и длабока поврзаност
со општествените цели. Тоа што ја разликува оваа од стандардната кооператива
е целта и нејзиното управување од повеќе чинители. Во Италија социјалните
кооперативи се дефинирани според законот 381/91, како што е прикажано во
продолжението:
•

целта е општа придобивка на заедницата и социјална интеграција на
граѓаните (социјалните кооперативи од типот А нудат здравствени,
социјални или образовни услуги, социјалните кооперативи од типот
Б ги вклучуваат луѓето од загрозените групи на пазарот на трудот).
Категориите на загрозени групи граѓани вклучуваат лица со психичка
и физичка попреченост, зависници од дрога и алкохол, лица со нарушувања во развојот и лица кои се соочуваат со проблеми со законот;

•

различни категории чинители можат да станат членови, вклучувајќи
и платени работници, корисници на услугите, волонтери (до 50% од
членството), финансиски инвеститори и јавни институции. Во социјалните кооперативи од типот Б, најмалку 30% од членовите мора да бидат
лица од загрозени целни групи;

•

кооперативата има својство на правно лице и ограничена одговорност;

•

се гласа по принципот еден човек – еден глас;

•

не повеќе од 7% од профитот може да биде распределен, дивидендите
се ограничени според стапката на обврзниците, а капиталот не смее
да се дели.

Оваа форма на кооперативи за првпат се појави во Италија и таму и најмногу се
разви, иако е доста силна и во Шпанија. Други европски земји, исто така, имаат
создадени правни форми од овој тип (на пр. Кооператива со колективен интерес
–СЦИЦ во Франција).
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Кооперативa со колективен интерес (СЦИЦ) – Франција
Кооперативата со колективен интерес (СЦИЦ) е нов вид кооператива која ги
поседува следните карактеристики:
• им дозволува на различни видови чинители да се вклучат во ист проект (платени работници и волонтери, корисници, јавни тела, компании, здруженија,
приватни лица);
• мора да има најмалку три различни видови чинители;
• произведува најразлични видови добра и услуги кои ги задоволуваат колективните потреби на одредена територија со најдобро можно искористување
на економските и општествените ресурси.
Социјалната полезност на СЦИС е загарантирана и преку нивната наклонетост
да организира кај сите свои чинители дијалог, демократска дебата и граѓанско
здружување. Ги почитува правилата на кооперативите со тоа што распределува
моќ по принципот еден човек – еден глас (со можност да му се дозволи на основачкиот тим да ги балансира гласовите според правила прифатени на Генералното собрание, вклучувајќи ги сите членови во работењето на кооперативата
но и во нејзиното раководење и чувајќи ги сите придобивки или постигнати
резултати како неделливи заштеди со цел да се гарантира автономија и долговечен карактер на кооперацијата. Функционирајќи по логиката на локален и
одржлив развој, тие се концентрираат на една територија и ги унапредуваат
врските помеѓу чинители од ист економски регион.

Полиња на активност на
социјалните претпријатија
Социјалните претпријатија доаѓаат во
многу различни нијанси и бои во зависност од степенот на развој на социјалниот систем, граѓанското општество,
социјалните финансиски пазари и
соодветните јавни политики во секоја
земја. Како резултат на тоа, постојат значителни разлики меѓу земјите во однос
на социјалните сектори и бизнис-секторите во кои се активни социјалните
претпријатија. На пример, во Романија
и во Унгарија постои доминација на па-

зарот од активностите на социјалните
претпријатија во областа на здравството, социјалната работа и образованието, додека во земјите како Шведска и
Обединетото Кралство ситуацијата е
поразновидна, но сепак забележително е значајно присуство на социјалните претпријатија кои даваат социјални
услуги и други услуги поврзани со потребите на заедницата. Во други земји
(како на пр. Италија) двете главни области на активности се вклучување на
пазарот на трудот и социјалните услуги. Додека нудењето социјални услуги
во голема мера е помогнато од јавни
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финансии, вклучувањето на пазарот
на трудот често се постигнува благодарение на производството на добра
и услуги кои се пласираат на пазарот.
Услугите за вклучување на пазарот на

трудот опфаќаат, на пример: чистење,
градинарство, услуги за управување со
и/или одржување објекти, производство на мебел, реновирање, повторна
употреба на материјали итн.

Рамка 11: Обележувањена полињата на активност на социјалните
претпријатија во Европа
СЕЛУСИ е истражувачки проект (финансиран од Седмата рамковна програма
на Европската комисија) кој ги проучува однесувањата на пазарот и решенијата
за организациски дизајн на повеќе од 600 социјални претпријатија во Европа.
Базата на податоци креирана во рамките на проектот нуди разбирливи примероци, споредени меѓу земјите, кои можат да дадат увид во многуте сектори на
активност во кои оперираат европските социјални претпријатија.

75 % од нив

Поле на активност на социјалните претпријатија
Социјални услуги
Вработување и обука
Животна средина
Образование
Економски, социјален и развој на заедницата
Култура, уметност и рекреација
Здравство
Домување
Бизнис-здруженија
Право, застапување и политика
Друго

16,70 %
14,88 %
14,52 %
14,52 %
14,34 %
7,08 %
6,90 %
2,72 %
2,00 %
1,63 %
4,72 %
100 %

Извор: Податоци од СЕЛУСИ од сите опсервации во сите земји (вкупен број опсервации 581)
Дополнителни информации може да најдете на: www.selusi.eu

Исто така, се забележуваат разлики
и кај изворите на капиталотво земји
како Шведска, Обединетото Кралство
и Шпанија продажбата и/или уплатите
се најважен извор на капитал, (проследено со финансирање преку грантови
или капитал од инвеститори). Во Рома-

нија, пак, најголем дел од ликвидноста
доаѓа од финансирање преку грантови,
а потоа следуваат продажбата и/или
уплатите и приватните донации.
Социјалните претпријатија покажуваат
и различности во однос на нивната го-
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лемина. Додека во некои случаи може
да станува збор за мали претпријатија
кои оперираат на локално ниво, тие
сепак имаат тенденција да се групираат
преку мрежи или конзорциуми со цел
да постигнат економија од обем и да
добијат пристап со централизирани

услуги. Со оваа стратегија, тие можат
да достигнат огромни размери и да
станат важни играчи и во социјалниот
и во економскиот живот во нивните
заедници, како што впрочем покажуваат и примерите во рамките 17, 19 и 22.

Рамка 12: Реплицирање и надградување бизнис-модели преку
вмрежување, партнерства и користење социјални франшизи
Многу социјални претпријатија во Европа би постигнале поголемо влијание
доколку нивното едноставно решение за остварување на социјалните потреби
би можело да се примени на поголем опсег или на поширок географски регион.
Едно решение би било зголемувањето на нивните капацитети, а друго – реплицирање и приспособувањеод страна на други социјални претпријатија. Второто
решение се смета дека не е доволно искористено и дека може да биде повеќе
развиено и зајакнато, особено ако се има предвид дека бизнис-моделот на социјалните претпријатија честопати се заснова на принципите на споделување
и соработка, со што се пренесува експертиза, искуство и бизнис - практики од
едно социјално претпријатие на друго кое се стреми да ги постигне истите
социјални и финансиски цели.
Два пристапи се сметаат за особено ефективни:
• Социјална франшиза -неодамнешна студија идентификува 140 бизнис-модели во Европа кои веќе се реплицирани на други локации. Базирани се на
договори за соработка (договори за франшиза) со кои се дефинираат услуги за
пренесување компетенции и за обезбедување економска исплатливост, како
и квалитет на услуга или производ или име на трговска марка. Инвестирањето
во социјални франшизи се докажало како помалку ризично отколку да се инвестира во нови, самостојни социјални претпријатија, поради нивната ниска
стапка на неуспех. Европските платформи за соработка, како што е Европската
мрежа за социјални франшизи- ЕСФН или Меѓународниот центар за социјални
франшизи инвестираат во развој на социјалното франшизирање преку споделување знаење, идентификување модели на франшизи, развивање кодекс
на однесување за корисниците на социјалните франшизи, им помагаат на
социјалните претпријатија во приготвување на франшизите и помагаат во
реплицирање докажани бизнис-модели. Потенцијалот за отворање работни
места преку социјалните франшизи не е целосно искористен. Според ЕСФН,
преку социјалните франшизи отворени се 10. 000 работни места во Европа
во последните 10 години;
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• Пренос и приспособувањена веќе докажани решенија за одредени
национални и регионални потреби преку долгорочен процес на интернационално учење. Одличен пример за овој пристап е иницијативата „Нација на
промени“на организацијата „Ашока“, која работи на спроведување вистински
промени преку подигање на свеста за социјалните потреби и решенија, ангажирајќи и поддржувајќи социјални претприемачи, активирајќи поддржувачки
деловни и финансиски услуги, како и создавајќи самодоверба и учејќи ги
новите социјални претпријатија за можните ризици. Врз основа на процена
направена на најголемите предизвици во Ирска во полето на образованието,
здравството, животната средина, економскиот развој и граѓанското учество
и инклузијата, во 2012 год. „Ашока“ покани 50 водечки светски иноватори
и претприемачи да ги споделат нивните докажани решенија на тридневен
настан кој привлече повеќе од 1.000 учесници. Претставници од ирски
организации и локални предводници/шампиони во секторот се заложија
за спроведување 270 акции со кои ќе обезбедат успех на 50 предложени
решенија во Ирска. Една година подоцна, 43 иновативни решенија беа приспособени и развиени од страна на посветени социјални претприемачи, секој
од нив помогнат од искусни тренери и ментори кои работеа на волонтерска
основа и понатамошна поддршка за работењето кое ќе биде финансирано од
спонзори. Целокупната иницијатива доби политичка поддршка од кабинетот
на премиерот, техничка поддршка од глобални компании за консултантски
и комуникациски услуги, постојано медиумско внимание преку склучување
партнерство со водечки весник и пристап до финансии преку формирање
фонд за социјални иновации.
Извор: за социјални франшизи: http://www.socialfranchising.coop/; http://www.theicsf.org.
За иницијативата „Нација на промени“ на „Ашока“: http://changenation.org/solutions;
http://ashoka.org.

Рамка 13: Конзорциумот „Ин кончерто“
За помалку од 10 години, конзорциумот „Ин кончерто“ во Кастелфранко Венето
(во Североисточна Италија) прерасна во најголем бизнис во регионот. Конзорциумот беше формиран во 2002 год. од страна на локални социјални кооперативи, од кои тогаш многу беа во почетна фаза, а оперира во регион со 100.
000 жители. Конзорциумот вклучува 22 социјални кооперативи, има скоро 300
вработени (вклучувајќи скоро 200 вработени со некаква физичка или социјална
попреченост) и нуди рехабилитациски услуги за повеќе од 1.000 корисници.
Конзорциумот има вкупен обрт од повеќе од 47 милиони евра, а во 2010 год. која
беше црна година за повеќето бизниси, обртот порасна за скоро 13%.
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„Ин кончерто“ е голем збир на кооперативи со единствена мисија: идејата дека
социјалните кооперативи треба да бидат што е можно поприсутни во локалната заедница и да се ангажираат во најразлични активности. Овој доблесен
механизам генерира приход од локалната средина, овозможува вработување и
негува инклузија, и тоа за луѓе со попреченост, поранешни затвореници и други
социјално загрозени лица, вклучувајќи и лица над 50-годишна возраст кои ја
загубиле работата и се борат за опстанок на своите семејства.
Ова е возможно бидејќи социјалните кооперативи кои се дел од „Ин кончерто“
решиле дека со одредени функции и одлуки (како вработување, сметководство,
набавки итн. ) ќе се управува на централно ниво. Врските помеѓу вработените се
многу блиски и одлуката да се соединат придонела сите кооперативи, па дури и
малите и средните претпријатија, да се развијат и растат.
Постои внатрешен фонд кој им овозможува на кооперативите да воведуваат
иновации. Кооперативите плаќаат во фондот врз oснова на тоа колку сработиле,
заради тоа што работата, а не профитот, е крајната цел и вредност која тие ја
создаваат и им ја нудат на населението и на најслабите членови од општеството.
Кооперативите во „Ин кончерто“ работат во многу сектори, вклучувајќи дрводелство, чистење и социјални услуги како домашна нега, нега на стари лица и
заедница за луѓе со психијатриски проблеми. Конзорциумот може да се претставува пред големите бизниси како „разрешувач на проблеми“ кој раководи со
целосна производна линија, го надгледува производството, логистиката, се грижи
за складирање на стоката, како и за управување со персоналот и сертификација.
Соработката помеѓу кооперативите и одлуката да се одбере системот како
целина наместо индивидуален профит, значи дека кооперативите на клиентите
можат да им понудат многу поволности.
Како резултат на тоа, во време кога Италија е преплавена со увезена кинеска стока, конзорциумот извезува некои од своите производи во Кина. „Ин кончерто“ не
е конкурентен поради евтина работна сила, туку поради тоа што е флексибилно,
интегрирано и иновативно претпријатие.
Приказната е приспособена и преведена од Карла Раницки од книгата „Добра
работа“ од Ц. Боргазаи Ф. Паини, издадена од Алтра економија.

Неодамнешните трендови покажуваат
дека постои експанзија на социјалните претпријатија во нови области, врз
основа на нивни интереси и на потребите на заедниците и општеството.

Овие нови активности вклучуваат, на
пример: нови форми на услуги во областа на образованието, културата, животната средина, јавниот сектор, како и
производство на храна, дистрибуција
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и потрошувачка. Овој тренд не треба
да нè изненадува - историјата на овој
вид претпријатија, како на европско,
така и на светско ниво, покажува дека
социјалните претпријатија можат да
работат во секое поле кое е од интерес
на заедницата. Навистина, социјалните
претпријатија покажале дека се екстремно разнолики организации кои
ги споделуваат основните заеднички
карактеристики опишани во претходната секција, но низ годините успеале
да се вклучат во разни активности и
постојано да внесуваат иновации во
своите производи и услуги.
Во таа насока, социјалните претпријатија претставуваат авангарда во процесот на трансформација на нашите
општества и економии, нудејќи алтернативни начини за генерирање приход, остварување вредности и балансирање помеѓу работата и приватниот
живот.

Правни структури и
нивната еволуција
На почетокот, социјалните претпријатија биле формирани врз основа на
правни форми поставени од страна
на различните државни правни системи, примарно како непрофитни,
вклучувајќи, на пример, здруженија,
фондации и кооперативи. Социјалните
претпријатија биле формирани како
здруженија, особено во оние земји
каде правната форма на здруженијата
дозволува одредена слобода во продавање добра и услуги на отворениот
пазар, како што се, на пример, Франција и Белгија. Во земји каде здруже-

нијата се поограничени од овој аспект,
како што се неколку земји од Северна
Европа и Италија, социјалните претпријатија почесто биле формирани
под правната форма на кооперативата.
Во многу земји (вклучувајќи ги, на пример, Австрија, Германија и Шведска)
ситуацијата и денес е иста бидејќи
социјалните претпријатија до денес
оперираат користејќи стари правни
форми, без некакви посебни модификации, вклучувајќи ги и правните форми кои ги користат конвенционалните
мали и средни претпријатија, како што
е формата на друштво со ограничена
одговорност.
Во други земји, почнувајќи во 1990тите, биле создадени специфични
правни форми или со приспособување
на моделот на кооперација (што довело до создавање на социјалните кооперации) или преку воведување правни
форми кои го признаваат социјалниот
ангажман од страна на мноштвото ентитети, со поголемо внимание насочено кон карактеристиките на структурата на социјалните претпријатија.
Табелите 1 и 2 покажуваат примери
од начините на кои социјалните претпријатија биле регулирани во неколку
европски земји. Но, треба да се има
предвид дека дури и таму каде постојат конкретни правни форми кои
биле направени за социјалните претпријатија, многу од нив решаваат да
одберат некоја од многуте понудени
правни форми според она што најдобро им одговара на нивните потреби и
околности. На пример, во Обединетото
Кралство многу социјални претприја-
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тија решаваат да се регистрираат како
добротворни организации, некои од
нив се компании во интерес на заедницата, некои се компании ограничени
со акции, а некои се организации познати како индустриски и економични
друштва.

Заедничка карактеристика за различните легислативи е фактот што тие дозволуваат претпријатијата да се вклучуваат во широк спектар активности, што
зборува во прилог на разноликоста
на социјалните претпријатија која ја
опишавме во претходниот дел.

Табела 1. Квалификација на социјалните претпријатија преку формата
на кооператива
Земја
Италија

Користена
правна
форма
Социјална
кооператива

Закон/ година
381/1991

Шпанија

Социјални
кооперативи;
Кооперативи
за вклучување
на пазарот на
трудот

Национален
закон 27/1999 и
регионални закони
во 12 автономни
региони (1993-2003)

Франција

Кооперативи
од општ
интерес
Кооперативи
за социјална
солидарност

Закон од 17 јули
2001

Португалија

Полска

Социјална
кооператива

Унгарија

Социјална
кооператива

Грција

Социјална
кооператива

Активности
Социјални услуги
(тип А)
Вклучување на пазарот на
трудот (тип Б)
Помош во областа на
здравството, образованието,
културата или друга
активност од социјална
природа;
Вклучување на пазарот на
трудот
Производство или
обезбедување добра и услуги
од колективен интерес
Вклучување на пазарот на
трудот на ранливи групи

Законите за
кооперативи
(закон бр. 51/96 од
7 септември 1996)
и Законодавен
декрет бр. 7/98 од 15
јануари 1998
Закон за социјални Вклучување на пазарот на
кооперативи 2006
трудот на широка категорија
загрозени работници
Закон 2006. X.
Создавање можности за
работа и подобрување на
други социјални потреби на
загрозени членови
Ангажирање во 3 области:
Закон 4019/30-91) Вклучување на пазарот на
2011 за„Социјална
трудот; 2) социјална грижа;
економија
3) обезбедување услуги кои
и социјални
задоволуваат колективни
претпријатија“
потреби/локален развој
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Табела 2. Квалификуваност на социјалните претпријатија за различни
правни форми
Земја
Белгија
Закон од 13 април
1995

Италија
Закон бр. 118 од 13
јуни 2005

Обединето
КралствоРегулатива
за компании
во интерес на
заедницата 2005
Словенија
Закон за социјално
претприемништво
2011

Финска
Закон бр. 1351/2003

Користена правна
форма
Компанија со ограничена
одговорност;
Кооператива со
ограничена одговорност;
Приватно друштво со
ограничена одговорност
Здруженија; Фондации;
Кооперативи;
Профитни претпријатија

Дефинирање на социјалната
цел
Активности кои се насочени
кон остварување социјална
цел. Дефинирањето на
социјалната цел произлегува
од конститутивните елементи
предвидени со легислативата.
Креирање или размена
на услуги во секторот на
социјална и здравствена
помош, образование и обука,
заштита на животната средина,
социјален туризам, културни
услуги и вклучување на
пазарот на трудотза загрозени
лица независно од полето на
дејствување на претпријатието.
Претпријатија регулирани Широк опсег на активности
со Законот за компаниите кои одговараат на потребите
од 1985
на заедниците. Социјална
дефиниција проценета од
страна на регулаторното тело.
Правни лица на кои
Испорака на широк опсег
целта не им е профит
услуги предвидени со закон.
(кооперативни
претпријатија,
акционерски друштва,
заводи, компании за
лица со попреченост,
здруженија и фондации)
Социјално претпријатие
Вклучување на пазарот на
(Сите претпријатија без
трудотза загрозени лицаи
разлика на нивната правна лица кои долго време биле
форма и сопственичка
невработени.
структура)

Вниманието кое европските влади им
го посвети на социјалните претпријатија не резултира само со нови закони за регулирање на нивната правна
форма и активностите. Во некои случаи резултира и со поволни даночни

обврски и директна поддршка кон
активностите, особено кога владите
ја препознаваат социјалната вредност
на услугите кои ги нудат социјалните
претпријатија.

