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Εισαγωγικό σημείωμα

Η

οικονομική κρίση του 2008 αποδεικνύεται βαθύτερη απ’ ότι ανέμεναν
οι αναλυτές, αλλά και οι κυβερνήσεις. Ιδιαίτερα για τη χώρα μας, η
κρίση όχι μόνο οδήγησε στον υπέρμετρο εκτροχιασμό του δημοσιονομικού χρέους, αλλά είχε καταστροφικά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς:
την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνία, τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η
κρίση, πέραν των άλλων ανέδειξε τα βαθιά διαρθρωτικά προβλήματα μίας παρασιτικής, καταναλωτικής, πελατειακής, κρατικοδίαιτης οικονομίας. Η κρίση
αποτελεί προϊόν της αποτυχίας κάποιων εργαλείων που χρησιμοποιούσαμε
έως σήμερα. Αποτελεί λοιπόν ευκαιρία για αναστοχασμό επί των εργαλείων
αυτών και απαιτεί για την διέξοδο από αυτήν, νέα εργαλεία. Παράλληλα, η
κρίση στη χώρα μας αποτελεί μια καλή ευκαιρία για έναν ώριμο διάλογο περί
της κοινωνίας και της οικονομίας που θέλουμε για το αύριο.
Οι συνεισφέροντες στον παρόντα τόμο θεωρούν ότι ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας είναι κρίσιμος για την διέξοδο της χώρας μας από την κρίση.
Κατ’ αρχάς αποτελεί ένα από τα καλύτερα οικονομικά εργαλεία για τη δημιουργία ποικίλων επιχειρηματικών μορφών. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις συνιστούν νέες ευκαιρίες επιχειρηματικότητας για πληθυσμιακές ομάδες που έως
σήμερα ήταν είτε ανενεργές είτε αδυνατούσαν να προωθηθούν στην αγορά
εργασίας (μακροχρόνια άνεργοι, άτομα από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες,
ΑμεΑ, κ.ά.). Έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε καινούργιους
τομείς που έχει ανάγκη η χώρα όπως τα πράσινα επαγγέλματα αλλά και καινούργιους τομείς στον τομέα των υπηρεσιών. Η συμβολή τους στην δραστηριοποίηση της τοπικής κοινωνίας είναι αποφασιστικής σημασίας αφού λόγω
του κοινωνικού τους χαρακτήρα κινητοποιούν πολλαπλούς τοπικούς πόρους
όπως η εθελοντική εργασία, οι δωρεές, κεφάλαια που δεν αποσκοπούν στο
κέρδος, παροχές σε είδος, κ.λπ. Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην ανάπτυξη των επιπέδων κατάρτισης εργαζομένων που ως τότε παρέμεναν αποκλεισμένοι, αναβαθμίζοντας έτσι το συνολικό επίπεδο δεξιοτήτων των εργαζομένων μιας περιοχής, γεγονός που συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη της
τοπικής επιχειρηματικότητας. Να σημειωθεί επιπλέον ότι επιδοτώντας έναν
άνεργο για τη δημιουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης, δημιουργούνται μακροπρόθεσμα πολλαπλά οφέλη για την οικονομία και την χώρα, αλλά και για
τη βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας.
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Για τη χώρα μας, ιδιαίτερα, οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν επιπλέον
να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση της παραοικονομίας, αλλά και στη
διάσωση επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα.
Γύρω από αυτό τον προβληματισμό κινούνται, με τον ένα ή άλλο τρόπο,
τα κείμενα του παρόντος τόμου. Όχι τυχαία, όλοι οι συντελεστές του παρόντος τόμου, κάποιοι μέσα από την ακαδημαϊκή δραστηριότητά τους, άλλοι
μέσα από τις ερευνητικές δραστηριότητές τους, άλλοι μέσα από την δημοσιοϋπαλληλική τους δράση, άλλοι μέσα από την ίδια την κοινωνική οικονομία,
βρέθηκαν, γνωρίστηκαν, κινητοποιήθηκαν, σε δράσεις που σχετίζονταν με
την προώθηση, την καλλιέργεια και την υλοποίηση των ιδεών και των πρακτικών της κοινωνικής οικονομίας.
Στον παρόντα τόμο, η κοινωνική οικονομία θεωρείται ως ένα φαινόμενο
σε πλήρη εξέλιξη και δυναμική. Συνεπώς, ο ενδεικνυόμενος τρόπος διερεύνησης του δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από αυτόν της πολυπρισματικής
προσέγγισης. Από τα κείμενα καταβάλλεται προσπάθεια για συγκρότηση
ενός συνεκτικού ιστού που συνδέει τις επιμέρους προσεγγίσεις. Έτσι προκειμένου να διευκολυνθεί ο αναγνώστης, επιλέξαμε να αρθρώσουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από τρεις θεματικούς άξονες.
Στο πρώτο μέρος, παρουσιάζεται μια ανάλυση του ιστορικού, των εμπειρικών εκφάνσεων και του επιστημολογικού πεδίου που καλύπτει η έννοια
της κοινωνικής οικονομίας. Ο Κωνσταντίνος Γεώρμας καταγράφει τους διαφορετικούς παράγοντες που οδήγησαν σε μια διαφορετική αντίληψη περί
κοινωνικής οικονομίας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Στη συνέχεια περιγράφει
την ιστορική εμπειρία της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη, η οποία διακρίνεται σε τρεις βασικές περιόδους. Την ανάδυση της κοινωνικής οικονομίας, 19ος έως αρχές του εικοστού αιώνα, η οποία προκλήθηκε από κοινωνικές
δυνάμεις όπως τα λαϊκά στρώματα, η εκκλησία και μερίδες των ανωτέρων
τάξεων. Η δεύτερη περίοδος επηρεάζεται αποφασιστικά από την ανάδυση
του κοινωνικού κράτους, που επέδρασε καταλυτικά στην εξέλιξη της κοινωνικής οικονομίας. Η τρίτη περίοδος χαρακτηρίζεται από την συρρίκνωση του
ρόλου του κοινωνικού κράτους, την επέλαση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και, παράλληλα, από την επέκταση και πάλι της κοινωνικής οικονομίας
και την ανάδυση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ο συγγραφέας παρουσιάζει
παράλληλα την εμπειρία σε μια σειρά από χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία,
το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.
Το δεύτερο μέρος του εγχειριδίου είναι αφιερωμένο στην ανάλυση της
Ελληνικής εμπειρίας και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Εδώ, ιδιαίτερη μνεία
σε δύο θεσμικές εκφάνσεις της κοινωνικής επιχειρηματικότητας κάνει ο Δημοσθένης Κασσαβέτης. Στη συμβολή του επικεντρώνεται στις Κοινωνικές
Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης. Στο κείμενό του παρουσιάζει τη σημασία, το ρόλο και
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τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δύο αυτών θεσμών. Επιπλέον, προχωρά σε
μια ενδελεχή ανάλυση όλων των παραμέτρων για τη σύσταση, τη λειτουργία
και τη λύση των δύο αυτών μορφών συνεταιρισμού. Το κείμενο είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τόσο αναφορικά με το ότι διαφωτίζει πτυχές της λειτουργίας
των δύο αυτών μορφών συνεταιρισμών, όπως αυτές απορρέουν από τους
αντίστοιχους νόμους που τους διέπουν, όσο και από το γεγονός ότι είναι
ιδιαίτερα χρηστικό για όσους σκοπεύουν να προχωρήσουν στη σύσταση ή
λειτουργούν ήδη αντίστοιχους θεσμούς.
Με τη σειρά του, ο Αντώνης Κώστας προσπαθεί, μέσα από την επισκόπηση μιας σειράς μελετών, αλλά και μέσα από εμπειρικά στοιχεία να ανιχνεύσει
τους λόγους για τους οποίους ο θεσμός των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένος
στην Ελλάδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
συγγραφέας τονίζει ότι το ελληνικό «κρατικοκεντρικό» μοντέλο ανάπτυξης
και η καθυστέρηση της εμφάνισης ενός στοχευμένου θεσμικού πλαισίου για
την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα περιόρισαν
και εμπόδισαν την εμφάνιση τέτοιων δραστηριοτήτων. Ο συγγραφέας παρουσιάζει την εμπειρία και τα προβλήματα που έχουν παρουσιαστεί στην
δράση των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας, με ιδιαίτερη έμφαση στο θεσμό των κοινωνικών επιχειρήσεων. Επισημαίνει το
γεγονός ότι, παρ’ όλα τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια, ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας βρίσκεται ακόμα σε στάδιο πειραματισμού και αναζήτησης ταυτότητας. Σημαντικούς παράγοντες για την
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας θεωρεί την επίλυση των θεσμικών,
φορολογικών και χρηματοδοτικών ζητημάτων που άπτονται της κοινωνικής
οικονομίας, καθώς και την διασαφήνιση της σχέσης της Πολιτείας με τους
φορείς της κοινωνικής οικονομίας.
Η Ειρήνη Σωτηροπούλου αναλύει ένα φαινόμενο καινούργιο για τα ελληνικά δεδομένα, αυτό των παράλληλων νομισμάτων και των δικτύων ανταλλαγής. Στο κείμενό της παρουσιάζει τη λειτουργία και τη διάρθρωση αυτών
των σχημάτων. Εξετάζει τη δομή των χρονοτραπεζών αλλά και των ανταλλακτικών δικτύων σε μία προσπάθεια να καταδειχθούν οι καινούργιες αντιλήψεις που διέπουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Ενώ στο τέλος προχωρά σε μια
συζήτηση που ανακύπτει από την εμπειρία αυτών των σχημάτων και έχει
να κάνει με την αξία, το χρήμα και την αγορά. Το κύριο συμπέρασμα για
την συγγραφέα είναι ότι η μελέτη αυτών των σχημάτων καταδεικνύει ότι
βρισκόμαστε μπροστά σε οικονομικά φαινόμενα που αναιρούν την λογική
«πόσο κάνει (σε ευρώ); πόσα (ευρώ) διαθέτω;» και μεταθέτουν τα ερωτήματα σε άλλο επίπεδο, όπως «τι χρειάζομαι; ποιος μπορεί να το προσφέρει; τι
μπορώ να προσφέρω εγώ;».
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Ο Ιωάννης Νασιούλας μας μεταφέρει τους προβληματισμούς αναφορικά
με την κοινωνική οικονομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όντας μέλος της Ομάδας
Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, μας μεταφέρει
τις εξελίξεις που θα διαμορφώσουν τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
τα επόμενα χρόνια. Κεντρικό στοιχείο αυτών των εξελίξεων είναι η Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, μια πρωτοβουλία που συνδυάζει μια
πλειάδα ευρωπαϊκών πολιτικών, αναπτύσσοντας ισορροπημένα τη θεσμική
και χρηματοδοτική πλευρά. Η πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να ενσωματώσει
την κοινωνική συνοχή στις πολιτικές επιχειρηματικότητας και απασχόλησης. Ο συγγραφέας παρουσιάζει μια σειρά από άλλες σημαντικές πρωτοβουλίες όπως η Υποομάδα για τη μέτρηση των κοινωνικών επιπτώσεων, το
Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και την Καινοτομία και τα Ευρωπαϊκά
Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Το τρίτο μέρος διαρθρώνεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος αναλύει κάποια
λειτουργικά ζητήματα ενώ τα δύο επόμενα άρθρα προσεγγίζουν κοινωνικοπολιτικά το ζήτημα της κοινωνικής οικονομίας. Οι Θανάσης Στραβοσκούφης και Κωνσταντίνος Γεώρμας αναλύουν ένα ζήτημα που έχει αναδειχθεί
ως κεντρικό από την βιβλιογραφία περί κοινωνικής οικονομίας. Το ζήτημα
αυτό αφορά τη σύνδεση των οργανισμών της κοινωνικής οικονομίας με την
εκπαίδευση και την κατάρτιση και, συνακόλουθα, με την απασχόληση. Η
μελέτη δείχνει ότι η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές επιχειρήσεις ενισχύουν την απασχόληση με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τα στελέχη των κοινωνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ανταποκριθούν στον πολύπλευρο ρόλο αυτών των οργανώσεων και να τους προσδώσουν νέα δυναμική, πρέπει να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν κατάλληλα. Μελλοντικά,
οι φορείς κοινωνικής οικονομίας θα μπορέσουν να ενισχυθούν εάν και εφόσον τα θεωρητικά και επίκτητα ζητήματα που ανακύπτουν αντιμετωπιστούν
ανάλογα από τις υιοθετούμενες ανά περίπτωση πολιτικές αλλά και από το
βαθμό κοινωνικής αποδοχής-συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων.
Οι Οικονόμου και Σουλιώτης αναφέρονται στην πλήρη παραμέληση των
ευκαιριών που παρουσιάζει ο τρίτος τομέας στον τομέα των υπηρεσιών υγείας. Οι συγγραφείς αναλύουν τις δυνατότητες που προσφέρει η κοινωνική οικονομία έτσι ώστε να ξεπεραστεί η παροχή υπηρεσιών υγείας από τον ιδιωτικό ή τον δημόσιο τομέα. Οι συγγραφείς θεωρούν ότι μια τέτοια προοπτική
θα βοηθούσε να αντιμετωπιστούν μια σειρά αδυναμιών τόσο του δημόσιου
όσο και του ιδιωτικού τομέα. Η προοπτική αυτή θα μπορούσε να προσφέρει
μια εναλλακτική βιώσιμη πρόταση σε ένα σύστημα υγείας που δείχνει να
βρίσκεται στα όριά του.
Ο Νίκος Ντάσιος καταπιάνεται με τη σχέση της κοινωνικής οικονομίας
και της τοπικής ανάπτυξης. Η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει τον περιο-
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ρισμό της τοπικής ανάπτυξης, αποστερώντας από το τοπικό πόρους. Η τοπικότητα, σύμφωνα με το συγγραφέα, αποτελεί τον όρο που συμπυκνώνει
τη φύση και τα χαρακτηριστικά των τοπικών κοινοτήτων πάνω στα οποία
μπορεί να βασιστεί η τοπική ανάπτυξη. Η τελευταία πρέπει να βασιστεί στην
ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου, το οποίο με τη σειρά του συνδέεται
άμεσα με τις έννοιες της κοινότητας, της κοινοτικής ανάπτυξης και του εθελοντισμού. Στη συνέχεια ο συγγραφέας παρουσιάζει συνοπτικά τον διάλογο
για τον ελληνικό κοινοτισμό και παρουσιάζει κάποια παραδείγματα τοπικής
ανάπτυξης, όπως το παράδειγμα του Μοντραγκόν στη χώρα των Βάσκων,
στην Ισπανία, το εγχείρημα του Μπρίστολ, αλλά και παραδείγματα από την
Ελλάδα. Στις προτάσεις του για την Ελλάδα ο συγγραφέας καταλήγει τονίζοντας ότι η επανασύνδεσή μας με τη μεγάλη μας κοινοτική παράδοση αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την τοπική ανάπτυξη στη χώρα μας.
Σήμερα, εν μέσω μίας από τις σημαντικότερες κρίσεις, η συζήτηση για
την φύση, τις εμπειρίες και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερης σημασίας, τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο
και για τη χώρα μας. Αυτό γιατί η κοινωνική οικονομία, τόσο στο απώτερο
παρελθόν όσο και κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αποδείξει ότι διαθέτει
την ικανότητα να προσφέρει λύσεις σε κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν. Επίσης, η εμπειρία έχει καταδείξει ότι
αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για σταθερή και βιώσιμη τοπική οικονομική ανάπτυξη, για μια δικαιότερη διανομή του κοινωνικού πλούτου,
για την αντιμετώπιση νέων κοινωνικών αναγκών και για την εμβάθυνση της
κοινωνικής και οικονομικής δημοκρατίας. Ακόμα περισσότερο, η κοινωνική
οικονομία αποτελεί το μέσο για τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας και μιας πολιτείας όπου οι έννοιες της αλληλεγγύης, της ηθικής επιχειρηματικότητας,
της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας, της περιεκτικής δημοκρατίας, του
γενικού καλού, του συλλογικού εθελοντισμού, του μικροτοπικού, θα καταστούν κυρίαρχες. Το βιβλίο αυτό στοχεύει στον εμπλουτισμό του διαλόγου
και της πρακτικής προς μια τέτοια προοπτική.
Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς το ΚΕΚ
Διάσταση, για την ευγενική του χορηγία, που χωρίς αυτήν η έκδοση αυτού του τόμου θα ετίθετο εν αμφιβόλω. Σίγουρα, πέραν αυτής της ευγενικής
χειρονομίας, θεωρώ ότι η φιλοσοφία των ανθρώπων του, κάπου έρχεται να
συναντήσει προβληματισμούς που αναπτύσσονται στον παρόντα τόμο.
Κωνσταντίνος Γεώρμας
Αθήνα, Μάρτιος 2013
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Η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη:
Ορισμοί, εμπειρία και προοπτικές

Η

κοινωνική οικονομία διανύει ήδη τον δεύτερο αιώνα της ζωής της.
Αναπόφευκτο είναι ο διάλογος για τον ορισμό της να είναι ευρύς,
όπως ευρύ είναι και το πεδίο δράσης των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, επειδή η κοινωνική οικονομία επηρεάζεται
άμεσα από το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον της κοινωνίας εντός της
οποίας αναπτύσσεται, αλλάζει και η προσέγγιση προς αυτήν. Πάντως ένας
κανονιστικός ορισμός της κοινωνικής οικονομίας τονίζει τον προσανατολισμό της προς το κοινό καλό, την δημοκρατική δομή στη λήψη αποφάσεων
και τον περιορισμό της αναδιανομής των κερδών. Η ιστορική εξέλιξη της
κοινωνικής οικονομίας γνώρισε τρεις φάσεις. Η γέννηση της προκλήθηκε
από πολλές κοινωνικές δυνάμεις όπως τα λαϊκά στρώματα, η εκκλησία και
οι ανώτερες τάξεις. Συνεταιρισμοί, εταιρείες αλληλοβοήθειας και σύλλογοι/
σωματεία/ενώσεις και ιδρύματα είναι οι πρώτες μορφές των οργανώσεων
της. Η ανάδυση του κοινωνικού κράτους περιόρισε τη δράση της αφού πολλές από τις λειτουργίες της αναλήφθηκαν από το ίδιο το κράτος. Η επέλαση
του νεοφιλελευθερισμού και η κρίση του κοινωνικού κράτους συνοδεύτηκαν από μια καινούργια επέκταση του χώρου, με ιδιαίτερο στοιχείο αυτό της
ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η κοινωνική οικονομία προσφέρει μια πλουραλιστική διάσταση στην οικονομία, αφού διαμορφώνει άλλους
τρόπους εμπλοκής σε αυτήν, ενισχύοντας τα κοινωνικά και ηθικά κίνητρα,
τη δέσμευση στην αρχή της αμοιβαίας υποχρέωσης, την αυτοβοήθεια, την
κοινωνική αλληλεγγύη.
1. Εισαγωγή
Το παρόν κείμενο έχει ως στόχο του μία συνοπτική παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης και της εμπειρίας των οργανώσεων του τομέα της κοινωνικής
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οικονομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η καταγραφή της εμπειρίας περιλαμβάνει σε ένα πρώτο επίπεδο μια συνοπτική, παρουσίαση του όρου της κοινωνικής οικονομίας και των ερμηνευτικών του αποχρώσεων. Στο δεύτερο μέρος
του κειμένου θα συζητηθεί η ιστορική ανάδυση και οι φάσεις της εξέλιξης
των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας, με επικέντρωση στην Ευρωπαϊκή εμπειρία. Στο τρίτο μέρος θα εξεταστούν οι προοπτικές του τομέα της
κοινωνικής οικονομίας καθώς και τα συμπεράσματα από το πρώτο και το
δεύτερο μέρος.
2. Ορισμοί των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας
Οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα
με τις παραδόσεις της κάθε χώρας, αλλά και υπό την επήρεια της μορφής του κοινωνικού κράτους που έχει διαμορφώσει η συγκεκριμένη χώρα.
Στο βαθμό που και οι δύο αυτοί παράγοντες είναι δυναμικοί, ο ορισμός
της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί μια ερευνητική προσπάθεια εν εξελίξει. Όταν αναφερόμαστε στις παραδόσεις των χωρών που επηρέασαν την
εξέλιξη του τομέα, εννοούμε παράγοντες όπως η μορφή της οικονομικής
ανάπτυξης, η πολιτική κουλτούρα της κάθε χώρας, η θέση της εκκλησίας,
η δυναμική της κοινωνίας των πολιτών, οι ταξικές σχέσεις και οι κρατικές πολιτικές. Αυτοί οι παράγοντες έχουν δράσει αποφασιστικά όχι μόνον
στην μορφή των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας αλλά και στον
τρόπο ορισμού τους.
Η οικονομική θεωρία δεν έχει αποδώσει την σημασία που αρμόζει στον
ρόλο και την επίδραση της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό γιατί επικεντρώνει
την προσοχή της σε επιχειρήσεις που είναι προσανατολισμένες στην αγορά,
αλλά και γιατί υποεκτιμά (ή δεν λαμβάνει καθόλου υπ’ όψιν της) άλλα κίνητρα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας πέραν του ατομικού οφέλους, ή καλύτερα, το όφελος αυτού που επενδύει το κεφάλαιο για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Όπως επισημαίνουν οι Borzaga και Tortia, η οικονομική θεωρία υποεκτιμά τέτοια φαινόμενα, όπως η ανάδυση των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας, γιατί δεν αναλύει ζητήματα όπως:
• η διάχυτη παρουσία φαινομένων αποτυχίας των αγορών, τις οποίες μπορούν να διαχειριστούν άλλες επιχειρήσεις πέραν των κερδοσκοπικών.
• Η συστηματική παρουσία συμπεριφορών που δεν υποκινούνται από το
ατομικό συμφέρον.
• Η ικανότητα των επιχειρήσεων να συντονίζουν δράσεις πολλών και
ποικίλων φορέων, προσανατολίζοντας τους προς την επίλυση προβλημάτων που δεν είναι οικονομικά.
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«Όλοι αυτοί οι παράγοντες φαίνεται να υπονομεύουν την παραδοσιακή αντίληψη της επιχείρησης ως απλώς ενός μηχανισμού μεγιστοποίησης του κέρδους, και, αντίθετα υποστηρίζουν την άποψη που θεωρεί τις επιχειρήσεις ως
δομές διακυβέρνησης που στοχεύουν στον συντονισμό των οικονομικών φορέων» (Borzaga & Tortia,2007, 26-27).
Η κοινωνική οικονομία αποτελεί μια πραγματικότητα που αφορά την
αντιμετώπιση νέων αναγκών που γεννιούνται και διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο τόσο στην ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας όσο και των
εθνικών οικονομιών.
Στο Ευρωπαϊκό χώρο, η συζήτηση έχει διαφορετικές ιστορικές καταβολές, και διαφορετικές σημερινές προσεγγίσεις. Πάντως είναι αποδεκτό ότι
την τελευταία δεκαετία, ο όρος «κοινωνική οικονομία», ή κάποιες εναλλακτικές εκδοχές του όρου, έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται ευρύτερα στον
ακαδημαϊκό λόγο και στις συζητήσεις περί προτάσεων πολιτικής, τόσο στις
αναπτυσσόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες κοινωνίες. Ακόμα πιο σημαντικό, οι αντιλήψεις για το κύρος που αυτή απολαμβάνει έχουν αλλάξει ριζικά.
Η κοινωνική οικονομία δεν θεωρείται πλέον ως ένα ιστορικό απομεινάρι ή
μια περιφερειακή κοινωνική και οικονομική αξία. Οι επικρατούσες αντιλήψεις αρχίζουν να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας
να οικοδομήσει τις κοινωνικο-οικονομικές δεξιότητες και ικανότητες και να
λειτουργήσει ως μηχανισμός άντλησης των λανθανουσών οικονομικών δυνατοτήτων (Amin,2009,5).
Πέραν του ζητήματος του ορισμού της κοινωνικής οικονομίας παραμένει
το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος τομέας παρουσιάζεται να κερδίζει έδαφος
και να καθίσταται όλο και πιο σημαντικός εάν λάβουμε υπόψη μας τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται σε αυτόν, καθώς και τον όγκο της παραγωγής του σε αγαθά και υπηρεσίες (Defourny & Pestoff, 2008).
Ακριβώς επειδή η εμπειρία της ανάπτυξης των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας είναι πολυδιάστατη, οι ορισμοί που έχουν αναπτυχθεί για
να περιγράψουν την συγκεκριμένη πραγματικότητα είναι και αυτοί πολλοί:
κοινωνική οικονομία, οικονομία της αλληλεγγύης, τομέας της κοινωνίας των
πολιτών, μη κυβερνητικός τομέας, μη κερδοσκοπικός τομέας, τρίτος τομέας,
τρίτο σύστημα (Noya, 2007, Evers, 2004, Πάντειο, 2007).
Η ανάγκη για μια πιο επεξεργασμένη προσέγγιση του ορισμού της κοινωνικής οικονομίας έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις. Κατ’ αρχάς ένα
από τα βασικά επιχειρήματα που παρουσιάζονται από τους μελετητές είναι ότι αυτή είχε καταστεί «ιστορικά αφανής» ακριβώς λόγω του γεγονότος
ότι δεν υπήρχε ένας σαφής τρόπος οριοθέτησής της, ενώ οι νομικές μορφές
των οργανώσεων που την απαρτίζουν ήταν πολλές και διάφορες (Campbell,
1999,9).
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Ωστόσο, πέραν του γεγονότος της ανάδειξης της ιστορικής εξέλιξης και
της ιστορικής σημασίας του χώρου της κοινωνικής οικονομίας, το ζήτημα
ενός σαφούς ορισμού προκύπτει από το γεγονός της ανάγκης για κατανόηση
των αρχών που διαπνέουν αυτό τον χώρο όσο και για την περαιτέρω ανάπτυξή του (Pearce,2009,22).
2.1 Η προσέγγιση στις Ηνωμένες Πολιτείες
Η πρώτη μεγάλη διαφορά υπάρχει μεταξύ των ορισμών που αναπτύσσονται
στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, ακριβώς λόγω και της διαφορετικής εμπειρίας των δύο περιοχών. Στις ΗΠΑ, ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας αναπτύχθηκε ήδη από το 1780 (Hall,1987,3-8). Ωστόσο, η ανάπτυξή
του βασίστηκε κυρίως στην φιλανθρωπία, την αγαθοεργία και τα ιδρύματα.
Χωρίς να παραβλέπεται το γεγονός ότι και άλλες μορφές οργανώσεων της
κοινωνικής οικονομίας όπως οι συνεταιρισμοί (και σε μικρότερο βαθμό οι
εταιρείες αλληλοβοήθειας) υφίστανται στις ΗΠΑ, η βιβλιογραφία τείνει να
επικεντρώνεται σε οργανώσεις που όχι μόνον είναι μη κερδοσκοπικές αλλά
και περιλαμβάνουν το κριτήριο της απαγόρευσης διανομής των κερδών μεταξύ των μελών.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κράτος θεωρεί τις οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας ως εταιρείες. Έτσι, αυτές υπάγονται στους «ίδιους κανόνες
και νόμους περί ανταγωνισμού, εκτός από το γεγονός ότι υποχρεούνται να
επενδύσουν τα κέρδη τους στην ίδια την οργάνωση και να μην τα διανείμουν μεταξύ των διευθυντών ή των ιδιοκτητών» (Borzaga,2003,51). Υπάρχει μόνο μια εξαίρεση για δύο είδη οργανισμών. Τους θρησκευτικούς οργανισμούς και τα φιλανθρωπικά ιδρύματα και τους οργανισμούς κοινωνικής
πρόνοιας. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος και
άλλων φορολογικών επιβαρύνσεων (Anheier, 2005, 40).
Πάντως, κεντρικό στοιχείο του τομέα παραμένει η μη κερδοσκοπική υφή.
Ωστόσο, πέρα από το προηγούμενο στοιχείο κάποια άλλα χαρακτηριστικά
του τομέα παρουσιάζονται στον ορισμό του Hall (Hall,1987,3). Ο Hall ορίζει τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις ως:
Ένα σώμα ατόμων που ενώνονται για κάποιον από τους τρεις σκοπούς: (1) [Για
να] εκτελέσουν δημόσια καθήκοντα που έχουν υπανατεθεί σε αυτό από το κράτος. (2) [Για] να εκτελέσουν δημόσια καθήκοντα για τα οποία υπάρχει ζήτηση
που ούτε το κράτος ούτε οι κερδοσκοπικές οργανώσεις έχουν τη θέληση να ικανοποιήσουν. Ή (3) [για] να επηρεάσουν τον προσανατολισμό μια πολιτικής του
κράτους, του κερδοσκοπικού τομέα, ή άλλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών.