ПОГЛАВЈЕ 4
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Големина, влијание и отпорност на
социјалната економија и социјалните
претпријатија во Европа
Врз база на достапните податоци, проценето е дека социјалната економија
во Европа (мерена како агрегат од кооперативи, здруженија со заеднички
интереси, здруженија и фондации) ангажира повеќе од 14,5 милиони платени работници, што е еднакво на околу
6,5 % од работната популација во ЕУ27
и околу 7,4 % во земјите од ЕУ15. Овие
бројки, исто така, го вклучуваат поголемиот дел од социјалните претпријатија
бидејќи таму влегуваат сите социјални
претпријатија кои користат економски
правни форми, како што е социјалната
кооператива и претприемачките здруженија.

Интересно е дека социјалната економија пораснала повеќе од пропорционално во периодот 2002-2003 и 20092010, зголемувајќи се од 6% на 6,5%
од вкупното платеното вработување
во Европа и од 11 милиони на 14,5 милиони работни места. Случајно, овој
феномен не се забележува само во
Европа, туку зема замав и низ светот,
како што се гледа од податоците за
кооперативите објавени во неодамнешниот Извештај за кооперативите на
светско ниво подготвен во изминатите
години од страна на Еурисце и Меѓународната алијанса на кооперативите
(www.monitor.coop).

Рамка 14: Социјалната економија низ бројки
Многу е тешко да се дојде до точни податоци за социјалната економија и организациите кои ја сочинуваат, делумно поради отсуството на стандардизација на видовите на организациите во различните земји, а делумно и поради недоволното
внимание кое статистичките заводи им го посветуваат наовие видови ентитети.
Сепак, последните процени овозможуваат почетна анализа на нивниот состав.
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Процент на вработувања во социјалната економија по држава:

помалку од 2%;
помеѓу 2% и 5%;
помеѓу 5% и 9%;
помеѓу 9% и 11%;
11% и повеќе.

Типови организации во социјалната економија:

Кооперативи и други слични прифатени форми;
Здруженија со заеднички интерес
и други слични прифатени форми;
Здруженија, фондации и други
слични прифатени форми;
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Организации од социјалната економија по земји (топ 10):

Други земји
434. 804
Унгарија
61. 024
Полска
94. 945
Италија
97. 699
Република Чешка
10. 1785
Австрија
118. 475
Финска
134. 490
Франција
192. 497
Шпанија
200. 768

Обединето Кралство
875. 555

Германија
513. 727

*Податоци од Цириец интернешнл 2012, „Социјалната економија во Европската Унија“.

Гледајќи ги различните видови организации од социјалната економија, можеме да забележиме дека најголем дел од
нив биле формирани како здруженија,
фондации или други слични форми
– ако ги собереме платената и волонтерската работа, тие сочинуваат околу
65% од вработувањето во европската
социјална економија.
Во Европа земјоделските кооперативи имаат вкупен удел на пазарот од
околу 60% во сферата на обработка
и продажба на земјоделски производи и удел од 50% во снабдувањето со
материјали. Европа има околу 4.200
кредитни кооперативни банки со

63.000 филијали. Овие банки имаат 50
милиони членови (околу 10% од популацијата на ЕУ), 181 милиони клиенти,
780.000 вработени, 5,65 трилиони евра
во капитал и просечен удел на пазарот
од околу 20%. Што се однесува до европскиот малопродажен сектор, 3.200
кооперации вработуваат 400.000 луѓе
и имаат 29 милиони членови, 36.000
продажни точки и обрт од 73 билиони евра. Кооперативите, исто така, ги
штитат работните места на илјадници
земјоделци и мали претприемачи кои
успеваат да го одржат бизнисот благодарение на економијата од обем која
ја создаваат кооперативите.
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Рамка 15: Модел на земјоделска кооператива „Алмерија“: градење успешни економски и социјални заедници
Во 1955 год. андалузиската провинција Алмерија во југоисточна Шпанија беше
сушна област со слаба инфраструктура и со двојно понизок БДП по жител од
државниот просек. Денес таа е на врвот од шпанските области по производство
на овошје и зеленчук и спаѓа во третината најбогати шпански провинции според
БДП по жител. Брзиот развој на Алмерија е приказна за две поврзани кооперативни институции – кооперативната банка и фармерите организирани во кооперативи и сродни организации. Фрустрирани поради недостигот на транспарентност
и можности во времето на режимот на Франко, неколку локални жители од
Алмерија ја формирале кредитната кооператива „Caja Rural Provincial de Almería“
во 1963 (сега под називот „Кајамар“) која обезбедувала финансиски средства со
кои сиромашните фармери можеле да го претворат нивниот труд во нешто со
поголема економска вредност. Асоцијацијата на кооперативите и производствените организации, ЦОЕКСПХАЛ, беше формирана во 1977 год. со поддршка на
Кајамар, со цел да им овозможи на фармерите пристап до надворешни пазари.
Кајамар е сега најголемата кооперативна банка во Шпанија и најголема област
со кооперативи за производство на зеленчук во Европа, каде мнозинството од
кооперативи користат биолошки пестициди. Иако земјоделското производство
од 2, 5 милиони тони и обрт од 1, 8 билиони евра се импресивни, уште повпечатливо е вработувањето на повеќе од 40. 000 работници, со рамноправна
распределба на богатството генерирано во регионот. Создадени се повеќе од
250 комплементарни или помошни бизниси и кооперативи и во сопственост на
инвеститори и истите оствариле обрт од повеќе од 1. 500 милиони евра.
Приспособено од приказната напишана од Рата Теп за Проектот Stories. coop,
www.stories.coop.
Покрај статистиките, постојат и историски докази за огромниот потенцијал
којшто го има социјалната економија за
поддршката на економскиот развој и
подобрување на благосостојбата.
Со цел да се разбере зошто организациите од социјалната економија
постигнуваат позитивно социјално и
економско влијание, треба да се оди
чекор наназад и да се размисли зошто
тие воопшто и се појавиле. Во суштина,
организациите од социјалната еконо-

мија се формирани за да го координираат мнозинството чинители кои
решиле да работат заедно со цел да
им обезбедат добра и услуги на своите
членови или заедницата, во подобри
услови кои можат да бидат постигнати
преку други начини на бизнис-организација. Генерално, организациите од
социјалната економија користат механизам за координација кој се базира на
соработка и реципроцитет, што е радикално различно од она што се случува
на пазарот (каде механизмот е разме-
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на базирана на сопствен интерес), па
дури и во државата (каде механизмот
за координација е владеењето на правото и бирократските процедури).
Оваа колективна природа на организациите од социјалната економија
бара повисоко ниво на вклученост
од страна на луѓето кои ја создаваат
организацијата, а истовремено бара
и организацијата да им даде моќ при
одлучувањето на поголем број чинители. Поради ова, тие обично усвојуваат
форми на демократско управување
што го осигурува учеството на нивните
членови. Во таа насока, организациите
од социјалната економија се базираат
на доверба и генерираат доверба во
луѓето кои учествуваат во нивните активности.
Оттаму, социјалното влијание на овие
организации е директна последица и
на нивната мисија и структура - вклучувањето на чинителите во управувањето на организацијата придонесува организацијата да остане доследна на
интересите на нејзините членови и на
заедницата. Организациите од социјалната економија генерално помагаат за
зголемување на социјалниот капитал,
т.е. нивото на доверба во општеството
и економијата, поради фактот што нивната активност се базира на соработка
и граѓанска вклученост од страна на
поединците во заедницата.
Влијанието на организациите од социјалната економија не е само социјално, туку и економско. Коегзистенцијата
на профитните корпорации и на мноштвото бизнис-модели со различни
структури на сопственост и различни

цели придонесува за подобрување на
конкурентноста на пазарот со тоа што
им нуди повеќе избор на потрошувачите, го спречува создавањето монополи, ги снижува продажните цени,
дава можности за развој на вештини
и иновации и ја ограничува информатичката асиметрија.
Кооперативите играат значајна улога во стабилизирање на економијата,
особено во сектори кои се карактеризираат со нестабилност и променливост на цени, како што се финансискиот сектор и земјоделството. На
пример, во земјоделството кооперативите ја намалуваат нестабилноста на
цените што е честа карактеристика за
земјоделското производство и даваат
поголема стабилност за активностите
на производителите. Во финансискиот сектор, кооперативните банки во
Европа и кредитните кооперативи во
Северна Америка покажале стабилизирачко влијание врз банкарскиот
систем. Оттаму, може да се каже дека
присуството на кооперативите го подобрува капацитетот на општествата
за одговор на неизвесните промени
во иднина.
Организациите од социјалната економија честопати нудат добра од јавен и
општ интерес, црпејќи од ресурси кои
се надвор од јавната благајна, интегрирајќи ја понудата на овие добра од
страна на јавниот сектор. Како резултат
на тоа, организациите од социјалната економија значително придонесуваат за зголемување на понудата на
социјални добра и услуги, креираат
нови работни места и придонесуваат
за раст на приходот. Дополнително,
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тие го постигнуваат ова преку вработување луѓе кои вообичаено имаат потешкотии да најдат работа во профитни претпријатија (на пр. жени, млади
или работници во неповолен статус).
Улогата на организациите од социјалната економија во никој случај не е

ограничена на одредени сектори и
активности. Напротив, тие можат да
спроведуваат различни и често иновативни економски активности, вклучувајќи го и создавањето мрежи на мали
и средни претпријатија во производствениот сектор.

Рамка 16: Металната индустрија на австриските Алпи
Долината на Стубаи на австриските Алпи е позната по скијање, пешачење и –
производство на челик. Од 14-тиот век тука била ископувана железна руда. Сега,
долината, која има население од само 14.000 жители, произведува неколку илјади
тони челик годишно и создава широк спектар од 5.000 различни продукти кои се
извезуваат низ Соединетите Американски Држави и Европа. Успехот на долината
на Стубаи во секторот за обработка на метали е поврзан со создавањето и растот на Кооперацијата Стубаи. Група локални металски работници ја формирале
кооперацијата во 1897 год. поради нивните фрустрации од начинот на водење
бизнис во тоа време, особено поради фактот дека биле обврзани да ги продаваат нивните метални производи само на една трговска куќа. За да ја подобрат
својата положба, занаетчиите отвориле заедничка фабрика во 1900 год. и на тој
начин успеале да купат машини кои инаку би биле прескапи за да ги купи секој
засебно. Сега Кооперацијата Стубаи има 400 вработени и подружница со дополнителни 120 вработени, а сепак, бројот на претпријатија членки останува ист – 24,
бидејќи членството е ограничено само на претпријатија лоцирани во долината
на Стубаи. Развојот на кооперацијата придонел за создавање економија од обем,
вклучувајќи го и снабдувањето со сирови материјали на ниво на кооперација,
наместо на ниво на поединечни претпријатија. Други важни состојки во успехот
се разновидноста на производи (од алати за водоинсталатерство, до опрема
за планинарење) и правилата кои поттикнуваат на специјализирање наспроти
конкуренција помеѓу различните претпријатија-членки.
Приспособеноод приказната напишана од Рата Теп за Проектот Stories. coop
project, www.stories.coop.
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Рамка 17: Финансирање од членството за развој на одржлив синџир за
снабдување со храна
Регионалверт А. Д. e компанија во која удел имаат граѓаните, лоцирана е во околината на Фрајбург во југозападна Германија, а поддржува развој на органско земјоделство и локално производство на храна, пласман на пазарот и дистрибуција.
Неговата уникатна карактеристика е тоа што ги комбинира финансирањето
од членството и развојот на мрежа на социјални претпријатија за да обезбеди
одржлив и економски стабилен синџир за снабдување со храна и да генерира
регионална додадена вредност. Тоа го постигнува преку соединувањето на
граѓаните кои имаат улога на социјални инвеститори, произведувачите, потрошувачите и социјалните претприемачи под еден покрив: Регионалверт А. Д. (РВАГ).
Досега РВАГ успеале да добијат поддршка од локалните жители и да соберат
повеќе од 2 милиони евра од преку 500 претежно локални членови. Капиталот
го инвестирале во органски фарми и земјиште, бизниси за обработка на храна
(кетеринг, обработка) и бизниси за пласман на пазарот (продавници на големо
и мало, дистрибуција). Дополнително, РВАГ помага во пристап до финансии за
новите пристапници во секторот на земјоделство, помагајќи им успешно да ги
преземат фармите и нудејќи услуги за развој на бизнисот за сите претпријатија
во мрежата.
Претпријатија оперираат независно, но сите се поврзани преку мрежата РВАГ.
Таквата соработка ги намалува трошоците што, пак, овозможува малите структури
да станат поконкурентни. Практични примери за ова се употребата на отпадот
од фармите за производство на зеленчук од страна на фарми за млечни производи, употребата на изметот од крави од страна на фармите за производство на
зеленчук, употребата на производите на РВАГ од страна на кетеринг-службите,
продажбата на производите на РВАГво продавници и дистрибуција на зеленчукот.
Како дел од своите операции, РВАГима развиено детална методологија за поднесување извештаи за влијанијата кои инвестициите во регионот ги имаат врз
социјалата, економијата и животната средина. Ова помогна за раширување на
граѓанската иницијатива во неколку региони во Германија, кои имаат за цел да
постигнат одржлива трансформација во земјоделството и синџирот за снабдување со храна во регионот, да го реплицираат концептот на РВАГ. Со тоа, РВАГ
стана решение кое се надградува и реплицира и може да се примени за бројни
проблеми кои се јавуваат во многу региони во Европа.
Извор: http://www.regionalwert-ag.de
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Значајниот придонес на социјалната
економија кон економскиот развој и
благосостојбата се потврди и со неодамнешната економска криза. Документирано е на добар начин, на пример, како кооперативните банки, за
разлика од комерцијалните на големо,
се воздржуваа од ризични финансиски
активности кои, всушност, и ја причинија кризата и продолжија да се концентрираат на давање заеми на реалната економија, а не да инвестираат
во сомнителни финансиски продукти.
Дополнително, за време на кризата,
продолжија да им нудат поддршка на
семејните претпријатија преку заеми,
дури и кога другите банки престанаа.
Разликата во овие однесувања лежи во
различната природа на овие два типа
организации: кооперативните банки се
формирани за да им нудат финансиски
услуги на нивните членови (кои имаат
глас во начинот на кој банката се управува преку нивниот глас) по најдобри
можни услови, додека комерцијалните
банки се создадени за да ја максимизираат добивката за нивните акционери.
Кризата не само што покажа дека организациите од социјалната економија
можат да бидат поотпорни отколку
претпријатијата во сопственост на инвеститори (види во рамка 18), туку и ги
нагласи недостатоците на моделот на
економските организации кои се базираат само на акции на два типа институции: претпријатија во сопственост
на инвеститори и јавни организации.
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Рамка 18: Отпорноста на социјалната економија: претпријатија
отпорни на криза
Извештајот подготвен за Меѓународната организација на трудот (МОТ) од страна
на Џонстон Бирчал и Лу Хамонд Кетилсон нуди опширни историски докази за
отпорноста на бизнис моделот на кооперативата во време на криза - од „Големата
депресија“ во САД и колапсот на цените во Шведска во 1930-тите, до индустриското преструктуирање во Западна Европа во 1970-тите и во 1980-тите, основањето
кооперативи (било да се тоа земјоделски кооперативи, кооперативи во сопственост на работниците или други видови) секогаш било еден од најефективните
начини за да се зачуваат приходот и работните места и претставуваат природен
одговор за неповолните економски периоди.
На пример, во Франција социјалната економија (која сочинува 9, 9% од вкупните
платени вработувања) креирала 18% од сите нови вработувања во периодот од
2006 до 2008 год. Помеѓу 2008 и 2009 г., вработувањата во социјалната економија
се зголемиле за 2,9% со краен број од 70.000 платени работни места, споредено
со пад од 1,6% во другиот приватен сектор и 4,2% во јавниот сектор (извор: Jerome
Fauer, The social economy: Preparing the ground for innovative responses to current
challenges, нацрт-извештај).
Во Италија, од 2007 до 2011 год., вработувањето во кооперативите се зголемило
за 8% додека во целокупната економија бележело пад од 1,2%, а во приватните
претпријатија пад до 2,3%. Исто така, споредбата во податоците за пораст на
додадената вредност помеѓу кооперативите и акционерските компании во
периодот од 2006 и 2010 год. покажува дека овој индикатор кај кооперативите
се зголемил за четири пати повеќе отколку кај акционерските компании (+24,7%
наспроти +6,5%). Во истиот временски период, приходите на работниците во
кооперативите се зголемил за 29,5% наспроти 12,7% во акционерските компании
(Анализа на податоците од стопанска комора направена од Еурисце).
Во Шпанија вработувањето во кооперативи и „работнички друштва“ (sociedades
laborales) се чини дека напреднува подобро отколку во други видови претпријатија -по кризата во 2008-2009 и стагнацијата во 2010 год., вработувањето во работничките кооперативи пораснало за 4,7% во 2011 год., додека во другитевидови
компании продолжило да опаѓа четврта година по ред (CECOP-CICOPA Europe,
The resilience of the cooperative model in Europe, June 2012).
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Покрај економскиот придонес на организациите од социјалната економија,
важно е да се истакне дека вклучувањето на граѓаните во овој тип организации ја зголемува довербата во
демократскиот процес и создавањето
социјален капитал. Оваа цел се постигнува, на пример, преку поттикнување учество од различни чинители

(волонтери, работници, корисници,
донатори итн. ) кои би ги застапувале
интересите на пошироката заедница
на која ў припаѓаат овие организации.
Вклучувањето на овие чинители во
членството и раководните тела на организацијата ја зајакнува нејзината обврска за одговорност кон заедницата
и општеството.