Ένας παρόμοιος ορισμός έχει προωθηθεί και από το John Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project. Σύμφωνα με αυτόν οι «οντότητες» που εμπί-
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πτουν στον ορισμό του «μη κερδοσκοπικού τομέα» πρέπει να πληρούν τα
ακόλουθα κριτήρια (Salamon & Sokolowski, 2001):
• Διαθέτουν κάποιο είδος οργανωτικής δομής (π.χ. σύνολο κανόνων, τυπικό ή άτυπο, που καθορίζουν στόχους, δραστηριότητες, την ιδιότητα
του μέλους, επιλογή και δεξιότητες των στελεχών, την χρήση των πόρων κ.λπ.).
• Είναι αυτοκυβερνώμενες (δηλαδή δεν συνιστούν εξαρτώμενο μέρος ή
φορέα κάποιου άλλου οργανισμού).
• Δεν διανέμουν κέρδη (δηλαδή το κέρδος που δημιουργείται από τη λειτουργία τους επανατοποθετείται στην οργάνωση).
• Είναι ιδιωτικές (δηλαδή δεν αποτελούν μέρος της δημόσιας διοίκησης).
• Είναι εθελοντικές (έτσι, η ιδιότητα του μέλους δεν είναι εξαναγκαστική
ούτε επιβάλλεται από τον νόμο. Επιπλέον, αυτές οι οργανώσεις συνήθως λαμβάνουν δωρεές σε χρήμα, τους παραχωρούνται άλλα περιουσιακά στοιχεία ή εργασία).
Πάντως αξίζει να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι η παραπάνω παράδοση
έχει επηρεάσει και τον ορισμό που υιοθετούν τα Ηνωμένα Έθνη. Σύμφωνα
με αυτόν οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί είναι:
Νομικές ή κοινωνικές οντότητες δημιουργημένες με το σκοπό της παραγωγής
αγαθών και υπηρεσιών και των οποίων η υπόσταση δεν τους επιτρέπει να καταστούν πηγή εισοδήματος, κέρδους ή άλλου οικονομικού οφέλους, για την μονάδα που τα ιδρύει, τα ελέγχει ή τα χρηματοδοτεί. Πρακτικά, οι δραστηριότητές τους δημιουργούν υποχρεωτικά είτε πλεονάσματα είτε ελλείμματα αλλά ότι
πλεονάσματα ενδέχεται να έχουν δεν μπορούν να ιδιοποιηθούν από άλλες θεσμικές μονάδες (UN,1993).

Οι παραπάνω ορισμοί δεν είναι φυσικά χωρίς συνέπειες. Κατ’ αρχάς, το κριτήριο της μη διανομής των κερδών αποκλείει μεγάλο μέρος των συνεταιρισμών και των εταιρειών αλληλοβοήθειας (Evers & Laville,2004,13) που,
όπως θα δειχθεί, αποτέλεσαν τις πρωταρχικές οργανώσεις της κοινωνικής
οικονομίας στην Ευρώπη. Δεύτερον, οι συνέπειες είναι τέτοιες ώστε στον
τομέα να συμπεριλαμβάνονται για παράδειγμα πολλά από τα πανεπιστήμια
στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και ένας σημαντικός αριθμός νοσοκομείων.
Τρίτον, στον τομέα συμπεριλαμβάνονται πολλά ιδρύματα, τα οποία βέβαια
σε καμμιά περίπτωση δεν διαθέτουν τη δημοκρατική δομή που απαιτεί η ευρωπαϊκή έννοια της κοινωνικής οικονομίας. Μία τέταρτη συνέπεια αφορά
το φαινόμενο των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ενώ στην Ευρώπη αυτές θεωρούνται ότι ανήκουν στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, στις ΗΠΑ «οι
κοινωνικές επιχειρήσεις συζητούνται ως λειτουργούσες στην οικονομία της
αγοράς» (Kerlin,2006).
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2.2 Η προσέγγιση στην Ευρώπη
Η έννοια της κοινωνικής οικονομίας, όπως είναι ευρέως γνωστή στον Ευρωπαϊκό χώρο, άρχισε να αναπτύσσεται στην Γαλλία κατά την δεκαετία του
1970 (Monzon & Chaves, 2008). Εδώ έχει ενδιαφέρον να επισημανθεί ότι
ήταν στην ίδια χώρα που η έννοια πρωτοπαρουσιάστηκε κατά τον 19ο αιώνα και πιο συγκεκριμένα στις δεκαετίες 1830-1840. Ωστόσο, την ίδια εποχή, παρουσιάστηκε ο όρος και στην Ισπανία. Στην Γαλλία, το 1830 ήταν ο
φιλελεύθερος οικονομολόγος Charles Dunoyer στο βιβλίο του Πραγματεία
περί κοινωνικής οικονομίας που ανέλυε το αίτημα για μια ηθική προσέγγιση στα οικονομικά. Στόχος ήταν μέσω των μη υλικών λειτουργιών μιας
πιο ευρείας ερμηνείας της οικονομίας να προωθηθεί η ελευθερία και η ηθική (Demoustier & Rousselière,2006,113). Λίγα χρόνια αργότερα, το 1840,
στην Ισπανία ήταν ο Ramon de la Sagra που δημοσίευσε το έργο Lecciones
de economica social. Πάντως ήταν βασικά ο Leon Walras το 1896 με το
έργο του Μελέτες για την Κοινωνική Οικονομία: Η Θεωρία της Διανομής του
Κοινωνικού Πλούτου που χρησιμοποίησε τον όρο με την σύγχρονη έννοια
(CIRIEC,2005,14).
Η Γαλλία υπήρξε η χώρα όπου αναδύθηκε και πάλι, έπειτα από έναν περίπου αιώνα, η έννοια της κοινωνικής οικονομίας. Έτσι, το 1974 το περιοδικό Annales de l’économie collective αλλάζει το όνομά του σε Annales de
l’Économie Sociale et Cooperative. Το 1980, η Εθνική Επιτροπή Διασύνδεσης για τις Αλληλοβοηθητικές, Συνεταιριστικές και Σωματειακές Δραστηριότητες (CNLAMCA) δημοσιεύει την Χάρτα της Κοινωνικής Οικονομίας
(Vienney, 2008,12). Εκεί ορίζεται η κοινωνική οικονομία ως οι οργανώσεις
που δεν ανήκουν στον δημόσιο τομέα, απαρτίζονται από μέλη αλληλέγγυα,
με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, λειτουργούν δημοκρατικά και εφαρμόζουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς ιδιοκτησίας και διανομής των κερδών, χρησιμοποιώντας τα πλεονάσματα για να επεκτείνουν την οργάνωση και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες προς τα μέλη τους και την κοινωνία. Επίσης οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας διακηρύσσουν ότι ο σκοπός τους είναι
η εξυπηρέτηση του ανθρώπου και προσπαθούν για μια αρμονική ανάπτυξη
της κοινωνίας σε μια προοπτική ατομικής και συλλογικής προόδου.
Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αρχές που αποτελούν το υπόβαθρο των
μη κερδοσκοπικών οργανώσεων είναι η αγαθοεργία, η φιλανθρωπία και ο
εθελοντισμός, στην Ευρώπη οι αρχές αυτές διαφέρουν. Εδώ κυριαρχούν αρχές όπως η αλληλεγγύη, το κοινό αγαθό, η διαμόρφωση μιας άλλης οικονομίας που βασίζεται στην αλληλεγγύη, η ικανοποίηση των αναγκών των μελών ή των ατόμων στα οποία απευθύνεται η λειτουργία της οργάνωσης, η
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προώθηση της δημοκρατικής διοίκησης και η συμμετοχική λειτουργία των
οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας.
Την ίδια περίπου περίοδο αρχίζουν να αναπτύσσονται και άλλοι, πέραν
της «κοινωνικής οικονομίας», όροι για να περιγράψουν τον συγκεκριμένο
χώρο. Όροι όπως «οικονομία της αλληλεγγύης», «τρίτος τομέας», «τρίτο σύστημα», «μη κερδοσκοπικός τομέας», «εθελοντικός τομέας», έχουν γνωρίσει την άνθιση σε ακαδημαϊκό και πολιτικό επίπεδο μετά τη δεκαετία του
1980 (Χρυσάκης 2002,15).
Ο όρος τρίτος τομέας, σύμφωνα με τον Ντελόρ, προέρχεται και αυτός από
τη Γαλλία (Delors,2004,206). Ο ίδιος τον χρησιμοποίησε για μία εργασία με
τον τίτλο «Η δημιουργία απασχόλησης στον τριτογενή τομέα: ο τρίτος τομέας στην Γαλλία». Πάντως σύμφωνα με τον Ντελόρ, η ειδοποιός διαφορά
μεταξύ κοινωνικής οικονομίας και τρίτου τομέα είναι ότι η βασική αρχή της
πρώτης είναι η έννοια της αλληλεγγύης ενώ του δεύτερου η έννοια της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας. Ωστόσο, εάν αυτή η διαφορά έπαιζε κάποιον
ρόλο στην δεκαετία του 1970, λόγω του απόηχου του Μάη του ’68, φαίνεται
ότι αργότερα η διάσταση της αυτονομίας εξασθενεί.
Έτσι, ο τρίτος τομέας παρουσιάζεται στη βιβλιογραφία ως ένας όρος που
βασικά ηχεί ως πιο ουδέτερος αλλά ουσιαστικά αναφέρεται στις «ευρείες και
διαφορετικές παραδόσεις των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στην Ευρώπη
–εταιρειών αλληλοβοήθειας, συνεταιρισμών, σωματείων/συλλόγων, αγαθοεργών ιδρυμάτων, εθελοντικών οργανώσεων». Έτσι, η έννοια του τρίτου τομέα
εισάγεται για να ενοποιήσει δύο διαχωρισμένες προβληματικές. Αυτή της
κοινωνικής οικονομίας των συνεταιρισμών και των εταιρειών αλληλοβοήθειας και αυτή των εθελοντικών και των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων
(Evers& Laville, 2004,1).
Άλλοι συγγραφείς ωστόσο, ταυτίζουν τις δύο έννοιες. Έτσι οι Defourny
και Develtere, σε ένα σημαντικό κείμενο τους, μιλούν για την «κοινωνική οικονομία: την παγκόσμια διαμόρφωση του τρίτου τομέα» (Defourny &
Develtere, 1999). Σε αυτό το κείμενο οι συγγραφείς παραθέτουν τα βασικά
χαρακτηριστικά των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας/τρίτου τομέα,
τόσο με βάση τη νομική/θεσμική προσέγγιση, όσο και με βάση την κανονιστική προσέγγιση. Οι ίδιοι συγγραφείς ορίζουν την κοινωνική οικονομία ως:
Όλες τις οικονομικές δραστηριότητες που υλοποιούνται από τις επιχειρήσεις,
κατά κύριο λόγο συνεταιρισμούς, σωματεία/συλλόγους και εταιρείες αλληλοβοήθειας, το σύνολο των ηθικών αρχών των οποίων εκφράζουν οι παρακάτω αρχές:
1. θέτουν την υπηρεσία προς τα μέλη τους ή προς την κοινότητα πάνω από
το κέρδος
2. [έχουν] αυτόνομη διαχείριση
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Οι κύριοι λειτουργικοί μηχανισμοί της κοινωνικής οικονομίας
Συλλογικότητα

Αμοιβαιότητα /
αλληλοβοήθεια

Ρόλος

Παρέχει υπηρεσίες Παρέχει υπηρεσίστα μέλη και/ή στην ες στα μέλη και στα
ευρύτερη κοινότητα εξαρτώμενα οικογενειακά μέλη
Τύποι
Γενικά μη αγοραία Ουσιαστικά
μη
προϊόντων αγαθά και υπηρεσίες, εμπορεύσιμες υπηκαι ωφεαλλά τελευταία όλο ρεσίες. Τα μέλη
λημάτων
και πιο εμπορεύσιμα. ωφελούνται σύμφωΑνάλογα με τη μέθοδο να με τις ανάγκες
υλοποίησης τόσο τα τους
μέλη όσο και η κοινότητα μπορούν να απολαμβάνουν τα οφέλη.
Μέλη
Ιδιώτες ή εταιρικές Ιδιώτες
οντότητες
Κατανομή Η αρχή «ένα πρόσω- Η αρχή «ένα πρόεξουσίας
πο, μία ψήφος» εφαρ- σωπο, μία ψήφος»
μόζεται στη γενική εφαρμόζεται
στις
συνέλευση
γενικές συναντήσεις
των μελών
Χρηματο- Εισφορές και/ή δω- Εισφορές που καταδότηση
ρεές. Παραιτούμενο βάλλονται σε τακτά
μέλος δεν αποζημιώ- διαστήματα. Παραινεται
τούμενο μέλος δεν
αποζημιώνεται
Διανομή
πλεονασμάτων

Όχι διανομή στα
μέλη. Επανεπένδυση με έναν κοινωνικά
ωφέλιμο τρόπο.

Όχι διανομή στα
μέλη. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως
αποθεματικό ή για
μείωση εισφορών ή
για βελτίωση ωφελημάτων.

Συνεταιρισμός
Παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες στα μέλη και
ενίοτε στην ευρύτερη
κοινότητα
Εμπορεύσιμα αγαθά
και υπηρεσίες. Κάθε
μέλος ωφελείται αναλογικά.

Ιδιώτες ή εταιρικές
οντότητες
Η αρχή «ένα πρόσωπο, μία ψήφος» εφαρμόζεται στις γενικές
συναντήσεις των μελών
Εγγραφή σε μερίδες κεφαλαίου και/ή
τακτικές συνεισφορές. Τα παραιτούμενα μέλη ανακτούν τις
συνεισφορές τους.
Μερική απόδοση στα
μέλη. Μπορεί αν χρησιμοποιηθεί ως αποθεματικό για την βελτίωση των υπηρεσιών ή
για περαιτέρω ανάπτυξη της συνεταιριστικής δραστηριότητας

Πηγή: Defourny & Develtere, 1999
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3. [έχουν] δημοκρατικές διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων
4. [εφαρμόζουν] την πρωτοκαθεδρία των ανθρώπων και της εργασίας επί του
κεφαλαίου στην διανομή των εσόδων» (Defourny & Develtere,1999).

Ωστόσο, η κοινότητα των όρων της κοινωνικής οικονομίας και του τρίτου
τομέα διαφαίνεται και από το πώς ορίζει τον τελευταίο ένας άλλος μελετητής, ο Jeremy Kendall. Αυτός επισημαίνει ότι τα καθοριστικά κριτήρια για
τις οργανώσεις του τρίτου τομέα είναι η τυπικότητα (να διαθέτουν δηλαδή
σταθερή μορφή), η ανεξαρτησία και η αυτοκυβέρνηση, η μη διανομή των
κερδών, ο εθελοντισμός και το δημόσιο όφελος (Kendall, 2005).
Ένας άλλος όρος που έχει εμφανιστεί για να περιγράψει τις οργανώσεις
της κοινωνικής οικονομίας είναι αυτός του «τρίτου συστήματος». O όρος
χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο όχι τυχαία είχε παρόμοιο τίτλο
με την εργασία του Ντελόρ που προαναφέραμε: Τρίτο Σύστημα και Απασχόληση. Έτσι, ο όρος τρίτο σύστημα αναφέρεται σε μια σειρά «οργανώσεων,
πέρα από τον δημόσιο και τον παραδοσιακό ιδιωτικό τομέα, που περιλαμβάνει
συνεταιρισμούς, εταιρείες αλληλοβοήθειας, σωματεία, ιδρύματα, αγαθοεργά
ιδρύματα και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις» (Campbell, 1999,9).
Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο φαίνεται να υιοθετεί τον όρο της
«κοινωνικής οικονομίας». Η ανάληψη της θέσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τον Ντελόρ οδήγησε στην έκδοση της Ανακοίνωσης
«Επιχειρηματικότητα στον τομέα της ''κοινωνικής οικονομίας''. Η ελεύθερη
από σύνορα αγορά της Ευρώπης» (Commission,1989). Εκεί αναφέρεται ότι:
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του ανήκειν στο τομέα είναι ο συγκεκριμένος τρόπος οργάνωσης της παραγωγικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης. Οι κινητήριες αρχές είναι η αλληλεγγύη και η συμμετοχή (ένα μέλος, μία ψήφος) των μελών της, είτε αυτά είναι παραγωγοί, χρήστες ή καταναλωτές, διαπνεόμενες από
μια περήφανη ανεξαρτησία και έναν σκοπό που αφορά τους πολίτες.

Σήμερα, στην ιστοσελίδα που έχει αφιερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην
κοινωνική οικονομία αναφέρει ότι περιλαμβάνει:
Συνεταιρισμούς, εταιρείες αλληλοβοήθειας, μη κερδοσκοπικούς συλλόγους,
ιδρύματα και κοινωνικές επιχειρήσεις, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων
και υπηρεσιών…[χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι] τα άτομα συνευρίσκονται για να διαμορφώνουν δομές για να προωθήσουν το συμφέρον τους ή το
γενικό δημόσιο συμφέρον… Η βάση αυτών των δομών είναι η συμμετοχή των
μελών και η αλληλεγγύη… [Χαρακτηρίζονται] από την έντονη προσωπική συμμετοχή των μελών στη διοίκηση της επιχείρησης και από την απουσία επιδίωξης
κέρδους με στόχο την αμοιβή των εταίρων κεφαλαίου… από την δημοκρατική
λειτουργία, την αλληλεγγύη μεταξύ των μελών… Επίσης συνεισφέρουν στην
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υλοποίηση σημαντικών στόχων της κοινότητας, ιδιαίτερα στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής, της περιφερειακής και αγροτικής ανάπτυξης, της προστασίας του περιβάλλοντος, την προστασία των καταναλωτών και
τις πολιτικές κοινωνικής προστασίας1.

Την τελευταία δεκαετία έχει αναπτυχθεί στον ακαδημαϊκό διάλογο η συζήτηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Αρχικά η συζήτηση ξεκίνησε με την
προσπάθεια η έννοια της κοινωνικής επιχείρησης να υπερκεράσει τις έννοιες του μη-κερδοσκοπικού τομέα και της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας. Ο Defourny μάλιστα υποστήριξε ότι οι έννοιες του μη-κερδοσκοπικού
τομέα και της κοινωνικής οικονομίας χαρακτηρίζονται από ασάφεια. Επιπλέον χαρακτηρίζονται από στατικότητα γιατί αδυνατούν να αναφερθούν
στο ζήτημα της επιχειρηματικότητας και του κινδύνου που αυτή συνεπάγεται (Defourny,2001,10). Άλλοι συγγραφείς ωστόσο αναφέρουν σαφώς ότι οι
κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν μέρος του τρίτου τομέα. (Noya,2009).
Πάντως τα επιχειρήματα που προβάλλονται από τον Defourny δεν ακούγονται πειστικά, ενώ μάλλον έρχονται σε αντίφαση τόσο με άλλα σημεία
της επιχειρηματολογίας του όσο και με τα συμπεράσματα που προκύπτουν
από την εμπειρία. Κατ’ αρχάς, η ασάφεια του όρου «κοινωνική οικονομία»
είναι τέτοια ώστε να του προσδίδει τη δυναμική που χρειάζεται ώστε να περιλαμβάνει και νέα φαινόμενα (όπως αυτό των κοινωνικών επιχειρήσεων).
Και αυτό, γιατί η κανονιστική προσέγγιση του όρου, δηλαδή η παράθεση
των αρχών που διέπουν τις οργανώσεις που εντάσσονται σε αυτόν, επιτρέπει, τουλάχιστον έως σήμερα, να εξηγούνται επαρκώς όλα τα νέα φαινόμενα. Αναφορικά με το ζήτημα του μη επαρκούς τονισμού της επιχειρηματικότητας, επίσης ως επιχείρημα παρουσιάζει αδυναμίες. Το στοιχείο της «οικονομίας» που εμπεριέχει ο όρος της κοινωνικής οικονομίας είναι κάτι που
από τη μία καλύπτει τη διάσταση της επιχειρηματικότητας που «βλέπει» ο
Defourny στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, ο όρος της κοινωνικής οικονομίας προτείνει μια πιο ευρεία προσέγγιση στην ίδια την έννοια της «οικονομίας», μιας οικονομίας που προχωρά πέρα από την επιδίωξη του κέρδους. Από την άλλη, οι ίδιες οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν φαίνεται να επιμένουν στην διάσταση της επιχειρηματικότητας. Οι μελέτες που παρατίθονται γι’ αυτές δείχνουν ότι πολλές είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από
τις κρατικές επιδοτήσεις ή από τις δημόσιες συμβάσεις για την επιβίωσή
τους. Επιπλέον πολλές υποβαθμίζουν την διάσταση της επιχειρηματικότητας
ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι επιτελούν έναν σκοπό που είναι κοινωνικά
Βλέπε ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/
social-economy/
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ωφέλιμος, όπως για παράδειγμα η ένταξη ατόμων με αναπηρία στην αγορά
εργασίας. (Borzaga & Defourny, 2001, Nyssens,2006, KMU,2007). Τα προβλήματα που προκύπτουν από αυτή την προσέγγιση οδήγησαν τον ίδιο τον
συγγραφέα να δηλώσει ότι:
Η προσέγγισή μας στις κοινωνικές επιχειρήσεις δεν επιδιώκει να υποσκελίσει
υφιστάμενες έννοιες για τον τρίτο τομέα –όπως οι έννοιες της κοινωνικής οικονομίας, του μη-κερδοσκοπικού τομέα ή του εθελοντικού τομέα. Μάλλον έχει
σκοπό να ενισχύσει έννοιες του τρίτου τομέα με το να ρίξει φως στις ιδιαίτερες
δυναμικές εντός του τομέα» (Defourny & Nyssens,2006,7).

Συμπερασματικά, αναφορικά με τις «παραδοσιακές» μορφές οργανώσεων
της κοινωνικής οικονομίας οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαφοροποιούνται
σε πτυχές της λειτουργίας τους. Σε σύγκριση με τους συλλόγους που ανήκουν στην κοινωνική οικονομία, οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι περισσότερο προσανατολισμένες στην ανάληψη οικονομικού κινδύνου λόγω της
παραγωγικής τους δραστηριότητας. Σε σύγκριση με τους συνεταιρισμούς,
προσδίδουν μεγαλύτερη έμφαση στο γενικό συμφέρον. Επιπλέον, τα μέλη
τους τείνουν να περιλαμβάνουν διαφορετικούς τύπους ομάδων συμφερόντων απ’ ό,τι οι συνεταιρισμοί, όπου συνήθως αντιπροσωπεύουν το συμφέρον μίας ομάδας. Βέβαια, τα προηγούμενα δεν σημαίνουν ότι οι κοινωνικές
επιχειρήσεις δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της κοινωνικής οικονομίας
(Nyssens,2008,88).
3. Η ευρωπαϊκή εμπειρία της ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας
Η άνθιση της συζήτησης γύρω από το εμπειρικό αντικείμενο που περιγράφουν οι έννοιες που αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο έρχεται σε μία
περίοδο, που χαρακτηρίζεται αφενός από την κρίση και τον επαναπροσδιορισμό του κοινωνικού κράτους και, αφετέρου, από την ανάδυση των δεκάδων
χιλιάδων πρωτοβουλιών σε έναν τομέα ο οποίος δεν εμπίπτει ούτε στον κρατικό αλλά ούτε και στον ιδιωτικό τομέα. Για να διασαφηνιστούν ωστόσο οι
τρέχουσες τάσεις είναι αναγκαία μια συνοπτική ιστορική αναδρομή για την
ανάπτυξη του τομέα, για την παρουσίαση των διαφορετικών παραδόσεων,
καθώς και για τους παράγοντες που διαμόρφωσαν το παρελθόν και θα επηρεάσουν στο μέλλον την πορεία του.
Η κοινωνική οικονομία αποτελεί έναν τομέα που αναπτύσσεται παράλληλα με τη βιομηχανική κοινωνία. Παρ’ όλα αυτά, οι παραδόσεις κάθε χώρας
επιδρούν σημαντικά στην πορεία εξέλιξής της. Κάποιες παραδόσεις που επιδρούν αποφασιστικά στην εξέλιξή της είναι:
• «πρώτον, υπάρχει μια παράδοση αγαθοεργίας και εθελοντισμού (charity,
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ο κοινοτικός τομέας, κ.λπ) η οποία έχει ιδιαίτερη επίδραση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.
• Η δεύτερη παράδοση είναι αυτή της πολιτικής δέσμευσης προς το σύνολο της κοινότητας, που στοχεύει στην ενίσχυση της δημοκρατίας και
της ισότητας, μια παράδοση με ιδιαίτερη επιρροή στις Σκανδιναβικές
χώρες, αλλά και στη Γαλλία.
• Η αρχή της επικουρικότητας είναι κεντρική σε χώρες όπως η Γερμανία,
Ολλανδία, Βέλγιο κ.λπ.
• Η στενή σχέση του συνεταιριστικού κινήματος με την ανάπτυξη του
εθελοντικού τομέα (Δανία και αλλού).
• Ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας που επηρέασε σημαντικά την εξέλιξη του τομέα ειδικά στο πεδίο των προσωπικών υπηρεσιών (Defourny
& Pestoff,2008,3-4).
Μπορούμε να διακρίνουμε τρεις μεγάλες περιόδους στην εξέλιξη και την
ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Η πρώτη περίοδος αφορά
τη γέννηση του τομέα και καλύπτει το χρονικό διάστημα από τις αρχές του
19ου αιώνα έως και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δεύτερη περίοδος
καλύπτει την μεταπολεμική περίοδο έως και τη δεκαετία του 1970. Η τρίτη
περίοδος ξεκινά με την δεκαετία του 1980 έως τις μέρες μας. Μολονότι αναφέρεται στη γαλλική εμπειρία, η παρακάτω παρατήρηση του Laville περιγράφει συνολικά την εξέλιξη της κοινωνικής οικονομίας:
Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 19ου αιώνα αυτή η παράδοση πήρε τη
μορφή του προγράμματος των οικονομικών που βασίζονται στην αλληλεγγύη
που ακολουθήθηκαν από τα κοινωνικά οικονομικά και τις οργανωτικές τους εκφράσεις των μη κερδοσκοπικών συλλόγων, των συνεταιρισμών και των εταιριών αλληλοβοήθειας. Όμως, με την ανάδυσή της μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο εκβιομηχάνισης, τα κοινωνικά οικονομικά έχασαν σταδιακά τη
σημασία τους. Ωστόσο, πρόσφατα, οι ταχείες διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης έχουν προκαλέσει ένα νέο κύμα πρωτοβουλιών (Laville, 2003).