Рамка 19: Групацијата Мондрагон: кооперативен одговор на кризата
Корпорацијата Мондрагон е федерација на работничките кооперативи во регионот Баскија во Шпанија. Нејзините почетоци датираат од 1956 год. кога во градот
Мондрагон се формирала првата индустриска кооператива во провинцијата
Гипускоа, а сега е десеттото најголемо бизнис здружение во Шпанија, со производствени подружници во 41 различни земји и продажба во 150 различни земји.
Од 2011 год., групацијата сочинета од 258 компании и ентитети, брои скоро 84.000
работници и приход од 14.755 милиони евра. Мондрагон има корени во производствениот сектор, а сега работи во индустрискиот, во финансискиот сектор и
во секторот за дистрибуција и има развиено значајни иницијативи во областа на
образованието. Мондрагон оперира во согласност со принципите на кооперативите утврдени од Меѓународната алијанса на кооперативите и го поттикнува
учеството на работниците во раководењето на компанијата на неколку начини:
преку сопственост (работниците се партнери на компанијата), преку раководење
(со придонесување во подобрување на продуктите, процесите и услугите) и
преку резултатите (според работата која ја извршуваат). Моделот на управување
на корпорацијата Мондрагон ја истакнува важноста на генералното собрание
во кое секој член има право на глас според принципот еден член – еден глас.
Реакцијата на корпорацијата кон економската криза го открива степенот до кој
овие принципи се втемелени во нејзините операции.
По две декади постојан развој, корпорацијата Мандрагон беше погодена од
економската криза, исто како многу други бизниси. Вкупниот обрт од секторите на производство и дистрибуција опадна од 15,5 милијарди во 2008 на 13,9
милијардиво 2011 год., предупредувајќи ја корпорацијата да преземе мерки за
зајакнување на финансиската позиција на компанијата. Сите овие мерки беа донесени од страна на генералното собрание, врз основа на мнозинските гласови
од членството и вклучуваа: намалување на платите, зголемување на работните
часови и зголемување на придонесот во заедничкиот капитал (вклучително и
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реинвестирање на профитот и основање резервен фонд на доброволна основа).
Корпорацијата, исто така, создаде механизми за поддршка на работниците низ
овој процес, како на пример систем за помош за вработување кој помогна со
професионални преквалификации, прераспределба на вработените меѓу кооперативите и компензација за скратени работни часови. Како резултат на сето ова,
намалената потреба за работна сила, која беше резултат на падот во приходите,
беше надмината без отпуштања. Наместо тоа, корпорацијата се насочи кон планови за предвремена пензија на работниците постари од 58 години на доброволна
основа и прераспределба на стотици работници со статус на технолошки вишок
во другите кооперации во рамките на групацијата.
Извор: Искуството на кооперацијата Мондрагон (http://bit.ly/14mVGyX) и Моделот на управување на корпорацијата Мондрагон (http://bit.ly/ZYV1Oq)
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Гласот од Европскиот
парламент
Интервју со Свен Гиголд, член на Европскиот парламент
(Зелена партија/Европска слободна алијанса)
Социјалните (економски) претпријатија се сметаат за одличен пример за тоа
што значи концептот на „висококонкурентна социјална пазарна економија“ на
микрониво. Но, дали можеме да очекуваме дека со текот на времето сè повеќе и
повеќе традиционалните профитни компании ќе прифаќаат дел од карактеристиките на кооперативите или социјалните бизниси? Или социјалната економија
и социјалните бизниси се осудени вечно да останат малцинство?
Социјалната економија не треба да се меша со општествената одговорност на
профитните бизниси. Сите претпријатија и потрошувачи имаат обврска кон
општеството. Треба да го поздравуваме трендот доколку сè повеќе компании и
потрошувачи го сфаќаат ова посериозно. Но, социјалната економија оди подалеку
од ова - нивните претпријатија не се водени од целта за профит, туку од мисии.
Дали овие претпријатија ќе останат да бидат малцинство не е нешто што е запишано во Библијата. Социјалната економија доминира и успешно конкурира во
сектори како што се комерцијалното банкарство во Германија, производството
во Баскија, малопродажбата во Швајцарија или многу други услуги во Италија.
Во која улога ги гледате социјалните (економски) претпријатија за да ў помогнат
на Европа да стане поефективна во искористување на ресурсите и помалку загадена економија? Какви политики би можеле да дадат поддршка за поголем развој
на социјалната економија или социјалниот бизнис во оваа област?
Во клучните полиња на обновлива енергија, користењето сонце, ветер, вода и
биомаса по дефиниција е децентрализирано. Со цел да се користат обновливите
извори, принудени сме да правиме мали инвестиции во сите региони. Ова е добра основа за кооперативно решение. Во Германија загарантираната повластена
тарифа придонесе за бран од нови кооперативи кои работат со ветер и соларна
енергија. Исто така, енергетската мрежа може успешно да биде водена од страна
на кооперативи. Локалната поддршка за ветерниците и соларните полиња ќе
порасне доколку во профитот од овие инвестиции ужива локалното население
преку кооперативи. Понатаму, државата може дополнително да го поддржи овој
развој преку наменски советувања, пристап до финансиски фондови и повластувања за пристап кон соодветен простор за инвестиции.
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Со инцијативата за социјален бизнис од 2011 и предлозите за поголема поддршка на социјалната економија преку структурните фондови на ЕУ за периодот
2014-2020, дали го постигнуваме максимумот на кој социјалната економија и
социјалниот бизнис можат да бидат поддржани на ниво на ЕУ? Што уште може
да се направи?
Европа може да направи уште многу. Европскиот парламент има предложено
неколку ефективни мерки. Најпрво, она што не е избројано, не се брои. Европа
треба да воспостави реални европски статистики за социјалната економија и
нејзиниот придонес во вработувањето и БДП. Второ, клучот во поддршката на
социјалната економија лежи во регионите и земјите-членки. Затоа Европа треба
да започне „отворен метод на координација“ за да развие најдобри практики
од локалните власти и од државите. Трето, Европа треба да развие вистинска
заштитна марка од социјалната економија и со тоа да им помогне на потрошувачите да го поддржат секторот.

Поглавје 5
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Зголемување на социјалната
свесност во општеството и
економијата
Растот на социјалната економија и појавата на специфични организациски
форми кои се составен дел од социјалното претприемништво во Европа,
опишани во претходните поглавја, е
проследено со зголемено внимание
кое му се посветува на социјалното
влијание врз економските активности
(и на индивидуално и на организациско ниво) во сите сектори на економијата и општеството.
Повлекувањето на јавниот сектор од
обезбедувањето на многу услуги од
општ интерес, појавата на нови и поразновидни потреби во општеството
заедно со зголемениот пристап до информации заради промените во комуникациските технологии доведе до зголемување на свесноста на европејците
за социјалните прашања, што влијаеше
врз нивното однесување како потрошувачи и наметнување притисок врз
приватните претпријатија, што за возврат резултираше со усвојување на
поодговорни деловни практики.
Затоа, изминативе неколку децении се
карактеризираа со зголемена социјална улога на граѓаните (и во организирана форма, како групи за застапување
и индивидуално, како потрошувачи и
инвеститори), појава на нови и социјално одговорни форми на штедење, кредитирање и финансирање и распрос-

транување деловни практики кои се
познати под заедничкото име општествена одговорност на претпријатијата.
Сите овие промени придонеле за проширување на социјалната економија и
социјалното претприемништво надвор
од специфичните организациски форми опишани досега.

Промени во индивидуалното
однесување
Европејците станаа многу посвесни за
влијанието што поединечните дејствија
го имаат врз економијата и општеството, стекнувајќи се со подетално и
софистицирано сфаќање за поврзаноста меѓу нивното однесување како
потрошувачи и социјалниот исход за
кој се грижат тие. Иновациите во информатичките и комуникациските технологии, исто така, многу го олеснија и
пристапот до информации за начинот
на кој се произведуваат добрата што
ги купуваат, но и организирањето колективна акција со цел да се наметне
притисок врз производителите и регулаторите.
Како резултат на тоа, сега гледаме подем во одговорната потрошувачка
- кога се купува, не се внимава само на
цената и квалитетот на производот, туку
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и на социјалните и еколошките импликации од процесот на производство.
Затоа, потрошувачите ставаат поголема
вредност на производите што задоволуваат одредени етички стандарди (на
пр. праведна трговија, етичко финансирање) или имаат влијание врз локалниот развој (се претпочитаат локалните производи, локалната валута итн. ).
Таквите производи и услуги најчесто
многу повеќе ги нудат организациите
на социјалната економија и социјалните претпријатија, отколку профитните
организации.
Исто така, граѓаните се организираат
во движења и групи за застапување
кои можат да бидат многу ефективни
на глобално ниво. Резултат е сè поголемиот притисок што се наметнува врз
бизнисите и регулаторите за усвојување
поодговорни практики и постигнување
поправедна дистрибуција на ресурсите
меѓу потрошувачите и производителите.
Промената во индивидуалното однесување исто така вклучува зголемена под-

готвеност да се работи за организации
кои им служат на нивните заедници и да
се одбере кариера со која се остваруваат социјални цели, а не само економски.
Податоците кои се дадени во рамка 20 ја
покажуваат важноста на алтруистичките
мотиви кај луѓето кои избираат да работат за социјални претпријатија. Овие
резултати се потврда на зголемениот
број истражувања кои покажуваат дека
работниците кои одлучиле да работат
во организациите на социјалната економија, непрофитните организации и
социјалните претпријатија покажуваат
поголемо задоволство од работата во
споредба со работниците кои работат
во профитните организации или во јавниот сектор, и покрај тоа што во просек
имаат помали плати.
Ова особено важи за помладите генерации, кои се многу посвесни за
социјалните и еколошките прашања и
генерално се повеќе подготвени да се
ангажираат во одговорно однесување
и активности ориентирани кон заедницата (на пр. волонтерството).

Рамка 20: Работа и мотиви во социјалната економија: истражувачки наоди
Едно неодамнешно истражување спроведено на примерок од над 4. 000
работници во италијански социјални претпријатија покажува дека постојат
различни мотиви за изборот на работа. Генерално, овие луѓе имаат силни
алтруистички мотиви (социјална поврзаност и корисност на работата), следено од некои надворешни мотиви (како стабилност на работното место) и
внатрешни мотиви, како заеднички идеали и вредности со претпријатието и
колегите. Интервјуираните во ова истражување ги ставиле платата и другите
економски стимулации во средина од ранг-листата на нивните мотиви, а на
другите надворешни аспекти им била дадена уште помала релевантност.
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Алтруистички мотиви
Помагање назагрозени луѓе
Поврзаност со колегите на работното место
Поврзаност со другите луѓе надвор од работата
Внатрешни мотиви
Автономија, разновидност и креативност на
работата
Работата е во согласност со обуката и
образованието
Социјална видливост на работата
Физичката работна средина
Заеднички идеали и вредности
Надворешни мотиви
Флексибилно работно време
Плата и економски стимулации
Самореализација и можност за напредување во
кариерата
Стабилност на работата

Просек
(1-12)

Процент на
бодови од 10
до 12

9,48
9,50
8,73

62,3
61,3
52,0

8,48

45,6

7,06

33,0

7,20
7,44
8,77

32,5
38,4
52,5

8,00
8,63

37,4
49,2

8,38

44,8

9,52

61,9

Анализата покажува дека мотивите кои ги земаат предвид другите луѓе или алтруистички мотиви, но исто така и мотивите кои се однесуваат на различните
односи меѓу луѓето, се исто така многу релевантни мотиви што ги привлекуваат
луѓето кон секторот на социјални претпријатија, бидејќи повеќето работници се
согласуваат во врска со важноста од реализирање активности што им помагаат на
другите луѓе и потребата да се работи во средина каде што меѓучовечките односи
се добри. Исто така, доминантни се барањето за разновидност и креативност, како
и заедничките вредности и цели. Надворешните аспекти на работата, исто така,
добиваат големо внимание, но луѓето се особено мотивирани од стабилноста на
работата и постигнувањата во однос на кариерата и самореализацијата.
Најважната последица од овие силни внатрешни мотиви е високото ниво на посветеност од страна на работникот. Економетриските наоди покажуваат дека колку
се поголеми внатрешните, а помали надворешните мотиви на вработените, толку е
поголемо задоволството од работата и нивната лојалност кон организацијата. Ова
значи дека процесот на изборна работници кои се внатрешно мотивирани има
двојно позитивен ефект: лицата кои се внатрешно мотивирани имаат тенденција
да бидат задоволни од својата работа дури и кога платите им се прилично ниски;
спротивно на ова, лицата со висока надворешна мотивација почесто имаат тенденција да ја напуштат организацијата бидејќи нивното задоволство од работата е
пониско.
Depedri S., Tortia E. C., Carpita M. (2012), Feeling satisfied by feeling motivated at work: Empirical evidence in the
Italian social services sector in J. Heiskanen, H. Henrÿ, P. Hytinkoski, T. Köppä (edited by), New opportunities
for cooperatives: new opportunities for people, University of Helsinki, Mikkeli, p. 136-153.
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Промените во однесувањето на поединците често придонесувале (и сè
повеќе придонесуваат) за формирање
специфичен вид организации кои успеваат да ја спојат побарувачката за
добра и услуги кои имаат додадена
социјална вредност со достапната понуда. Интересни примери за ова се

кратките синџири за снабдување
со храна чија цел е поддршка на одржлива потрошувачка и производство
на храна како и локалните валути со
што се зголемуваат алтернативните
модели за реорганизација на целокупниот синџир за создавање вредност,
особено механизмите за тргување.

Рамка 21: Групи за купување базирани на солидарност: искуството на
италијанскиот „ГАС“
ГAС е акроним од италијанскиот израз „Gruppi di Acquisto Solidale“ (Групи за купување базирани на солидарност). Обично, групата за купување ја формираат
одреден број потрошувачи кои соработуваат со цел да купат храна и други
секојдневни добра, директно од производителите или големите добавувачи
по намалена цена. Кога групата за купување не бара да добие само најевтина
цена, туку ги става луѓето и животната средина пред заштедата, групата станува купувачка група базирана на солидарност. Купувачката група базирана
на солидарност ги избира производите и производителите врз основа на
тоа колку ја почитуваат животната средина и солидарноста меѓу членовите
на групата, трговците и производителите. Конкретно, следејќи ги овие насоки се избираат локални производи (со цел да се минимизира влијанието на
транспортот врз животната средина), праведно тргување со стоките (со цел
да се почитуваат производителите од загрозените групи со промовирање на
нивните човекови права, а особено правата на жените, децата и домородното
население) и повторно употребливи или еко-компатибилни добра (за да се
промовира одржлив животен стил). Секој ГАС има конкретни мотиви зошто
е основан, но обично сите групи имаат корени во критичниот пристап кон
денешниот глобален економски модел и животен стил на консумирање. Поединците кои го сметаат овој модел за неправеден и кои бараат практична
алтернатива може да најдат реципрочна помош и совет со приклучување кон
купувачките групи базирани на солидарност.
Извор: www.retegas.org
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Рамка 22: Граѓаните ја движат социо-економската иновација и трансформација преку производство на одржлива енергија
Во Германија сè поголем број луѓе се активно посветени производството на
одржлива енергија да го направат реалност, преку учество во електродистрибутивни групи во сопственост на граѓани кои управуваат со системи за
регенеративна електрична енергија и греење (главно фотоволтаични електрани, но и паркови со ветерници и инсталации на биогас) или комбинирани
постојки за греење и струја. Во последните пет години, над 80.000 граѓани
инвестирале над 800 милиони евра во над 500 новоформирани локални енергетски кооперативи. Во две третини од нив е овозможено учество со придонес
помал од 500 евра. Граѓаните донесуваат одлука за инвестирање врз основа
на социјални и економски причини: да можат да влијаат врз локалниот развој,
да обезбедат електрична енергија која се создава од обновливи енергетски
извори, да се произведува енергија по достапни цени и да се има безбеден
финансиски поврат на инвестицијата како резултат на долгорочната тарифа за
снабдување што ја поддржува владата.
Овие нови видови кооперативи значајно придонеле да се создаде свесност за
можностите за колективно производство и користење обновливи извори на
енергија, градење и ширење на техничките капацитети за управување со такви
постројки и креирање политичка основа за создавање правни рамки кои ќе ја
поддржуваат обновливата енергија. Со текот на годините, се развил екосистем
на поддршка, кој вклучува советодавни услуги и поддршка за формирање
енергетска кооператива, развој на знаење и вештини и градење на капацитетите, обука за развивање енергетски иницијативи и помош при реплицирање
или приспособувањена успешните модели.
Некои граѓански добавувачи на енергија отишле чекор понатаму и ја презеле локалната мрежа. Пионерска улога во оваа насока одиграла ЕВС
(Elektrizitätswerke Schönau), граѓанска иницијатива во едно мало село која ги
мобилизирала граѓаните и успеала да победи на два локални референдуми
пред да ў биде дозволено да ја купи локалната мрежа. Ова за возврат им
овозможило по либерализацијата на пазарот на електрична енергија, да нудат
струја низ цела Германија и до средината на 2012 г., ЕВС снабдувала со електрична енергија над 135.000 домаќинства и компании од обновливи извори.
Повеќе информации може да најдете на: http://www.energiegenossenschaftengruenden.de/; http://www.ews-schoenau.de
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Промени во штедењето и
финансирањето
Социјално одговорно потрошувачко
однесување не е ограничено само
на купувањето добра и услуги, туку
се проширува и на штедењето и инвестициите. Со други зборови, потрошувачите не внимаваат само на она
што го купуваат, туку и на тоа каде ги
инвестираат нивните пари и што се
прави со нивните заштеди. Еден неодамнешен и многу впечатлив пример
е движењето „Префрлете ги вашите
пари“, кое потекна од САД како реакција на финансиската криза, за која
многумина сметаат дека била резултат
на неетички финансиски практики од
страна на големите комерцијални банки и фондови. „Префрлете ги вашите
пари“ беше кампања која главно се
водеше преку интернет и социјалните
медиуми, кои ги охрабруваа луѓето да
ги префрлат нивните заштеди од големите комерцијални банки во банките
на заедницата и кооперативните банки, во обид да се наградат етичките и
одговорни практики на кредитирање.
Заради зголемената чувствителност
на потрошувачите кон овие прашања,
кампањата брзо се прошири во САД,
а потоа и низ Европа, при што над 10
милиони банкарски сметки беа префрлени за краток временски период.
Интернетот, исто така, овозможува
нови начини да се инвестираат пари
без да се користат финансиските институции, овозможувајќи им на луѓето
директно да поддржуваат проекти
или организации по нивни избор. Ова
било евидентно во изминативе неколку години со подемот на заедничкото

финансирање (поддржано од бројни
„онлајн“ платформи и иницијативи)
како начин за директно мобилизирање
финансиски ресурси за најразлични
потфати.
Промените во начинот на штедење и
инвестирање од страна на потрошувачите било придружено со промени
и иновации во секторот за финансиски
услуги, со појавата на нови инструменти кои на подобар начин ги координираат социјалните исходи и економскиот поврат (заработувачка). Иницијативите во приватниот сектор во овој
простор вклучуваат етички средства за
инвестирање со кои се оценуваат можностите за инвестирање врз основа на
социјалното и еколошкото влијание, а
не само врз основа на финансиската
заработувачка, и микрофинансирање,
што се појави како начин да им се
даде пристап до кредити на лица на
кои обично тоа не им е овозможено
од страна на комерцијалните банки.
Тука е важно да се спомене дека иако
микрофинансирањето дури неодамна станало популарно како алатка за
економски развој во целиот свет, во
Европа е заштитен знак на кооперативните банки повеќе од еден век.
Финансиските институции го градат
пазарот на социјално финансирање
со дизајнирање доверителски и сопственички инструменти за социјалните претпријатија и со креирање нови
класи на капитал што ќе ги привлечат инвеститорите и ќе мобилизираат
заштеди од поединците.
Традиционално, кооперативните банки биле создадени да им служат на
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заедниците, да им понудат целосни
банкарски услуги на поединците, домаќинствата и бизнисот во локалната
заедница. Денес тука се и бројните
социјални банки кои ефективно се
натпреваруваат со комерцијалните
банкарски институции. Примерите на
Groupe Crеdit Coopеratif во Франција,

Banca Etica во Италија, CREDAL во Белгија, GLS Bank во Германија, Triodos Bank
во Холандија, или Ekobanken во Шведска, покажуваат дека тие подобро се
справиле со финансиската криза заради нивните одговорни практики и
поврзаноста со реалната економија.

Рамка 23: Случајот со банката Триодос
Банката Триодос е европска банка со подружници во Холандија, во Белгија, во
Обединетото Кралство, во Шпанија и во Германија. Централата е во Холандија
во Зеист, каде била и основана банката во 1980 година. Денес банката Триодос е
една од водечките светски одржливи банки и нејзината мисија е да прави пари
за позитивна социјална, еколошка и културна промена.
Банката Триодос е како и секоја друга банка во однос на услугите што ги нуди,
односно нуди сè, почнувајќи од секојдневните банкарски услуги и штедни сметки,
до управување со инвестиции и средства од заеднички вложен капитал. Разликата е во тоа што банката инвестира само во одржливи компании.
Околу 15.000 лица и голем број институции се сосопственици на банката Триодос.
Наместо конвенционални акции, банката има специјална сопственичка структура
со цел да се заштити нејзината мисија и вредности. Сите нејзини акции се чуваат
во доверителски фонд од страна на СААТ – Фондација за управување со акциите
на банката Триодос – која издава депозитарни потврди за акциите на банката
Триодос, достапни за јавноста и институционалните инвеститори. Овие потврди
претставуваат финансиска вредност на акциите. Но, одборот на СААТ применува
право на гласање на кое се пренесува и нејзините одлуки се водени од етичките
цели и мисија на банката, од нејзините деловни интереси и интересите на оние
кои ги поседуваат депозитарните потврди.
Банката главно работи во три широки сектори: природа и животна средина,
култура и општество и социјален бизнис. Во првите шест месеци од 2012 година,
билансот на состојба на банката Триодос се зголемил за 11%, достигнувајќи 4,8
милијарди евра.
Извор: http://www.triodos.com

66 | Социјална економија и социјално претприемништво

Социјалниот финансиски пејзаж рапидно се трансформира. Институционалните инвеститори како големите
пензиски фондови им излегуваат
во пресрет на повиците за поголем
активизам на акционерите и земаат
предвид нови инвестициски можности
со кои се комбинираат социјалната и
финансиската заработувачка. Индивидуалните штедачи и инвеститори се
многу повеќе проактивно ангажирани
во управување на нивните лични портфолија, барајќи етички алтернативи во
екот на финансиската криза.
Поимот „влијание на инвестицијата“
бил воведен за да се опише трендот
на филантропските фондации, богати
поединци и институционални фондови (пензиски фондови, осигурителни компании итн. ) за насочување на
приватниот капитал кон социјалните
претпријатија, социјалната иновација
или еколошките иницијативи посветени на создавање работни места,
намалување на сиромаштијата, испорака на социјални услуги и ревитализација на заедниците. Овие нови
видови социјални инвеститори, заедно со специјализираните финансиски
посредници, развиваат нови финансиски инструменти кои нудат „трпелив
капитал“ (долгорочен капитал) со кој
се споделува дел од ризикот за управување на социјално претпријатие, а
истовремено се дава доволно време за
развој на претпријатието. Ваквите нови
видови инвестиции ги дополнуваат
традиционалните кредити од банките.
Најуспешните примери на социјално финансирање кои може да се реплицираат се оние кои ги спојуваат

иновативните јавни администрации,
фондации, социјални инвеститори и
социјални финансиски посредници со
граѓанското општество и организациите од социјалната економија. Таквите
модели имаат придобивка од различните вештини и искуство на многуте
вклучени играчи, олеснувајќи го изнаоѓањето решенија за критичните прашања за развој на социјалниот финансиски пазар, како намалување на ризикот, намалување на трансакциските
трошоци и создавање постојан проток
на социјални претпријатија подготвени
за инвестиции.
Друг пример за тоа како заедниците одговориле на шпекулативната
природа на глобалните финансиски
пазари и решиле да ги претпочитаат
производите и услугите што го потпомагаат локалниот развој е сè поголемата популарност на „локалните“
валути или валутите на „заедницата“.
Промоторите на валутите на заедницата веруваат дека централизираното
создавање пари и кредити може да
имаат негативен ефект врз локалните
економии и социјалната кохезија – доколку не постои друга алтернатива.
Може да биде тешко малите претприемачи или граѓански организации да
земат банкарски кредит со национална или континентална валута за да го
развијат бизнисот или специјалната
активност што ја имаат на ум. Валутите
на заедниците се средства за размена,
специфични за локалната економија и
нивни креатори се често социјалните
претпријатија. Нив ги прифаќаат луѓето
на доброволна oснова и веруваат дека
и другите луѓе исто така ќе ги прифатат.
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Некои локални валути, како Chiemgauer
во Баварија или Kеkfrank во Западна
Унгарија биле измислени главно за
да се промовира размена на локално
создадени производи и услуги во мала
географска област. Други локални валути, како TEM во грчкото пристаниште
Волос или временското банкарство во
Шпанија се развиени главно како одго-

вор на тековната економска криза, тие
претставуваат локална алтернатива за
девалвацијата (и оттаму поголемата
пристапност) на официјалната валута.
Во суштина, локалните валути им даваат на потрошувачите поголема контрола врз нивните локални економии
и ја зајакнуваат локалната отпорност
кон нестабилниот финансиски систем.

Рамка 24: Валути на заедницата: Бристолската фунта
Во септември 2012 година беше промовирана една од најамбициозните и најсофистицираните валути на заедницата од страна на Бристолската фунта - компанија во интерес на заедницата, во партнерство со другите локални институции,
вклучувајќи ги Бристолската кредитна унија и Бристолскиот совет.
Бристолската фунта е првата локална валута во Обединетото Кралство со важност на територијата на еден град, прва која има електронски сметки со кои
управува регулирана финансиска институција и прва што може да се користи за
да се платат одредени локални даноци. Со неа управува компанија во интерес
на заедницата и кредитна унија и таа претставува непрофитно социјално претпријатие. Со зборовите на нејзините креатори, таа е „комплементарна локална
валута дизајнирана со цел да се поддржат независните бизниси во Бристол, да
се зајакне локалната економија, да се одржува разновидноста и уникатноста на
нашите главни улици и да помогне да се изградат посилни локални заедници“.
Извор: http://bristolpound.org

Промени во
корпоративното
однесување
Комбинираниот ефект на промени
во побарувачкатадава (приоритет на
социјално и еколошко одржливи производи), промената во практиките за
инвестирање (овозможување нови ре-

сурси за бизнисите што задоволуваат
одредени барања), поорганизираното
застапување (во некои случаи дејствуваат како замена за регулативите) со
текот на времето резултирале со промена на однесувањето и кај традиционалните профитни компании, при што
некои усвоиле одредени практики кои
се познати под името општествена одговорност на претпријатијата (ООП).
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Со неколку исклучоци, ООП е доброволно вклучување на етичките стандарди во рамките на практиките на
конвенционалните бизниси кои немаат експлицитно социјална мисија.
Таа може да има различни форми, кои
може да бидат помалку или повеќе интегрирани во основниот бизнис-модел
на претпријатието.
Наједноставната форма на ООП може
да биде филантропијата, кога бизнисот им донира (директно или преку
фондации) дел од нејзиниот профит на
други (непрофитни) организации кои
остваруваат социјални цели. Неодам-

нешна и интересна еволуција на овој
пристап е „филантропскиот потфат“,
која сè повеќе се чини дека е ветувачки
инструмент за поддршка на социјалните претприемачи, бидејќи прави
комбинација на давањето грантови
со техничката помош и поддршка. На
спротивниот крај од спектарот имаме
пристапи на „двојна“ или „тројна“ долна
линија чија цел не е да се максимизира
само вредноста за акционерите, туку
и да се грижи за интересите на сите
нејзини засегнати страни и со тоа да
им се обрне внимание на социјалното
и еколошкото влијание на секојдневните активности врз бизнисот (други

Социјална економија и социјално претприемништво | 69

варијации на оваа тема се идеите за
„комбинирана вредност“ и „заедничка
вредност“). Помеѓу нив, постојат различни стратегии кои бизнисите може
да ги усвојат за да направат дел или
пак целиот производствен процес социјално и/или еколошки да биде повеќе одржлив.
Со оглед на овие различни практики,
научниците и практичарите од областа
на раководењетокако на меѓународно,
така и на европско ниво даваат различни толкувања за ООП. Тие може
да бидат класифицирани како (1) само
„дополнително гледиште“, (2) „инструментално гледиште“, што главно потекнува од американската традиција
и (3) „конститутивно гледиште“, што е
блиско до пристапот штого промовира
Европската комисија.
„Дополнителното гледиште“ ја смета
ООП само како додавање ново поле
на дејствување на она што може да
се смета за „основен бизнис“ на компанијата: поддршката на компанијата
за социјалните каузи станува дел од
пакетот на карактеристики (заедно со
добрата и услуги) што компанијата ги
продава на своите потрошувачи. Оваа
дополнителна активност може да го
максимира профитот или да не го стори тоа, во зависност од способноста на
компанијата да направи разлика меѓу
различните барања на потрошувачите,
па оттука се диференцира она што го
продава на пазарот.
„Инструменталното гледиште“, пак,
смета дека ООП е главно преплетена
со главната деловна цел на фирмата,
традиционално сфатена како макси-

мизирање на акционерската вредност.
Како резултат на тоа, спречувањето на
претераните нееднаквости при распределбата и негативните надворешни
ефекти на деловната активност може
да биде корисна алатка за спречување
на јавното регулирање или бојкотирање од страна на НВО, а истовремено
може да го подобри корпоративниот
углед, нешта коишто можат да доведат до поголем профит. Затоа, во овој
пристап ООП нема вредност самата по
себе, туку е корисен инструмент за да
се постигнат други цели. Проблемот,
се разбира, е што кога надворешните
закани (како бојкотот од НВО) не се
ефективни, „инструменталната“ ООПгуби голем дел од својата привлечност за
управатана компанијата, којшто потоа
може да се обиде да ја максимизира
вредноста на акциите и преку неодговорни практики.
Третиот пристап кон ООП смета дека
таа е уште повеќе поврзана и интегрирана во стратегијата на компанијата и објективната функција, како еден
од нејзините „составни“ компоненти.
Според ова „конститутивно гледиште“,
ООП е поширок концепт на корпоративно управување, што оди подалеку
од перспективата за вредноста на акционерот. Конститутивното гледиште
ја гледа ООП како продолжен модел
на корпоративно управување, додека оние кои раководат со компаниите
(претприемачи, одбори на директори
или врвни менаџери) имаат доверителски должности кон сите акционери на
компанијата, а не само кон сопствениците. Засегнати страни се оние групи
и поединци кои имаат специфични ин-
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вестиции во бизнисот на компанијата
– па оттука имаат и суштински интерес,
но исто така и оние кои може да бидат
засегнати од сериозните надворешни
фактори што произлегуваат од активностите на компанијата. „Проширена
доверителска должност“ значи дека
корпорацијата е раководена со обврска да се создаде и праведно да се
распредели вредноста меѓу сите засегнати страни кои имаат свој придонес
и да се минимизираат надворешните
негативни ефекти на другите засегнати страни. Според оваа перспектива,
„општествено одговорна“ компанија е
онаа што создава и праведно ја дистрибуира вредноста на сите нејзини
засегнати страни – социјална, но и
економска институција базирана на
„социјалниот договор“ меѓу бизнисот
и општеството.
Една нова и особено интересна стратегија за ООП е онаа која ја зема предвид врската меѓу конвенционалните
бизниси и социјалните претпријатија.
Освен создавањето фондации што
може да ги поддржат организациите на
социјалната економија преку проекти
и грантови, корпорациите почнуваат
да работат директно со социјалните
претпријатија на многу начини. Во
некои случаи, во обид да се зголеми
благосостојбата на нејзините работници, корпорациите дизајнираат услуги
(пр. дневни центри кои ги згрижуваат
децата на нивните вработени) кои по-

тоа ги даваат да ги вршат социјалните
претпријатија. Во други случаи, корпорациите учествуваат во процесот
на интеграција воработната средина
што го вршат социјалните претпријатија, дали преку склучување договор
за вршење одредени услуги кои може
да се испорачаат преку социјалните
претпријатија за интеграција во работната средина (пр. одржување и чистење на просториите) или со директно
вработување на загрозените работници кои ги завршиле програмите за
интеграција во работната средина на
социјалните претпријатија.
Во 2011 година, Европската комисија
предложи да се ажурира политиката
на ЕУ за промоција на општествената
одговорност на претпријатијата, велејќи дека со цел целосно да ја остварат нивната општествена одговорност,
претпријатијата „треба да имаат воспоставено процес за интегрирање и
грижа за социјалните, за еколошките,
за етичките и за човековите права во
нивните деловни операции и суштинска стратегија во тесна соработка со
нивните засегнати страни“. Генерално, ООП се гледа и како начин да се
максимизира позитивното социјално
влијание на економската активност
(пр. преку развој на нови продукти кои
се корисни за општеството како и за
самото претпријатие) и да се минимизира негативното влијание и надворешните фактори.
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Бизнисот како двигател на инклузивната економија и социјална иновација – Етијен Давињон, претседател на КОО Европа
„Компаниите кои гледаат напред, повеќе не ги гледаат социјалните и еколошките
предизвици како пречки, туку како можности за иновација и раст. Во брзорастечкото поле на општествена одговорност на претпријатијата, фокусот се менува
кон повизионерски и претприемачки пристап. Креирањето заедничка вредност
и идентификувањето можности за иновација што истовремено може да имкористат на бизнисот, општеството и животната средина стануваат приоритет за
голем број големи и мали компании. Меѓутоа, за многу бизниси предизвикот сè
уште останува како да поттикнат социјално претприемништво и иновација и
внатре во нивните компании и надвор од нив.
Бројни компании се справуваат со овој предизвик директно преку иновативни и
инклузивни програми дизајнирани да се искористи креативноста во општеството
додека се создаваат идните генерации на претприемачи. Внатрешно, многу компании сега вградуваат општествена одговорност во срцето на нивните стратегии
за иновација и подобрување. Тоа може да вклучува програми „intrapreneurship“(заб. прев. програми за поттикнување претприемачки дух во рамките на самата
организација или компанија), кои ги охрабруваат вработените да го истражуваат
развојот на иновативни производи и услуги.
Сепак, соработката меѓу бизнисите и општествените актери е од огромно значење за трансформирање на тоа како бизнисите му пристапуваат на претприемништвото. Со цел да се подобри координацијата меѓу претпријатијата, ООП
Европа здружува во нејзината мрежа над 5.000 бизниси и 36 национални мрежи
на ООП за да ја промовира Европската бизнис кампања за вештините потребни за
работното место, со што ќе се зголеми влијанието на иницијативите за социјално
претприемништво“.

Поглавје 6
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Поглед кон иднината:
зајакнување на потенцијалот
на социјалната економија и
социјалното претприемништво
Како социјалната
економија и социјалното
претприемништво
одговараат на новите
социјални потреби
На почетокот од овој водич тврдевме
дека социјалната економија и социјалните претпријатија играат важна улога
во развивањето паметен, одржлив и
инклузивен модел на социо-економски развој, врз основа на поделбата
на улоги и одговорности меѓу пазарот,
државата, „третиот сектор“ и поединецот во 21. век. Исто така, видовме дека
традиционалните субјекти на социјалната економија, поновите социјални
претпријатија или социјално одговорни потрошувачи, штедачи, финансиери
или профитни компании имаат нешто
заедничко, а тоа е вниманието што им
го посветуваат на социјалните вредности и преокупацијата за постигнување
позитивно влијание за социјална благосостојба и економски развој.
Пред да разгледаме како во иднина
може да се развива улогата на сите

играчи и трендовите опишани во
претходните поглавја, корисно е да
резимираме на кои начини социјалната економија и социјалните претпријатија стапуваат во интеракција со
другите играчи на пазарот, државата и
поединецот и на кои начини нивните
активности се уникатни.
Прв важен исход од активностите на
организациите од социјалната економија и социјалните претпријатија е
нивниот придонес кон зголемување и
диверзификација на понудата на услуги за семејствата и поединците. Заради
нивната природа и пристапот оддолу
нагоре, овие организации можеле да
ги идентификуваат новите потреби и
да развијат соодветни одговори, често
без поддршка од јавниот сектор. Таков
е случајот, на пример, со италијанските
социјални кооперативи, кои започнале
како доброволни организации, а сега
се целосно интегрирани во системот
за социјална заштита, како и услугите
за домашна нега во Шведска, кои оригинално биле создадени од Црвениот
крст пред повеќе од 100 години, а сега
се законско право.
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Рамка 25: Групација СОС (Франција)
Групацијата СОС е едно од најважните претпријатија од социјалната економија, не
само во Франција, туку и во цела Европа. Во 2011 година, над 1 милион француски граѓани имале придобивки од нејзините услуги. Групацијата СОС има 10.000
вработени кои работат во 44 социјални претпријатија и 300 други организации
во Франција и други земји и имаат обрт на средства од 750 милиони евра. Главни
администратори на Групацијата СОС се три основачки здруженија: Prévention et
Soin des Addictions, Habitat et Soins, и Insertion et Alternatives. Преку својата мрежа,
Групацијата СОС се занимава со сите форми на социјална сиромаштија, обезбедувајќи широк спектар на активности со кои на многу иновативен начин
се комбинираат функциите за застапување и обезбедување добра и услуги
во полето на здравството, социјалната заштита, детските права, социјалната и
професионалната инклузија, домувањето за работниците со ниски приходи,
одржливиот развој и праведната трговија.
Со цел да може да управува со овие разновидни активности, Групацијата СОС е
организирана во три различни оддели: социјални и здравствени услуги, образовни програми и бизниси со социјален интерес. Овие оддели добиваат поддршка
од две организации: кооперативата за недвижен имот Алтерна и групацијата со
економски интерес (ЕИГ) Алијанс жестион. ЕИГ обезбедува вештини за професионален менаџмент на социјалните бизниси, овозможувајќи им да се концентрираат
на нивните основни активности. Тоа вклучува човечки ресурси, сметководство,
комуникации, мобилизација на средства, право, финансии, маркетинг, купување
итн. Важна карактеристика на бизнис моделот на Групацијата СОС е да ги проширува своите активности преку сеопфатен и иновативен пристап. Токму заради
тоа, Групацијата СОС постојано ги идентификува главните социјални потреби
и успева да формулира пионерски решенија користејќи метод што се состои
од претворање на традиционалните бизнис-алатки во алатки за непрофитни и
социјално економски активности.
Извор: http://www.groupe-sos.org; http://www.associations.groupe-sos.org
Способноста да се идентификуваат новите потреби и да се развијат соодветни одговори во голем дел е резултат од
природата на овие организации кои
се составени од мноштво засегнати
страни и кои често во нивното управување ги вклучуваат работниците, клиентите и доброволците, осигурувајќи
дека новите услуги што се развиваат

и се испорачуваат се поблиску до потребите на локалните заедници. Историјата на социјалните претпријатија, на
пример, покажува како тие отсекогаш
биле многу агилни и иновативни организации, подготвени да дејствуваат
за да ги задоволат новите потреби на
нивните членови. Заради овие карактеристики и затоа што работат на паза-
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рот и мора да одржат високо ниво на
ефикасност, организациите од социјалната економија исто така значително
придонесуваат за социјална иновација,
постојано развивајќи нови продукти
и услуги дизајнирани да ги задоволат
социјалните потреби. Огромен дел од

социјалните претпријатија работат за
да постигнат системска промена, со
воведување бизнис-модели, менување
на синџирите на вредност, активирање
на неискористените таленти и користење на неискористените ресурси.