3.1. Η γέννηση της κοινωνικής οικονομίας
Η κοινωνική οικονομία ως δράση που κατά κύριο λόγο αναλαμβάνεται από
την κοινωνία των πολιτών είναι συνδεδεμένη ιστορικά με τους λαϊκούς συλλόγους και τους συνεταιρισμούς, αλλά και τις εταιρείες αλληλοβοήθειας,
που αποτελούν και τον κύριο κορμό της (CIRIEC,2005,11). Παράλληλα
ωστόσο, ένα άλλο ρεύμα, που ιστορικά ανιχνεύεται ήδη από τον Μεσαίωνα,
έχει να κάνει με τα φιλανθρωπικά/αγαθοεργά ιδρύματα, τις αδελφότητες και
τα νοσοκομεία. Συνεπώς, πέρα από την κινητοποίηση των λαϊκών στρωμά-
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των, άλλες ομάδες που έχουν συμβάλει ιστορικά στην ανάπτυξη του τομέα
είναι η εκκλησία αλλά και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Όποιος και εάν ήταν ο
φορέας που αναλάμβανε την πρωτοβουλία ένα γεγονός παραμένει κοινό: η
δημιουργία των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί μια προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα οι φιλανθρωπικές εταιρείες, οι εταιρείες
αλληλοβοήθειας και οι συνεταιρισμοί αναπτύχθηκαν ελεύθερα σε όλη την
Ευρώπη σύμφωνα με τις ανάγκες των κοινοτήτων. Η κοινωνική εργασία, ο
τομέας της υγείας, τα άσυλα απόρων, η εκπαίδευση ήταν οι κύριες δραστηριότητες αυτών των οργανώσεων (Borzaga & Santuari,2003,34). Η μεγάλη
ανάπτυξη του τομέα λαμβάνει χώρα προς τα τέλη του 19ου αιώνα, και είναι
αυτή η περίοδος που αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των οργανώσεων που
προέρχονται από πρωτοβουλίες της εργατικής τάξης.
Ωστόσο, οι διαφορές ανά χώρα είναι σημαντικές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον 17ο και 18ο αιώνα, τον κύριο ρόλο στον τομέα των κοινωνικών
υπηρεσιών έπαιζε η εκκλησία. Από τα τέλη όμως του 19ου αιώνα η ιδιωτική πρωτοβουλία, μέσω ιδιωτικών αγαθοεργιών, διαδραμάτιζε αποφασιστικό ρόλο σε τομείς όπως η υγεία, οι κοινωνικές υπηρεσίες και η εκπαίδευση
(Anheier,2005,29-30). Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι σχέσεις μεταξύ αγαθοεργών ιδρυμάτων και κυβέρνησης ήταν αρμονικές. Τα αγαθοεργή ιδρύματα
συνδέθηκαν με την έννοια της ιδιότητας του πολίτη. «Η αγαθοεργία ήταν
μια κοινωνική αρχή, ένα ουσιαστικό στοιχείο μιας δημοκρατικής κοινωνίας»
(Laville & Levesque & Mendell, 2007,157). Μία άλλη πηγή για την ανάπτυξη των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας υπήρξε η ανάπτυξη των συνεταιρισμών. Η κύρια μορφή που αναπτύχθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν
αυτή των καταναλωτικών συνεταιρισμών. Πιθανολογείται ότι ο πρώτος τέτοιος συνεταιρισμός ιδρύθηκε το 1761. Μολονότι στις αρχές του 19ου αιώνα
είχαν δημιουργηθεί αρκετές εκατοντάδες συνεταιρισμοί, αυτοί άρχισαν να
παρακμάζουν. Η δημιουργία του συνεταιρισμού των υφαντών στο Ροτσντέηλ το 1844 ήταν αυτή που έθεσε τις βάσεις για το σύγχρονο συνεταιριστικό
κίνημα, με τις αρχές του συγκεκριμένου συνεταιρισμού να γίνονται αργότερα οι βάσεις για τις αρχές του παγκόσμιου συνεταιριστικού κινήματος.
Στη Γαλλία ωστόσο η εξέλιξη ήταν κάπως διαφορετική. Οι δράσεις της
εκκλησίας, που, σύμφωνα με την ιδεολογία της γαλλικής επανάστασης,
αποτελούσε στοιχείο του παλαιού καθεστώτος, περιβαλλόταν από καχυποψία, κυρίως ο τομέας των αγαθοεργών ιδρυμάτων. Επίσης ο 19ος αιώνας
παρουσίαζε αρκετές δυσκολίες για τη διαμόρφωση εργατικών συνεταιρισμών, και αυτό λόγω της επήρειας της Γαλλικής Επανάστασης, η οποία δι-
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αμόρφωσε μια παράδοση όπου ο κεντρικός εκφραστής του γενικού συμφέροντος ήταν το κράτος, και συνεπώς μεταξύ κράτους και πολίτη δεν έπρεπε να παρεμβάλλεται κανένας άλλος ενδιάμεσος θεσμός. Γι’ αυτό, έως την
επανάσταση του 1848, η κύρια μορφή που αναπτύχθηκε ήταν οι εταιρείες
αλληλοβοήθειας. Το 1847 υπάρχουν στην Γαλλία 2.500 εταιρείες αλληλοβοήθειας με 400.000 μέλη. Πάντως, αρχικά, οι συνεταιρισμοί ονομάζονταν
«παραγωγικές ενώσεις εργατών». Ο πρώτος σημαντικός συνεταιρισμός δημιουργείται το 1834 από έναν οπαδό του Σαιν Σιμόν (CIRIEC,2005). Πάντως, στη Γαλλία, η επίσημη αναγνώριση όλων αυτών των κινήσεων ήρθε
με το νόμο του 1901.
Στη Γερμανία τρεις ήταν οι τομείς που αναπτύχθηκαν με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες να βρίσκονται πίσω από αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Έτσι,
τόσο η εκκλησία όσο και διαφορές ομάδες που ανήκαν στις προνομιούχες
τάξεις προχώρησαν σε πρωτοβουλίες για τη δημιουργία αγαθοεργών οργανώσεων. Αργότερα όλες αυτές οι πρωτοβουλίες δημιούργησαν ομοσπονδιακά όργανα, μια τάση ιδιαίτερα χαρακτηριστική για τη γερμανική περίπτωση,
σχηματίζοντας οργανώσεις με μεγάλη πολιτική και κοινωνική επιρροή όπως
η Caritas και η Diakonia (Bode & Evers, 2004, 103-104). Αξιοσημείωτο πάντως είναι ότι οι οργανώσεις που προωθούνταν από την εκκλησία πέρα από
την παροχή υπηρεσιών λειτουργούσαν και ως ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων και προώθησης αιτημάτων.
Οι οργανώσεις που προωθήθηκαν από την εργατική τάξη ξεκίνησαν με
την παροχή υπηρεσιών υγείας και έτσι δημιουργήθηκαν πολλές οργανώσεις
αλληλοβοήθειας. Βέβαια και στην περίπτωση της Γερμανίας έχουμε την
ανάπτυξη παραγωγικών συνεταιρισμών τόσο των εργαζομένων όσο και στον
αγροτικό τομέα. Μία έκρηξη στην ανάπτυξη των συνεταιρισμών παρατηρείται στις αρχές του εικοστού αιώνα. Από αυτούς πολλοί είναι καταναλωτικοί
συνεταιρισμοί, καθώς και στεγαστικοί συνεταιρισμοί. Συνεταιρισμούς δημιουργούν επίσης μερίδες των μεσαίων τάξεων. Πολλοί από αυτούς τους συνεταιρισμούς επιβιώνουν ακόμα και σήμερα ως πιστωτικοί συνεταιρισμοί.
Στην Ιταλία, όπως και σε άλλες χώρες, η διαμόρφωση του τομέα ξεκινά
ήδη από τον 19ο αιώνα. Εδώ, ίσως και λόγω της επίδρασης της καθολικής
παράδοσης και του ισχυρού ρόλου της οικογένειας, οι πιο διαδεδομένες οργανώσεις ήταν τα αγαθοεργά ιδρύματα. Αυτά, πέραν των ωφελημάτων που
παρείχαν στους φτωχούς, προσέφεραν επίσης υπηρεσίες υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες. Οι οργανώσεις αυτές απέκτησαν θεσμική διάσταση με νόμο
του 1862. Επίσης ευρεία έκταση κάλυπταν εκείνη την περίοδο οι εταιρείες
αλληλοβοήθειας, οι οποίες κάλυπταν τα μέλη τους απέναντι στους κινδύνους
της ασθένειας, της αναπηρίας και της ανεργίας (Borzaga,2004,48-50).
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Τέλος, μεγάλος ήταν ο αριθμός των πιστωτικών συνεταιρισμών και των
καταναλωτικών συνεταιρισμών, με τους πρώτους να δραστηριοποιούνται
κατά κύριο λόγο στην προμήθεια επενδυτικών κεφαλαίων για τον αγροτικό
τομέα και τους δεύτερους να διαθέτουν αγαθά σε προσιτές για τους φτωχούς
τιμές. Αναφορικά με τους συνεταιρισμούς αξίζει να αναφερθεί ότι πρωτοβουλίες για τη δημιουργία τους είχαν πολιτικές δυνάμεις απ’ όλο το πολιτικό φάσμα του 19ου αιώνα, καθώς και η καθολική εκκλησία (Zamagni,2006).
Στη Σουηδία υπήρξαν και πάλι όλων των μορφών οι οργανώσεις. Και στη
χώρα αυτή, οι συνεταιρισμοί, γνώρισαν μεγάλη άνθιση. Επίσης αναπτύχθηκαν τα αγαθοεργή ιδρύματα, κυρίως από άτομα των ανώτερων τάξεων. Μολονότι οι αγαθοεργίες διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην ανακούφιση των
φτωχών και είχαν μεγάλη έκταση, αντιμετωπίζονταν με καχυποψία από τα
λαϊκά κινήματα (Olsson, 2005). Το κύριο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Σουηδίας είναι τα «λαϊκά κινήματα». Ο όρος αναφέρεται σε πολιτικές κινήσεις
που αφορούσαν τα λαϊκά στρώματα τόσο στις πόλεις όσο και στον αγροτικό τομέα. Στα λαϊκά κινήματα συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, συνδικάτα, ενώσεις καταναλωτών, κατασκευαστικοί συνεταιρισμοί, συνταξιούχοι, πρόσκοποι, οργανώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεταιρισμοί ξυλοκόπων, τράπεζες. Ένα χαρακτηριστικό τους ήταν ότι δικτυώνονταν σε εθνικό επίπεδο. Οι
οργανώσεις που δημιούργησαν, λόγω της πολιτικής βαρύτητας που απέκτησαν και της κορπορατιστικής διάρθρωσης της λήψης αποφάσεων στη Σουηδία, απετέλεσαν τον δίαυλο μέσω του οποίου επηρεάστηκαν οι δημόσιες
πολιτικές έτσι ώστε να εκφράζουν και τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων
(Pestoff,2004,66).
3.2 Η ανάδυση του κοινωνικού κράτους και η κοινωνική οικονομία
Η ανάδυση του κοινωνικού κράτους αποτέλεσε ένα αποφασιστικό παράγοντα διαμόρφωσης των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας. Χρονικά,
το κύριο φαινόμενο που χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο είναι ο περιορισμός
των αναπτυξιακών τάσεων του τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το κοινωνικό κράτος, αλλά και γενικότερα το κράτος, φαίνεται να απορροφά μεγάλο
μέρος των δράσεων του τομέα. Όπως επισημαίνουν οι Borzaga και Santuari:
Με την εξέλιξη των συστημάτων του κοινωνικού κράτους …αυτές οι ιδιωτικές
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που είχαν επιβιώσει έως τότε κατέστησαν λιγότερο σημαντικές και άρχισαν να συγκεντρώνουν τις δραστηριότητες τους όλο και
περισσότερο σε πεδία στα οποία κάθε οικονομικές ή αναδιανεμητικές συνέπειες
αποκλείονταν» (Borzaga & Santuari,2003,36).

Οι παραπάνω συγγραφείς διακρίνουν τριών ειδών επιπτώσεις του κοινωνι-
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κού κράτους επί των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας. Κατ’ αρχάς,
στις χώρες που αναπτύχθηκε πλήρως το κοινωνικό κράτος, αυτές οι οργανώσεις περιορίστηκαν σε ρόλο εκφραστή συμφερόντων ή σε τομείς που δεν
παρείχε υπηρεσίες το κοινωνικό κράτος. Ενδιαφέρον εδώ έχει η περίπτωση
της Σουηδίας όπου η διαμόρφωση του κοινωνικού κράτους επηρέασε αποφασιστικά τον χώρο της κοινωνικής οικονομίας. Τα δύο ρεύματα της κοινωνικής οικονομίας στη Σουηδία, τα λαϊκά κινήματα και οι μη-κερδοσκοπικοί
οργανισμοί, προώθησαν τόσο τις κοινωνικές μεταρρυθμίσεις όσο και πολιτικά τα αιτήματα των μελών αλλά και των ωφελουμένων από αυτά. Η συνέπεια αυτών ήταν το Σουηδικό κράτος, να αναλάβει σταδιακά το σύνολο των
δραστηριοτήτων τους διαμορφώνοντας έτσι αυτό που στη βιβλιογραφία θα
γίνει γνωστό ως το σοσιαλδημοκρατικό μοντέλο του κοινωνικού κράτους με
πλήρη κάλυψη όλων (Esping-Andersen,2006). Ακριβώς αυτή η μετατροπή
των υπηρεσιών σε δικαιώματα των πολιτών οδήγησε στην πλήρη ανάληψή
τους από το κράτος. Άλλα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν, πολλές φορές
από τον ίδιο τον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, ήταν η ανάγκη ώστε αυτές οι υπηρεσίες να είναι διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες, η σημαντικότητα αυτών των δραστηριοτήτων, η ανάγκη για ποιότητα και επαγγελματισμό
στην διεκπεραίωση όλων αυτών, αιτήματα που μόνο το κράτος μπορούσε να
εγγυηθεί. Τέλος, θεωρείτο ότι το κράτος ήταν ο βέλτιστος φορέας που μπορούσε να ελέγξει αυτές τις δραστηριότητες (Pestoff,2004). Η προηγούμενη
συζήτηση παρατίθεται γιατί στη σύγχρονη περίοδο, η συζήτηση για το ρόλο
του κράτους έχει συσκοτισθεί σε μεγάλο βαθμό τόσο από την νεοφιλελεύθερη προσέγγιση όσο και από την άστοχη κριτική νέων κοινωνικών κινημάτων
προς το ρόλο του κράτους.
Η υιοθέτηση από το κράτος των λειτουργιών που σε μεγάλο βαθμό έφεραν εις πέρας έως τότε οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας, οδήγησε
στον περιορισμό της δράσης των τελευταίων, κατά την περίοδο που εξετάζεται, σε δράσεις που αφορούσαν κατά κύριο λόγο τον τομέα του αθλητισμού,
του πολιτισμού και του ελεύθερου χρόνου. Δεν πρέπει βέβαια να παραβλέπετε ότι δραστήριοι παρέμειναν και οι παραγωγικοί συνεταιρισμοί.
Μια δεύτερη είδους επίπτωση του κοινωνικού κράτους ιδιαίτερα στο λεγόμενο συντηρητικό-κορπορατιστικό μοντέλο ήταν η επισημοποίηση της
εμπλοκής των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας που παρείχαν κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό έγινε με την εγκαθίδρυση συγκεκριμένων χρηματοδοτικών κανόνων και βέβαια είχε ως αποτέλεσμα την αποφασιστική εξάρτηση του τομέα αναφορικά με την χρηματοδότηση. Επιπλέον, επέδρασε ουσιαστικά στον τρόπο οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών. Στη Γερμανία,
ο γερμανικός μη κερδοσκοπικός τομέας δεν αναπτύχθηκε σε αντίθεση με το
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γερμανικό κράτος αλλά σε αλληλεπίδραση με αυτό (Anheier 2005,35). Επίσης, αξίζει να επισημανθεί εδώ ότι, όπως δείχνει και η περίπτωση της Γερμανίας, οι οργανισμοί που είχαν σχέση με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στην πραγματικότητα αυξήθηκαν αριθμητικά. Με την χρήση της αρχής
της επικουρικότητας, η οποία δηλώνει ότι το κράτος δεν θα πρέπει να παρεμβαίνει για να εκπληρώσει μια ανθρώπινη ανάγκη εάν ένα χαμηλότερο
επίπεδο κοινότητας μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή (Archambault,2001),
και η οποία ήταν έτσι σχεδιασμένη ώστε να «προστατεύει τους πολίτες από
την πιθανή κυριαρχία των φασιστών ή των κομουνιστών επί του κράτους», οι
οργανώσεις που ήταν συνδεδεμένες με τις μεγάλες προνοιακές ενώσεις απέκτησαν με νόμο προνομιακή πρόσβαση στη χρηματοδότηση από το κράτος
διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους (Zimmer,1999). Αυτό είχε
επιπλέον ως συνέπεια τον πολλαπλασιασμό τους, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στην περίπτωση της Σουηδίας.
Στην περίπτωση της Ιταλίας η διαμόρφωση του κοινωνικού κράτους,
έστω και με τον αυταρχικό και κεντρικό τρόπο που έλαβε κατά τη διάρκεια
του φασισμού, είχε ως συνέπεια τον περιορισμό των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας, τόσο αριθμητικά όσο και αναφορικά με την δυνατότητα που διέθεταν για αυτοδιοίκηση. Ο ερχομός της δημοκρατίας άλλαξε αυτή
την κατάσταση. Ωστόσο, το κομματικό και πελατειακό σύστημα που αναπτύχθηκε επηρέασε την διαμόρφωση του κοινωνικού κράτους και κατά συνέπεια και τις οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας. Το πελατειακό-κομματικό σύστημα που αναπτύχθηκε έδινε μεγαλύτερη έμφαση στις μεταβιβαστικές πληρωμές και όχι στην παροχή υπηρεσιών. Όλα τα παραπάνω είχαν
ως συνέπεια τον περιορισμό του πεδίου της δράσης της κοινωνικής οικονομίας (Borzaga,2004). Έτσι, μολονότι ένας νόμος για τους συνεταιρισμούς
θεσμοθετήθηκε το 1948, και παρ’ όλη την ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους, οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας μέχρι και τη δεκαετία του
1980 παρουσίασαν μικρή ανάπτυξη.
Ένα φαινόμενο παρόμοιο με αυτό της Γερμανίας παρουσιάστηκε και στην
Ολλανδία. Εκεί, η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους βοήθησε στην πραγματικότητα την ανάπτυξη των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας, γιατί ο
τομέας ήταν αποδεκτός ως πάροχος κοινωνικών υπηρεσιών τόσο από τους
φιλελεύθερους όσο και από τους σοσιαλιστές. Η χρηματοδότησή του από το
κράτος ωστόσο και η άμεση εξάρτησή του από αυτό οδήγησε στην γραφειοκρατικοποίησή του, την οργανωτική του μεγέθυνση και την απώλεια του χαρακτήρα του (Brandsen & Donk,2005).
Στη Γαλλία, η ανάδυση του κοινωνικού κράτους ήταν τόσο αποφασιστική που όπως αναφέρει η Archambault, το γεγονός ότι η κοινωνική οικονομία
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δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη στη Γαλλία όσο σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η εκπαίδευση, που αποτελεί σημαντικό τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας στη Γαλλία παρέχεται από το κράτος (Archambault,2004).
3.3 Οι πρόσφατες τάσεις στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
Μετά τη δεκαετία του 1970 παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στον τομέα
της κοινωνικής οικονομίας. Αυτό γιατί ο τομέας, ως ζωντανός οργανισμός κι
αυτός, βρίσκεται υπό την επήρεια των σημαντικών αλλαγών που λαμβάνουν
χώρα στη Δύση. Ένα σημαντικός στοιχείο, σε ιδεολογικό επίπεδο, είναι η
κυριαρχία της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας και μέσω αυτής η μεγάλη επίθεση προς το κράτος. Επίσης, καλλιεργήθηκε η άνοδος ενός νέου ατομικισμού,
τόσο από τη νεοφιλελεύθερη ιδεολογία, όσο και από πολλές πλευρές του πολιτικού φάσματος, όπως μερίδες των νέων κοινωνικών κινήματων. Η έκφρασή της σε αυτό που αποκαλέστηκε «καταναλωτική κοινωνία» οδήγησε στην
υπονόμευση των κοινωνικών δικαιωμάτων και στην καλλιέργεια του επιλέγειν, σε αντίθεση με την αρχή της αλληλεγγύης (Γεώρμας,2006,312). Αυτή
η δημιουργία ενός ιδιότυπου ατομικισμού, απόρροια [και] των κινημάτων
του 1968, η απορρύθμιση από τα κάτω, όπως την ονομάζουν οι Bode και
Evers, αναφέρεται στην αντίδραση νέων, υψηλά εκπαιδευμένων κοινωνικών στρωμάτων στην συλλογική προσέγγιση των παλιότερων οργανώσεων
της κοινωνικής οικονομίας και συνοδεύεται με μια «ατομικιστική κουλτούρα της πρόνοιας» (Bode & Evers,2004,110-114). Η κρίση ή μεταρρύθμιση
του κοινωνικού κράτους, ιδεολογική και οικονομική, αποτέλεσε επίσης ένα
καθοριστικό στοιχείο (Σακελλαρόπουλος, 1999, Ροζανβαλόν,2003), γιατί το
κοινωνικό κράτος έπαυσε να θεωρείται ο κύριος παροχέας υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας. Ο νέος «προνοιακός πλουραλισμός» επέδρασε έντονα
στην ανάπτυξη νέων μορφών κοινωνικών επιχειρήσεων. Μία άλλη εξέλιξη
που επέδρασε αποφασιστικά ήταν η γέννηση καινούργιων αναγκών λόγω
των νέων κοινωνικών φαινομένων. Για παράδειγμα, η ένταξη των γυναικών
στην αγορά εργασίας δημιούργησε την ανάγκη για μια σειρά νέες υπηρεσίες
(Pestoff,2008). Η αύξηση της ανεργίας, η επιμονή της μακροχρόνιας ανεργίας, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, οι άστεγοι,
η υποβάθμιση περιοχών των πόλεων, η ένταξη στην αγορά εργασίας και η
παροχή υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία είναι τα νέα πεδία στα οποία η
κοινωνία πρέπει να προσφέρει απαντήσεις. Σε ένα πιο γενικό επίπεδο παράγοντες όπως η παγκοσμιοποίηση παίζουν αποφασιστικό ρόλο λόγω της
ανάγκης για τοπική ανάπτυξη. Η ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας και της
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ανακύκλωσης είναι επίσης άλλοι παράγοντες που επιδρούν στην ανάπτυξη
της σύγχρονης κοινωνικής οικονομίας.
Υπό την επήρεια όλων αυτών των παραγόντων, κοινή είναι πάντως η διαπίστωση ότι τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζεται μια έκρηξη στην ανάπτυξη νέων οργανώσεων του τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Μάλιστα η
διαπίστωση αυτή φαίνεται να ισχύει και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού
(Salamon,2003, OECD,2003). Τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί στον τομέα η
έννοια των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτές άρχισαν να αναπτύσσονται από
την δεκαετία του 1980 και κατά κύριο λόγο δεν δραστηριοποιούνται ούτε
στην υπεράσπιση συγκεκριμένων ομάδων ούτε στην αναδιανομή πόρων. Ο
κύριος ρόλος τους είναι η παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών αλλά πάντα με
έναν κοινωνικό στόχο ως την κινητήρια δύναμή τους και με τον περιορισμό στην διανομή των κερδών (Borzaga & Defourny,2001, Nyssens,2006,
UNDP,2008).
Ενδεικτική για το αναγεννημένο ενδιαφέρον περί των εξελίξεων του τομέα είναι η ανάπτυξη της βιβλιογραφίας και της ακαδημαϊκής συζήτησης.
Σημαντική επίσης ένδειξη είναι ο αριθμός των νομοθετικών πρωτοβουλιών
τις τελευταίες δεκαετίες. Η απλή παράθεση και μόνον μιας σειράς νομοθετικών πρωτοβουλιών από την πλευρά των κυβερνήσεων είναι ενδεικτική.
Μεταξύ άλλων αναφέρονται η Πορτογαλία όπου με νόμο του 1999 δημιουργούνται οι «κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης». Συνεταιρισμοί με ιδιαίτερη έμφαση στις κοινωνικές υπηρεσίες δημιουργούνται την
ίδια χρονιά με νόμο και στην Ισπανία. Στο Βέλγιο, το 1995, νομοθετούνται
οι «Εταιρίες κοινωνικής ευθύνης». Το 2003 οι «συνεταιρισμοί κοινοτικού
συμφέροντος» στη Γαλλία. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο το 2005 με τις
«εταιρείες κοινωνικού συμφέροντος». Άλλες χώρες που προχώρησαν σε νομοθετικές πρωτοβουλίες ήταν η Τσεχία το 1995 με τον νόμο για τις «Ενώσεις Κοινού Οφέλους», η Πολωνία το 2006 με τον νόμο για τους «κοινωνικούς συνεταιρισμούς» και η Φιλανδία με τον νόμο για τις κοινωνικές επιχειρήσεις το 2003 (CIRIEC,2005).
Στη Γαλλία, η οποία το 1980 χαρακτηριζόταν από υψηλά επίπεδα ανεργίας άρχισε να αναπτύσσεται και πάλι η κοινωνική οικονομία. Συγκεκριμένα, το 1981 η Γαλλική κυβέρνηση εκφράζει την υποστήριξή της για ένα
πρόγραμμα αναφορικά με τις «επιχειρήσεις με κοινωνικό στόχο» για να επιβοηθήσει την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας (Biewener,2006). Την
ίδια χρονιά δημιουργείται η Διακυβερνητική Αντιπροσωπεία για την Κοινωνική Οικονομία και λίγο αργότερα, το 1982, το Εθνικό Συμβούλιο για τον
Τομέα των Συλλόγων. Την ίδια περίπου εποχή, για την ακρίβεια το 1979,
δημιουργούνται οι «επιχειρήσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης». Αυτές στόχευ-
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αν στη δημιουργία επιχειρήσεων «με σκοπό τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης σε μια παραγωγική εργασία ατόμων που αντιμετώπιζαν δυσκολίες»
(Vienney,2008,80). Πάντως η δημιουργία αυτών των επιχειρήσεων επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τις νέες λογικές των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης οι οποίες συνδύαζαν κατάρτιση με απασχόληση (Eme & Jardin,2009).
Επιπλέον, ένας παράγοντας ανάπτυξής τους ήταν και οι προσπάθειες αποκέντρωσης του γαλλικού κράτους.
Έτσι, οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα από τις πολιτικές της κυβέρνησης. Ενώ στη περίοδο 1997-2002
καλούνταν να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα για την απασχόληση
των νέων, έπειτα, καλούνται να καλύψουν τον χώρο της δημιουργίας θέσεων
εργασίας στον τομέα των προσωπικών υπηρεσιών (Fraisse,2005).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει στη περίπτωση της Γαλλίας η πολλαπλότητα
των επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν από πρωτοβουλίες που προέρχονται
από μια σειρά παραγόντων όπως μεταρρυθμιστές γραφειοκράτες, πολιτικοποιημένους ακτιβιστές, τις οριζόντιες οργανώσεις των φορέων της κοινωνικής οικονομίας, αλλά και τον ακαδημαϊκό κόσμο (Fraisse,2005).
Συνοπτικά, η πρώτη μορφή νέων επιχειρήσεων είναι τα «κέντρα προσαρμογής στον ενεργό βίο». Αυτά στοχεύουν στην ενεργό εργασιακή ένταξη ανθρώπων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες. Ακριβώς λόγω της φύσης
τους όσοι εντάσσονται σε αυτές μπορεί να παραμείνουν σε προσωρινή ή μακροχρόνια βάση. Οι «επιχειρήσεις ένταξης» είναι επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν τόσο εργαζόμενους, όσο και άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για
να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η επιχείρηση παράγει αγαθά ή υπηρεσίες
και τα άτομα από ευπαθείς ομάδες προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου
χρόνου. Τα τελευταία καταρτίζονται σε νέες δεξιότητες που περιλαμβάνουν
δεξιότητες κοινωνικοποίησης, νέα πρότυπα συμπεριφοράς, δεξιότητες προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον, εκμάθηση πρακτικών γνώσεων, απόκτηση επαγγελματικών προσόντων. Υπάρχουν επίσης οι επιχειρήσεις γειτονιάς, οι ενδιάμεσες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις με την επονομασία «σύλλογοι εργοδοτών για την εργασιακή ένταξη» (Eme & Jardin,2009).
Η Ιταλία αποτελεί μία περίπτωση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τη
χώρα μας. Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα επικρατούσε η αντίληψη ότι για
να αναπτυχθεί η κοινωνική οικονομία χρειαζόταν πρωτίστως η διαμόρφωση
ενός επιβοηθητικού νομοθετικού πλαισίου. Ωστόσο, το παράδειγμα της Ιταλίας δείχνει ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Ιστορικά, στην Ιταλία, σε όλη τη διάρκεια του εικοστού αιώνα, έλαβαν χώρα μια σειρά από κυβερνητικές πρωτοβουλίες οι οποίες στόχευαν μάλλον στον περιορισμό του τομέα. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί αναδύθηκαν στην Ιταλία στην διάρκεια της δεκαετίας
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του 1980 και έκτοτε επεκτάθηκαν. Η επέκτασή τους σχετίζεται με την κρίση
του κοινωνικού κράτους. Η περίπτωση της Ιταλίας παρουσιάζει κοινότητες
με την ελληνική αφού και εδώ είχαμε ένα συγκεντρωτικό κοινωνικό κράτος
με μικρή έμφαση στην προσφορά υπηρεσιών (Borzaga & Depedri,2009,71).
Επιπλέον, οι τελευταίες δεκαετίες υπήρξαν μάρτυρες της αδυναμίας του
κράτους να καλύψει τις νέες ανάγκες των πολιτών στην αύξηση της ζήτησης
για κοινωνικές υπηρεσίες. Όμως, η ειδοποιός διαφορά με την Ελλάδα είναι
ότι η ζήτηση που δημιουργήθηκε για κοινωνικές υπηρεσίες οδήγησε τους
ίδιους τους πολίτες στην οργάνωση των κοινωνικών επιχειρήσεων. Καταλυτικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση έπαιξε η συμμαχία δύο κοινωνικών δυνάμεων. Η πρώτη προερχόταν από τους ακτιβιστές που ήταν επηρεασμένοι
από τις ιδέες του Ιταλικού Μάη του 1968. Η δεύτερη κοινωνική δύναμη δεν
ήταν άλλη από την Καθολική Εκκλησία. Σε αντίθεση, στην Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, η ζήτηση για νέες υπηρεσίες καλύφθηκε από τον ιδιωτικό τομέα
και από την εργασία των μεταναστών (Γεώρμας,2009).
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 παρατηρείται μια σαφής αύξηση
των οργανώσεων του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, γεγονός που οφείλεται όχι τόσο στην ανάπτυξη των ήδη υφιστάμενων οργανώσεων αλλά
στην δημιουργία καινούργιων οργανισμών. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, αφού η δημιουργία χιλιάδων οργανισμών είχε ως αποτέλεσμα
τον διπλασιασμό των ατόμων που εργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα
(Borzaga,2004,45).
Στην περίοδο που εξετάζεται οι πρώτες οργανώσεις που διαμορφώθηκαν
ονομάστηκαν «εθελοντικές οργανώσεις». Αργότερα, η ανάπτυξη αυτών των
οργανώσεων και η ανάγκη για μια πιο σταθερή δομή στη λειτουργία τους,
καθώς και τα νομικά εμπόδια που είχαν στην απασχόληση ατόμων, οδήγησαν στη δημιουργία των συνεταιρισμών κοινωνικής αλληλεγγύης.
Το 1991 δύο νόμοι ήρθαν για να «νομιμοποιήσουν» αυτό που ελάμβανε
χώρα στην κοινωνία. Ο Νόμος για τις Εθελοντικές Οργανώσεις και ο Νόμος
για τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς. Έπειτα ακολούθησαν και άλλοι νόμοι, όπως η οικονομική μεταρρύθμιση για τους μη εμπορικούς οργανισμούς
του 1997 και ο νόμος του 2000 για τις οργανώσεις κοινωνικής προώθησης
(Travaglini,2005).
Αναφορικά με τους νόμους του 1991, ο πρώτος επέτρεπε στις εθελοντικές οργανώσεις να απασχολούν άτομα. Ο δεύτερος θεσμοθέτησε τις κοινωνικές επιχειρήσεις που «λειτουργούν για το γενικό συμφέρον της κοινότητας
και την κοινωνική ένταξη των πολιτών». Αυτές οι οργανώσεις μπορούν να
έχουν εθελοντές, έως το 50% των μελών τους. Τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να
είναι εργαζόμενοι, καταναλωτές αλλά και νομικά πρόσωπα. Προβλέπονται
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δύο ειδών κοινωνικοί συνεταιρισμοί. Οι συνεταιρισμοί τύπου-Α παρέχουν
μια σειρά υπηρεσιών σε ηλικιωμένους, παιδιά, ΑΜΕΑ, ναρκομανείς, άστεγους, μετανάστες. Οι τύπου-Β συνεταιρισμοί υποχρεούνται να προσλάβουν
το 30% του προσωπικού τους από μειονεκτικές κατηγορίες εργαζομένων. Σε
αντάλλαγμα, οι εισφορές εκπίπτουν του φόρου και μπορούν να είναι αποδέκτες δημόσιων επιδοτήσεων (OECD,1999,22).
Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που επηρέασε την ανάπτυξη των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας ήταν η ίδια η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι έμμεση ώθηση στην ομαλή
λειτουργία αυτών των οργανισμών έδωσαν μια σειρά από νομικές ρυθμίσεις.
Έτσι, ο νόμος 142 του 1990 έδινε τη δυνατότητα στους δήμους να έχουν συστηματικές σχέσεις με ιδιωτικούς φορείς για πρώτη φορά. Ο νόμος 241 του
ιδίου έτους έδωσε τη δυνατότητα σε δήμους και περιφερειακές αρχές να παρέχουν επιδοτήσεις σε δημόσια και ιδιωτικά σώματα που παρέχουν υπηρεσίες που ωφελούν τις κοινότητες. Τέλος, όπως αναφέρθηκε, το 2000 ψηφίστηκε ο νόμος που ρύθμισε το καθεστώς των «ενώσεων κοινωνικής προώθησης». Παράλληλα υπήρχε μια σειρά αναφορών στην κοινωνική οικονομία
σε νομοθετικές πράξεις που αφορούσαν συγκεκριμένες κατηγορίες κοινωνικά αποκλεισμένων όπως οι ΑΜΕΑ, οι ναρκομανείς, οι ηλικιωμένοι κ. ά.
Επιπλέον ο νόμος του 2000 για την μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας
αναγνώριζε για πρώτη φορά το δικαίωμα συμμετοχής τέτοιων οργανώσεων
στον σχεδιασμό και υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών (Borzaga & Alceste
Santuari,2003,33).
Η περίπτωση της Ιταλίας καταδεικνύει για μια ακόμα φορά την παθογένεια της ελληνικής περίπτωσης. Στην Ιταλία, οι νέες κοινωνικές επιχειρήσεις που αναδύθηκαν ήταν αποτέλεσμα της δημιουργικότητας κάποιων προσώπων και μόνον αργότερα το κράτος προχώρησε στην αναγνώρισή τους
σε νομοθετικό επίπεδο. Επίσης η ανάπτυξη του τομέα ήρθε ως αποτέλεσμα
πολλαπλών νομοθετικών πρωτοβουλιών που αφορούσαν από τον τρόπο διοίκησης του κράτους έως τον τρόπο παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών.
Το γεγονός ότι η κοινωνική οικονομία θεωρείται ως ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέσα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων αναγκών φαίνεται
από το γεγονός ότι χώρες με μικρή ανάπτυξη του τομέα διαμόρφωσαν ολοκληρωμένα προγράμματα για την ανάπτυξή του. Το Βέλγιο, για παράδειγμα
στις αρχές της δεκαετίας του 1990 διαμόρφωσε ένα πρόγραμμα που κάλυψε
δύο περιόδους από το 2000 έως το 2008. Για την προώθηση των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας υλοποιήθηκαν μια σειρά από δράσεις. Έτσι,
οι τοπικές δημόσιες υπηρεσίες, προσέφεραν στους ανέργους θέσεις εργασίας στις κοινωνικές επιχειρήσεις. Οι θέσεις εργασίας ήταν επιδοτούμενες.
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Πέραν των μισθολογικών επιδοτήσεων, άλλα μέτρα αφορούσαν τη μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών ή τις απευθείας επιδοτήσεις για τη λειτουργία
των επιχειρήσεων. Στο Βέλγιο χρησιμοποιείται επίσης και το «κουπόνι υπηρεσιών», το οποίο χρησιμοποιείται και ως μέσο καταπολέμησης της παραοικονομίας. Μέσω αυτού επιδοτούνται υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο, όπως το
σιδέρωμα, ο καθαρισμός κατοικιών κ.λπ. (Social Inclusion, 2008).
Προγράμματα ενεργοποίησης του τομέα έχουν παρουσιάσει και άλλες
χώρες, όπως η Ιρλανδία και η Ισπανία. Έτσι, και στην περίπτωση της Ιρλανδίας, οι δαπάνες για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης χρησιμοποιήθηκαν
εν μέρει για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Η Ιρλανδία εγκαινίασε το 2000 ένα πρόγραμμα για την κοινωνική οικονομία. Στόχος του είναι να
βοηθήσει μέσω της δημιουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων στην αναβάθμιση
υποβαθμισμένων περιοχών, την προώθηση των μακροχρόνια ανέργων και
ατόμων από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού σε θέσεις απασχόλησης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εργασιακή ένταξη ατόμων με αναπηρία. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς της παροχής
υπηρεσιών στην οικογένεια, στην εστίαση, στη συμβουλευτική προς ανέργους, την ανακύκλωση, τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας (O’Hara,2001, O’
Shaughnessy,2006).
Η Ισπανία μοιράζεται με την Ελλάδα το γεγονός ότι η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους έλαβε χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, σε αντιδιαστολή με την Ελλάδα, στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, η Ισπανία έχει
επιδείξει αξιοσημείωτη δραστηριότητα. Έτσι και σε αυτή την χώρα έχουν
εκπονηθεί δύο προγράμματα που κάλυψαν την περίοδο από το 1986 έως
το 2004. Στην Ισπανία οι κοινωνικές επιχειρήσεις διακρίνονται πρώτον σε
«ενδιάμεσες», που χρησιμοποιούν τις παραγωγικές διαδικασίες για κατάρτιση και ένταξη στην «κανονική» αγορά εργασίας των ευάλωτων ατόμων.
Η δεύτερη κατηγορία είναι οι επιχειρήσεις που προσανατολίζονται στην παραγωγή υπηρεσιών και αγαθών και η εργασία σε αυτές είναι σταθερή. Στην
δεύτερη κατηγορία εντάσσονται και οι επιχειρήσεις που απασχολούν άτομα
ΑΜΕΑ. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι η ανακύκλωση, η αναβάθμιση κτηρίων και δημόσιων χώρων
και, όπως και στην περίπτωση της Ιρλανδίας η παροχή συμβουλευτικών και
άλλων κοινωνικών υπηρεσιών (Montagut,2005, Vidal,2001).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου. Εδώ, κατά τις δεκαετίες του 1960 και 1970 αναπτύχθηκε ιδιαίτερα η
εθελοντική δράση υπό την επήρεια των κοινωνικών κινημάτων της εποχής.
Έτσι άρχισαν να διαμορφώνονται νέες πρωτοβουλίες από την κοινωνία των
πολιτών, όπως οργανώσεις καταναλωτών προνοιακών υπηρεσιών, οργανώ-
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σεις προσχολικής φροντίδας για τα παιδιά, οργανώσεις παροχής συμβουλευτικής φροντίδας, υπηρεσιών για χρόνια άρρωστους, για άτομα με αναπηρία,
για εθνικές μειονότητες, για δημόσια στέγαση κ.λπ. Όπως σημειώθηκε και
παραπάνω ήταν και εδώ τα ίδια τα κινήματα που έθεσαν το ζήτημα της παύσης των παροχών υπηρεσιών από το κράτος και του προνοιακού πλουραλισμού (Taylor,2004,131-132). Η συντηρητική κυβέρνηση, το 1979 άνοιξε τις
προνοιακές υπηρεσίες στην αγορά.
Ωστόσο, λίγα χρόνια αργότερα, η απογοήτευση από την δράση της αγοράς και η άνοδος στην εξουσία των εργατικών προώθησε την ιδέα των κοινωνικών επιχειρήσεων. Στα χρόνια που μεσολάβησαν υπήρξε βέβαια έντονη δραστηριότητα στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας ιδιαίτερα σε πεδία
όπως η παιδική φροντίδα, οι πιστωτικές ενώσεις, οι στεγαστικοί συνεταιρισμοί και τα κοινοτικά ιδρύματα.
Από την δεκαετία του 1990, ιδιαίτερο ρόλο στην ανάπτυξη του τομέα διαδραματίζει η κυβέρνηση. Δύο είναι οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες
στο συγκεκριμένο πεδίο. Ο Νόμος για Αγαθοεργίες του 2006 και ο νόμος για
τις Εταιρείες για το Όφελος της Κοινότητας. Ο τελευταίος περιλαμβάνει έναν
«έλεγχο κοινοτικού οφέλους» και το κλείδωμα των περιουσιακών στοιχείων
της κοινωνικής επιχείρησης.
Οι εξελίξεις αυτές έλαβαν χώρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης Μπλερ
να μεταρρυθμίσει τις κοινωνικές υπηρεσίες προς δύο κατευθύνσεις. Εκ των
έσω, έτσι ώστε να αποκτήσουν μια πιο επιχειρηματική διάσταση στη διοίκησή τους και δεύτερον με το να περάσουν σε υπεργολαβίες μεγάλο μέρος των
υπηρεσιών που παρείχαν (Defourny & Pestoff,2008,35-36). Με άλλα λόγια,
έχουμε εδώ μια αντίστροφη πορεία από αυτή που περιγράφηκε στην περίπτωση της Σουηδίας.
Το 2002 η κυβέρνηση παρουσίασε τη Στρατηγική για την Κοινωνική Επιχείρηση και το 2006 το Γραφείο του Τρίτου Τομέα παρουσίασε το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Επιχείρηση (Cabinet Office,2007). Μόνο στον τομέα
των κοινωνικών επιχειρήσεων υπολογίζεται ότι υπάρχουν 55.000 τέτοιες. Ο
ετήσιος κύκλος εργασιών τους πλησιάζει τα 27 δισεκατομμύρια λίρες, απασχολούν 500.000 άτομα και αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ (Hewitt,2006).
4. Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Η αύξηση της αποδοχής του τομέα της κοινωνικής οικονομίας οφείλεται
στο γεγονός ότι αυτός προσφέρει μια εναλλακτική και εφικτή απάντηση στα
προβλήματα που δημιούργησαν τα τελευταία χρόνια παράγοντες όπως η παγκοσμιοποίηση, η ατομικοποίηση, οι κοινωνικές ανισότητες και ο κοινωνι-
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κός αποκλεισμός, ο περιορισμός του κοινωνικού κράτους, οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις που επέδρασαν σε όλες τις πολιτικές μερίδες. Σημαντικό
στοιχείο για την εστίαση της προσοχής των κυβερνήσεων στον συγκεκριμένο τομέα είναι επίσης η αύξηση της οικονομικής του βαρύτητας. Δεν πρέπει
πάντως να παραβλέπεται το γεγονός ότι, πέραν των άλλων, αυτή η βαρύτητα
οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης που ακολούθησαν οι περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ τα προηγούμενα χρόνια.
Η συζήτηση για την κοινωνική οικονομία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον
στο βαθμό που πέραν της σημασίας των αριθμών της, αυτή έχει αποδείξει
στις τελευταίες δεκαετίες –αλλά και στο παρελθόν– ότι διαθέτει την ικανότητα όχι μόνον να προσφέρει λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν, αλλά
και ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για σταθερή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, για την καλλιέργεια μιας πλουραλιστικής επιχειρηματικότητας στο τοπικό επίπεδο, για μια δικαιότερη διανομή του κοινωνικού
πλούτου, για την αντιμετώπιση νέων κοινωνικών αναγκών και για την εμβάθυνση της κοινωνικής δημοκρατίας. Ακόμα περισσότερο, η κοινωνική οικονομία αποτελεί το μέσο για την διαμόρφωση ενός χώρου όπου οι έννοιες της
αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, του γενικού καλού, του εθελοντισμού, του
τοπικού, κυριαρχούν έναντι των συμφερόντων της παγκοσμιοποίησης και
του κεφαλαίου.
Το κρίσιμο σημείο αναφορικά με την κοινωνική οικονομία είναι ότι «επιδιώκει να συλλάβει τόσο το κοινωνικό στοιχείο όσο και το οικονομικό στοιχείο, που είναι εγγενείς σε αυτές τις οργανώσεις που εγκατοικούν στο χώρο μεταξύ της αγοράς και του κράτους» (Noya & Clarence,2007,10).
Ο σκοπός της προώθησης της κοινωνικής οικονομίας πρέπει να είναι ο
πειραματισμός πάνω σε καινοτόμες οικονομικές και επανορθωτικές λύσεις
σε μια «ασφαλή» κλίμακα –ιδιαίτερα στο τοπικό επίπεδο– για την επίλυση
κοινωνικών προβλημάτων πιο αποτελεσματικά και, έμμεσα, στη συνεισφορά σε ένα πιο αποτελεσματικό κράτος και οικονομία (Hausner,2009,228). Γι’
αυτό ακριβώς το λόγο, τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, οι κυβερνήσεις φαίνεται ότι αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στην προώθηση του τομέα.
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μια νέα μορφή οργάνωσης της κοινωνικής οικονομίας: η κοινωνική επιχείρηση. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις:
• Εκπληρώνουν ποικίλους κοινωνικούς στόχους.
• Αντιμετωπίζουν τα προβλήματα μιας συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού.
• Λειτουργούν κάτω από ποικίλες νομικές μορφές.
• Έχουν έναν μη κερδοσκοπικό προσανατολισμό ή επανεπενδύουν τα
κέρδη τους.
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• Λαμβάνουν κρατικές επιδοτήσεις.
Η κοινωνική τους διάσταση διακρίνεται σε δύο επίπεδα. Μπορεί να αφορά το προσωπικό που απασχολούν (είδος εργαζομένων, συνθήκες εργασίας). Ή μπορεί να αφορά τις υπηρεσίες/αγαθά που παράγουν (π.χ. προσφορά
αγαθών για μια συγκεκριμένη πληθυσμιακά ομάδα όχι με όρους αγοράς). Η
κοινωνική επιχείρηση, εστιάζοντας στην επίδραση στην τοπική κοινωνία έρχεται να αντιταχθεί στην αήθη και απρόσωπη δυναμική της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, οι κοινωνικές επιχειρήσεις θεωρούν την εμπλοκή τους στην
αγορά και το κέρδος ως μέσο για μια διαφορετικού τύπου οικονομία, αυτή
που προσδίδει αξία στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη συλλογική εργασία, την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, την κοινωνική
και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την αλληλεγγύη.
Ωστόσο, ο ανταγωνισμός των κοινωνικών επιχειρήσεων με τις προσανατολισμένες στο κέρδος επιχειρήσεις για την απόκτηση δημόσιων συμβάσεων είναι δυνατόν να αποβεί εις βάρος των πρώτων. Ο υπερτονισμός του
στοιχείου της επιχειρηματικότητας ενίοτε λειτουργεί υπονομευτικά αναφορικά με την κοινωνική τους διάσταση. Ένα τέτοιο φαινόμενο άλλωστε έχει
παρατηρηθεί διαχρονικά και για άλλες μορφές των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας όπως οι συνεταιρισμοί και οι εταιρείες αλληλοβοήθειας.
Οι οργανισμοί της κοινωνικής οικονομίας διαφέρουν από τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς τουλάχιστον σε τέσσερα σημεία. Πρώτον, ο σκοπός της
ίδρυσής τους που κατά κύριο λόγο είναι η δραστηριοποίηση μιας ομάδας
της κοινωνίας των πολιτών για την εκπλήρωση μιας υφιστάμενης ανάγκης
της κοινωνίας. Δεύτερον, η υιοθέτηση συγκεκριμένων αρχών αναφορικά με
τη αναδιανομή, όπως η αλληλεγγύη και η αμοιβαιότητα. Τρίτον, την συμπερίληψη στην οργανωτική τους δομή νέων μορφών συμμετοχής και μια δημοκρατική διαδικασία στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. Έτσι υιοθετείται
κατά κύριο λόγο η αρχή «ένα άτομο μία ψήφος». Συνεπώς, είναι οι άνθρωποι που αποκτούν προτεραιότητα έναντι του κεφαλαίου. Τέταρτον, η πολλαπλότητα των πόρων για τη λειτουργία τους. Λόγω της διαφορετικής τους
λειτουργίας από τις κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας μπορούν να αντλούν από μια ποικιλία πόρων που περιλαμβάνει εισοδήματα από την αγορά, επιχορηγήσεις από το κράτος, μη οικονομικούς πόρους όπως η εθελοντική εργασία αλλά και πόρους σε είδος, όπως
ιδιωτικές προσφορές και δωρεές. Σίγουρα, η ποικιλία των πηγών απ’ όπου
αντλούν τους πόρους τους οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας επιδρά
καταλυτικά στη δυναμική τους και την συμπεριφορά τους αναφορικά με το
κοινωνικό περιβάλλον τους.
Η κοινωνική οικονομία έχει ήδη στο ιστορικό της μια πορεία δύο αιώνων.
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Ωστόσο στην αυγή του εικοστού πρώτου αιώνα φαίνεται να διαθέτει ακόμα
μια ιδιαίτερη δυναμική. Αυτή τη δυναμική την αντλεί επειδή δυνητικά αποτελεί απάντηση στην ικανοποίηση μιας σειράς αναγκών που αναδύονται από
τις κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Η κοινωνική οικονομία δημιουργεί θέσεις εργασίας, δημιουργεί αγορές για νέες ανάγκες, συνεισφέρει στην
οικονομική ενδυνάμωση υποβαθμισμένων περιοχών και οικονομικά αδύναμων κοινοτήτων. Η κοινωνική οικονομία συνεισφέρει έτσι ώστε να καταστεί
η οικονομία της αγοράς πιο προσανατολισμένη στη φροντίδα, οι αγορές να
γίνουν πιο υπεύθυνες κοινωνικά, περισσότερο βασισμένες στις ανάγκες. Η
κοινωνική οικονομία δυνητικά μπορεί να απαντήσει στο πρόβλημα της οικονομικής παρακμής του τοπικού λόγω της παγκοσμιοποίησης. Προσφέρει μια
πλουραλιστική διάσταση στην οικονομία, αφού διαμορφώνει άλλους τρόπους εμπλοκής σε αυτήν, ενισχύοντας τα κοινωνικά και ηθικά κίνητρα, τη
δέσμευση στην αρχή της αμοιβαίας υποχρέωσης, την αυτοβοήθεια, την κοινωνική αλληλεγγύη. Ισχυρά κοινωνικά και ηθικά κίνητρα εξηγούν τη συμμετοχή στην κοινωνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του κινήτρου οι
αγορές να λειτουργήσουν προς το συμφέρον κοινωνικών στόχων και προς το
συμφέρον της κοινότητας.
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Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Γενικά για τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας

Ε

κτός από τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, που αναφέρεται στις
οικονομικές δράσεις των ατόμων με κύριο στόχο την μεγιστοποίηση
του κέρδους, μέσω των κερδοσκοπικών επιχειρήσεων και τον δημόσιο τομέα που αφορά στις παρεμβάσεις του κράτους στην οικονομία με στόχο την εξυπηρέτηση του γενικότερου κοινωνικού συμφέροντος, μέσω των
δημοσίων επιχειρήσεων, υπάρχει και ο κοινωνικός τομέας της οικονομίας
που αφορά σε δραστηριότητες που στοχεύουν στην επίτευξη οικονομικών
σκοπών όπως είναι η παραγωγή, μεταποίηση, διάθεση και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών, χωρίς την κερδοσκοπική διαμεσολάβηση και
εφαρμόζοντας δημοκρατικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης.
Δηλαδή αυτό που κανένας οικονομικά ανίσχυρος, από μόνος του, δεν μπορεί να επιτύχει, το επιτυγχάνουν πολλοί μαζί, μέσω των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας (Κασσαβέτης Δ. 1996, 1999, 2000).
Η Κοινωνική Οικονομία δεν προσανατολίζεται σε πρακτικές που προσβλέπουν στην αύξηση ενός κεφαλαίου, που το ίδιο γεννά κεφάλαιο. Η
στόχευση της Κοινωνικής Οικονομίας δεν είναι να δημιουργεί οικονομική
υπεραξία για να τη μετατρέπει σε κεφάλαιο, αλλά να προκαλεί κοινωνική
υπεραξία χάρη σε μία καλή διαχείριση της οικονομίας.
Η Κοινωνική Οικονομία, από το 1844 με την ίδρυση του πρώτου σύγχρονου συνεταιρισμού της Ρότσντεϊλ, για την εξυπηρέτηση των αναγκών των οικονομικά ανίσχυρων, έχει βαθιές ρίζες σε όλο τον κόσμο. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, την κρίση και την κατεδάφιση του κοινωνικού
κράτους, προκαλούνται οδυνηρές επιπτώσεις στη ζωή των πολιτών, οι οποίοι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, την κάλυψη των αναγκών τους
και την προστασία τους από τις απρόσωπες δυνάμεις της παγκόσμιας αγοράς,
«επανεφευρίσκουν» τις επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας (Jeantet,1999).
Στην Ε.Ε., οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας –συνεταιρισμοί, ιδρύ-
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ματα, σύλλογοι και ενώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης– απασχολούν πάνω
από 11 εκ. άτομα που αντιστοιχεί στο 6% της συνολικής απασχόλησης. Οι εν
λόγω επιχειρήσεις απαντώνται στον τραπεζικό κλάδο, στον κλάδο των ασφαλίσεων και των συνταξιοδοτικών ταμείων, στον κλάδο της πρόληψης και της
υγείας, στον τομέα της κοινωνικής δράσης, στον αγροτικό τομέα, στον κλάδο της κατανάλωσης, στο τομέα του εμπορίου, στο τομέα της συνεργατικής
παραγωγής, στο κλάδο της κοινωνικής κατοικίας κ.ο.κ. (Vienney,2008).
Στην Ελλάδα, ο πρώτος νόμος στο τομέα αυτό της οικονομίας, ήταν ο νόμος 602/1915 (Κασσαβέτης Δ.,1995). Σήμερα στην Ελλάδα ισχύουν ο νόμος 2810/2000 για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ο νόμος 1667/86 για
τους αστικούς συνεταιρισμούς, ο νόμος 1667/86 σε συνδυασμό με το νόμο
2076/92 για τις συνεταιριστικές τράπεζες, το Π.Δ. 93/87 για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, ο νόμος 2716/1999 άρθρο 12 για τους Κοινωνικούς
Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, ο νόμος 4019/2011 για την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και ο Κανονισμός (Ε.Ε.) 1435/2003 για
τον Ευρωπαϊκό Συνεταιρισμό.
Στην Ελλάδα, επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας απαντώνται στον τραπεζικό κλάδο, στον κλάδο των ασφαλίσεων, στον αγροτικό τομέα, στον
αγροτοτουρισμό, στο τομέα της ψυχικής υγείας, στο τομέα του επίπλου, στο
κλάδο των ηλεκτρολόγων, στο κλάδο των υδραυλικών κ.ο.κ. Συνεπώς, η
αναφορά της Αιτιολογικής Έκθεσης του Νόμου 4019/2011 ότι μέχρι το νόμο
«στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο δεν υπήρχε καμία αναγνώριση του τομέα της
κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας και συνεπώς των μορφών
αυτών που συνδυάζουν το «επιχειρείν» με την κοινή ωφέλεια και το κοινωνικό συμφέρον. Η δραστηριοποίηση στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας
και κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεταφραζόταν αναγκαστικά στη σύσταση ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού ή ενός σωματείου με αδυναμία συνδυασμού της κοινωνικής ωφέλειας με την υπό προϋποθέσεις επιδίωξη του κέρδους. Τη μόνη θεσμοθετημένη σύγχρονη μορφή Κοινωνικής Επιχείρησης στην
Ελλάδα αποτελούσαν μέχρι πρότινος οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.ΣΠΕ) (νόμος 2716/1999, άρθρο 12)» ελέγχεται ως απολύτως λανθασμένη (Κασσαβέτης,2001,2005,2006,2013).
Στην παρούσα εργασία, θα αναφερθούμε μόνον στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του νόμου 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και στον Κοινωνικό
Συνεταιρισμό του νόμου 2716/1999 (Κοι.ΣΠΕ).
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Τμήμα πρώτο: Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση
1. Ο σκοπός του νόμου 4019/2011
Με το Νόμο 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα», σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση σκοπείται η θεσμοθέτηση του
χώρου της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
και η θεσμοθέτηση μιας νέας μορφής κοινωνικής επιχείρησης που βασίζεται
στον αστικό συνεταιρισμό, της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. Ως
γενικοί στόχοι της νομοθετικής αυτής πρωτοβουλίας αναφέρονται:
α) Η δημιουργία θέσεων εργασίας και η κοινωνική ένταξη ευάλωτων
ομάδων
β) Η κάλυψη κοινωνικών αναγκών, ειδικότερα μέσω της ενίσχυσης της
κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής
καινοτομίας και
γ) Η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
Ως ειδικότεροι στόχοι αναφέρονται, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στον κοινωνικό τομέα της οικονομίας, η διευκόλυνση της επαγγελματικής δραστηριοποίησης και της πρόσβασης στην απασχόληση σημαντικών
στρωμάτων του πληθυσμού και ειδικότερα των ευάλωτων ομάδων, η καταπολέμηση της φτώχειας, των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού
και η ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της ένταξης των ευάλωτων
ομάδων στο κοινωνικό σύνολο, η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης και
καινοτομίας, η ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης και η παροχή σύγχρονων, ποιοτικών και καινοτόμων κοινωνικών υπηρεσιών και αγαθών.
Περαιτέρω, σημειώνεται ότι η πρωτοβουλία για την ενίσχυση και ενδυνάμωση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, βασίζεται, μεταξύ άλλων, στη
διαπίστωση ότι σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε. ο τομέας αυτός έχει λειτουργήσει αποτελεσματικά ως μέσο ένταξης στην αγορά εργασίας όχι μόνο
των ευπαθών κοινωνικά ομάδων αλλά και ενός αυξανόμενου τμήματος του
πληθυσμού που πλήττεται από την ανεργία μέσω καινοτόμων και κοινωνικά προσανατολισμένων δραστηριοτήτων αλλά και ως αποτελεσματικό μέσο
κάλυψης των ολοένα αυξανόμενων αναγκών για κοινωνικές υπηρεσίες.
2. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νόμου 4019/2011
Α. Ορισμός. Εννοιολογικά στοιχεία
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρο 2 του νόμου 4019/2011: «Θεσπίζεται η
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Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), ως φορέας της Κοινωνικής Οικονομίας. Είναι αστικός συνεταιρισμός με κοινωνικό σκοπό και διαθέτει εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα». Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι
τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.Επ.) είναι τα εξής:
α. Η ελεύθερη συμμετοχή. Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση είναι μια μορφή ελεύθερης συνεργασίας προσώπων. Δηλαδή είναι εθελοντική, όχι αναγκαστική, ένωση προσώπων. Είναι νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών και έχει εμπορική ιδιότητα.
β. Ο σκοπός της είναι κοινωνικός. Κατά την Αιτιολογική Έκθεση οι βασικοί στόχοι του νόμου 4019/2011 είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, η κάλυψη κοινωνικών
αναγκών, ειδικότερα μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας και η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής.
Β. Διακρίσεις και δραστηριότητες
Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του νόμου 4019/2011, ανάλογα με τον ειδικότερο σκοπό τους, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες:
α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες αφορούν
στην ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν
στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού. Ποσοστό 40% κατ` ελάχιστον των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις αυτές ανήκουν υποχρεωτικά στις Ευάλωτες
Ομάδες Πληθυσμού. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.) θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης και υπάγονται στις διατάξεις του 4019/2011. Οι Κοι.Σ.Π.Ε.
διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του νόμου 4019/2011 και του ν. 1667/1986, καθώς
και όσων ορίζει το άρθρο 12 του ν. 3842/2010.
Στο άρθρο 1, παρ. 3 και 4 του νόμου 4019/2011, ορίζεται αφενός ότι
«Ένταξη» είναι η διαδικασία κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, κυρίως μέσω της προώθησης
τους στην απασχόληση και αφετέρου ότι «Ευπαθείς Ομάδες Πληθυσμού»,
γενικά, είναι οι κοινωνικές ομάδες πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή
στην κοινωνική και οικονομική ζωή δυσχεραίνεται, είτε εξαιτίας κοινωνικών
και οικονομικών προβλημάτων, είτε εξαιτίας σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής ή αισθητηριακής αναπηρίας, είτε εξαιτίας απρόβλεπτων γεγονότων, τα
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οποία επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της τοπικής ή ευρύτερα περιφερειακής οικονομίας.
Περαιτέρω, γίνεται μία διάκριση των Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού σε
δύο κατηγορίες:
- Στις «Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που η ένταξη τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή εμποδίζεται
από σωματικά και ψυχικά αίτια ή λόγω παραβατικής συμπεριφοράς. Σε αυτές ανήκουν άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές), εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες άτομα, οροθετικοί, φυλακισμένοι/αποφυλακισμένοι, ανήλικοι παραβάτες.
- Στις «Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού» ανήκουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού οι οποίες βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ως προς την ομαλή ένταξη τους στην αγορά εργασίας, από οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά
αίτια. Σε αυτές ανήκουν ενδεικτικά οι άνεργοι νέοι, οι άνεργες γυναίκες, οι
άνεργοι άνω των πενήντα ετών, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών και τα μέλη πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες θύματα κακοποίησης, οι αναλφάβητοι, οι κάτοικοι απομακρυσμένων ορεινών και
νησιωτικών περιοχών, τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.
β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Κοινωνικής Φροντίδας,
οι οποίες αφορούν στην παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών
κοινωνικού-προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού,
όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.
Στο άρθρο 1 παρ. 5 του νόμου 4019/2011, ορίζεται ότι «Κοινωνική Φροντίδα» είναι η παραγωγή και παροχή αγαθών, καθώς και υπηρεσιών υγείας
και κοινωνικής πρόνοιας για συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως
οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με
χρόνιες παθήσεις.
γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού, οι οποίες αφορούν την παραγωγή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός,
περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση
τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την
ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.
Στο άρθρο 1, παρ. 2 του νόμου 4019/2011, ορίζεται ότι «Συλλογικός Σκοπός» είναι η προώθηση των δράσεων της συλλογικότητας και η προστασία
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των συλλογικών αγαθών μέσω αναπτυξιακών, οικονομικών και κοινωνικών
πρωτοβουλιών τοπικού, περιφερειακού ή ευρύτερου χαρακτήρα. Ως τέτοιες
δράσεις νοούνται ιδίως οι πολιτιστικές, οι περιβαλλοντικές, οι οικολογικές
δραστηριότητες, η αξιοποίηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων, η παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών.
Γ. Νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.) έχει κατά ρητή διάταξη του νόμου (Ν. 4019/2011, άρθρο 3, παρ. 2) νομική προσωπικότητα. Η
νομική προσωπικότητα αποκτάται από την καταχώριση του καταστατικού
του συνεταιρισμού στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας το οποίο
είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή, στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ν. 4019/2011
άρθρο 14 παρ. 1). Πριν από την καταχώριση δεν υπάρχει Κοιν.Σ.Επ. ως νομικό πρόσωπο και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει λόγος για εφαρμογή του δικαίου της Κοιν.Σ.Επ. ούτε στην εξωτερική, ούτε στην εσωτερική σχέση. Όσον
αφορά τις συνέπειες της απόκτησης της νομικής προσωπικότητας, ισχύει και
για την Κοιν.Σ.Επ., ό,τι βασικά, ισχύει για κάθε νομικό πρόσωπο. Έτσι, εκτός
των άλλων, η Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται, σύμφωνα με την ΑΚ 71, για τη ζημία που
προκάλεσαν τα όργανά της σε τρίτους. Η αυτοτέλεια όμως του νομικού προσώπου της Κοιν.Σ.Επ. κάμπτεται με την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 3 του
ν. 4019/2011, σύμφωνα με την οποία για τα χρέη της Κοιν.Σ.Επ., ευθύνονται
παράλληλα με το νομικό πρόσωπο και τα μέλη της (Κιντής Σ. ΙΙ 2004).
Η Κοιν.Σ.Επ. έχει εμπορική ιδιότητα, την οποία αποκτά από τη στιγμή που
αποκτά τη νομική προσωπικότητα, κατά το τυπικό σύστημα (Ν. 4019/2011,
άρθρο 3, παρ. 2α ). Στην Κοιν.Σ.Επ. εφαρμόζονται συνεπώς οι συνέπειες της
εμπορικής ιδιότητας. Ας σημειωθεί ότι η εμπορική ιδιότητα δεν είναι ασυμβίβαστη με το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ. Η αναγνώριση της εμπορικής ιδιότητας –η οποία εξασφαλίζει τη συμμετοχή της Κοιν.Σ.Επ. στη συναλλακτική
ζωή με τα πλεονεκτήματα που έχουν οι μετέχοντες σε αυτήν έμποροι– δεν
εξομοιώνει την Κοιν.Σ.Επ. με την κερδοσκοπική εμπορική εταιρία (Κιντής
Σ. ΙΙ 2004).
Δ. Έδρα – Επωνυμία
α. Επωνυμία
Η Κοιν.Σ.Επ., ως νομικό πρόσωπο, πρέπει υποχρεωτικά να έχει επωνυμία,
με την οποία να συναλλάσσεται και να διακρίνεται στη συναλλακτική ζωή.
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Το καταστατικό πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει την επωνυμία (αρθρ. 3, παρ.
2αα, ν. 4019/2011) και η οποία επωνυμία ορίζεται από το σκοπό της, το είδος
της Κοιν.Σ.Επ. και την έκταση της ευθύνης των μελών της. Ονόματα μελών
ή τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ.
Η αλλαγή της επωνυμίας γίνεται απαραίτητα με τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την τροποποίηση του καταστατικού. Η επωνυμία της Κοιν.Σ.Επ. προστατεύεται από τις γενικές διατάξεις περί προστασίας της εμπορικής επωνυμίας.
β. Έδρα
Η έδρα της Κοιν.Σ.Επ. ορίζεται υποχρεωτικά στο καταστατικό της και είναι
δήμος (άρθρο. 3, παρ. 2αα, ν. 4019/2011).
Ε. Ίδρυση Κοιν.Σ.Επ.
Γενικά
Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1, η σχέση μεταξύ μελών της Κοιν.Σ.Επ,
η διοίκηση, η λειτουργία της, καθώς και η λύση της διέπονται από το ν.
1667/1986 περί αστικών συνεταιρισμών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο
νόμο 4019/2011. Δεν εφαρμόζονται το άρθρο 1, οι παράγραφοι 2, 7 και 8 του
άρθρου 2, οι παράγραφοι 4 και 6 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1 και 4 του
άρθρου 4, η παράγραφος 2 του άρθρου 5, το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της
παρ. 5 του άρθρου 7, το άρθρο 8, το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 και η παράγραφος 4 του άρθρου 9, το άρθρο 13 και το άρθρο 14 του ν. 1667/1986.
Όπου στο νόμο 1667/1986 αναφέρεται καταχώριση στο «Μητρώο Συνεταιρισμών του ειρηνοδικείου» ή «στο μητρώο της παρ. 3 του άρθρου 1», νοείται το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής
Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ν. 4019/2011 άρθρο 14 παρ. 1).
α. Προϋποθέσεις
Για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ, απαιτείται: α. καταστατικό, που υπογράφεται
από τουλάχιστον επτά πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και
πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού β. έγκριση του καταστατικού και καταχώρισή
του στο μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
β. Το καταστατικό
Για τη σύνταξη του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ, πρέπει να συμπράξουν
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τουλάχιστον επτά πρόσωπα, αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, και πέντε τουλάχιστον πρόσωπα αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας ή Συλλογικού Σκοπού, που έχουν τις προϋποθέσεις ν' αποκτήσουν τη συνεταιρική ιδιότητα.
Το καταστατικό πρέπει να περιέχει τις απολύτως αναγκαίες, σύμφωνα με
τον νόμο 4019/2011, διατάξεις και τα ακόλουθα:
• Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό της Κοιν.Σ.Επ..
• Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των
ιδρυτικών μελών.
• Τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών.
• Την έκταση της ευθύνης των μελών όπως ορίζεται στην παράγραφο 8
του άρθρου 3 του ν. 4019/2011.
• Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας.
• Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα μεριμνήσει για
την έγκριση του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για
ανάδειξη των οργάνων διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ..
γ. Έγκριση και καταχώριση στο μητρώο
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4, του άρθρου 2, του νόμου 4019/2011, οι Κοιν.Σ.Επ. εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική
μορφή στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας (Ν. 4019/2011 άρθρο 14, παρ. 1).
Οι Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούνται πριν από την έναρξη της δραστηριότητας
τους να υποβάλουν, για την καταχώρισή τους στο Μητρώο αυτό, αίτηση
καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή, στα οποία
περιλαμβάνεται και το καταστατικό. Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Η βεβαίωση εγγραφής στο
Μητρώο χορηγείται και ηλεκτρονικά, αφού προηγουμένως οι αρμόδιες για
την καταχώριση υπηρεσίες προβούν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και
των δικαιολογητικών, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των δικαιολογητικών που αυτός υποβάλλει.
Η υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών της Κοιν.Σ.Επ. στην αρμόδια
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία γίνεται μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης
εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.
Εάν από τον έλεγχο, προκύψει ότι η αίτηση και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά δεν είναι επαρκή ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και του παρόντος νόμου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από
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την αρμόδια Υπηρεσία, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε εύλογο χρόνο που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Αν η προθεσμία που έχει
ταχθεί παρέλθει άπρακτη ή αν τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Κοιν.Σ.Επ. δεν καταχωρίζεται. Αν ο αρμόδιος υπάλληλος αρνηθεί αδικαιολόγητα να εγγράψει την
Κοιν.Σ.Επ. στο Μητρώο, εφαρμόζεται το άρθρο 791 Κ.Πολ.Δ.
ΣΤ. Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους
Ι. Η ιδιότητα του μέλους
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται όχι μόνο, κατά την ίδρυση, αλλά και μεταγενέστερα με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο. Σύμφωνα με την παρ. 3, του άρθρου 2, του νόμου 4019/2011, η συμμετοχή των
νομικών προσώπων στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό του 1/3 των μελών της, ενώ δεν επιτρέπεται
η συμμετοχή σε αυτήν των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται σε αυτούς. Σε
Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν Ν.Π.Δ.Δ. με έγκριση του φορέα που τα εποπτεύει.
II. Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους κατά και μετά τη σύσταση
Τα ιδρυτικά μέλη γίνονται μέλη των Κοιν.Σ.Επ. με την υπογραφή του καταστατικού. Η εγγραφή νέων μελών είναι πάντοτε ελεύθερη σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού. Με τη δυνατότητα εγγραφής νέων μελών μετά τη σύσταση της
Κοιν.Σ.Επ. υλοποιείται η συνεταιριστική αρχή της ελεύθερης εισόδου στους
συνεταιρισμούς (Κιντής Σ. Ι, 2004). Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 4,
του νόμου 4019/2011, η είσοδος νέων μελών στην Κοιν. Σ. Επ., διέπεται από
τις διατάξεις 4,5 και 6 του νόμου 1667/1986.
Συγκεκριμένα, για να γίνει κάποιος μέλος του συνεταιρισμού μετά τη
σύστασή του απαιτείται να υποβάλλει, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, γραπτή αίτηση προς το διοικητικό συμβούλιο που αποφασίζει για
την αποδοχή της στην πρώτη του συνεδρίαση. Η εγγραφή των νέων μελών
εγκρίνεται από την επόμενη γενική συνέλευση.
Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από τη διοικούσα επιτροπή. Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα που
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προβλέπει ο νόμος αυτός επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από τη γενική συνέλευση. Η ίδια γενική συνέλευση αποφασίζει για τις αιτήσεις εγγραφής των μελών, που δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό συμβούλιο.
Η απόφαση της γενικής συνέλευσης κοινοποιείται μέσα σε 20 ημέρες από
τη λήξη των εργασιών της στον ενδιαφερόμενο. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο
συνεταιρισμός, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίησή της. Το ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του
ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση που ασκείται στο μονομελές πρωτοδικείο της περιφέρειας όπου εδρεύει ο συνεταιρισμός μέσα σε δέκα ημέρες
από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης και εκδικάζεται κατά
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.
ΙΙΙ. Η απασχόληση των μελών
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 6 και 7, του άρθρου 4, του νόμου
4019/2011, τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να είναι και εργαζόμενοι της, οι
οποίοι αμείβονται για την παρεχόμενη εργασία και έχουν τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική νομοθεσία.
Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από
μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, γίνεται
κατ` εφαρμογή των άρθρων 713 επ. Α.Κ. με την επιφύλαξη του άρθρου 12
του ν. 2716/1999. Για τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς (Κοι.Σ.Π.Ε.) εφαρμόζεται το άρθρο 12 του ν. 2716/1999.
ΙV. Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους
Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται με την αποχώρηση, την αποβολή ή τη μεταβίβαση της συνεταιριστικής του μερίδας και προκαλεί την
τροποποίηση του καταστατικού.
Η αποχώρηση μέλους, μπορεί να ασκηθεί ως δικαίωμα, με δήλωση που
υποβάλλεται εγγράφως στην Κοιν.Σ.Επ. τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από
τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει από την αρχή του επόμενου λογιστικού έτους. Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας του αποχωρούντος μέλους
επιστρέφεται σε αυτό εντός τριών μηνών από την έγκριση του ισολογισμού
της χρήσης μέσα στην οποία δηλώθηκε η αποχώρηση, ενώ με την επιστροφή
εκκαθαρίζεται η σχέση της Κοιν.Σ.Επ. με το μέλος, χωρίς αυτό να έχει αξίωση επί της περιουσίας που έχει σχηματιστεί. Η αποχώρηση του μέλους ολοκληρώνεται με την περιέλευση της δήλωσης αποχώρησης στην Κοιν.Σ.Επ..
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Η μεταβίβαση της συνεταιριστικής μερίδας μέλους γίνεται μόνο σε νέο
μέλος και εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή. Είναι υποχρεωτική η
έγκριση της μεταβίβασης από τη Διοικούσα Επιτροπή, ενώ η παράνομη ή
καταχρηστική άρνηση της Διοικούσας Επιτροπής προσβάλλεται εντός προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που
αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. Κ.Πολ.Δ.
Η αποβολή μέλους γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μελών, εφόσον το μέλος προέβη σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεων που
προκύπτουν από το νόμο και το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. και καθίσταται
μη ανεκτή η παραμονή του στην Κοιν.Σ.Επ. Το καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ.
μπορεί να εξειδικεύει τους λόγους αποβολής ενός μέλους. Η απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης προσβάλλεται με τη διαδικασία των άρθρων 682επ.
Κ.Πολ.Δ. ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπον Μονομελούς Πρωτοδικείου,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους που αρχίζει από τη γνωστοποίηση στο μέλος της απόφασης αποβολής. Κατ΄ ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 1667/ 1986, στο συνεταίρο που αποχωρεί ή
αποκλείεται από το συνεταιρισμό, αποδίδεται η συνεταιριστική μερίδα
που εισέφερε το αργότερο τρεις μήνες από την έγκριση του ισολογισμού της
χρήσης μέσα στην οποία έγινε η αποχώρηση ή αποβολή.
V. Η απόκτηση μερίδας
Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης.
Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν τουλάχιστον από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη χρηματική συμμετοχή στο κεφάλαιο της
επιχείρησης, το ύψος της οποίας ορίζεται ελεύθερα από το καταστατικό και
είναι ίσο για όλα τα μέλη. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή
μετρητών. Πέραν του ποσού που καταβάλλει για απόκτηση της συνεταιριστικής μερίδας, το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. δεν έχει καμία άλλη ευθύνη έναντι
των δανειστών της.
Μόνη η συμμετοχή ενός φυσικού προσώπου με την ιδιότητα του μέλουςεταίρου, σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, δεν του προσδίδει εμπορική ιδιότητα και δεν δημιουργεί ασφαλιστικές ή φορολογικές υποχρεώσεις.
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Ζ. Η οργανωτική δομή της Κοιν.Σ.Επ.
Ι. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.)
Τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες, στη συγκρότηση και λειτουργία
της Γενικής Συνέλευσης, διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 5, του νόμου 4019/2011 και από τις διατάξεις του άρθρου 6 και τις διατάξεις των παραγράφων 1,3,4,5,6 και 7 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986. Ειδικότερα:
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο όργανο της
Κοιν.Σ.Επ., αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της
Διοίκησης.
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. υπάγονται:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση
της Κοιν.Σ.Επ..
γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού.
δ) Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή.
ε) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ., ανάλογα με τους
σκοπούς της, ιδίως της συγκέντρωσης και της από κοινού πώλησης
των προϊόντων.
στ) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης της Διοικούσας Επιτροπής
(Δ.Ε.).
η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών
ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
Η γενική συνέλευση της Κοιν.Σ.Επ., απαρτίζεται από όλα τα μέλη της, που
συνέρχονται με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ.
τακτικώς, μία τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο, και μέσα σε διάστημα τριών
μηνών από τη λήξη της οικονομικής χρήσης. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή της Κοιν.Σ.Επ. από το 1/3 των μελών ή με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Κοιν.Σ.Επ. Η πρόσκληση
αναγράφει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα που θα συνέλθει η συνέλευση
και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στους συνεταίρους επτά τουλάχιστον ημέρες πριν από τη μέρα της γενικής συνέλευσης με προσωπικές επιστολές ή με άλλο πρόσφορο μέσο, που ορίζεται από
το καταστατικό.
Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση παρά το αίτημα του 1/3
των μελών, τα μέλη αυτά έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση.
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Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως. Σε
Κοιν.Σ.Επ., που έχουν περισσότερα από χίλια μέλη, το καταστατικό μπορεί
να προβλέπει γενική συνέλευση από αντιπροσώπους - μέλη της Κοιν.Σ.Επ.,
που εκλέγονται από περιφερειακές συνελεύσεις, ανάλογα με τον αριθμό των
συνεταίρων της περιφέρειας. Η περιφέρεια, ο αριθμός των αντιπροσώπων
και η διάρκεια της θητείας τους, ο τρόπος άσκησης των αντιπροσωπευτικών
τους καθηκόντων και ο τρόπος ανάκλησής τους καθορίζονται από το καταστατικό.
Η γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν
κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη
της Κοιν.Σ.Επ. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η γενική συνέλευση συνέρχεται
ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση, στον ίδιο τόπο και την ίδια
ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, εφ’
όσον κατά την έναρξη της συνεδρίασης παρίσταται το ένα πέμπτο τουλάχιστον των μελών της Κοιν.Σ.Επ. Αν δεν υπάρξει και πάλι απαρτία, η γενική
συνέλευση συνέρχεται ύστερα από επτά ημέρες χωρίς άλλη πρόσκληση στον
ίδιο τόπο και την ίδια ώρα και αποφασίζει για όλα τα θέματα της αρχικής