Рамка 26: Динамично, иновативно и конкурентно социјално претпријатие
за интеграција во работната средина
Черноморка, име што на бугарски буквално значи „жена од Црното Море“, е
кооператива за производство на облека што нуди можности за работа на лицата
со попреченост во градот Бургас. Кооперативата оригинално била основана за
воените инвалиди по Втората светска војна. Сега нејзиниот фокус е на вработување на жените со хендикеп и вработува над 100 лица, од кои 80% се жени, а
половина од нив имаат хендикеп.
Черноморка е вистински бизнис: динамичен, иновативен и конкурентен. Во
кооперативата сите стратешки одлуки се носат со мнозинство гласови на генералните собранија. На пример, во 2003 година кооперативата која вработуваше
10 луѓе одлучи да развие своја линија на детска облека. Со таа одлука се положија
темелите за одржлив раст и развој - обртот се зголеми за 5 до 10% годишно, а се
зголемуваше и бројот на вработувања. Денес тие имаат 100 нови дизајни годишно,
користејќи висококвалитетни материјали од Италија.
Во времето кога произведуваше своја линија и ја продаваше во продавниците
или на интернет, Черноморка можеше да ја подобри продуктивноста и квалитетот на производството, подобрувајќи ги условите за работа за работниците
со хендикеп и стана финансиски одржлива и независна. Дел од инвестициите
потребни за подобрување, на пример обуки за работниците, купување нови
машини, подобрување на квалитетот на воздухот и ефикасно искористување на
обновливата енергија (соларни панели) биле финансиски поддржани од Европскиот социјален фонд и од Европскиот фонд за регионален развој.
Денес облеката направена од Черноморка е со висок стандард и користи 100%
природни состојки. Облеката е пет пати наградена со златни медали на Меѓународниот саем за потрошувачка стока и технологии во Пловдив.
Но, зголемувањето на конкурентноста на Черноморка не ја промени нејзината
социјална мисија за интегрирање на лицата со хендикеп и подобрување на
нивното вработување преку обезбедување терапија и пристојни можности за
работа.
Извор: http://www.chernomorka.com
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Рамка 27: Грефевиртшафт, здружение за поддршка на интеграцијата во
работната и социјалната средина на жените емигрантки
Грефевиртшафт е здружение основано во 2009 година од страна на 14 жени (некои по потекло од Германија, некои емигрантки од различни земји) од кои девет
биле без работа. Грефевиртшафт работи во населбата Вернер-Дуетман-Зидлунг,
што се карактеризира со висока и долгорочна невработеност: речиси 57,5%
од жителите живеат од социјална помош, а 28% од населението е во долгови.
Целта на здружението била да се промовира интеграција во работната средина
за жените и да се подобрат условите за живот во населбата со обезбедување на
потребните услуги.
Грефевиртшафт има ресторан што нуди здрава, мултикултурна и евтина храна,
обезбедува мултикултурен кетеринг за настани (со традиционална кујна од арапските земји, Еквадор, Шри Ланка, Турција и други) и нуди работилници за шиење
и стручни обуки. Грефевиртшафт има склучено партнерство со „Ди велткухе“ и
работи со здружението „Позитив актион“ за поддршка на емигрантите кои се
ХИВ-позитивни. Здружението има три волонтери и вработува пет лица, од кои
три се со фиксен договор, а две се вработени на основа на таканаречена „миниработа“ (работа со бруто-месечни примања од 450 евра). Финансискиот план за
2011 предвидуваше обрт од 798.321 евра за две години, од кои 435.065 евра биле
добиени од продажба на различните единици на претпријатието.
Грефевиртшафт има модел на управување со вклучување на повеќе засегнати
страни, вклучувајќи ги заинтересираните жители, локалните трговци, одделите
на општината и други организации. Жените емигрантки го поседуваат претпријатието и учат на работното место како да раководат со него. Преку својата работа,
Грефевиртшафт помага неформалната работа да стане формална и попродуктивна економска активност, се намалуваат јазичните бариери и се зголемува
социјалниот капитал на локално ниво.
Извор: Студија на случај подготвена од Катја-Хајке Биркхелцер, како одговор на
повикот за млади истражувачи и практичари што заеднички беше промовиран
од Еурцисе и Европската истражувачка мрежа EMEС. Исто така, посетете ја: http://
www.die-weltkueche.org/projekte.html

Организациите од социјалната економија, исто така, на неколку начини ефективно поттикнуваат претприемништво
и создавање бизнис. Прво, тие придонесуваат да се внесе економска активност
во области што се занемарени заради

ниската профитабилност. Ова е случај,
на пример, со земјоделските кооперативи, кои ја прават земјоделската дејност одржлива дури и во области каде
трошоците за производство се високи,
како планинските региони. Исто така,

Социјална економија и социјално претприемништво | 77

потрошувачките кооперативи и кооперативните банки често се единствениот тип организации кои обезбедуваат
стока за широка потрошувачка и финансиски производи и на оддалечени
локации. Вториот начин на кој организациите од социјалната економија придонесуваат кон претприемништвото е
со внесување претприемачка култура
во сектори кои традиционално биле
сметани дека се надвор од доменот на
претприемачко однесување. Ова особено важи за социјалните претпријатија, кои внеле претприемачки пристап
во испораката на социјални, здравствени и образовни услуги.

Сите активности што се под чадорот
на социјалната економија и социјалното претприемништво, се разбира, исто
така генерираат нови работни места
и помагаат да се зачуваат постојните
работни места, како што е случајот со
трансформирање на постојните корпорации во организации од социјалната економија (претежно работнички кооперативи) со цел да продолжат
со работа, откако нивните претходни
сопственици заради различни причини
решиле да ги напуштат. Исто така важно
е да се спомене дека од новите работни
места придобивка имаат лицата на кои
им е потешко да пристапат на пазарот
на трудот, како жените и младите.

Рамка 28: Преземање од страна на работниците: Случајот Сералеп
Основана во 1921 година, Сералеп е француска компанија што произведува
керамички изолатори. По 80 години активност, таа беше преземена од Акционерскиот фонд на САД во 2001 година и ликвидирана три години подоцна. Наместо
да гледаат како се затвора нивната фабрика, работниците на Сералеп одлучиле
да ја трансформираат, со помош на мрежата на кооперативни институции, во
кооператива што ќе биде во сопственост на самите вработени.
За помалку од една година, компанијата од состојба со нето загуби стана профитабилна и се прошири. Овој тренд продолжи и понатаму. Овој процес на
трансформација беше придружен и поддржан од УРСКОП Рон-Алпс, една од
12-те француски регионални унии на работнички кооперативи. Нејзината мисија
е да се охрабрат размени и средби, споделување искуства и заеднички проекти
меѓу кооперативите во нејзината мрежа. Трансформацијата од акционерска компанија во работничка кооператива беше овозможена од различни иницијативи
за мобилизација на средства, и тоа не само од работниците, туку и од локалната
заедница. Исто така се приклучи и кооперативното движење за заеднички
средства и обезбеди дел од потребниот капитал, овозможувајќи да се обезбеди
успех за иницијативата.
Извор: Bruno Roelants, Valerio Pellirossi and Olivier Biron (eds. ), Cooperatives,
Territories and Jobs: Twenty experiences of cooperatives active in industry and
services across Europe, CECOP (2011), available on www.cecop.coop
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Во последниве години, сè повеќе акцент се става на социјалната економија
и социјалните претпријатија со цел да
се ублажат ефектите од економската
криза и доколку е можно да понудат
пат кон различен модел на економски
раст. Меѓу факторите што придонесуваат кон овој тренд, како што видовме,
е и промената во начинот на потрошување којшто води кон поголема побарувачка за лични услуги и услуги за
заедницата што не можат толку лесно
да ги обезбедат постојните приватни
и јавни актери. Како резултат на тоа,
постои поголема потреба за организации од социјалната економија и во
традиционалните сектори во кои тие
отсекогаш работеле, но и во новите
области на дејствување.
Кооперативните банки се сè повеќе
барани за обезбедување кредит за
малите и за средните претпријатија,
кои се скелетот на европската економија (во Италија, на пример, кооперативните банки имаат 7% од уделот на
пазарот на финансиските услуги, но
обезбедуваат над 20% од кредитите
за малите и за средните претпријатија).
Слично, во земјоделскиот сектор задружната форма е особено корисна за

постигнување економија од обем што
е неопходна за да се биде конкурентен
на денешниот меѓународен пазар без
да се компромитира сопственичката
структура на земјиштето, што во многу европски земји се всушност мали
фарми, често во семејна сопственост.
Вмрежената управувачка структура
на многу организации од социјалната
економија исто така се покажува како
добар начин да се раководи со мрежите од мали и средни претпријатија
и да се зачува нивната конкурентност.
Во некои земји организациите од социјалната економија исто така преземаат сосема нови сектори на дејност
- во Обединетото Кралство, на пример,
по политиката за „големо општество“,
кооперативите влегуваат во полето на
образованието, па околу 400 училишта
веќе се раководени во форма на кооперативи. Слична појава се одвива и
во Шведска во однос на услугите за
детска грижа и нега за стари лица и во
неколку други земји организациите од
социјалната економија ја преземаат
испораката на услуги од општ интерес,
и тоа од превоз, до обезбедување обновлива енергија.
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Рамка 29: Експериментирање со нови форми на социјално управување
во секторот домување: случајот со Рочдејл бороувајд хаусинг
Во Обединетото Кралство, како резултат на низа законодавни реформи, од
непрофитните организации се бара да раководат (или директно да поседуваат)
големи површини за социјално домување што претходно биле во сопственост
и раководени од локалните совети. Овој процес бил голем предизвик заради
самиот факт што структурите за домување што тие ги преземаат од јавниот
сектор биле лошо раководени и се соочувале со многу проблеми, вклучувајќи
занемарено одржување, вандализам и антисоцијални однесувања од страна на
станарите кои и самите не ги добивале услугите, а имаат и малку можности за
вработување.
Некои организации одговориле на овој предизвик така што радикално го промениле претходниот модел за раководење и управување, одејќи во насока на
развивање управувачки системи што ќе ги вклучуваат жителите и ќе бидат поефективни во следење на работата на одборот (следејќи го основниот принцип на
организациите од социјалната економија). Една од најиновативните и најуспешни
организации во оваа смисла е Рочдејл бороувајд хаусинг (РБХ), обезбедувач на
социјално домување базирано на членство од Рочдејл. Откако ја презеде сопственоста врз домовите кои претходно ги поседувал Советот на Рочдејл, РБХ сега
поседува и раководи со околу 13.750 домови во општината Рочдејл.
Со РБХ раководи одбор што е составен од станарите, како и независно назначени
лица и лица назначени од Советот. Почнувајќи од 2013 година, РБХ ќе ја промени
својата управувачка структура за да ги вклучи поактивнои станарите и вработените во процесот на донесување одлуки и управувањето со организацијата. За
да се постигне оваа цел, РБХ формира претставничко тело со задача да направи
стратешка рамка, да го следи и набљудува процесот и да назначува (отстранува)
членови во Одборот на директорите. Претставничкото тело, кое исто така ќе има
задача да комуницира со членовите, е составено од 15 претставници на станарите, 8 претставници на вработените, 2 претставници на Советот, 3 назначени
претставници од надворешни организации и 3 претставници од Организацијата
за менаџирање на становите, организација на станарите која нуди услуги за
одржување. Самата можност да назначуваат членови во Одборот на директорите му дава вистинска моќ на претставничкото тело не само во следењето на
раководењето со организацијата, туку и во следењето на отчетноста и транспарентноста, осигурувајќи дека со организацијата се управува во најдобар интерес
на сите нејзини засегнати страни.
Повеќе информации ќе најдете на: www.rbhousing.org.uk
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Брзиот одговор на социјалните претпријатија на новите потреби може да
се припише на концептот за социјална
иновација, што стана многу популарен
во изминативе години. Заради нивната
близина до корисниците и локалниот
контекст, социјалните претпријатија се
идеално позиционирани да им излезат во пресрет на новите потреби во
општеството и да развијат иновативни
решенија за тие потреби. Социјалната
мисија на овие организации, во комбинација со нивната претприемачка
природа, осигурува дека иновациите
во кои се ангажирани имаат за цел
да се обрне внимание на социјалните прашања. Историски, социјалните

услуги кои сега се дел од системот се
примери за иницијативи на социјална
иновација што започнале во рамките
на социјалната економија и сега истото
се случува во однос на новите сектори на дејствување, како образование,
обновлива енергија или интеграција
на емигрантите.
Рамка 31: Екопауер– обновлива
енергија низ цела Белгија

Во 1987 година две швајцарски кооперативи, кои подоцна ќе станат познати под името „Mobility car sharing“,
го отворија својот бизнис. Секоја од
нив започна со по еден автомобил,
членови кои можеа да се избројат
на прстите од една рака и неколку
резервни клучеви. По 24 години, по
нивното здружување и промената на
името, Мобилити стана најголемата
програма за заедничко возење автомобили во Европа: 100.000 потрошувачи заеднички возат 2.600 возила.
Речиси половина од овие клиенти
одлучиле да откупат дел и да станат
членови, убедени во бизнис-моделот
што нуди користење автомобили што
е евтино и не ў штети на животната
средина.

Екопауер е белгиска кооператива што
финансира проекти за обновлива
енергија, давајќи му на секој граѓанин можност да инвестира во производството на обновлива енергија
и нејзино рационално користење.
Средствата ги собира од членовите (во моментов кооперативата има
40.000 члена) и главно ги инвестира
во проекти, како што се електрани
што работат на растително масло
или турбини на ветер. Екопауер исто
така снабдува со зелена енергија 1,
1% од домаќинствата во Фландрија.
Акционерите може да купат акции
по цена од 250 евра и секој акционер има право на глас на Генералното
собрание на Екопауер. Профитот за
акционерите е ограничен на 6% заради статусот на кооператива на Екопауер, но ова значи дека финансискиот
вишок може да се искористи за да се
финансираат помалку профитабилни
проекти. Екопауер расте, но се обидува тој раст да биде контролиран,
со цел да се максимира додадената
вредност што може да ў ја даде на
општеството, наместо едноставно да
остварува заработувачка.

Повеќе информации ќе најдете на:
www.mobility.ch

Повеќе информации ќе најдете на:
www.ecopower.be

Рамка 30: Заедничко возење автомобили
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Клучни предизвици
И покрај позитивното влијание што
организациите од социјалната економија го имаат врз нивните заедници и
европската економија, како и општество во целина, тие сè уште се соочуваат
со значајни бариери во нивниот развој.
Првата е недоволна видливост што сè
уште влијае врз овој сегмент од економијата (вклучувајќи ги и медиумите)
што за возврат води кон недоволна
свесност и признавање на социјалната
вредност што ја создаваат. Како резултат на тоа, нашата главна економска
култура сè уште е таа што се фокусира на самоинтерес и индивидуална
иницијатива, наместо на колективно и
алтруистичко однесување.

што е помалку развиена за организациите од социјалната економија и
социјалните претпријатија во однос
на корпорациите се мрежите за поддршка и инфраструктура што ќе обезбедуваат соодветни услуги за развој
на бизнисот. Тие може да варираат од
стратешко планирање и консултантски услуги, до бизнис инкубатори специјално скроени за потребите на организациите од социјалната економија
и социјалните претпријатија. Во некои
случаи, овие организации се обиделе
да го надминат овој предизвик со тоа
што основале свои мрежи, конзорциуми и претставнички организации да
ги вршат овие функции, но понудата
на овие услуги сè уште не одговара на
побарувачката.

Недоволната свесност не е само резултат на недоволната медиумска покриеност, туку е резултат на недоволната
едукација за овие прашања. Иако часовите по претприемништво почнуваат
да стануваат дел од наставните програми на факултетите и бизнис-школите,
формалното образование и обука за
социјално претприемништво и социјална економија сè уште отсуствуваат во училниците. Ова, исто така, значи
дека е многу потешко организациите
од социјалната економија да најдат
кадар и раководители со соодветен
менталитет, вештини и компетенции,
отколку за конвенционалните бизниси.

Пристапот до финансии е уште едно
прашање што влијае врз организациите од социјалната економија, кои често
имаат тешкотија да добијат пристап
до истите можности за финансирање
што им се достапни на конвенционалните претпријатија заради нивните
карактеристики. Големо внимание му
се посветува на ова прашање и се развиваат нови опции, од инвестиции со
социјалното влијание, до специјални
финансиски инструменти (како Европскиот фонд за социјално претприемништво, создаден неодамна како вид
инвестициско средство на ЕУ што се
фокусира на финансирање на социјалните претпријатија).

Недостатокот од специјализирана обука и образование е една од причините
зошто организациите од социјалната
економија имаат помала конкурентноство споредба со конвенционалните бизниси. Друга важна димензија

Дополнителен предизвик е недоволно
воедначената регулатива во различни
земји. Како што видовме, за разлика
од конвенционалните бизниси, претпријатијата што им припаѓаат на секторот на социјална економија и социјал-
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но претприемништво различно се
признаваат и регулираат во различни
земји и ова претставува значајна бариера за нивниот развој, особено надвор
од националните граници. Дури и во
рамките на многу земји, организациите
од социјалната економија се развивале спонтано, и тоа оддолу нагоре, без
сеопфатна стратегиска поддршка или
регулаторни рамки што би придонеле
за нивниот раст и развој. Случајот со
италијанските социјални кооперативи
е добар пример за ова, зашто ова било
сосема нова организациска форма што
нуди нови социјални услуги кои првенствено се родиле од инцијативата на
група волонтери, и покрај законскиот
контекст што не го признавало овој
вид претпријатие додека не бил донесен таков закон во 1991 година.