ημερήσιας διάταξης όσα μέλη και αν παρίστανται.
4. Για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη μεταβολή του σκοπού ή της
έδρας της Κοιν.Σ.Επ., τη μεταβολή του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας,
τον αποκλεισμό του συνεταίρου, την παράταση, τη διάλυση, την αναβίωση,
τη συγχώνευση της Κοιν.Σ.Επ. και την ανάκληση και αντικατάσταση μελών
του διοικητικού, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σ’ αυτήν τα δύο τρίτα των μελών. Προκειμένου για καταναλωτικούς, πιστωτικούς
συνεταιρισμούς καθώς και σε περιπτώσεις επαναληπτικής ψηφοφορίας σε
συνεταιρισμό οποιουδήποτε είδους για λήψη αποφάσεων αυτής της παραγράφου, η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν
ένα τουλάχιστον μέλη. Η επαναληπτική συνέλευση, για θέματα αυτής της
παραγράφου σε καταναλωτικούς, πιστωτικούς συνεταιρισμούς βρίσκεται σε
απαρτία όταν είναι παρόν το ένα τρίτο τουλάχιστον των μελών. Η δεύτερη
επαναληπτική συνέλευση για θέματα αυτής της παραγράφου σε καταναλωτικούς και πιστωτικούς συνεταιρισμούς με πάνω από χίλια μέλη, βρίσκεται
σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τετρακόσια μέλη.
5. Στην αρχή της συνεδρίασης εκλέγεται από τα μέλη ο πρόεδρος και ο
γραμματέας της συνέλευσης. Έως την εκλογή του προέδρου τα καθήκοντά
του ασκεί ο πρόεδρος της Δ.Ε. ή, αν αυτός απουσιάζει, ο αντιπρόεδρος ή μέλος της Διοικούσας Επιτροπής ή, αν δεν παραβρίσκεται κανένα, ένα μέλος
της Κοιν.Σ.Επ. που υποδεικνύεται από τη συνέλευση. Ο πρόεδρος διευθύνει
τις εργασίες της συνέλευσης και ο γραμματέας τηρεί τα πρακτικά που υπο-
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γράφονται από τον πρόεδρο και από τον ίδιο. Η γενική συνέλευση συζητεί
και αποφασίζει για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Αν παρίσταται το σύνολο των συνεταίρων η γενική συνέλευση μπορεί να
αποφασίζει και για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην πρόσκληση. Στην
περίπτωση αυτήν η συζήτηση για τα θέματα αυτά αναβάλλεται υποχρεωτικά αν το ζητήσει το ένα εικοστό των μελών, αλλά όχι λιγότερα από τρία. Η
ψηφοφορία γίνεται όπως ορίζει το καταστατικό. Ειδικά για αρχαιρεσίες, παροχή εμπιστοσύνης, απαλλαγή από ευθύνη, έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και για προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική. Τα μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στα θέματα απαλλαγής από την ευθύνη τους.
Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των ψηφισάντων μελών. Στα θέματα μεταβολής του
σκοπού ή της έδρας της Κοιν.Σ.Επ., της μεταβολής του ποσού της συνεταιριστικής μερίδας, του αποκλεισμού του συνεταίρου, της παράτασης, της διάλυσης, της αναβίωσης, της συγχώνευσης της Κοιν.Σ.Επ. και της ανάκλησης
και αντικατάστασης μελών της Δ.Ε., απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της Κοιν.Σ.Επ., προκειμένου δε για καταναλωτικούς, πιστωτικούς συνεταιρισμούς πλειοψηφία τουλάχιστον των τεσσάρων πέμπτων
των μελών που συγκροτούν την απαρτία της γενικής συνέλευσης. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων της Κοιν.Σ.Επ. διενεργεί εφορευτική επιτροπή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 7, του άρθρου 5, του
νόμου 1667/1986.
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου Μονομελούς Πρωτοδικείου, που αποφασίζει με τη διαδικασία των άρθρων 682 επ.
Κ.Πολ.Δ. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον νόμο
4019/2011, στο ν. 1667/1986 ή στο καταστατικό της Κοιν.Σ.Επ. είναι άκυρες
και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.
ΙΙ. Διοικούσα Επιτροπή
Τα θέματα που αφορούν στις αρμοδιότητες, στη συγκρότηση και λειτουργία της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.), διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 1667/1986, του νόμου 4019/2011 και από τις διατάξεις του άρθρου 6, τις διατάξεις των παραγράφων 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 του
ν. 1667/1986 και τις διατάξεις των παρ. 7, 8 και 9, του άρθρου 18 του κ.ν.
2190/1920. Ειδικότερα:
Η Διοικούσα Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, αποτελείται
τουλάχιστον από τρία μέλη και απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη
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της, ενώ σε περίπτωση τριμελούς επιτροπής οι αποφάσεις λαμβάνονται με
πλειοψηφία των δύο μελών. Δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου
26 του ν. 3867/2010
Η διάρκεια της θητείας των μελών ορίζεται με το καταστατικό και δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη των πέντε ετών και μικρότερη των δύο. Η θητεία
παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των τριών μηνών της παραγράφου 1 του άρθρου 5, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση των μελών. Εφαρμόζονται ανάλογα οι παράγραφοι 7,8
και 9 του άρθρου 18 του κ.ν. 2190/1920.
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι η Δ.Ε. εκλέγει μέλη της, σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητα
τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η ανωτέρω εκλογή από τη Δ.Ε.
γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία (3),
και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η απόφαση της εκλογής ανακοινώνεται από την Διοικούσα Επιτροπή στην αμέσως
προσεχή γενική συνέλευση, η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.
Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών της Δ.Ε., τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και
την εκπροσώπηση της Κοιν.Σ.Επ.
Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής
συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής.
Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά τον
μήνα, ή όποτε κριθεί αναγκαίο από το 1/3 των μελών της. Η σύγκληση
της γίνεται από τον Πρόεδρο της κατά τα οριζόμενα στο καταστατικό της
Κοιν.Σ.Επ. Αν ο Πρόεδρος αδρανεί παρά την αναγκαιότητα, η σύγκληση διενεργείται από οποιοδήποτε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής.
Οι αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής που αντίκεινται στον νόμο
4019/2011, στο ν. 1667/1986, σε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και
στο καταστατικό είναι ακυρώσιμες και παράγουν έννομα αποτελέσματα μέχρι τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης. Οι αποφάσεις της προσβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους ενώπιον του κατά τόπον
αρμοδίου Μονομελούς Πρωτοδικείου που αποφασίζει με τη διαδικασία των
άρθρων 682 επ. Κ.Πολ.Δ.
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Η Δ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα
μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε
περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του προέδρου. Οι αποφάσεις καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικών της Διοικούσας Επιτροπής. Μέλος της
Δ.Ε. δε συμμετέχει στις συνεδριάσεις ούτε έχει δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν άμεσα αυτό, σύζυγο ή συγγενή πρώτου βαθμού. Η Δ.Ε. διοικεί και εκπροσωπεί την Κοιν.Σ.Επ, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Η Δ.Ε. μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές της σε
ένα ή περισσότερα μέλη, στο διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλό της. Τα μέλη
της Δ.Ε. οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων της Κοιν.Σ.Επ. Το
αξίωμα του μέλους της Δ.Ε. είναι τιμητικό και άμισθο.
Η. Δικαιώματα συνεταίρων
Από τη συνεταιρική σχέση απορρέει σειρά δικαιωμάτων. Σχετικά με τα δικαιώματα των μελών πρέπει να τονιστεί, γενικά, ότι η συνεταιρική σχέση διέπεται από την αρχή της ισότητας και της ισοτιμίας (ίσης μεταχείρισης), μια
από τις αρχές που στηρίζεται ο συνεταιρισμός. Κανένα μέλος του κοινωνικού συνεταιρισμού δεν μπορεί να έχει, υπό ίδιες προϋποθέσεις, περισσότερα
δικαιώματα ή περισσότερες υποχρεώσεις από τα άλλα (Τζίβα,1997).
Τα μέλη έχουν τόσο διοικητικά, όσο και περιουσιακά δικαιώματα. Σύμφωνα με το ν 4019/2011/1999 άρθρο 3, παρ. 1, από το άρθρο 4 του νόμου
1667/1986 δεν εφαρμόζονται οι παρ. 1 και 4 στην Κοιν.Σ.Επ. άρα τα δικαιώματα των μελών διέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν.
1667/1986 που εφαρμόζεται στην Κοιν.Σ.Επ.
α. Το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση
Το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση περιλαμβάνει το δικαίωμα
παράστασης σ’ αυτήν, το δικαίωμα λόγου, το δικαίωμα υποβολής προτάσεων και αιτήσεων και το δικαίωμα συμμετοχής με την ψήφο στη λήψη αποφάσεων. Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχει κατ' αρχήν κάθε συνεταίρος, ανεξάρτητα από το πότε απέκτησε την ιδιότητά του, και από το αν
έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις (Κιντής,2004). Τα νέα μέλη
δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, όχι από τη στιγμή της αποδοχής της αίτησης εγγραφής από την Διοικούσα Επιτροπή, αλλά από την
έγκριση της αποδοχής από τη γενική συνέλευση (Τζίβα,1997).
Κάθε συνεταίρος έχει στη γενική συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.
Οι συνεταιρισμοί, είναι δημοκρατικές οργανώσεις. Στο συνεταιρισμό όλα τα
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μέλη έχουν την ίδια επιρροή στη διοίκησή του και γενικά στη διαμόρφωση
της ζωής του. Η δημοκρατία, που υλοποιείται με την αρχή «ένα πρόσωπο μια
ψήφος» είναι εννοιολογικό στοιχείο του συνεταιρισμού.
β. Το δικαίωμα ενημέρωσης
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 4, §2, εδ. β. του ν. 1667/86 που ισχύει
και στις Κοιν.Σ.Επ., «Ο συνεταίρος έχει δικαίωμα να ζητεί πληροφορίες για
την πορεία των υποθέσεων του συνεταιρισμού και να παίρνει αντίγραφα των
πρακτικών της γενικής συνέλευσης, του ισολογισμού και του λογαριασμού
κερδών και ζημιών». Η διάταξη αυτή, παράλληλα με το δικαίωμα κάθε συνεταίρου να λαμβάνει γνώση ορισμένων εγγράφων, προβλέπει και δικαίωμα
αιτήσεως πληροφοριών. Η παροχή πληροφοριών περιλαμβάνει απαντήσεις
σε ερωτήσεις, διευκρινίσεις σε όσα γνωστοποιήθηκαν με ανακοινώσεις που
γίνονται υποχρεωτικά από τα όργανα του συνεταιρισμού, εξηγήσεις κ.ο.κ.
Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ., μπορούν να εκτιμήσουν την κατάσταση του συνεταιρισμού και ν’ ασκήσουν ορθά τα δικαιώματά τους, μόνο αν έχουν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την πορεία των συνεταιριστικών υποθέσεων.
Από την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και την ποιότητα τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η συμμετοχή των συνεταίρων στη διαμόρφωση της
ζωής της Κοιν.Σ.Επ. και η υλοποίηση της συνεταιριστικής αρχής της αυτοδιοίκησης που περιέχεται στη διάταξη του άρθρου 12 παρ. 4 του Συντάγματος
(Κιντής Σ. ΙΙ 2004).
γ. Το δικαίωμα συμμετοχής στις συνεταιρικές συναλλαγές
Το δικαίωμα συμμετοχής στις συνεταιρικές συναλλαγές είναι το σπουδαιότερο δικαίωμα του συνεταίρου. Ο συνεταιρισμός έχει ως σκοπό πρωτίστως
την ικανοποίηση των αναγκών των μελών. Η υλοποίηση του σκοπού προϋποθέτει τη συμμετοχή των συνεταίρων στις συνεταιρικές συναλλαγές. Περίπτωση αποκλεισμού του συνεταίρου από τις συνεταιρικές συναλλαγές συντρέχει μόνο στη περίπτωση διαγραφής του. Το δικαίωμα συμμετοχής στις
συνεταιρικές συναλλαγές πηγάζει ευθέως από τη διάταξη που καθορίζει το
σκοπό της Κοιν.Σ.Επ.
Θ. Έλεγχος και κυρώσεις
επί των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
Τα θέματα ελέγχου και κυρώσεων επί των διέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 11 του νόμου 4019/2011. Ειδικότερα:
1. Οι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω-
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νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την τήρηση του Μητρώου Κοινωνικής
Επιχειρηματικότητας το οποίο είναι δημόσιο βιβλίο που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Ν. 4019/2011 άρθρο 14 παρ. 1), καθώς και οι υπάλληλοι
των Διευθύνσεων Ανωνύμων Εταιριών των Περιφερειών έχουν την αρμοδιότητα: α) να καλούν τους εκπροσώπους των Κοιν.Σ.Επ. να παρέχουν έγγραφα και πληροφορίες, β) να έχουν πρόσβαση κατά τους ελέγχους σε έγγραφα
και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλλη), στην εγκατάσταση της Κοιν.Σ.Επ., εφόσον αυτά
δεν εμπίπτουν κατά προφανή τρόπο σε επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο και
δεν συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και γ) να ενεργούν έρευνες
στους χώρους των Κοιν.Σ.Επ. και να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων,
συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης, εφόσον
τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των παραβιάσεων. Οι έρευνες και οι έλεγχοι από υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας διενεργούνται υπό τις εγγυήσεις του άρθρου 9 του Συντάγματος και των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου, καθώς
και στις κατά τόπον και κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, αναλυτικό δελτίο καταγεγραμμένων καταγγελιών με τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του ν. 2251/ 1994 από Κοιν.Σ.Επ. Οι ανωτέρω αρμόδιες
υπηρεσίες υποχρεούνται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να εφαρμόσουν
τις διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων και να ενημερώσουν σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
3. Με την επιφύλαξη άλλων διατάξεων, με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας, επιβάλλεται σε βάρος των Κοιν.Σ.Επ. που παραβαίνουν τις διατάξεις του νόμου 4019/2011, πρόστιμο από πεντακόσια (500,00) ευρώ έως δύο χιλιάδες
(2.000,00) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο προστίμου διπλασιάζεται και ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μπορεί να διατάξει και την προσωρινή διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το
Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για χρονικό διάστημα από ένα
(1) έως έξι (6) μήνες και, σε περίπτωση περαιτέρω υποτροπής, την οριστική
διαγραφή της.
4. Αν η αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας το οποίο τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του
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Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, διαπιστώσει
ότι νομικά ή φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του
άρθρου 10 του νόμου 4019/2011, με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος, διατάσσεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας, η οριστική διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ., στην οποία αυτά μετέχουν,
από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη πρόστιμο σε βάρος της Κοιν.Σ.Επ. ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.
5. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974). Τα ποσά
που εισπράττονται θα αποδίδονται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
6. Η επιβολή των προαναφερθεισών διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε βάρος των διοικούντων μελών της Κοιν.Σ.Επ. από την κείμενη
νομοθεσία.
7. Αν Κοιν.Σ.Επ. που έχει εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας παραβιάζει τις διατάξεις του νόμου 4019/2011, ο αρμόδιος κατά
τόπον Περιφερειάρχης μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του, να επιβάλει
τις προβλεπόμενες από το άρθρο 11 του νόμου 4019/2011 κυρώσεις ή να εισηγηθεί στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τη
διαγραφή της Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο. Η απόφαση περί διαγραφής της
Κοιν.Σ.Επ. από το Μητρώο κοινοποιείται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Τμήμα δεύτερο: Ο κοινωνικός συνεταιρισμός
1. Ο κοινωνικός αποκλεισμός των ψυχικώς πασχόντων
Η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, συνιστά μια από τις σοβαρότερες προκλήσεις, που έχει να αντιμετωπίσει η σύγχρονη κοινωνία (ΕΚΚΕ
1999, Αμίτσης Γ. 2006, Πετμεζίδου Μ-Παπαθεοδώρου Χ., 2004).
Τα άτομα με ψυχικά προβλήματα, αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της κοινωνίας ως «άλλοι», θύματα των στερεότυπων αντιλήψεων για τη ψυχική
νόσο και των προκαταλήψεων, υφίστανται διακρίσεις και κοινωνικό αποκλεισμό. Οι διακρίσεις παραμένουν και μετά την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψυχικού προβλήματος και οδηγούν σε υποτροπή και σε συνεχιζόμενα προβλήματα, ενώ πολλοί ψυχικά ασθενείς αποφεύγουν, από φόβο,
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να αναζητήσουν εργασία λόγω του ενδεχομένου της απόρριψης. Οι διακρίσεις δυσχεραίνουν και την απόδοση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αφού τα
σχέδια επαγγελματικής περίθαλψης μπορούν να αναιρεθούν στο βαθμό που
υποσκάπτεται η ψυχική υγεία ενός ατόμου λόγω της στέρησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων ή λόγω αποκλεισμού από φιλικά ή συγγενικά περιβάλλοντα κ.λπ.(Link,1997).
Οι διακρίσεις για τα άτομα που πάσχουν από κάποια ψυχική ασθένεια
μπορεί να είναι άμεσες, όπως όταν ένας ψυχικά ασθενής εξαναγκάζεται να
ακολουθήσει φαρμακευτική αγωγή ακόμα και όταν είναι ικανός να δώσει
ή να μην δώσει τη συγκατάθεσή του, με τρόπους που ένας ψυχικά υγιής
δεν θα μπορούσε να εξαναγκαστεί (Szasz TH, 2007). Μπορεί να είναι έμμεσες, όπως όταν, για παράδειγμα, ένα άτομο αποκλείεται από μια θέση εργασίας επειδή μια «προϋπάρχουσα κατάσταση» το καθιστά μη κατάλληλο
για το σχήμα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης που ακολουθεί ο εργοδότης
(Campbell και Heginbotham, 1991).
Όταν ξεκίνησε η αποϊδρυματοποίηση, χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό επειδή θεωρήθηκε ότι έτσι τα άτομα είχαν την ευκαιρία να γίνουν μέλη της «κοινότητας», μια ελπίδα που ορισμένοι έχουν περιγράψει ως «ένα ειδύλλιο με
την ιδέα της κοινότητας». Ωστόσο, επικρατεί ακόμα η άποψη ότι οι ψυχικά
ασθενείς είναι αξιοκατάκριτοι, επικίνδυνοι, άτομα που πρέπει να απαξιώνονται και να τα αποφεύγουμε. Οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο του διαχωρισμού, και οι πρακτικές του διαχωρισμού, δεν έχουν αντικατασταθεί
(Pilgrim D., 2004).
Εξετάζοντας τα πράγματα σήμερα, μπορούμε να εντοπίσουμε αλλαγές
αναφορικά με την πολιτική της ψυχικής υγείας και την πρακτική της, όπως
είναι τα προγράμματα κλεισίματος νοσοκομείων. Αυτό, μπορεί να αλλάξει
το χώρο και την οργάνωση των υπηρεσιών και να δημιουργηθούν κάποιες
νέες ευκαιρίες, αλλά δεν θα έχει καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η άποψη
ότι οι άνθρωποι με ψυχική ασθένεια είναι κατώτεροι. Δεν θα έχει στοιχειοθετηθεί η υπόθεση της πλήρους ιδιότητας του πολίτη στην κοινή γνώμη (Κασσαβέτης Δ.,2010).
Οι διακρίσεις σε βάρος των ατόμων με ψυχικές διαταραχές είναι ένα μακροχρόνιο ιστορικό φαινόμενο. Πρέπει να καταπολεμηθεί κοινωνικά, πολιτικά, στο πλαίσιο ενός δημόσιου διαλόγου και όχι μόνο μέσω μιας ατομικιστικής προσέγγισης σύμφωνα με την οποία το κάθε άτομο ξεχωριστά
βελτιώνει την προσωπική του ψυχική υγεία.
2. Η κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη
Η επανένταξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές προσκρούει στα κοινω-
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νικά στερεότυπα. Έχει διαπιστωθεί ότι τα άτομα με ψυχικά προβλήματα,
μπορούν να εργασθούν αποτελεσματικά, με τη σωστή υποστήριξη, και δεν
υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της ψυχιατρικής διάγνωσης και των εργασιακών δεξιοτήτων ενός ατόμου, ενώ η αποτελεσματική εργασία και η αίσθηση της επιτυχίας, συνιστούν στόχους που μπορούν να έχουν θετικά αποτελέσματα για τα άτομα αυτά (Bond,1997).
Αν η σχέση εργασίας και προσωπικής ολοκλήρωσης θεωρείται δεδομένη για τα ψυχικώς υγιή άτομα, αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τα άτομα
με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Για τη δεύτερη κατηγορία αποτελεί βασικό
μοχλό κοινωνικής επανένταξης με την αυτονομία, το συγκεκριμένο ρόλο, τις
δεξιότητες και την χειραφεσιακή αίσθηση που παρέχει.
Η προώθηση και υποστήριξη της επανένταξης των ατόμων με ψυχικές διαταραχές στην κοινότητα καθώς και στην αγορά εργασίας αποτελεί βασικό
παράγοντα για την εξάλειψη ταμπελών, προκαταλήψεων και του στίγματος
που προσδίδονται στα άτομα αυτά. Απαιτείται η δημιουργία προσαρμοσμένων και αποστιγματισμένων μορφών εργασίας για άτομα με ψυχικές διαταραχές και συγκεκριμένη στρατηγική για την κοινωνική και επαγγελματική
τους ενσωμάτωση (Κασσαβέτης Δ., 2010).
Τα τελευταία 20 χρόνια η Ελλάδα έχει κάνει θετικές προσπάθειες στα
πλαίσια αναμόρφωσης του χάρτη ψυχικής υγείας. Το πρώτο βήμα προς αυτή
την κατεύθυνση ήταν η δημιουργία του νομικού πλαισίου για την παροχή
εκτενών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Αυτό ακολουθήθηκε από τη σύσταση
ενός Εθνικού Πλαισίου Δράσης, το «Ψυχαργώς», το οποίο εμπεριέχει ένα
ευρύ φάσμα δράσεων προκειμένου να βοηθήσει τα άτομα με ψυχικές διαταραχές να ενσωματωθούν στην κοινότητα.
Μέρος του προγράμματος, αποτελούν και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί
(Κοι.Σ.Π.Ε.) με σκοπό την κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση των ψυχικά ασθενών και των οποίων η ίδρυση και λειτουργία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου 2716/1999 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός
των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις».
3. Ο σκοπός του νόμου 2716/1999
Με το Νόμο 2716/1999 με τίτλο «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» σκοπείται η αλλαγή στη παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στη προστασία των ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα.
Ο στόχος συνίσταται στην καθιέρωση ενός δικτύου παροχής υπηρεσιών
ψυχικής υγείας το οποίο να ανταποκρίνεται στις αυξημένες κοινωνικές ανά-
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γκες των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και των οικογενειών τους.
Οι βάσεις είχαν τεθεί με το άρθρο 2 του Ν. 1397/83, με το Κανονισμό (ΕΟΚ)
815/1984 και τον Κανονισμό (Ε-ΟΚ) 4130/1988.
Ωστόσο οι σύγχρονες επιστημονικές και κοινωνικές αντιλήψεις, για την
αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα με βάση την ισότητα, τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη επέβαλλαν την
ανάγκη προσαρμογής του νομικού πλαισίου. Ο νομοθέτης με το Ν. 2716/99,
μεταξύ των άλλων, επιδιώκει, κατά προτεραιότητα, την εξωνοσοκομειακή
και κυρίως εξωασυλιακή περίθαλψη, την ψυχοκοινωνική και κοινωνική επανένταξη με την προαγωγή των κοινωνικών δεσμών και της αλληλεγγύης.
Για το λόγο αυτό, όπως αναφέρεται στην Εισηγητική Έκθεση, μια από
τις βασικές επιλογές του, είναι η δημιουργία υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής
αποκατάστασης (εξωτερικών δομών) και κοινωνικής, επαγγελματικής επανένταξης, με τη δημιουργία ειδικότερα των κοινωνικών συνεταιρισμών περιορισμένης ευθύνης (άρθρο 12 του Ν. 2716/99) που είναι ουσιαστικά οικονομικές και θεραπευτικές μονάδες.
4. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νόμου
Α. Ορισμός. Εννοιολογικά στοιχεία
Σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 12 του νόμου 2716/1999: «Οι Κοινωνικοί
Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) αποβλέπουν στην κονωνικο-οικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με
σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα και συμβάλλουν στη θεραπεία τους και
στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.
Οι Κοι.Σ.Π.Ε. είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους, έχουν εμπορική ιδιότητα και αποτελούν Μονάδες Ψυχικής Υγείας, οι οποίες εντάσσονται στους Τομείς Ψυχικής Υγείας. Η
μέριμνα για την ανάπτυξή τους και η εποπτεία τους ανήκουν στον Υπουργό
Υγείας και Πρόνοιας και ασκούνται μέσω της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας».
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια του κοινωνικού συνεταιρισμού είναι τα εξής:
α. Η ελεύθερη συμμετοχή. Ο κοινωνικός συνεταιρισμός είναι μια μορφή ελεύθερης συνεργασίας προσώπων. Δηλαδή είναι εθελοντική, όχι αναγκαστική, ένωση προσώπων και αποτελεί μονάδα ψυχικής υγείας η οποία
εντάσσεται σε Τομέα Ψυχικής Υγείας.
β. Ο σκοπός της οικονομικής, κοινωνικής ενσωμάτωσης και επαγγελματικής ένταξης των μελών με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, με τη συμβολή του στη θεραπεία τους και στην οικονομική τους αυτάρκεια. Ο κοινω-
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νικός συνεταιρισμός είναι ουσιαστικά οικονομική και θεραπευτική μονάδα
(Κασσαβέτης Δ.,2010).
Β. Διακρίσεις και δραστηριότητες
Ο ν. 2716/1999 (αρθρ. 12, παρ. 2) ορίζει ότι οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί
μπορεί να είναι ταυτόχρονα παραγωγικές, καταναλωτικές, εμπορικές, προμηθευτικές, μεταφορικές, τουριστικές, οικοδομικές, πιστωτικές, αναπτυξιακές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές μονάδες και μπορούν να
ασκούν οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα (αγροτική, κτηνοτροφική,
μελισσοκομική, αλιευτική, δασική, βιομηχανική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή,
εμπορική, παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής ανάπτυξης).
Από την διάκριση των κατηγοριών των κοινωνικών συνεταιρισμών και
την αναφορά των δραστηριοτήτων τους προκύπτει ότι ο κοινωνικός συνεταιρισμός μπορεί να αναπτύσσει οικονομική δραστηριότητα σε όλους τους
τομείς της οικονομίας, εκτός αν για την άσκηση κάποιας δραστηριότητας
προβλέπεται άλλος εταιρικός τύπος. Περαιτέρω, προς υλοποίηση του σκοπού και των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί μπορεί:
α) Να ιδρύουν και να διατηρούν καταστήματα πώλησης και υποκαταστήματα οπουδήποτε.
β) Να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εφόσον η συμμετοχή αυτή επιτρέπεται από τις ειδικές κατά περίπτωση διατάξεις. Ειδικότερα, μπορεί να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού
(Ε.Ο.Ο.Σ.), Κοινοπραξίες, Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και Δημοτικές Επιχειρήσεις.
γ) Να συμμετέχουν σε αναπτυξιακά προγράμματα ή να συμμετέχουν με άλλες επιχειρήσεις ή εταιρείες στην πραγματοποίησή τους και να συνεργάζονται μέσω κοινοπραξιών ή προγραμματικών συμβάσεων με άλλα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρείες ή άλλες ενώσεις
κάθε τύπου, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων,
από αυτές που προβλέπονται στον νόμο 2716/1999 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και άλλες διατάξεις» (Κασσαβέτης Δ., 2010).
Γ. Νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. έχει κατά ρητή διάταξη του νόμου (Ν. 2716/1999, άρθρο 12,
παρ. 3) νομική προσωπικότητα. Η νομική προσωπικότητα αποκτάται από
την καταχώριση του καταστατικού του συνεταιρισμού στο μητρώο συνεται-
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ρισμών, που τηρείται στο ειρηνοδικείο της έδρας του συνεταιρισμού. Πριν
από την καταχώριση δεν υπάρχει συνεταιρισμός ως νομικό πρόσωπο και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει λόγος για εφαρμογή του δικαίου των κοινωνικών
συνεταιρισμών ούτε στην εξωτερική, ούτε στην εσωτερική σχέση. Ο κοινωνικός συνεταιρισμός είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.2716/1999,
άρθρο 12, παρ. 1). Όσον αφορά τις συνέπειες της απόκτησης της νομικής
προσωπικότητας, ισχύει και για τον κοινωνικό συνεταιρισμό, ό,τι, βασικά,
ισχύει για κάθε νομικό πρόσωπο. Έτσι, εκτός των άλλων, ο κοινωνικός συνεταιρισμός ευθύνεται, σύμφωνα με την ΑΚ 71, για τη ζημία που προκάλεσαν τα όργανά του σε τρίτους. Η αυτοτέλεια όμως του νομικού προσώπου
του κοινωνικού συνεταιρισμού κάμπτεται με τις διατάξεις των παρ. 1 και 8
του άρθρου 12 του ν. 2716/99, σύμφωνα με τις οποίες για τα χρέη του κοινωνικού συνεταιρισμού ευθύνονται παράλληλα με το νομικό πρόσωπο και
τα μέλη του (Κιντής Σ. ΙΙ 2004).
Ο Κοι.Σ.Π.Ε. έχει εμπορική ιδιότητα, την οποία αποκτά από τη στιγμή που
αποκτά τη νομική προσωπικότητα, κατά το τυπικό σύστημα ( Ν.2716/1999,
άρθρο 12, παρ. 3). Στον Κοι.Σ.Π.Ε. εφαρμόζονται συνεπώς οι συνέπειες της
εμπορικής ιδιότητας. Ας σημειωθεί ότι η εμπορική ιδιότητα δεν είναι ασυμβίβαστη με το σκοπό του κοινωνικού συνεταιρισμού. Η αναγνώριση της
εμπορικής ιδιότητας –η οποία εξασφαλίζει τη συμμετοχή του συνεταιρισμού
στη συναλλακτική ζωή με τα πλεονεκτήματα που έχουν οι μετέχοντες σε αυτήν έμποροι– δεν εξομοιώνει το συνεταιρισμό με την κερδοσκοπική εμπορική εταιρία (Κιντής Σ. ΙΙ 2004).
Δ. Έδρα - Επωνυμία
α. Επωνυμία
Ο κοινωνικός συνεταιρισμός, ως νομικό πρόσωπο, πρέπει υποχρεωτικά να
έχει επωνυμία, με την οποία να συναλλάσσεται και να διακρίνεται στη συναλλακτική ζωή. Το καταστατικό πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει την επωνυμία (άρθρο. 12, παρ. 3 ν. 2716/99). Σύμφωνα με το ν. 2716/99 άρθρο 12,
παρ. 2, η επωνυμία τους περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον όρο Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης και την έδρα. Μπορεί να περιλαμβάνει
και διακριτικό τίτλο. Σε κάθε Τομέα Ψυχικής Υγείας συστήνεται και λειτουργεί αποκλειστικά ένας Κοι.Σ.Π.Ε.
Η επωνυμία των Κοι.Σ.Π.Ε. διακρίνεται από την επωνυμία άλλων συνεταιρισμών, οι οποίοι εδρεύoυν στον ίδιο δήμο, αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στον ίδιο Τομέα Ψυχικής Υγείας και έχουν τον ίδιο ή παρεμφερή
σκοπό.
Στην επωνυμία δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται ονόματα φυσικών
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προσώπων ή επωνυμίες άλλων νομικών προσώπων. Η αλλαγή της επωνυμίας
γίνεται απαραίτητα με τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις για την τροποποίηση του καταστατικού. Ο κοινωνικός συνεταιρισμός έχει εμπορική ιδιότητα. Η επωνυμία του προστατεύεται από τις γενικές
διατάξεις περί προστασίας της εμπορικής επωνυμίας (Κασσαβέτης Δ., 2010).
β. Έδρα
Η έδρα του κοινωνικού συνεταιρισμού ορίζεται υποχρεωτικά στο καταστατικό