Зајакнување на
социјалната економија и
социјалните претпријатија
Што може да се направи за да се надминат предизвиците посочени во
претходниот дел?
Еден начин за подобрување на видливоста на организациите од социјалната
економија и социјалните претпријатија,
како и зголемување на јавната свест за
нивното влијание е да се промовираат
повеќе и подобри истражувања за овој
сектор, почнувајќи со посистематско
собирање податоци.
Подобрите истражувања треба исто
така да се преточат во подобро градење на капацитетите за организаци-

ите од социјалната економија, почнувајќи со специјализирани програми за
високо образование. Со цел да се разберат карактеристиките и движечките сили на социјалните претпријатија,
како и нивните сличности и разлики
низ цела Европа, европските истражувачки мрежи (ЕМЕС, ЦИРИЕЦ, СЕЛУСИ,
ТЕПСИЕ, ГЕМ) спровеле голем број
анкети и студии, со средства од Европската комисија и од приватни фондации. Дел од овие истражувања се
вградуваат во програмите за поддршка
на високото образование, како она на
УнЛтд (видете во рамка 38), што работи
со 40% од англиските универзитети
за да им помогне да создадат култура на социјално претприемништво
и да го изградат својот капацитет за
да обезбедат појдовна поддршка на
лица и студенти кои сакаат да создадат
социјално претпријатие. Неколку универзитети, често во партнерство со организации од социјалната економија,
исто така отвораат нови истражувачки
центри (како Центарот за социјална
економија во Белгија и Еурицсе во Италија) и специјализирани магистерски
програми посветени на прашањата
од социјалната економија, како раководење со социјални претпријатија или
социјална иновација. Меѓутоа, вреди
да се спомене дека повеќето социјални
претприемачи генерално не завршиле
факултет, туку доаѓаат од сите области
на животот.
Друга можна област за подобрување
се однесува на врската меѓу социјалната економија и претпријатијата и
институциите од јавниот сектор. Ова
подетално ќе биде анализирано во
поглавје 7.
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Рамка 32: Социјалните претпријатија и јавниот сектор: однос со повеќе
аспекти
Со текот на годините, односот меѓу јавниот сектор и социјалните претпријатија
добивал различни форми. Главните би можеле да се сумираат на следниот начин:
• Стратегија за поддршка - оваа стратегија се состои од субвенција што се дава
на приватни обезбедувачи на социјални услуги (на пр. социјални претпријатија) со многу малку ограничувања или услови за нејзино користење (на пр.
средства за отпочнување нови социјални претпријатија);
• Стратегија на стимулации - со оваа стратегија, распределбата на јавни ресурси
на приватните обезбедувачи е врзана со исполнување конкретни задачи и
цели што ги поставува јавната администрација. Пример за ова е намалувањето
на трошоците за вработување на загрозените работници;
• Стратегија за склучување договор - во овој случај јавната администрација
склучува договор со приватен обезбедувач за испорака на специфична услуга
според параметрите на јавната администрација. Ова е најраспространета и
најпозната практика, особено во полето на обезбедување социјални услуги;
• Стратегија на ваучер - корисниците имаат право на одредени услуги со
финансирање обезбедено од јавната администрација. Оваа стратегија се користи во неколку земји (Франција, Италија и Белгија) со цел да се финансира
побарувачката за услугите за згрижување деца и стари лица.
Меѓутоа, сите стратегии немаат исто влијание врз организациите од социјалната
економија. Особено стратегиите за склучување договор понекогаш ја ограничуваат иновацијата, бидејќи се фокусираат на испораката на услуги според добро
дефинирани параметри. Стратегиите на ваучер и стимулации, од друга страна,
овозможуваат поголема слобода за генерирање нови видови услуги и нови
стратегии за испорака на услугите, давајќи ў предност на иновацијата, а во некои
случаи (особено ваучерите) искористување приватни извори на финансирање.
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Исто така би можело да се изгради
поблизок однос меѓу организациите
од социјалната економија и социјалните претпријатија и светот на профитните приватни корпорации. Како што
видовме во рамките на дискусијата за
практиките за општествена одговорност на претпријатијата, тоа почнува
да се случува на различни начини: од
поддршката што се обезбедува од профитните претпријатија за организациите од социјалната економија преку
практиките за ООП, преку интеграција-

та на обесправените лица обучени од
страна на социјалните претпријатија
да работат во профитните претпријатија или преку директно купување од
страна на профитните корпорации на
добра и услуги произведени од социјалните претпријатија. Исто така, се
појавува потесна соработка со приватниот сектор во финансискиот сектор
со актери кои наменуваат ресурси за
инвестициски стратегии што не би донеле само финансиска заработувачка,
туку и би имале социјално влијание.

Рамка 33: Општествена одговорност на претпријатијата: обезбедување
поддршка за социјалните претпријатија во зачеток
Визијата на софтверската компанија САП е да се развие во општествено одговорна компанија. За оваа цел, таа ги поддржува социјалните претпријатија со
обезбедување грантови за создавање и управување соинкубатори за социјален
бизнис. Исто така, обезбедува школарини за новите социјални претпријатија
кои имаат придобивка од конкретни бизнис совети, подучување и менторство
обезбедени од инкубаторот кој исто така нуди работен простор и пристап до
заедницата на социјални претприемачи. Комбинацијата на обезбедување на
сите услуги на едно место и инкубатор за „претпријатие со социјално влијание“
била дизајнирана и спроведена од „iq consult“, и самата социјално претпријатие
што исто така води екстензивна програма за помош на невработените преку
самовработување, користејќи микрофинансирање за почнување свој бизнис.
Програмата САП започна во Германија и се планира нејзино проширување во
други европски земји.
Освен поддршката за почеток и првичен развој на социјалните претпријатија преку инкубатори, САП, во соработка со „iq consult“, исто така има развиено „онлајн“
платформа за социјални претприемачи, за да може да се дојде до нивните идеи
и бизнис-потенцијал уште во раните фази и да се најде поддршка за отворање
социјално претпријатие.
Повеќе информации ќе најдете на: http://socialimpactenterprise.eu
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Социјална економија – промотор на квалитетни социјални услуги и социјална
инвестиција
Кони Ројтер, генерален секретар на
СОЛИДАР
СОЛИДАР е европска мрежа на НВО
кои работат на унапредување на
социјалната правда, демократија и
еднаквост во Европа и низ целиот
свет. Нашите членови претставуваат
граѓански движења, здружувајќи
милиони поединци, преку локални,
регионални и национални здруженија.
Тие имаат долга традиција во полето
на социјални услуги, образование,
обука, рекреација и културни
активности. Како граѓанско движење и
актери на социјалната економија, тие
придонесуваат за социјална кохезија
на локалните заедници, охрабруваат
граѓанско ангажирање и мобилизираат
социјален капитал. Од нивното
основање, нашите организации се
залагаат за поддршка на ранливите и
загрозените лица. Тоа е и продолжува
да биде нашата цел за да се промовира
социјална инклузија, да се овозможи
активно граѓанство и да се фокусира
на заедничкото и јавното добро, а не на
максимизирање на профитот.
Индивидуалното неприсвојување
на капиталот, заедничкиот имот
и демократското заедничко
донесување одлуки во социјалната
економија овозможуваат вертикална
редистрибуција на ризиците и вишокот.
Социјалната инвестиција станува
реалност кога буџетите и стратешкиот
фокус имаат за цел да го промовираат
заедничкото добро, колективната
благосостојба, социјалниот напредок
за сите и зајакнувањето на луѓето.
Социјалната и солидарната економија
не е поттикната од „лесната
заработувачка“. Обезбедувањето
услуги не е само за да се заработи, туку
да се даде вредност на универзалната

покриеност, квалитет, одржливост,
пристапност, волонтерство и граѓанско
општество.
Квалитетните социјални услуги
се нераскинливо поврзани со
пристојната работа и квалитетно
вработување. Без оглед дали станува
збор за здравствени, социјални или
образовни услуги, сè се сведува на
работата со луѓе. Ниските цени кои
одредени комерцијални компании
може да ги понудат често се резултат
на ниските плати што ги исплаќаат
и немањето колективни договори.
Претпријатијата кои не се за профит
што се карактеристика на нашите
обезбедувачи на услуги, не можат да
им бидат конкуренти на овие компании
ако продолжат да се фокусираат
на јавното добро, квалитетот и
холистичкиот пристап за помагање на
луѓето.
Низ цела Европа, социјалната
економија игра одлучувачка улога во
економската и социјалната инклузија.
Нејзината специфичност го оправдува
привилегираниот статус даден на
социјалните претпријатија базирани
во граѓанското општество и силната
поддршка од јавноста. Меѓутоа,
разурнувачкото социјално влијание на
финансиското штедење и недоволните
јавни инвестиции за социјална кохезија,
ставањето акцент на конкурентноста
на цените и индивидуализмот
сериозно го загрозуваат секторот,
неговата долгорочна и квалитетна
посветеност, нејзините универзални
вредности и принципи. Крајно време
е да се промовираат овие економии
како израз на основните вредности
на Европската Унија: солидарност
и разновидност, еднаквост и
демократија.

Поглавје 7
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Јавни политики за социјалната
економија и социјалното
претприемништво
Придобивките што ги имаат организациите од социјалната економија за
општеството се признаени од страна
на владите на европско, на национално и на регионално ниво, а во некои
случаи се дури и поттикнати и олеснети преку посебни стратегии и планови
за поддршка.
Многу често, преку поддршка за создавање и развој на организациите од
социјалната економија, јавните политики успеале да ги решат проблемите со
вработувањето и другите социјални и
економски прашања на многу поефикасен и поефективен начин, отколку
едноставно да се потпрат само на јавниот или приватниот сектор, со што
се остварува поголема вредност за
парите на даночните обврзници.
Во ова поглавје се дава преглед на
најзначајните јавни политики на европско и на национално ниво со кои им се
дава поддршка на социјалната економија и на социјалните претпријатија.

Поддршката од ЕУ за
социјалната економија
Институциите на Европската Унија, а
особено Европскиот парламент, Европската комисија и Европскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК)
сакаат да го зајакнат развојот на со-

цијалната економија и социјалното
претприемништво преку низа стратешки иницијативи.
Првата конвенција на граѓанско
општество организирана на европско ниво, што се одржа во октомври
1999 година по иницијатива на ЕЕСК, ја
потврди важната улога што треба да
ја одиграат граѓанските организации
во развивањето на партиципативен
модел на општеството, како и формулирањето и спроведувањето политики со кои ќе се зголеми довербата во
демократскиот процес. На социјалната економија со нејзиниот партиципативен карактер и вклучувањето
на засегнатите страни ў беше дадено
признание заради нејзиниот потенцијал да помогне да се модернизира
европскиот систем за социјална заштита и активно да се вклучат граѓаните
во изнаоѓањето и испораката на решенија за некои од најголемите општествени предизвици. Организациите од
социјалната економија од цела Европа
се директно претставени во ЕЕСК.
Во 2003 година, Советот на ЕУ ја усвои
Регулативата за статутот на Европското
друштво на кооперативите (ЕДЗ) со цел
да се поддржи развојот на прекуграничните и меѓунационалните активности на кооперативите.
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Во 2004 година, Европската комисија
го издаде „Коминикето за промоција на
задружните друштва во Европа“, со кое
повика да им се обрне поголемо внимание на новите земји членки и земји
кандидатки, во кои кооперативниот
сектор е релативно неразвиен.
ЕУ исто така даде поддршка за отпочнувањето и растот на многу иницијативи
споменати во претходните поглавја
на локално или на национално ниво,
особено преку Европскиот социјален
фонд и Европскиот фонд за регионален развој. Регулативите за работата
на овие два фондови за периодот 20142020 предвидуваат „унапредување на

социјалната економија и социјалното
претприемништво“ како конкретен
приоритет на инвестирањето.
Исто така, ЕУ го промовира експериментирањето во полето на социјалната
економија, размената и соработката
меѓу европските земји, идентификувањето и ширењето на добрите практики (вклучувајќи ги легислативните и
организациските форми), како и обука
за нови професионалци од областа
на социјалната економија. Преку овие
иницијативи, ЕУ дала свој придонес
кон иновацијата на политики за социјална кохезија во рамките на земјите
членки.

Рамка 34: Иницијативата на Европскиот социјален фонд „ЕКВАЛ“ (EQUAL)
Најголемата европска инвестиција во развојот на социјалната економија била направена
во рамките на иницијативата „ЕКВАЛ“ (EQUAL), иновативна и експериментална гранка на
Европскиот социјален фонд (ЕСФ) во програмскиот период 2000-2006. ЕСФ инвестира
над 300 милиони евра во над 420 партнерства, кои се фокусираа на: (1) изнаоѓање нови
начини за подобрување на регулаторните услови за социјалните претпријатија (на пр.
јавни набавки, мерење на влијанието); (2) поддршка за формирањето нови социјални
претпријатија (особено социјални претпријатија за интеграција во работната средина и
во секторите кои растат, како што се животната средина, туризмот, услугите за обезбедување грижа во локалната заедница); (3) подобрување на квалитетот на менаџирањето и
пристапот до финансиски средства; (4) реплицирање на успешните модели на социјални
претпријатија; (5) придонес кон локалниот развој.
Иницијативата „ЕКВАЛ“ ја пилотира јавната поддршка за социјалната економија и беше
пионер во многу земји, бидејќи ги собра на едно место јавните, приватните и граѓанските
организации со цел да се справат со сите форми на дискриминација и нееднаквост на
пазарот на трудот и за оние кои веќе работат, но и за оние кои бараат работа. Иницијативата „ЕКВАЛ“ посочи на добрите практики, ги дисеминира и направи тие да станат дел
од системот. Партнерствата остварени во рамките на „ЕГУАЛ“ го стимулираа, поддржаа
и одржаа отпочнувањето и консолидацијата на бројни социјални претпријатија кои
придонесоа да се задоволат незадоволените потреби преку производство на добра од
општ интерес и услуги со кои се задоволуваат овие потреби.
Повеќе информации ќе најдете на: http://bit.ly/16TdO2L
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Социјалната бизнисиницијатива од 2011
Додека во некои земји членки (на пример, Италија и Обединетото Кралство)
биле усвојувани овозможувачки законодавства и социјалните претпријатија
се ширеле рапидново голем број полиња од општ интерес, во некои други земји социјалните претпријатија се
појавиле подоцна или, пак, уште не се
доволно вкоренети.
Социјалната бизнисиницијатива (СБИ),
промовирана во 2011 година, била најсеопфатната стратешка иницијатива на
ЕУ до денес чија цел била да се зајакне
развојот на социјалните претпријатија
на целиот континент. Разбрана од
страна на Комисијата како важен дел
од процесот на создавање единствен
пазар, со поттикнување на претприемништвото и зајакнувањето на политиките за вработување, СБИ има за цел
да креира низ цела Европа поволен
екосистем за развој на социјалните
претпријатија и социјалната економија,
воопшто.
Социјалната бизнис иницијатива препознава дека социјалните претприемачи се иноватори и двигатели на социјалната промена. Таа поседува мерки
за подобрување на видливоста и признавањето на социјалните претпријатија, за поедноставување на регулаторната рамка за да можат социјалните
претпријатија полесно да ги преминат
националните граници и за подобрување на пристапот до финансиски
средства за социјалните претпријатија.
Комисијата ги повика земјите членки и

регионите да развијат сеопфатни стратегии и да ги зголемат нивните напори
за промовирање на социјалните претпријатија, целосно искористувајќи ги
структурните фондови на ЕУ за оваа
цел. Понатаму, Комисијата предложи
во рамките на Програмата за социјална
промена и иновација 2014-2020 да се
воспостави финансиски инструмент на
ниво на ЕУ што ќе помогне да се развие
европскиот пазар за финансирање на
социјалните претпријатија со обезбедување сопственички и доверителски
инструмент и инструменти за споделување на ризикот.

Пакетот за социјално
инвестирање 2013
Во февруари 2013 година Комисијата го
објави коминикето за „Социјално инвестирање за раст и кохезија“, покажувајќи ја својата визија за модернизација
на состојбата во системот за социјална
заштита во контекст на долготрајната
економска криза, како и долгорочните структурни предизвици. Пакетот за
социјално инвестирање ги повикува
земјите членки приоритет да им биде
трошењето средства за да им се овозможи на луѓето целосно да придонесуваат за економијата и да учествуваат
во општеството. Тоа е илустрација како
земјите членки може да ги зајакнат нивните стратегии за активна инклузија и
поефикасно користење на социјалните
буџети. Се става акцент на важноста
од јавното инвестирање во развојот
и активацијата на човечкиот капитал
во текот на животот, но исто така се
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покажува што можат да направат приватниот и „третиот“ сектор за да ја подобрат социо-економската инклузија.
Пакетот за социјално инвестирање гинагласува потребата и можноста да се
инвестира во социјалната економија и
во социјалното претприемништво, бидејќи тие придонесуваат кон инклузивно вработување, развој на заедницата
и социјална иновација.

Национални и регионални
политики
Стратешките иницијативи на ниво на
ЕУ помагаат да се развијат и да се зајакнат рамките за поддршка и акциите
кои веќе постојат на национално и на
регионално ниво. Во Европа националните и регионалните стратешки акции
се осврнуваат на шест прашања, кои
може да се сметаат како „столбови“ на
сеопфатната стратегија за поддршка
за развој на социјалната економија и

социјалното претприемништво. Овие
прашања, кои се добро опишани во
стратешкиот документ за Социјалното
претприемништво подготвено од Антонела Ноја и Ема Кларенс од ОЕЦД,
накратко се илустрирани подолу.
Охрабрете, ангажирајте ги и зајакнете ги граѓаните и промовирајте
го социјалното претприемништво
меѓу младите
Вметнувањето на социјалното претприемништво во рамките на образовните активности за претприемништво
во училиштата, стручните училишта
и универзитетите е важен начин за
поттикнување понатамошен развој на
социјалната економија и претпријатија во Европа. Давањето можност на
младите да искусат работа во едно социјално претпријатие може да биде
дел од овие напори.

Рамка 35: Јавно-приватна иницијатива за промовирање на социјалната
економија меѓу младите
Пример за овој широк пристап може да се земе од иницијативата за промовирање
на социјалната и солидарната економија меѓу младите, иницијативата „Jeun’ESS“,
промовирана во Франција во јуни 2011 година, како јавно-приватно партнерство
меѓу неколку француски министерства и претпријатија и фондации од социјалната
економија. Јавните и приватните партнери ги споделуваат трошоците за голем број
акции за поддршка, кои се базираат на три столба: 1) да се промовира социјалната
економија меѓу младите; 2) да се поддржат иницијативите за младите во социјалната
економија; и 3) да се промовира и олесни интеграцијата на младите во социјалните
претпријатија.
Според истражувањето на „CSA-Avise“ од декември 2010 година, социјалната и солидарната економија се особено привлечни за француската младина - 80% од нив сметаат
дека би биле помотивирани да аплицираат за работа во некое „социјално претпријатие“, додека 48% би биле подготвени и самите да формираат социјално претпријатие.
Извор: http://www.jeun-ess.fr
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Исто така, националните и регионалните влади го поддржуваат зголемувањето на свеста, поттикнувањето и
давањето моќ преку помош за мрежите на социјалната економија и собирање на засегнатите страни на конференции, саеми или места за размена
на идеи и можности за отпочнување
и развивање социјално претпријатие.

Понудете услуги за развој на бизнисот и структури за поддршка
На социјалните претприемачи и на социјалните претпријатија, како и сите
други бизниси кои почнуваат со работа или се мали претпријатија, им е
потребна бизнис-поддршка. Меѓутоа,
земјите членки и регионите препознаваат дека информациите, советите, консултантските услуги и услугите
за подучување за социјалните претпријатија треба да бидат конкретни
и да се осврнат на сите аспекти на

раководењето за да им помогнат на
социјалните претпријатија да ја остварат својата социјална мисија и економска одржливост. Обезбедувањето
комбинирана поддршка, што вклучува
и општа бизнис-поддршка и поддршка
специфично скроена да ги задоволи
потребите на социјалното претпријатие, се покажале како ефективен пристап за поддршка на отпочнувањето и
развојот на социјалните претпријатија,
како и помошта за развој на бизнисот и
давањето поддршка на односите меѓу
социјалните претпријатија и организациите од социјалната економија кои
се вклучени во обезбедувањето на таа
поддршка.
Како дел од понудата за комбинирана
поддршка, не само владите, туку и организациите од социјалната економија
воспоставуваат специфични структури
за развој на бизнисот и поддршка, како
што се парковите за иновација (рамка
36) и инкубаторите (рамка 37).

Рамка 36: Паркот на социјална иновација во Билбао, Шпанија
Паркот на социјална иновација во Билбао, Баскија, има визија да стане „социјална
силиконска долина“. Раководен е од Баскискиот центар за иновација, претприемништво и развој на нови бизниси Денокинн (Denokinn), што го поседуваат локалните
власти од баскискиот регион. Активностите на паркот се насочени кон креирање
можности за вработување во областа со економски и социјални проблеми, изнаоѓањето иновативни решенија за незадоволените социјални потреби и нивна
трансформација во бизнис-можности, каде самите актери може да бидат дел од
решението. Паркот главно работи на развивање големи социјални претпријатија,
што имаат големо влијание и се со висок потенцијал да бидат реплицирани.
Паркот обезбедува простор каде поединците, организациите од социјалната
економија, добротворните организации, НВО, приватни бизнис и непрофитни
институции може да се сретнат за да креираат нови продукти и услуги кои водат
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кон креирање работни места. Во Паркот има неколку механизми, вклучувајќи „Лабораторија за социјална иновација“ за создавање нови социјални претпријатија,
која нуди инкубаторски услуги (обука, менторство итн. ), „Академија за социјална
иновација“, која нуди обука за социјалната економија и пристап до меѓународните
мрежи за негување и ширење на новите социјални претпријатија. Исто така постои
„FABLab“ (лабораторија за фабрикација), која претставува мала работилница опремена со голем број компјутерски контролирани флексибилни алатки што помагаат
да се трансформираат идеите во реални продукти преку дигитална фабрикација. Во
однос на можностите за финансирање на новите потфати за социјална иновација,
Паркот ќе придонесе за проширување на можностите за финансирање преку
воспоставување „берза на социјални бизнис“, место каде може да инвестираат
поединците, компаниите и јавниот сектор за развивање нови можности и во нови
бизниси кои ќе станат реалност.
Повеќе информации ќе најдете на: http://www.socialinnovationpark.com
Рамка 37: Инкубаторите „NESsT“
„NESsT“ ги поддржува социјалните претпријатија во сите фази од развојот и работи
во 10 земји низ целиот свет, како Хрватска, Чешка, Унгарија, Романија и Словачка.
Обезбедува финансиска поддршка, како и градење на капацитетите и менторство
за социјалните претпријатија како во фазата пред, така и во фазата на нивно основање, како и постојана поддршка, што вклучува консолидација и ширење. „NESsT“
е основан во 1997 година како непрофитна организација со цел да се промовира
социјалното претпријатие како ефективен и одржлив модел за решавање на
критичните општествени проблеми. Има развиено „пристап на портфолио“, што
обезбедува скроена и повеќегодишна поддршка за социјалните претпријатија со
цел да им помогне да остварат социјално влијание.
Преку натпревари, „NESsT“ ги идентификува социјалните претпријатија со социјално влијание и потенцијал за системска промена и обезбедува поддршка,
вклучувајќи обука и менторство во траење од околу 9 до 12 месеци, период во кој
организацијата или поединецот може да ги развијат нивните бизнис идеи. По ова
следува период од 2 до 4 години на инкубација кога се нуди финансиска поддршка/
инвестиција (преку грантови и/или кредити и сопственичкифонд) и пристап до
Бизнис советодавната мрежа и значајни можности за учење од другите. Успешно
инкубираните социјални претпријатија може да добијат зголемени финансиски
инвестиции и поддршка за градење на капацитетите од „NESsT“ за да го развијат
својот бизнис и да го зголемат нивното социјално влијание. Влијанието е во срцето
на портфолиото на „NESsT“, па затоа за секое социјално претпријатие се развиваат
соодветни мерки што овозможуваат да се измери и управува со нивното влијание
(и финансиски и социјално).
Повеќе информации ќе најдете на: http://www.nesst.org
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Обезбедете одржливи финансиски
средства за да им помогнете на
социјалните претпријатија од нивното
основање до нивното проширување

Друга клучна улога на јавната политика
е да се стимулира развој на пазар за
социјално финансирање што ќе овозможи развоен капитал за социјалните
претпријатија. Некои земји членки и
региони започнале да развиваат нови
инструменти, користејќи го Европскиот социјален фонд и ЕРДФ, за зајакнување и на понудата на пазарот (преку
обезбедување гаранции, квази капитал
или кредити за финансиските посре-

дници или банки), како и на побарувачката (преку градење на капацитетите и
планови за подготвеност за инвестирање во социјалните претпријатија за
поддршка на консолидацијата, растот
и ширењето).
Во поново време, некои земји членки
започнаа да експериментираат со иновативни институционални аранжмани
меѓу јавните власти и финансиските
институции, на пример преку планови
за коинвестирање со приватниот сектор и што не бараат само финансиски,
туку и социјален поврат на инвестицијата.

Рамка 38: Помош за социјалните претприемачи да започнат и да ја прошират социјалната економија: моделот на „UnLtd“
„UnLtd“ беше основано од страна на водечките организации од Обединетото
Кралство што го промовираат социјалното претприемништво. Нејзин главен
финансиски ресурс е приходот од 100 милиони фунти доверени од Милениумската комисија на Обединетото Кралство. Директно или преку своите партнери
во мрежата (на пр. универзитети, инкубатори, агенции што обезбедуваат бизнис
поддршка за социјалните претпријатија) може да поддржи околу 1.000 лица
годишно да започнат нивно социјално претпријатие за социјална или еколошка
корист, со комбинација од готовина, развојна поддршка и вмрежување.
Поддршката во готовина се доделува врз основа на моделот за фазата на развој
во кое се наоѓа социјалното претпријатие – создавање, развој, консолидација
и раст:
ОБИДИ СЕ

НАПРАВИ ГО

ИЗГРАДИ ГО

- до 15.000 фунти
- до 5.000 фунти
- до 500 фунти
- за исклучителни - за постоечки пот- да се развие доверба и претприе- луѓе да го зафати амбициозни
да растат, но не
мачки вештини
почнат патот, да
изградат претпри- мора со национ.
емачки вештини и размер
капацитет

Извор: http://unltd.org.uk/journey/

БРЗ РАСТ
- до 20.000 фунти
- може да се даде
на потфати во која
било фаза на развој
- за амбициозни
кои сакаат брзо да
се шират
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Поддржи го пристапот до јавните
пазари
Еден од клучните начини на кои јавните власти се обидуваат да промовираат
пристап на социјалните претпријатија
до пазарот е преку поотворени јавни
набавки за секторот на социјалните
претпријатија. Европскиот закон за
набавки им овозможува на локалните
власти да вметнат извесни социјални
клаузули во нивните процедури за набавки и опис на надлежности, за да се
поттикне вработување на оние кои се
долго време невработени. Меѓутоа, користењето на овие услови за да се про-

мовираат социјалните претпријатија
сè уште е ограничено. Јавните власти
често не се сигурни како да ги вградат
социјалните клаузули во нивните спецификации на тендерите и често не се
добро запознаени со придобивките
што може социјалните претпријатија
да им ги дадат на локалните заедници.
Истовремено, на некои мали социјални
претпријатија им недостасуваа вештини, време и ресурси потребни да им
овозможат да се натпреваруваат на
јавните тендери. Затоа, некои влади го
поддржале градењето разбирање и
капацитети и меѓу локалните власти и
меѓу социјалните претпријатија.

Рамка 39: Користење на јавните набавки за да се постигнат
социјални цели
Во изданието на Европската комисија „Да се купува на социјален начин: Водич
за социјалните фактори што треба да се земат предвид во јавните набавки“ се
потенцира начинот на кој јавните набавки може да се користат за постигнување
на социјалните цели. Иако не е можно да се „резервираат“ договори за јавни
набавки за специфични организациски форми, освен во некои услови кога, на
пример, за „заштитените работилници“ кои вработуваат лица со хендикеп, може
да се воспостават мерки за да се отстранат пречките (на пр. барањата за капитал)
во процесите за набавки.
Во Шведска, на пример, Агенцијата за социјално осигурување ги вклучила организациите од социјалната економија, доброволните организации и малите
и средните претпријатија да ги разгледаат практиките за јавни набавки со цел
да се идентификуваат предизвиците со кои се соочуваат при подготовката на
тендерските документи.
Во Велс, Собраниската влада ставила силен акцент на користењет о на процесот
за јавни набавки за остварување на економските, социјалните и еколошките
цели. Европскиот социјален фонд се користи да се поддржи подобрувањето на
вештините и способностите за јавни набавки низ јавниот сектор преку четири и
пет годишни програми кои вклучуваат зголемување на свеста, развој на вештини, извршна програма за набавки и програма дизајнирана да се олеснат нови
пристапи за подобрување на јавните набавки, како вклучување на социјалната
економија.
Повеќе информации ќе најдете на: http://bit.ly/15IXazy
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Изградете законски,
регулаторни и фискални
рамки и користете ги
ефективно
Јавната политика исто така може да
помогне за развојот на социјални
претпријатија со воспоставување јасни законски дефиниции за социјалните
претпријатија со цел да се регулираат прашањата како што се даночниот третман или пристапот до јавните
пазари. Регулаторната рамка треба да
го препознае и да го направи транспарентен двојниот фокус на социјалните
претпријатија, одговарајќи на социјалните предизвици и постигнувањето
социјално и еколошко влијание и развивање средна и долгорочна одржливост на пазарот.

Со овозможувачка фискална рамка
се наградува социјалното влијание на
социјалните претпријатија. Иако многу други организации од социјалната
економија, како добротворните организации, може да имаат фискални
олеснувања, социјалните претпријатија немаат секогаш корист од даночните привилегии. Повеќето земји членки им даваат финансиски стимулации
на социјалните претпријатија со цел
да им помогнат да надминат одредени
тешкотии и да компензираат за одредени активности потребни за работата
со ранливите групи на луѓе, а исто така
го препознаваат нивното позитивно
социјално влијание. Може да се користат и индиректни фискални мерки
за да се помогне во поддршката на
инвестициите во развојот на социјални
претпријатија.
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Сеопфатна стратегија и добро
управување

на власт (национално, регионално,
месно и локално ниво);

Ефективната јавна поддршка за развој и зајакнување на социјалната економија и социјалните претпријатија
треба да биде базирана на сеопфатна
стратегија и добро управување. Заеднички карактеристики на ефективните
стратегии се:

• Воспоставување соодветни механизми за следење, мерење на влијанието и оценка;

• Дизајнирање и спроведување планови и дејствија во партнерство со
сите засегнати страни;

Двата примери за регионална и за
национална стратегија (рамки 40 и
41) илустрираат како овие принципи
функционираат во пракса.

• Развивање синергија меѓу дејствијата на различни оддели и нивоа

• Примена на едноставни административни правила и процедури за
испорака.

Рамка 40: Политиките за социјална економија во регионот на Прованса,
Алпите и Азурниот брег во Франција
Регионот на Прованса, Алпите и Азурниот брег во Франција има стратегија
за регионален развој во која се става акцент на важната улога на социјалната
економија. Еден од клучните столбови на стратегијата е регионалната програма
„ПРОГРЕСС“ (PROGRESS), која конкретно се осврнува на развојот на социјалната
економија. Тоа вклучува создавање опсерваторија за социјална економија и
постојан комитет за следење на социјалната економија. Регионалната стратегија
исто така го поддржува развојот на локални кластери на претпријатија преку
годишни договори за јавно финансирање заедничкипроекти меѓу фирмите ако
тие создаваат нови работни места и економски развој. Од постојните 26 кластери
за иновација и социо-економски развој, некои се специфични за социјалната
економија, како што е кластерот за услужни претпријатија или кластерот за
социјален туризам.
Извор: http://www.regionpaca.fr/economie-sociale-et-solidarite/progress-vers-uneautres-economie.html
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Рамка 41: Поуки од иницијативата „EКВАЛ“ на Европскиот социјален фонд
во Полска
Научените лекции и создадените капацитети од иницијативата „ЕКВАЛ“ (EQUAL) на
ЕСФ во Полска го олесни процесот на интегрирање на дејствијата за поддршка на
социјалната економија во системот во програмскиот период 2007-2013. Проектот
„ЕКВАЛ“ дава основа за политичко признавање на социјалните придобивки што
им ги даваат субјектите на социјалната економија и социјалните претпријатија
со различна законска форма. На оваа основа беа идентификувани шест главни
области на поддршка:
•

Помош за образовните институти за развивање менталитет и вештини
за социјално претприемништво;

•

Директна поддршка за социјалните претпријатија преку совети и обука,
грантови за отпочнување социјално претпријатие (до 5.000 евра по
лице) и премостување на поддршката од првичните шест на 12 месеци
на вистинско тргување (услуги за развој на бизнисот и покривање на
придонесите за социјално осигурување за вработените);

•

Поддршка за испорака на висококвалитетни услуги за отпочнување,
развој и поддршка на бизнисот преку воспоставување субрегионални
центри за поддршка на социјалната економија;

•

Воспоставување план за кредитирање (до 25.000 евра) со преференцијални услови;

•

Развој на паметно социјално тендерирање преку обука на службеници
за јавни набавки за користење на социјалните клаузули и социјалните
претпријатија во процесот на тендерирање за јавни набавки;

•

Платформи за дијалог, размена, учење и инструменти за заеднички
дејствија.

Извор: Министерство за регионален развој на Полска – Одделение за управување
со Европскиот социјален фонд, http://bit.ly/WhoAvv
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Гледиште на
Претседателството на Советот
Интервју со Сотирула Хараламбус, министерка за труд и
социјална заштита на Кипар (2008-2013)

Што е тоа што социјалната економија може, а профитните организации и јавниот сектор не можат да го
направат? Кои се нејзините најсилни
страни?
Најважната силна страна на социјалната економија е фактот што не е ниту
јавна ниту приватна, туку се смета како
трет сектор меѓу овие две. Тоа значи
дека социјалната економија може да
остварува социјални цели и да обезбедува услуги користејќи ги стратегиите
на пазарната економија. Целата заработувачка од активностите на актерите
на социјалната економија се инвестираат повторно за обезбедување услуги
за домаќинствата или поединците кои
имаат потреба од овие услуги.
Социјалната економија станува уште
поважна кога економските услови се
неповолни, како што е случајот со Европа во денешно време. Актерите на
социјалната економија исто така нудат
можности за вработување или развој
на вештините за лицата кои се под ризик да бидат маргинализирани, кои се
ранливи или се невработени подолго
време. Според извештајот на Европскиот економски и социјален комитет,
во социјалната економија се вработе-

ни речиси 6, 7% од населението во ЕУ
кое остварува заработка. Затоа, оваа
димензија на социјалната економија е
од непроценливо и незаменливо значење за Европа во обидот да се зајакне
социјалната инклузија, борбата против
сиромаштијата и подобрувањето на
можностите за работа.
Дали очекувате дека до 2020 година
социјалната економија ќе игра важна
улога и во економиите на земјите
членки во кои во моментов не е толку
развиена?
Пред сè, мора да разбереме дека социјалната економија е нов концепт на
ниво на Унијата, па затоа е нормално
што земјите членки се на различни
појдовни точки во однос на развојот
на секторот на социјалната економија.
Во Европа ние им даваме вредност
на добрите практики и учиме едни од
други, па затоа треба да се обидеме и
да учиме од нашите земји членки кои
имаат добри практики на социјалната
економија со цел да го развиеме секторот на социјалната економија низ цела
Европа. Кога подобро ќе се разбере
вредноста што социјалната економија
ја додава на националниот економски раст, таа може да се развива и во
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другите земји членки во зависност од
нивните национални структури. Иницијативата за социјален бизнис на Комисијата отвора нов прозорец за сите
нас уште повеќе да ги истражиме можностите кои ни ги дава социјалното
претприемништво и микрокредитите,
кои се важни компоненти на социјалната економија.
Исто така, важно е да се забележи уште
еднаш дека целите за 2020 година на
Унијата не се зацртани само како резултат на финансиските грижи. Имаме
и конкретни социјални цели. Унијата
сака да ја подобри лошата ситуација
со вработувањето, да постигне раст
со кој ќе се нудат многу работни места
и еколошки одржлив развој. Социјалната економија е една од оние алатки
за остварување на овие цели. Затоа
веруваме дека социјалната економија
треба да добие поголема важност во
следните години до 2020 г.
Што треба да направат националните креатори на политика за да им
помогнат на актерите од социјалната економија, социјалните претпријатија и микрофинансирањето за да се
развиваат уште повеќе во периодот
2014-2020?
Земјите членки и Унијата може да
формулираат политики за ефикасна
поддршка на актерите од социјалната

економија само ако ў оддадат признание за придонесот што таа го има за
економијата.
Земјитечленки треба да го насочат нивното внимание повеќе кон социјалната економија со цел да го реализира
својот потенцијал за постигнување на
нашите цели до 2020 за борба против
сиромаштијата и социјалната ексклузија, како и постигнувањето одржлив
и паметен раст. Еден од начините на
кои може да се помогне зада расте
секторот на социјалната економија е
да се дадат стимулации за актерите
на социјалната економија. На пример,
даночни олеснувања или стимулации
за да се вработат лица од ранливите
категории. Исто така, во оваа насока би
било корисно да се истражи улогата и
на Европскиот социјален фонд.
Во Кипар ние сме многу горди на нашата силна традиција на соработка, што
е еден од примерите на социјалната
економија во пракса, но знаеме дека
треба да гледаме кон иднината и да
истражиме и други перспективи што
може да ги понудисоцијалната економија. Во оваа насока, се подготвува
едно истражување со цел да се испитаат добрите практики во ова поле и
да се изработи потребната рамка за
основање и работење на социјалните
претпријатија во Кипар.
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Поимник
Замрзнување на активата
„Замрзнување на активата“ е законско
ограничување што спречува активата
на една организација да се користи
за остварување приватна добивка наместо за социјалната мисија на организацијата, како за време на активното
работење на организацијата, така и
во случај на нејзино пропаѓање или
продажба. Ова ограничување овозможува целата додадена вредност што ја
создала организацијата да остане на
располагање на заедницата од каде
потекнува организацијата.

Кооператива
Според дефиницијата на Меѓународната алијанса на кооперативите1 од 1995
година, поимот кооператива значи „автономно здружение на лица здружени
на доброволна основа со цел заеднички да ги остваруваат економските, социјалните и културните потреби и аспирации преку претпријатие кое е во
заедничка сопственост и демократски
управуваат со него“. Оваа дефиниција,
исто така, била усвоена во Препораката бр. 193, став 2 на Меѓународната
организација на трудот во 2002 година.

Фондација
Фондации се филантропски организации, кои се организирани и работат
1 Видете: http://www. ica. coop/

првенствено со помош на постојаноакумулирани доверени средства, а
заработката од нив се користи за потребите на специфична група луѓе или
за пошироката заедница. Главната класификација е меѓу фондации што доделуваат грантови и оперативни фондации. Вториве обезбедуваат социјални,
здравствени и образовни услуги.

Услуги од општ интерес
Овој поим се однесува на придобивките што ги има генералната јавност или
некоја непрецизирана група корисници. Спротивно на ова е самоинтерес.
Услугите од општ интерес покриваат
широк опсег на активности што имаат
силно влијание врз благосостојбата
и квалитетот на животот во целото
општество. Тие може да варираат од
основна инфраструктура (снабдување
со електрична енергија и вода, превоз, поштенски услуги, управување со
отпад) преку клучните сектори, како
здравство и образование, сè до социјални услуги.

Невладини организации
(НВO)
Дефиницијата „невладина организација“ обично се однесува на организации кои се независни од владите.
Овој израз почнал да се користи со
формирањето на Обединетите нации
во 1945 и одредбите од член 71 од глава 10 на Повелбата на ОН за консултативната улога на организациите кои
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не претставуваат влади, ниту пак земји
членки. Тоа е многу општ термин, кој
се користи и за меѓународни и за локални организации. Во некои земји се
користи како синоним за здружение,
често да се посочи на организациите
што конкретно работат во полето на
меѓународната соработка.

Непрофитни и
„незапрофит“
Најпознатата дефиниција ја дава Универзитетот „Џонс Хопкинс“. Според
оваа дефиниција, во овој сектор се
вклучени организации кои се: волонтерски; формални; приватни; самоуправувачки; и кои не распределуваат профит. Поимот „непрофитни“ се
однесува на организации кои мора
да го почитуваат ограничувањето за
распределба на профитот. Терминот
„незапрофит“ е поопшт и се однесува
на целта која ја остварува организацијата (што е нешто друго, а не профит).

Ограничување на
распределбата на
профитот
Ограничувањето за распределба на
профитот значи дека на непрофитната организација ў е забрането да ја
распределува нето-заработувачката
(доколку воопшто остварува), на поединците кои ја контролираат, како
што се членови, вработени, директори.
Ограничувањето за распределбата на
профитот постои со цел да се избегне

однесување кое води кон максимизирање на профитот. Ограничувањето
може да биде целосно (воопшто да не
се распределува профитот) или делумно (на организацијата ў се дозволува
да распределува профит до одреден
степен). Во некои случаи, ограничувањето за распределбата на профитот
се придружени и со замрзнување на
активата.

Социјална економија
Овој поим за првпат се појавил во
Франција на почетокот од 19-тиот век.
Овој пристап укажува дека главната
цел на организациите кои припаѓаат во овој домен е да им служат на
членовите на заедницата наместо да
остваруваат профит. Исто така, социјалната економија се базира на демократските процеси на одлучување,
што претставуваат структурна процедура за контрола на актуелните цели
на организацијата. Организации од
социјалната економија се здруженија,
кооперативи, задружни организации
(здруженија со заеднички интереси)
или во поново време, фондации и социјални претпријатија.

Социјално претпријатие
Според Иницијативата за социјален бизнис на Европската комисија
(SEC(2011) 1278), социјално претпријатие е чинител во социјалната економија чија главна цел е да има социјално
влијание, а не да остварува профит
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за сопствениците или акционерите.
Работи главно со обезбедување добра
и услуги за пазарот, на претприемачки и иновативен начин и го користи
профитот главно за постигнување на
социјалните цели. Се управува на отворен и одговорен начин и во тоа се
вклучени самите вработени, потрошувачи и други странки кои се засегнати
од неговите комерцијални активности.

Социјално
претприемништво
Поимот „социјално претприемништво“
се појавил во деведесеттите години
од минатиот век во англо-саксонските
земји. Опфаќа широк спектар на активности и иницијативи, вклучувајќи
социјални иницијативи во профитните
бизниси, институционални субјекти
кои имаат експлицитна социјална
цел, односи и практики кои носат социјални придобивки, претприемачки
трендови во непрофитните организации и потфати развиени во јавниот
сектор. Таквите иницијативи може да
бидат преземени од страна на поединци, непрофитни организации, јавни агенции или непрофитни организации во партнерство со профитни
претпријатија во обид да се балансира
корпоративната заработувачка со заложбата за општествена одговорност.
Од нив не се очекува да бидат насочени кон производство, ниту пак да
останат стабилни со текот на времето.
Генерално, социјалното претприемништво се толкува како активност што
ја преземаат одредени поединци или

групи, без притоа тоа да се однесува
на организациските карактеристики
и ограничувања (управувачки модели,
нераспределба на профит итн.) кои
го поддржуваат остварувањето на социјалните цели.

Социјално пазарна
економија
Поимот „социјално пазарна економија“
потекнува од периодот по Втората
светска војна кога се дискутирало за
формата за „нова Германија“.
Социјалната пазарна економија се
базира на два јасно одвоени, но комплементарни столба: на зајакнување
на конкуренцијата, од една страна и
мерките за социјална политика кои
гарантираат социјална правда преку
коригирање на негативните исходи и
зајакнување на социјалната заштита, од
друга страна.

Трет сектор
Овој поим главно се користи во научната литература за да се надминат
разликите меѓу многуте национални
модели. Се однесува на оние организации кои не се во јавна сопственост
(„државна“), ниту се приватни или
профитни („пазарни“). Овој поим става акцент на посредничката природа
на организациите кои им припаѓаат на
третиот сектор.
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Веб-страници
Европска комисија
Социјално претприемништво
http://ec.europa.eu/internal_
market/social_business/ index_
en.htm
Европски економски и
социјален комитет – ЕЕСК
(European Economic and Social
Committee - EESC)
http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.social-economycategory

На оваа веб-страница се даваат информации за
содржината, позадината и статусот на спроведување
на Иницијативата за социјален бизнис и на Акцискиот
план, како и информации во врска со работата на
Советодавната експертска група на Иницијативата за
социјален бизнис на Комисијата (ГЕЦЕС).
ЕЕСК е активен во полето на социјалната економија
повеќе од две децении, не само преку усвојувањето
бројни мислења релевантни за Комитетот, вклучувајќи ја
меѓународната димензија на социјалната економија, туку
и преку тековната работа на категоријата за социјална
економија на Комитетот, која е составена од 37 члена од
19 земји членки на ЕУ. Едно од поновите достигнувања
во областа на социјалната економија е нарачувањето на
студијата „Социјалната економија во Европската Унија“
објавена во 2012 година.

Чадор-организации од социјалната економија и социјалното претприемништво
Социјална економија во Европа
(Social Economy Europe)
http://www.socialeconomy.eu.org/

Претставничка институција за социјалната економија
на ниво на ЕУ. Целта и е да ги промовира социјалните
и економските придобивки од социјално економските
претпријатија и организации, да ги унапредува улогата
и вредностите на актерите од социјалната економија
во Европа и да ги зголеми политичкото и законското
признавање на социјалната економија, како и на
кооперативите, задружните друштва, здруженија и
фондации на ниво на ЕУ.

Европскатаконфедерација на
кооперативите и други претпријатија
во сопственост на вработените
(CECOP)
http://www.cecop.coop/

Европска конфедерација на кооперативите и други
претпријатија во сопственост на вработените што
се активни во индустријата, услужниот сектор и
занаетчиството, при што голем дел од нив се работнички
и социјални кооперативи. Членки се 25 национални
федерации од 16 земји членки на ЕУ.

Кооперативи Европа
(Cooperatives Europe)
http://www.coopseurope.coop/

Гласот на здружените претпријатија во Европа, во која
се претставени 91 членка од 35 европски земји од сите
бизнис-сектори што го промовираат бизнис-моделот на
кооперативи во Европа.

Европска федерација на етички и
алтернативни банки - ФЕБЕА
(European Federation of Ethical and
Alternative Banks – FEBEA)
http://www.febea.org/home.php
http://www.ethicalbankingeurope.
com/

Европска чадор-организација во која членуваат 25 етички
и алтернативни банки, штедилници и кооперативи за
кредитирање, компании за социјални инвестиции и
фондации, која обезбедува платформа за размена и
споделување искуства и за создавање алатки кои ќе
поттикнат зголемување на иницијативите во полето на
алтернативното финансирање.

Европско здружение на
филантропските потфати
(European Venture Philanthropy
Association: EVPA )
http://evpa.eu.com/

Здружение и мрежа на над 160 членки од филантропските
потфати, фондации кои даваат грантови, приватни
доверителски фирми и фирми за професионални услуги,
филантропски советници и бизнис-школи од 22 земји
кои се посветени на практикување и промовирање
ангажирано давање грантови и социјални инвестиции
во Европа.
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Европски центар за фондации
(European Foundation Centre EFC)
http://www.efc.be

Европско здружение на над 230 фондации и
корпоративни фондови. Неговата цел е да се зајакне
независниот финансирачки елемент на европската
филантропија и да се изгради отпорна инфраструктура
од која европската филантропија, со нејзината уникатна
иновација, динамика и соработка, може да го унапреди
јавното добро во Европа и пошироко.

Ашока (Ashoka)
www.ashoka.org

Ашока е меѓународна непрофитна организација која
ги поддржува водечките социјални претприемачи
преку поддршка за развој на бизнисот и олеснување
на пристапот до финансиски средства (преку Мрежата
на Ашока за поддршка) и помага за проширување на
нивното влијание на глобално ниво. Ашока во моментов
работи во 70 земји низ целиот свет (во 17 земји членки
на ЕУ) и ја поддржува работата на над 2. 000 (225 во ЕУ)
социјални претприемачи, избрани како „Стипендисти на
Ашока“.

Грамин креативна лабораторија
(The Grameen Creative Lab)
http://www.grameencreativelab.com

Заеднички потфат меѓу Центарот Јунус од Бангладеш
и ЦИРЦ-одгoворност, консултантска фирма за
корпоративна општествена одговорност во Германија,
со мисија да се забрза социјалниот бизнис преку
зголемување на свеста, развивање на капацитетите на
социјалните претприемачи и советување на јавните
и корпоративните инвеститори во формирањето
заеднички потфати и финансиски инструменти за
создавање и развој на социјални претпријатија.

Европски мрежи што обезбедуваат платформа за споделување добри практики
за промовирање на социјалната економија и социјалното претприемништво
Европска мрежа за социјална
интеграција на претпријатијата–
ЕНСИЕ
(European Network for Social
Integration Enterprises - ENSIE)
http://www.ensie.org/

Европска платформа за претставување, одржување и
развој на мрежите и федерациите на претпријатијата за
социјална интеграција.

Мрежа на социјалното
претприемништво– СЕН
(The Social Entrepreneurship Network
SEN)
http://www.socialeconomy.pl/

Мрежа за учење промовирана од страна на раководните
власти на Европскиот социјален фонд од девет земји
членки и региони на ЕУ, преку која се разменува знаење
и искуства и се споделуваат добри практики со цел да се
развие средина за сеопфатна поддршка за социјалните
претпријатија преку средства од ЕСФ.

Европска мрежа на градови и
региони за социјална економија –
РЕВЕС
(European Network of Cities and
Regions for the Social Economy –
REVES)
http://www.revesnetwork.eu/

Во мрежата РЕВЕС членуваат над 50 локални и
регионални власти и територијални организации
од социјалната економија од девет земји членки што
промовираат развој на социјалната економија и се
залагаат да извлечат корист и да го споделат своето
искуство и експертизата преку мрежата. Нејзина друга
задача е да ги претставува и промовира заедничките
вредности на нејзините членови пред европските
институции.
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Истражувачки мрежи и организации за поддршка
Меѓународен центар за истражување и
информирање за јавната, социјалната и
задружната економија– ЦИРИЕЦ
(International Centre of Research and
Information on the Public, Social and
Cooperative Economy – CIRIEC)
http://www.ciriec.ulg.ac.be/

Невладина меѓународна научна организација составена
и од индивидуални и од колективни членки од земји кои
преземаат и промовираат истражување, во полето на
јавните услуги и претпријатија и социјалната економија.

Мрежата ЕМЕС
(EMES network)
www.emes.net

Европска истражувачка мрежа од етаблирани
универзитетски истражувачки центри и истражувачи
поединци чија цел е постепено да изгради европски
корпус од теоретско и емпириско знаење, преку
плуралистички дисциплини и методологија за прашањата
за „третиот сектор“.

Европски истражувачки институт за
кооперативи и социјални претпријатија
– Еурицсе
(European Research Institute on
Cooperative and Social Enterprises)
www.euricse.eu

Истражувачки центар дизајниран да промовира
развој на знаењето и иновацијата во полето на
кооперативите, социјалните претпријатија, задружни
и непрофитни организации со фокус на сите форми
на приватни организации и претпријатија чија цел не
е заработувачката, а се карактеризираат со модели на
партиципативен менаџмент и имаат усвоено развоен
пристап со кој се комбинираат социјалната и економската
благосостојба. Негови главни активности се: истражување;
обука за младите истражувачи и раководителина
социјални претпријатија и кооперативи; консултантски
услуги и дисеминација на истражувачките наоди.

La Revue des еtudes coopеratives
http://www.recma.org/

Главната функција на журналот е да се дисеминираат и
поттикнат студии и истражувања во општествените науки,
економијата и правото за организациите од социјалната
економија во Франција и низ целиот свет и да се изградат
мостови меѓу истражувачите или академската јавност и
практичарите во социјалната економија.

Теоретски, емпириски и стратешки
основи за социјална иновација во
Европа - ТЕПСИЕ
(Theoretical, empirical and policy
foundations for social innovation in Europe
- TEPSIE)
www.tepsie.eu

Истражувачка соработка (финансирана од Европската
комисија) меѓу шест европски институции што ги
истражуваат бариерите за социјална иновација, ја
анализираат улогата на претприемачките структури и
ресурси и ги идентификуваат успешните решенија во
однос на мерењето и проширувањето на иновацијата,
ангажирање на граѓаните и користењето социјални
медиуми.

Социјалните претприемачи како
водечки корисници на услужните
иновации – СЕЛУСИ
(Social Entrepreneurs as Lead Users of
Service Innovation – SELUSI)
www.selusi.eu

Заеднички истражувачки проект (финансиран од
Европската комисија) кој го проучува однесувањето на
социјалните претпријатија и организациите на пазарите и
нивниот придонес во одлуките да се направат иновации
во услугите на над 600 социјални претпријатија низ
цела Европа. Репрезентативната база со околу 600
социјални претпријатија, во која се вклучени сеопфатни и
споредбениподатоци од Шведска, од Унгарија, од Шпанија,
од Романија и од Обединетото Кралство.

Глобален претприемачки монитор – ГЕМ
(GlobalEntrepreneurship Monitor – GEM)
http://www.gemconsortium.org/
http://www.gemconsortium.org/
docs/2519/ gem-2009-report-on-socialentrepreneurship

ГЕМ спроведува годишно истражување и оценка на
претприемачката активност, аспирации и ставови
на поединци од околу 50 земји со приближно 15. 000
испитаници. Специјално истражување беше спроведено
во 2009 година за да се документира распространетоста
на социјалното претприемништво.
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Нови изданија
•

Social Policies (June 2013)

•

Labour Law and Working Conditions
(December 2013)

•

ESF and other Funding Instruments
(June 2014)
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Европска комисија
Социјална економија и социјално претприемништво – Водич за социјална Европа – Том 4
Луксембург: Издавачка канцеларија на Европската Унија
2013 — 108 стр. — 14. 8 × 21 см
ISBN: 978-92-79-26866-3
European Commission
Social economy and social entrepreneurship – Social Europe guide – Volume 4
Luxembourg: Publications Office of the European Union
2013 — 108 pp. — 14. 8 × 21 cm
ISBN: 978-92-79-26866-3
doi: 10. 2767/79109
Водичот за социјална Европа е полугодишна публикација чија цел е да даде концизен
преглед на одредени области од политиката на ЕУ во полето на вработувањето,
социјалните работи и инклузијата кои би биле од интерес за општата јавност. Во
него се илустрираат клучните прашања и предизвици, се објаснуваат стратешките
дејствувања и инструменти на ниво на Европската Унија и се даваат примери за
најдобрите практики од земјите членки на ЕУ. Исто така, се претставуваат гледиштата
на теми од Претседателството на Советот и од Европскиот парламент.
Четвртото издание од оваа серија дава опис на живописниот свет на организациите
од социјалната економија (како кооперативите, здруженијата, заедничките фондови и фондации), како и за новиот феномен на социјално претприемништво, т.е.
бизнисот креиран за остварување социјални, а не финансиски цели. Исто така, се
дава илустрација на трендот кон поголема општествена одговорност на граѓаните/
потрошувачите, профитните компании и финансиските институции. На крајот се дава
преглед на начините на кои европските и националните политики гиподдржуваат
социјалната економија и социјалното претпријатие.
Овој водич е достапен во печатена верзија на англиски, на француски и на германски јазик.
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Профил на МРФП
Македонската развојна фондација за претпријатија (МРФП) е граѓанска организација, основана во 1998 г. од страна на Македонскиот центар за меѓународна
соработка.
Визијата на МРФП е намалена сиромаштија и невработеност и воспоставена
социјална кохезија, преку поддршка на развојот на малите претпријатија.
Долгорочните цели на МРФП се: подобрен пристап до финансиски услуги,
промовирање на претприемништвото, поттикнување иновации и развој на
партнерства.
Финансиските услуги се еден од инструментите кои МРФП ги воспостави во 1998
година за намалување на невработеноста. За 11.144 добри идеи и посветените
претприемачи обезбеди пристап до финансии преку акредитирани финансиски
посредници, меѓу кои: НЛБ Тутунска банка, Халкбанк, штедилница Можности и
фондација Хоризонти. Преку овие инвестиции, со кредити од МРФП од над 39
милиони евра, поддржани се 17.637 работни места и планирани вработувања од
4.424. МРФП постојано креира нови финансиски услуги, а го подржува и развојот
на капацитети на финансиските институции.
Промоцијата на претприемништво е вториот инструмент со кој МРФП поттикнува
иницијативи за сопствен бизнис. Тоа го прави во партнерство со други организации. Преку финансиска поддршка на стратешките планови на стопанските
комори, на земјоделските здруженија и асоцијациите на претприемачи поддржа
активности насочени кон 12.259 земјоделци и претприeмачи. Во посебен фокус
се обуките за развој на претприемачки и стручни вештини на ранливите групи,
како што се: земјоделци, жени, лица од рурални средини, млади и др.
МРФП од 2008 година е дел од Националниот тим за спроведување на Глобално
истражување на претприемништво (во светот познато како ГЕМ) и е еден од
организаторите на изборот на Претприемач на година. Во соработка со други
организации, МРФП го спроведе проектот за општествена одговорност на
претпријатијата во земјата, аво тек е спроведување на проектза развој на алтернативен туризам во меѓуграничната област помеѓу Македонија и Албанија.
Повеќе информации за МРФП ќе најдете на www.mrfp.mk

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека "Св. Климент Охридски",
Скопје
364-3(4-672ЕУ)(036)
   СОЦИЈАЛНА економија и социјално претприемништво : водич за       
социјална Европа. Т. 4 / [превод од англиски јазик Викторија      
Димитровска]. - Скопје : Македонска развојна фондација за           
претпријатија (МРФП), 2014. - 108 стр. : илустр. ; 21 см
Превод на делото: Social economy and social entrepreneurship :     
social Europe guide. Vol. 4. - Поимник: стр. 100-102. -            
Библиографија: стр. 103-104

Дали сте заинтересирани за публикациите на Генералниот
директорат за вработување, социјални работи и инклузија?

Социјална економија
и социјално
претприемништво

Овие публикации може да ги симнете или бесплатно да ги
добивате преку: http://ec. europa. eu/social/publications
Исто така добредојдени сте да се зачлените за да го добивате
бесплатниот електронски билтен на Европската комисија –
Социјална Европа: http://ec. europa. eu/social/e-newsletter

http://ec. europa. eu/social/
www. facebook. com/socialeurope
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