του και είναι δήμος (ν. 2716/99 άρθρο 12, παρ. 2, εδ. α).
Ε. Ίδρυση κοινωνικού συνεταιρισμού
α. Προϋποθέσεις
Για τη σύσταση κοινωνικού συνεταιρισμού απαιτείται: α) καταστατικό, που
υπογράφεται από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πρόσωπα, χωρίς τον περιορισμό για υπογραφή του καταστατικού από εκατό (100) τουλάχιστον πρόσωπα
αν πρόκειται για καταναλωτικό συνεταιρισμό β) έγκριση του καταστατικού
γ) καταχώριση του καταστατικού στο μητρώο συνεταιρισμών δ) άδεια σκοπιμότητας, η οποία χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας μετά από
εξέταση του προτεινόμενου καταστατικού και αφού ληφθούν υπόψη οι δυνατότητες των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, τα αναπτυξιακά δεδομένα της περιοχής δράσης και η γνώμη του Τομέα Ψυχικής Υγείας.
β. Το καταστατικό
Για τη σύνταξη του καταστατικού του κοινωνικού συνεταιρισμού πρέπει να
συμπράξουν τουλάχιστον 15 πρόσωπα που έχουν τις προϋποθέσεις ν' αποκτήσουν τη συνεταιρική ιδιότητα (άρθρο. 1, §3 του ν. 1667/86 που ισχύει και
στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς με το Ν. 2 716/99 άρθρο 12 παρ. 3, εδ. α΄).
Το καταστατικό πρέπει να περιέχει:
• Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό του συνεταιρισμού.
• Το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών μελών.
• Τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών.
• Τον ορισμό προσωρινής διοικητικής επιτροπής που θα μεριμνήσει για την
έγκρισή του και τη σύγκληση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του συνεταιρισμού.
Το καταστατικό εγκρίνεται από το Ειρηνοδικείο στη περιφέρεια του οποίου ο
υπό ίδρυση συνεταιρισμός θα έχει την έδρα του (άρθρο. 1 παρ. 4, Ν. 1667/86).
Ο ειρηνοδίκης με πράξη του διατάσσει ή αρνείται την καταχώριση του
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καταστατικού μέσα σε δέκα ημέρες από τη κατάθεσή του. Ο ειρηνοδίκης αρνείται τη καταχώριση όταν λείπουν τα απαραίτητα στοιχεία του καταστατικού ή τούτο περιέχει διατάξεις αντίθετες σε κανόνες αναγκαστικού δικαίου
ή στα χρηστά ήθη. Στη περίπτωση αυτή καλεί με πράξη του τη προσωρινή
διοικητική επιτροπή και της υποδεικνύει τις απαραίτητες διορθώσεις.
Εάν και πάλι ο ειρηνοδίκης κρίνει ότι το καταστατικό εξακολουθεί να είναι μη νόμιμο και απορρίψει την αίτηση, η προσωρινή διοικητική επιτροπή
δικαιούται να ασκήσει προσφυγή, κατά το άρθρο 791 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας, στο Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας της έδρας του συνεταιρισμού.
Από τη καταχώριση του καταστατικού στο μητρώο συνεταιρισμών του
Ειρηνοδικείου, ο συνεταιρισμός αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η διαδικασία για την έγκριση και καταχώριση του αρχικού καταστατικού ισχύει και για τις τροποποιήσεις του.
Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 1667/86 που ισχύει και στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς με το Ν. 2716/99 άρθρο 12 παρ. 3,
εδ. τελευταίο, προβολή ακυρότητας σχετικά με τη σύσταση του συνεταιρισμού επιτρέπεται μόνο με αγωγή, που ασκείται μέσα σε δύο μήνες από τότε
που ο ενάγων έλαβε γνώση της καταχώρισης και πάντως όχι αργότερα από
έξι μήνες ύστερα από τη καταχώριση (Κασσαβέτης Δ., 2010).
ΣΤ. Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους
Ι. Η ιδιότητα του μέλους
Η ιδιότητα του μέλους στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς αποκτάται όχι
μόνο, κατά την ίδρυση, αλλά και μεταγενέστερα με την υποβολή σχετικής
αίτησης από τον ενδιαφερόμενο.
Από τις διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 12, του ν. 2716/99, προκύπτει,
ότι μπορούν να γίνουν μέλη κοινωνικού συνεταιρισμού:
α) Φυσικά πρόσωπα, ενήλικες ή ανήλικοι τουλάχιστον 15 ετών, οι οποίοι
λόγω ψυχικής διαταραχής έχουν ανάγκη αποκατάστασης, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αντίστοιχη Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας, ανεξάρτητα από τη διαγνωστική κατηγορία, το στάδιο της νόσου και τη διαμονή
(Προσωπική Κατοικία, Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του νόμου 2716/1999, νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., κυρίως ψυχιατρικά, Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία ή άλλες Μονάδες Ψυχικής Υγιεινής).
Δεν απαιτείται να έχουν την ικανότητα για δικαιοπραξία, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Αστικού Κώδικα και των νόμων Περί Συνεταιρισμών.
Τα μέλη της κατηγορίας αυτής αποτελούν τουλάχιστον το 35% του συνόλου
των μελών.
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β) Ενήλικες που εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας, όπως εργοθεραπευτές, εκπαιδευτές και άλλες κατηγορίες επαγγελματιών της ψυχικής υγείας. Επιτρέπεται η συμμετοχή των δημοσίων υπαλλήλων ή ψυχιάτρων ή ψυχολόγων κλάδου Ε.Σ.Υ..
Τα μέλη της κατηγορίας αυτής δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 45%
του συνόλου των μελών.
γ) Δήμοι, Κοινότητες ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό των συνεταιρισμών
και ειδικότερα τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., κυρίως τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία, τα Γενικά Νοσοκομεία, τα Πανεπιστημιακά Ψυχιατρικά Νοσοκομεία,
τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου τα οποία έχουν αναπτύξει Μονάδες
Ψυχικής Υγείας και υπάγονται στο κατά περίπτωση Τομέα Ψυχικής Υγείας.
Τα μέλη αυτής της κατηγορίας δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το 20%
του συνόλου των μελών.
Από τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου, της παρ. 4, του άρθρου 12, του
ν. 2716/99, δεν μπορούν να γίνουν μέλη:
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία μετέχουν σε άλλο συνεταιρισμό, ο
οποίος έχει την έδρα του στον ίδιο Τομέα Ψυχικής Υγείας και έχει τον ίδιο ή
παρεμφερή σκοπό (Κασσαβέτης Δ., 2010).
II. Η απόκτηση της ιδιότητας του μέλους κατά και μετά τη σύσταση
Τα ιδρυτικά μέλη γίνονται μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε. με την υπογραφή του καταστατικού.
Σύμφωνα με το ν. 2716/99 άρθρο 12, παρ. 6, η εγγραφή νέων μελών είναι
πάντοτε ελεύθερη σε νομικά και φυσικά πρόσωπα που συγκεντρώνουν τις
προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού. Με τη δυνατότητα εγγραφής
νέων μελών μετά τη σύσταση του συνεταιρισμού υλοποιείται η συνεταιριστική αρχή της ελεύθερης εισόδου στους συνεταιρισμούς (Κιντής Σ. Ι, 2004).
Για την εγγραφή απαιτείται υποβολή, σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού, γραπτής αίτησης προς το διοικητικό συμβούλιο το οποίο αποφασίζει για την αποδοχή της στη πρώτη του συνεδρίαση. Η εγγραφή των νέων
μελών εγκρίνεται από την επόμενη γενική συνέλευση. Η ιδιότητα του μέλους
αποκτάται από την απόφαση αποδοχής της αίτησης από το διοικητικό συμβούλιο.
Η συμμετοχή των νέων μελών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και η
δυνατότητα ανάδειξής τους σε όργανα επιτρέπεται μετά την έγκριση εγγραφής από τη γενική συνέλευση. Η ίδια γενική συνέλευση αποφασίζει για τις
αιτήσεις εγγραφής των μελών, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από το διοικητικό
συμβούλιο.
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Η απόφαση της γενικής συνέλευσης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο
μέσα σε 20 ημέρες από τη λήξη των εργασιών της. Κατά της απόφασης επιτρέπεται προσφυγή στο Ειρηνοδικείο, στη περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο
συνεταιρισμός, μέσα σε 10 ημέρες από τη κοινοποίησή της. Το Ειρηνοδικείο
δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του Ειρηνοδικείου υπόκειται μόνο σε έφεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου της περιφέρειας όπου εδρεύει ο συνεταιρισμός, μέσα σε 10 ημέρες από
τη κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης και εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο.
ΙΙΙ. Η απασχόληση των μελών
Τα μέλη των κοινωνικών συνεταιρισμών μπορεί να απασχολούνται στους
Κοι.Σ.Π.Ε. ως εξής :
α) Τα μέλη της πρώτης κατηγορίας μπορεί να παρέχουν εργασία στους
Κοι.Σ.Π.Ε. και να αμείβονται ανάλογα με την παραγωγικότητά τους και το
χρόνο της εργασίας τους, όπως προβλέπεται από τον κανονισμό εσωτερικής
λειτουργίας του κατά περίπτωση Κοι.Σ.Π.Ε. Αν τα απασχολούμενα μέλη της
κατηγορίας αυτής έχουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή επίδομα πρόνοιας
ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλια ή παροχή, δεν
χάνουν αυτές τις παροχές, αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα
και αθροιστικά με την αμοιβή τους από το συνεταιρισμό. Αν τα απασχολούμενα μέλη της πρώτης κατηγορίας της παρ. 6 εδ. α' δεν είναι ασφαλισμένα,
ούτε καλύπτονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
18 του ν. 2072/1992 ασφαλίζονται από τους Κοι.Σ.Π.Ε. στους αντίστοιχους
ασφαλιστικούς οργανισμούς των κλάδων τους.
β) Τα μέλη της δεύτερης κατηγορίας μπορεί να παρέχουν εργασία στους
συνεταιρισμούς, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σύμφωνα με τους όρους
που προβλέπονται από το καταστατικό και τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας τους. Ειδικότερα, εργαζόμενοι σε Μονάδα Ψυχικής Υγείας του
Τομέα Ψυχικής Υγείας με την οποία οι συνεταιρισμοί συνεργάζονται για
επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς μπορεί να απασχολούνται παράλληλα, να μετακινούνται ή να αποσπώνται με τη συναίνεσή τους στους Κοι.Σ.Π.Ε. Τα απασχολούμενα μέλη αυτής της κατηγορίας
δεν αμείβονται από τους Κοι.Σ.Π.Ε. Οι συνεταιρισμοί οφείλουν μόνο να καταβάλουν σε αυτά τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκαν λόγω της εργασίας
τους σε αυτούς (Κασσαβέτης Δ., 2010).
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Ζ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών
Από τη συνεταιρική σχέση απορρέει σειρά δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τα μέλη, όπως το δικαίωμα αποχώρησης και το δικαίωμα ανάληψης,
κατά την έξοδο, της συνεταιρικής μερίδας, το δικαίωμα σύγκλησης έκτακτης
γενικής συνέλευσης το δικαίωμα του 1/20 των μελών να ζητήσει αναβολή
συζήτησης στη γενική συνέλευση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην
πρόσκληση, το δικαίωμα προσβολής των ελαττωματικών αποφάσεων της
γενικής συνέλευσης, το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα του συνεταιρισμού, το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση, το δικαίωμα ενημέρωσης, το δικαίωμα συμμετοχής στις συνεταιρικές συναλλαγές, το δικαίωμα
συμμετοχής στα κέρδη, το δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης κ.λπ. Σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών πρέπει να τονιστεί, γενικά, ότι η συνεταιρική σχέση διέπεται από την αρχή της
ισότητας και της ισοτιμίας (ίσης μεταχείρισης), μια από τις αρχές που στηρίζεται ο συνεταιρισμός. Κανένα μέλος του κοινωνικού συνεταιρισμού δεν
μπορεί να έχει, υπό ίδιες προϋποθέσεις, περισσότερα δικαιώματα ή περισσότερες υποχρεώσεις από τα άλλα (Τζίβα Ε, 1997).
Τα μέλη έχουν τόσο διοικητικά, όσο και περιουσιακά δικαιώματα. Σύμφωνα με το ν. 2716/1999 άρθρο 12, παρ. 8 «τα δικαιώματα των μελών διέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986».
Ι. Δικαιώματα των μελών
α. Το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση
Το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση περιλαμβάνει το δικαίωμα
παράστασης σ’ αυτήν, το δικαίωμα λόγου, το δικαίωμα υποβολής προτάσεων και αιτήσεων και το δικαίωμα συμμετοχής με την ψήφο στη λήψη αποφάσεων. Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχει κατ’ αρχήν κάθε συνεταίρος, ανεξάρτητα από το πότε απέκτησε την ιδιότητά του, και από το αν
έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις ( Κιντής ΙΙ Σ,2004). Τα νέα
μέλη δικαιούνται να μετάσχουν στη γενική συνέλευση, όχι από τη στιγμή της
αποδοχής της αίτησης εγγραφής από το διοικητικό συμβούλιο, αλλά από την
έγκριση της αποδοχής από τη γενική συνέλευση (Τζίβα Ε. 1997).
Κάθε συνεταίρος έχει στη γενική συνέλευση δικαίωμα μόνο μιας ψήφου.
Οι συνεταιρισμοί, είναι δημοκρατικές οργανώσεις. Στο συνεταιρισμό όλα τα
μέλη έχουν την ίδια επιρροή στη διοίκησή του και γενικά στη διαμόρφωση
της ζωής του. Η δημοκρατία, που υλοποιείται με την αρχή «ένα πρόσωπο μια
ψήφος» είναι εννοιολογικό στοιχείο του συνεταιρισμού.
Τα μέλη μετέχουν και ψηφίζουν στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως,
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εκτός αν το καταστατικό προβλέπει την αντιπροσώπευση διαμέσου άλλου
μέλους εξουσιοδοτημένου από αυτά. Ειδικότερα τα μέλη της πρώτης κατηγορίας παρέχουν έγκυρη εξουσιοδότηση κατά παρέκκλιση των διατάξεων
του Αστικού Κώδικα για δικαιοπρακτική ικανότητα. Η εξουσιοδότηση γενικά παρέχεται με απλό έγγραφο. Κάθε παριστάμενο μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μόνο ένα απόν μέλος (παρ. 11, άρθρο. 12 ν. 2716/99).
β. Το δικαίωμα ενημέρωσης
Εδώ ισχύουν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω στην περίπτωση των Κοιν.Σ.Επ.
και, ειδικότερα, όσα ορίζει η διάταξη του άρθρο 4, §2, εδ. β. του ν. 1667/86
που ισχύει και στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς.
γ. Το δικαίωμα συμμετοχής στις συνεταιρικές συναλλαγές
Το δικαίωμα συμμετοχής στις συνεταιρικές συναλλαγές είναι το σπουδαιότερο δικαίωμα του συνεταίρου. Ο συνεταιρισμός έχει ως σκοπό την κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με
σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα με τη θεραπεία τους και την κατά το
δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια. Η υλοποίηση του σκοπού προϋποθέτει τη συμμετοχή των συνεταίρων στις συνεταιρικές συναλλαγές. Περίπτωση αποκλεισμού του συνεταίρου από τις συνεταιρικές συναλλαγές συντρέχει
μόνο στη περίπτωση διαγραφής του. Το δικαίωμα συμμετοχής στις συνεταιρικές συναλλαγές πηγάζει ευθέως από τη διάταξη που καθορίζει το σκοπό
του κοινωνικού συνεταιρισμού.
δ. Το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη
Ο ν. 2716/99 περιέχει διατάξεις σχετικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών
στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο
12 παρ. 12: «Μετά την αφαίρεση των αποθεματικών, το υπόλοιπο των καθαρών κερδών διανέμεται μεταξύ των μελών. Ειδικότερα, αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, τα μισά καθαρά κέρδη διανέμονται ανάλογα με
τις συνεταιριστικές μερίδες, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος
άρθρου και του καταστατικού και τα άλλα μισά ανάλογα με την ποσοστιαία
συμμετοχή τους στις εργασίες του συνεταιρισμού. Το καταστατικό καθορίζει
τον τρόπο υπολογισμού της ποσοστιαίας συμμετοχής».
Η διάταξη αυτή αφενός προβλέπει διανομή των καθαρών κερδών στους
συνεταίρους και αφετέρου, ορίζει το τρόπο διανομής, εφόσον το καταστατικό δεν προβλέπει διαφορετικό τρόπο διανομής.
Ο ν. 2716/99 προβλέπει, ότι τα απομείναντα μετά την αφαίρεση των απο-
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θεματικών κέρδη διανέμονται στα μέλη: τα μισά ανάλογα με τις συνεταιριστικές μερίδες και τα άλλα μισά ανάλογα με τη ποσοστιαία συμμετοχή στις
συνεταιρικές συναλλαγές.
Η διανομή των κερδών με βάση την ποσοστιαία συμμετοχή των μελών
στις εργασίες του συνεταιρισμού αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό του
κοινωνικού συνεταιρισμού. Διανομή μόνο με βάση τη συμμετοχή στο κεφάλαιο (ανάλογα δηλαδή με τον αριθμό των μερίδων) δεν πρέπει να γίνεται δεκτή, ως καθαρά κεφαλαιοκρατική και γι’ αυτό μη σύμφωνη με τη φύση του
συνεταιρισμού και τις συνεταιριστικές αρχές (Κιντής Σ. Ι 2004).
Η απαίτηση, που απορρέει από το δικαίωμα αυτό τελεί υπό τη νόμιμη
αναβλητική αίρεση της ύπαρξης κερδών και γεννάται από τη στιγμή που η
γενική συνέλευση εγκρίνει τον ισολογισμό και ταυτόχρονα αποφασίζει τη
διάθεση των κερδών, όταν υπάρχουν. Από τη γέννησή της η απαίτηση για
την καταβολή του ποσοστού συμμετοχής στα κέρδη είναι μεταβιβαστή και
μπορεί ακόμη να αποτελέσει αντικείμενο κατάσχεσης (Τζίβα Ε., 1997).
ε. Το δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν της εκκαθάρισης
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρο 4, §2 εδ. γ. του ν. 1667/86 που ισχύει και
στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς «ο συνεταίρος έχει δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης ανάλογα με τις συνεταιριστικές του μερίδες». Στη συνέχεια στο άρθρο 10, §2 εδ. στ. ορίζεται ότι «Κατά την εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, και ιδίως εισπράττονται οι απαιτήσεις,
ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη του συνεταιρισμού. Το
υπόλοιπο διανέμεται στους συνεταίρους ανάλογα με τις μερίδες τους, εκτός
εάν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό». Η διάταξη του άρθρο 4, §2 εδ. γ. είναι αναγκαστικό δίκαιο με αποτέλεσμα το δικαίωμα συμμετοχής στο προϊόν
της εκκαθάρισης να μη μπορεί ν’ αποκλειστεί από το καταστατικό. Η φράση
του άρθρου 10 «εκτός εάν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό» αναφέρεται,
όχι στο δικαίωμα, αλλά στον τρόπο διανομής, πράγμα που προκύπτει από το
ότι δεν τέθηκε στο άρθρο 4 που καθιερώνει το δικαίωμα συμμετοχής, αλλά
στο άρθρο 10, στο οποίο ο νομοθέτης επανέρχεται και ρυθμίζει ειδικότερα
το θέμα της διανομής (Κιντής Σ.ΙΙ, 2004). Από τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 10 προκύπτει, ότι το καταστατικό μπορεί να προβλέπει άλλο τρόπο διανομής (π.χ. ανάλογα με τη ποσοστιαία συμμετοχή στις εργασίες του συνεταιρισμού), όχι όμως και άλλο τρόπο διάθεσης του καθαρού πλεονάσματος.
II. Υποχρεώσεις των μελών
α. Η υποχρέωση καταβολής της αρχικής συνεταιρικής μερίδας
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Κάθε μέλος εγγράφεται για μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα (άρθρο 12, παρ. 7 ν. 2716/99) που καθορίζεται στο καταστατικό. Η υποχρεωτική συνεταιρική μερίδα δεν είναι ανάγκη να έχει καταβληθεί κατά το χρόνο
απόκτησης της ιδιότητας του μέλους, αρκεί η καταβολή της ν’ ακολουθήσει
μεταγενέστερα. Αν το καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά, η υποχρεωτική
συνεταιριστική μερίδα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε ένα μήνα από την καταχώριση του συνεταιρισμού στο μητρώο συνεταιρισμών ή από την εγγραφή του μέλους. Η προαναφερθείσα διάταξη κάνει λόγο για «υποχρεωτική»
συνεταιρική μερίδα, διότι ο νόμος προβλέπει ότι το καταστατικό μπορεί να
επιτρέπει την απόκτηση από κάθε μέλος έως πέντε προαιρετικών μερίδων,
εκτός από την υποχρεωτική μερίδα και να ορίζει χωρίς περιορισμό τον αριθμό προαιρετικών μερίδων που μπορούν να αποκτήσουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Η
αξία κάθε προαιρετικής μερίδας είναι ίση με την αξία της υποχρεωτικής.
Για την απόκτηση της υποχρεωτικής ή των προαιρετικών μερίδων τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους ανάλογη
πίστωση για το σκοπό αυτό.
β. Η υποχρέωση καταβολής έκτακτης εισφοράς
Ο ν. 2716 (άρθρο 12, παρ. 14) προβλέπει ότι ισχύει και στους κοινωνικούς
συνεταιρισμούς η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 1667/86 περί
έκτακτης εισφοράς. Δηλαδή, τα μέλη του κοινωνικού συνεταιρισμού υποχρεούνται σε καταβολή έκτακτης εισφοράς, με απόφαση της γενικής συνέλευσης, αν ο συνεταιρισμός αδυνατεί να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ή αν κατά την σύνταξη του ισολογισμού διαπιστωθεί ότι το παθητικό
υπερβαίνει το ενεργητικό κατά το ένα τρίτο του συνολικού ποσού της ευθύνης όλων των συνεταίρων. Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα μέλη κατ'
αναλογία των συνεταιρικών μερίδων.
γ. Η καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς με βάση διάταξη του καταστατικού
Σύμφωνα με το ν. 2716/1999 άρθρο 12, παρ. 8, το καταστατικό μπορεί να
ορίζει ότι τα μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν ορισμένο χρηματικό ποσό
για την κάλυψη ζημιών του κοινωνικού συνεταιρισμού και μόνο ύστερα από
απόφαση της Γ.Σ.
δ. Η υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς από τους νέους συνεταίρους
Σύμφωνα με το ν. 2716/1999 άρθρο 12, παρ. 8: «Κάθε νέο μέλος υποχρεού-
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ται να καταβάλει, εκτός από το ποσό της μερίδας του και εισφορά ανάλογη
προς την καθαρή περιουσία του συνεταιρισμού, όπως αυτή προκύπτει από
τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης. Η εισφορά αυτή φέρεται σε ειδικό
αποθεματικό. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει καταβολή μικρότερης εισφοράς ή συμβολικής αξίας εισφορά για τα μέλη της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας».
ε. Η ευθύνη των συνεταίρων για χρέη του συνεταιρισμού
Σύμφωνα με το ν. 2716/1999 άρθρο 12, παρ. 8 τα μέλη ευθύνονται για τα
χρέη των συνεταιρισμών σε τρίτους μέχρι το ποσό της συνεταιριστικής τους
μερίδας. Η ευθύνη των μελών υφίσταται και για χρέη που είχαν δημιουργηθεί πριν γίνουν μέλη και δεν περιλαμβάνει τα χρέη που δημιουργήθηκαν
μετά την έξοδό τους. Η σχετική αξίωση παραγράφεται μετά την παρέλευση
ενός (1) έτους από την έξοδο του μέλους ή από την περάτωση της πτώχευσης
ή της εκκαθάρισης. Δεν απαγγέλλεται ποτέ προσωπική κράτηση κατά των
μελών των οργάνων των συνεταιρισμών για χρέη προς τρίτους και προς το
Δημόσιο, καθώς και για χρέη μεταξύ μελών και συνεταιρισμών.
Θ. Η οργανωτική δομή του κοινωνικού συνεταιρισμού
Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από 7 τακτικά μέλη και ισάριθμα αναπληρωματικά που εκλέγονται από τη Γ.Σ. Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι η ακόλουθη: 5 μέλη της δεύτερης και τρίτης κατηγορίας και δυο μέλη της
πρώτης κατηγορίας εφόσον δεν τελούν σε πλήρη δικαστική συμπαράσταση.
Το Δ.Σ., με πρόσκληση του συμβούλου που πλειοψήφησε, συνέρχεται και
εκλέγει με φανερή ψηφοφορία, Πρόεδρο, Ταμία, Γραμματέα. Δεν μπορεί να
εκλεγούν στη θέση του προέδρου, γραμματέα και ταμία, μέλη της πρώτης
κατηγορίας. Το Δ.Σ. μέσα σε 3 μήνες πρέπει να δηλώσει την εκλογή του για
καταχώριση στο μητρώο συνεταιρισμών του αρμοδίου Ειρηνοδικείου. Η διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται μέχρι την εκλογή
νέου Δ.Σ., το πολύ για 3 μήνες.
Το Δ.Σ. συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μία φορά το μήνα και σε έκτακτη, όταν το συγκαλέσει ο πρόεδρος ή το ζητήσουν 3 από τα μέλη του.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται
5 τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση άρτιου αριθμού, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εκπροσώπηση μέλους δεν επιτρέπεται και οι αποφάσεις καταχωρούνται από το γραμματέα στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. διοικεί και εκπροσωπεί το συνεταιρισμό, σύμφωνα με τις διατά-
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ξεις του καταστατικού. Το Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε
ένα ή περισσότερα μέλη, στο διευθυντή ή σε άλλον υπάλληλο του συνεταιρισμού. Τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν να καταβάλλουν την επιμέλεια που καταβάλλουν στις δικές τους υποθέσεις κατά τη διαχείριση των υποθέσεων του
συνεταιρισμού.
Το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητικό και άμισθο. Κατ' εξαίρεση στα μέλη του Δ.Σ. μπορεί με απόφαση της Γ.Σ. να παρέχεται αποζημίωση
ανάλογη με το χρόνο απασχόλησής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν αποτελεί
μισθό ούτε δημιουργεί δικαιώματα ή αξιώσεις από τις διατάξεις της εργατικής ή ασφαλιστικής νομοθεσίας.
ΙΙ. Το Εποπτικό Συμβούλιο (Ε.Σ.) αποτελείται από 3 μέλη τα οποία εκλέγονται από τη Γ.Σ. Το ίδιο μέλος δεν μπορεί να μετέχει στο Ε.Σ. και στο Δ.Σ.
Στο Ε.Σ. δεν μετέχουν τα μέλη των Κοι.Σ.Π.Ε. της πρώτης κατηγορίας. Τα
μέλη του Ε.Σ. και του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να έχουν μεταξύ τους συγγένεια
μέχρι δεύτερο βαθμό ή να είναι σύζυγοι. Αν τα μέλη του συνεταιρισμού είναι
λιγότερα από 20 δεν απαιτείται η εκλογή Ε.Σ., εκτός αν ορίζει διαφορετικά
το καταστατικό. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις περί Δ.Σ.
Το Ε.Σ. ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. καθώς και την τήρηση των αποφάσεων της Γ.Σ. από το Δ.Σ. Το Ε.Σ. έχει δικαίωμα και καθήκον να λαμβάνει
γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείων των συνεταιρισμών, να
διενεργεί λογιστικό και διαχειριστικό έλεγχο και να παρακολουθεί τη πορεία
των υποθέσεων του συνεταιρισμού. Για τη διενέργεια λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου μπορεί να διορίσει έναν ειδικό σύμβουλο ή εμπειρογνώμονα. Το Ε.Σ. αν διαπιστώσει παραβάσεις του νόμου, του καταστατικού ή των
αποφάσεων της Γ.Σ., εκ μέρους του Δ.Σ., ή παρατυπίες ως προς τη διαχείριση, υποδεικνύει εγγράφως την επανόρθωσή τους και ζητεί εκτάκτως από το
Δ.Σ. τη σύγκληση της Γ.Σ.
ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών είναι το ανώτατο όργανο του
Κοι.Σ.Π.Ε., αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της
Διοίκησης.
Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. υπάγονται:
α) Η τροποποίηση του καταστατικού.
β) Η συγχώνευση, η παράταση της διάρκειας, η διάλυση και η αναβίωση
του συνεταιρισμού.
γ) Η έγκριση των ειδικών κανονισμών εργασίας και προσωπικού.
δ) Η συμμετοχή σε εταιρία και η αποχώρηση από αυτή.
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ε) Οι γενικοί όροι της δραστηριότητας του συνεταιρισμού, ανάλογα με
τους σκοπούς τους, ιδίως της συγκέντρωσης και της από κοινού πώλησης των προϊόντων τους.
στ) Η έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
ζ) Η εκλογή και η απαλλαγή κάθε ευθύνης του Δ.Σ. και Ε.Σ. καθώς και
των αντιπροσώπων του συνεταιρισμού σε δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις.
η) Η επιβολή εισφοράς στα μέλη για την αντιμετώπιση έκτακτων ζημιών
ή άλλων εξαιρετικών καταστάσεων.
θ) Η έγκριση για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού (Ε.Ο.Ο.Σ.), σε Εταιρίες ή Επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος,
καθώς και η αποχώρηση από αυτές.
ι) Η έγκριση για συμμετοχή των συνεταιρισμών σε Κοινοπραξίες ή Ενώσεις συνεταιριστικές ανώτερου βαθμού και η αποχώρησή τους από αυτές.
κ) Η παύση των μελών των οργάνων της Διοίκησης, οποτεδήποτε, για
σπουδαίο λόγο και κυρίως για παράβαση καθήκοντος ή για ανικανότητα να ασκήσουν την τακτική διαχείριση.
Συμπερασματικές παρατηρήσεις
Η επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ως
συλλογικότητα, ευνοεί την ομαδική προσπάθεια, τη συνεργασία μεταξύ των
μελών της ομάδας, γενικότερα τη συνεργασία σε αντίθεση με την ανταγωνιστικότητα, τη συνεργασία ως πιο αποτελεσματική πρακτική από τον διαπροσωπικό ανταγωνισμό και την ατομική προσπάθεια.
Ομοίως, η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και ο κοινωνικός συνεταιρισμός, σε σύγκριση με άλλους κοινωνικούς θεσμούς, δεν δημιουργούν για τα μέλη της ομάδας αποστερήσεις και καταπιέσεις ούτε μειώνουν
την κοινωνική ευθύνη, διότι το σύστημα των κοινωνικών τους σχέσεων,
όπως αποτυπώνεται και στις διατάξεις του νόμου 4019/2011 και του νόμου
2716/1999 άρθρο 12, εδράζεται στις αξίες της αυτοβοήθειας, της αυτευθύνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της ισοτιμίας και της αλληλεγγύης.
Από την άποψη της λειτουργικότητας μπορούμε να πούμε επίσης ότι,
όπως όλες οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, ομοίως η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση και ο κοινωνικός συνεταιρισμός, ελαχιστοποιούν τις
αρνητικές θεσμικές λειτουργίες και με το σύστημα κοινωνικών σχέσεων που
οικοδομούν, είναι παράγοντες πολιτισμικής σταθερότητας, ισότητας και κοινωνικής συνοχής. Και τούτο διότι τα πρόσωπα που συγκροτούν τις εν λόγω
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επιχειρήσεις, εισέρχονται σ’ αυτές και δραστηριοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού τους για όσο χρόνο θέλουν, με τη θέληση και συγκατάθεσή
τους και γι’ αυτό αισθάνονται ικανοποίηση και πληρότητα και όχι καταπίεση κατά τη διαδικασία της κοινωνικής τους επανένταξης (Κασσαβέτης Δ.,
2010).
Η ιδεολογική αυτή βάση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης
και του κοινωνικού συνεταιρισμού, συνιστά ικανό όρο για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών στόχων, τόσο του νόμου 4019/2011 που είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων, η κάλυψη κοινωνικών αναγκών, ειδικότερα μέσω της ενίσχυσης της κοινωνικής
και αλληλέγγυας επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής καινοτομίας και η
ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, όσο και του
νόμου 2716/1999, άρθρο 12, που είναι να αντιμετωπισθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός της ομάδας των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και να
επανενταχθούν στη κοινωνία.
Μαζί με άλλους θεσμούς της Κοινωνικής Οικονομίας, σε άλλα κοινωνικά μέτωπα, ανακαλύπτουν πάλι την κοινωνική δράση, κινητοποιώντας νέες
πηγές εθελοντισμού ή εταιρικής δράσης, συνιστώντας πολυάριθμους πόλους
αλληλεγγύης και παράγοντες κοινωνικής συνοχής.
Σήμερα, σε φάση περιορισμού του κοινωνικού κράτους και απορρύθμισης, ο ρόλος των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας, είναι πιο καθοριστικός από ποτέ, στην ύφανση ενός νέου κοινωνικού ιστού που να στηρίζεται
στη συγκρότηση νέων χώρων κοινωνικής ένταξης, νέων κύκλων συμβίωσης
(Κασσαβέτης Δ.,2010). Αυτό ισχύει για τη μάχη εναντίον κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού αλλά όχι μόνο. Γιατί όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, πέραν του δεδομένου «διορθωτικού» τους
ρόλου, μπορούν να παράξουν αλληλεγγύη και καινοτόμους κοινωνικούς θεσμούς, με χαρακτηριστικά ενός νέου κοινωνικού τύπου.
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Οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας
και κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα

1. Εισαγωγή

Σ

κοπός του παρόντος κειμένου είναι να αναδείξει τη σημασία και την
ειδικότερη αποστολή των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας και
των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Αρχικά, περιγράφονται
οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην καθυστερημένη ανάπτυξη του τομέα
της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας και αποτυπώνονται οι μορφές, το
μέγεθος και η κατάσταση των οργανώσεών της τα τελευταία χρόνια. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για την αποτύπωση των νομικών μορφών, των χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων και των εμποδίων της
κοινωνικής οικονομίας και των οργανώσεών της, κυρίως όσον αφορά την
απασχόληση. Ακολούθως, αναλύονται τα αποτελέσματα των Εθνικών Θεματικών Δικτύων (ΕΘΔ) για την κοινωνική οικονομία της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας (Κ.Π.) EQUAL και παρουσιάζονται τα κυριότερα προβλήματα της
λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στη τελευταία ενότητα διατυπώνονται τα συμπεράσματα και οι προτάσεις.
2. Η ανάδυση, οι μορφές και ο ρόλος των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας είναι περιορισμένος και η
ανάπτυξη του καθυστέρησε να ακολουθήσει τις εξελίξεις που σημειώνονται
σε άλλες αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Η συμβολή του κράτους πρόνοιας διατηρήθηκε σε χαμηλά επίπεδα ενώ ο εθελοντισμός και η κοινωνία
των πολιτών είχαν επιδείξει περιορισμένη δυναμική στο παρελθόν. Η ανάγκη για κοινωνική προστασία στηριζόταν κυρίως σε άτυπα οικογενειακά δίκτυα (Μουσούρου και Στρατηγάκη, 2004), σε εθελοντικούς και μη κυβερ-
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νητικούς οργανισμούς καθώς και σε οργανώσεις της Εκκλησίας (Χρυσάκης
κ.ά., 2002, 18, 45-46).
Από τη δεκαετία του 1970 και μετά, η αδυναμία του κράτους πρόνοιας (Σακελλαρόπουλος, 1999, 23-57), η επέκταση φαινομένων φτώχειας και
κοινωνικού αποκλεισμού (Πετμεζίδου και Παπαθεοδώρου, 2004, Οικονόμου και Φερώνας, 2006, Γεώρμας, 2006), τα φαινόμενα αποβιομηχάνισης
(τα οποία δημιούργησαν υψηλή ανεργία) και οι περιορισμένες δυνατότητες των παραδοσιακών τομέων (ιδιωτικός και δημόσιος) να παράγουν νέες
θέσεις εργασίας, εμπόδιζαν σημαντικό τμήμα του πληθυσμού στην κάλυψη
των αναγκών του. Αυτές οι ομάδες πληθυσμού αποτελούσαν το νέο εργατικό δυναμικό που θα απασχολούνταν στις οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας (Catterall et al, 1996,86-97, Borzaga and Maiello, 1998,73-92). Επιπλέον,
οι περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές (Σακελλαρόπουλος, 1999, 2003)
και τα άτυπα δίκτυα δεν μπορούσαν πλέον να καλύψουν όλες τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες. Επομένως, διαμορφώθηκε μια ανάγκη ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών με στόχο τη προσφορά υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας καθώς και ένταξης ή/και επανένταξης αποκλεισμένων ατόμων στην
αγορά εργασίας (Χρυσάκης κ.ά., 2002, 18).
Το ελληνικό «κρατικοκεντρικό» μοντέλο ανάπτυξης (Μουζέλης, 2004,57) και η καθυστέρηση (έως πρόσφατα) στοχευμένου θεσμικού πλαισίου για
την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα περιόρισαν
και εμπόδισαν την εμφάνιση δραστηριοτήτων της κοινωνίας των πολιτών
(Σακελλαρόπουλος και Οικονόμου 2007:46). Αποτέλεσμα ήταν η απουσία
μηχανισμών χρηματοδοτικής ενίσχυσης, η έλλειψη ευαισθητοποίησης και
ενημέρωσης της κοινωνίας καθώς και η αδυναμία μηχανισμών κατάρτισης
και εκπαίδευσης κατάλληλων στελεχών για την αναπτυξιακή προοπτική του
τομέα αυτού (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας, 2008 β).
Τα τελευταία χρόνια, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών αναβαθμίζεται
(Rifkin, 1995,421), η στήριξη της απασχόλησης, η παροχή φροντίδας και
κοινωνικών υπηρεσιών, η ανάληψη δράσεων περιβαλλοντικής προστασίας,
εκπαίδευσης κ.ά., δεν παρέχονταν πλέον μόνο από την αγορά, το κράτος και
την οικογένεια. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με μεταβολές που σημειώθηκαν
στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο της χώρας. Αποτέλεσμα ήταν η
ενεργοποίηση νέων οργανωτικών μορφών που προσανατολίζονταν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του
κοινωνικού αποκλεισμού, την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και την παροχή συμπληρωματικών αγαθών και υπηρεσιών. Τα παραπάνω οδήγησαν στην
ανάδυση του τομέα της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας (βλ. Χρυσάκης
κ.ά., 2002, Φεφές, 2007, Μητροσύλη 2007, Τσομπάνογλου, 2008).

ΟργανΩσεις κοινωνικΗς οικονομΙας και κοινωνικΕς επιχειρΗσεις στην Ελλάδα

85

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των πολιτικών και στρατηγικών της για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση καθώς και
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων της, υποστήριξε και στηρίζει
σημαντικές πρωτοβουλίες κοινωνικής οικονομίας, κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τοπικής ανάπτυξης στη χώρα μας (EC, 2000, 2001, EC, 2004,
Σακελλαρόπουλος, 2006, 130-131).
Στην Ελλάδα, οι δράσεις των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας
προσανατολίζονται κυρίως στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού από την αγορά εργασίας (Borzaga and Maiello, 1998,73-92), τη φροντίδα των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, την παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε τομείς όπως η υγεία, η στέγαση, η κοινωνική πρόνοια, η εκπαίδευση,
η κατάρτιση, ο πολιτισμός και το περιβάλλον καθώς και στην ενίσχυση της
τοπικής ανάπτυξης (Defourny, 2004,9-24). Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι
ιδιαίτερα σημαντικές για τη χώρα μας καθώς συμβάλλουν στην αύξηση των
θέσεων εργασίας, τη δημιουργία νέων και εναλλακτικών μορφών επιχειρηματικότητας, την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, αγαθών και υπηρεσιών,
την ανάπτυξη ευέλικτων μορφών απασχόλησης και στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Παράλληλα υποστηρίζουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και καλύπτουν κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες που δεν μπορεί να εξασφαλίσει πλήρως ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας (Χρυσάκης
κ.ά., 2002,17, Defourny, 2004,13, Μητροσύλη, 2007,22-23). Οι φορείς της
έχουν κυρίως νομικές μορφές σωματείου και αστικών μη κερδοσκοπικών
εταιρειών, ενώ καταγράφεται αριθμός φιλανθρωπικών σωματείων, κοινωφελών ιδρυμάτων, αστικών και αγροτουριστικών συνεταιρισμών, πρωτοβουλίες ομάδων, άτυπων ενώσεων προσώπων και οργανώσεις πολιτιστικού
μορφωτικού και περιβαλλοντικού/οικολογικού χαρακτήρα (Χρυσάκης κ.ά.,
2002, Μητροσύλη, 2007).
Από τη βραχύχρονη ελληνική εμπειρία διαφαίνεται ότι οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν μια εναλλακτική πρόταση που μπορεί να συνδυάσει
την κινητοποίηση και την ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών με την
ανάληψη οικονομικής δραστηριότητας. Όμως, τα θεσμικά προβλήματα της
ανάπτυξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου τομέα, αποτελούν εμπόδια στην ορθή διαμόρφωση και ανάπτυξή τους (Ζιώμας,2005).
Σύμφωνα με την Μητροσύλη (Μητροσύλη, 2007,15-17), στο χώρο της
κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα περιλαμβάνονται οι οργανώσεις του
εθελοντισμού, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι μικτές οργανώσεις. Αυτές έχουν κυρίως νομικές μορφές σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιριών, ιδρυμάτων και ενώσεων προσώπων (Amin et al.,2002,
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E.C., 2002a και 2002b). Παράλληλα, δραστηριοποιούνται οργανώσεις με
επιχειρηματικό ενδιαφέρον κυρίως στο πεδίο του αγροτουρισμού, οι οποίες έχουν μορφή αγροτικού ή αστικού συνεταιρισμού καθώς και στο πεδίο
της κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης ατόμων στο χώρο της ψυχικής
υγείας, με μορφή ενός νομικού προσώπου, του Κοινωνικού Συνεταιρισμού
Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.ΣΠΕ). Στη πρώτη περίπτωση στόχος είναι η
ένταξη και επανένταξη ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην απασχόληση και
στη δεύτερη η κοινωνική ενσωμάτωση και συμμετοχή σε οικονομικές δραστηριότητες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άτομα με ψυχικά προβλήματα)
(Χρυσάκης κ.ά., 2002, 50, Μητροσύλη, 2007, 15 και 22).
Στον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής οικονομίας μπορούν να ενταχθούν
και άλλες δραστηριότητες ένταξης αποκλεισμένων ομάδων στην αγορά εργασίας με οικονομικό αντικείμενο. Τα σχήματα αυτά συστάθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν κυρίως μέσω της εφαρμογής πολιτικών, δράσεων και
προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν παραδείγματα οργανωτικών μορφών κοινωνικής οικονομίας και ενδεχομένως παρουσιάζουν και
κοινά χαρακτηριστικά με αυτά των κοινωνικών επιχειρήσεων. Τα κυριότερα προέκυψαν από την λειτουργία του Ε.Π. «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας», του Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική
Κατάρτιση», του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», από την υλοποίηση των προγραμμάτων της Κ.Π. EQUAL (αναλύεται στην επόμενη ενότητα), των προγραμμάτων HORIZON, INTEGRA, LEADER, NOW, URBAN
ΙΙ, YOUTHSTART, Ψυχαρχώς, και από τα αποτελέσματα των Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης (ΤΣΑ) ή Εδαφικών Συμφώνων Απασχόλησης (ΕΣΑ),
των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης (ΤΠΑ), των Τοπικών Σχεδίων
Δράσης για την Απασχόληση (ΤΣΔΑ) κ.λπ. Όλες οι παραπάνω πρωτοβουλίες, έθεταν ως στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας από ομάδες
του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι άνω των 45 ετών, αποκλεισμένες γυναίκες από την αγορά εργασίας, γυναίκες μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, νέοι άνεργοι, άτομα με
αναπηρία, τοξικοεξαρτημένοι, αποτοξινωμένοι, αποφυλακισμένοι, μετανάστες, πρόσφυγες κ.ά.) ή σε μειονεκτούσες γεωγραφικές περιοχές (Χρυσάκης
κ.α., 2002, 53-55, Λύτρας και Σουλιώτης,2004,37-38, Sakellaropoulos and
Zannis,2005, Σακελλαρόπουλος,2006,135, Μητροσύλη, 2007,17-19).
3. Επισκόπηση Ερευνών και Μελετών για τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά
του τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αποτελέσματα
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της συνεισφοράς της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα είναι περιορισμένα (E.C., 2002a). Παρατηρείται μικρός αριθμός μελετών που έχουν επιχειρήσει τη συνολική διερεύνηση του εν λόγω τομέα. Συνεπώς, δεν μπορεί να
εκτιμηθεί η σημασία, η συνεισφορά και το σχετικό βάρος των οργανώσεων
της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων.
Σημαντικές έρευνες για τη λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας στην
Ευρώπη, από τις οποίες αντλούνται στοιχεία για τις ελληνικές επιδόσεις
είναι: του Austrian Institute for SME (Small and Medium Enterprises)
Research (2007) για την αποτύπωση του αριθμού των φορέων κοινωνικής
οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων, του International Center of
Research and Information (CIRIEC) το 2007 και το 2005 για την απασχόληση στους φορείς κοινωνικής οικονομίας και του 1999 για το αριθμό των εργαζομένων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, του European Research
Network (EMES,1999) για τα βασικά παραδείγματα οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικών επιχειρήσεων (στα τότε 15 Κράτη-Μέλη
της ΕΕ) και του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη
(OECD, 1999).
Σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες, στην Ελλάδα η συνεισφορά της κοινωνικής οικονομίας στην απασχόληση παρέμενε σε πολύ χαμηλά επίπεδα
σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (EMES, 1999, OECD, 1999). Οι τύποι των φορέων κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
που λειτουργούσαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είναι οι αγροτουριστικοί συνεταιρισμοί, οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης
(Κοι.Σ.Π.Ε.), οι οργανώσεις που συστάθηκαν μέσω προγραμμάτων από τις
Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, οι οργανώσεις που συστάθηκαν μέσω
των προγραμμάτων LEADER II και EQUAL, τα παραγωγικά εργαστήρια
και οι μη κυβερνητικές – μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κ.ά. (Austrian
Institute for SME Research,2007, 155-175). Το 2002-2003 συγκεκριμένα,
τα άτομα με έμμισθη απασχόληση σε συνεταιρισμούς, ταμεία αλληλασφάλισης, ενώσεις και συναφείς οργανώσεις του τομέα της κοινωνικής οικονομίας ήταν 69.834. Οι απασχολούμενοι αποτελούσαν το 2,9% σε σχέση με την
αμειβόμενη απασχόληση (σύνολο 2.380.206 εργαζομένων – Eurostat, 2002),
αντιπροσώπευαν το 1,81% σε σύγκριση με τη συνολική απασχόληση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού ηλικίας μεταξύ 16 και 65 ετών (3.832.994 εργαζόμενοι – Eurostat, 2002) και σε σχέση με τη συνολικά αμειβόμενη απασχόληση αποτελούσαν μόλις το 3,3% (CIRIEC, 2005, Austrian Institute for
SME Research, 2007,155-175). Το 17% του εργατικού δυναμικού εντοπίζεται στους συνεταιρισμούς, το 81% στις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και
το 2% στις οργανώσεις αμοιβαίου οφέλους (Greffe, 2003,189-217). Ειδικό-
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τερα, καταγράφηκαν 57.000 απασχολούμενοι στην κατηγορία των ενώσεων
(Σωματείων, Συλλόγων, Ιδρυμάτων και άλλων παρόμοιων μορφών), στους
συνεταιρισμούς εργάζονταν 12.345 άτομα ενώ στην κατηγορία των ταμείων
αλληλασφάλισης (και άλλων παρόμοιων οργανωτικών μορφών), το 2000,
λειτουργούσε μία οργάνωση στην οποία εργάζονταν 489 άτομα (CIRIEC,
2007, 2005, Τσομπάνογλου, 2008). Όσον αφορά τους συνεταιρισμούς στη
χώρα μας, σε σύνολο 7.233 επιχειρήσεων το 2005 απασχολούνταν 108 άτομα σε 104 επιχειρήσεις Γυναικείων Συνεταιρισμών, το 2004 στις 16 Συνεταιριστικές Τράπεζες απασχολούνταν 762 άτομα και το 2003 στον έναν Ασφαλιστικό Συνεταιρισμό απασχολούνταν 73 άτομα. Επιπλέον, το 2002 στους
Φαρμακευτικούς Συνεταιρισμούς καταγράφηκαν 800 θέσεις εργασίας (30
επιχειρήσεις) και στους Συνεταιρισμούς Ηλεκτρολόγων 1.500 θέσεις εργασίας σε 69 επιχειρήσεις. Το 2001 στους Συνεταιρισμούς Υδραυλικών οι θέσεις εργασίας ήταν 890 (31 επιχειρήσεις), το 2000 στους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς (6.464 επιχειρήσεις) απασχολούνταν 9.782 άτομα και το ίδιο
έτος στους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς απασχολούνταν 571 άτομα σε 68
επιχειρήσεις (CIRIEC, 2005, 44, Τσομπάνογλου, 2008,446).
Όπως προκύπτει από τις παραπάνω έρευνες, στην Ελλάδα καταγράφονται
περίπου 8.400 συνεταιρισμοί με 950.000 μέλη και 1.500 με 2.000 εθελοντικές οργανώσεις, από τις οποίες μόλις 200 με 300 έχουν ενεργό δράση (κυρίως σε τομείς περιβάλλοντος). Επιπλέον, δραστηριοποιούνται γυναικείοι
συνεταιρισμοί, συνεταιριστικές θεραπευτικές μονάδες στα ψυχιατρικά νοσοκομεία, Κοι.Σ.Π.Ε. και πλήθος μικτών και εθελοντικών οργανώσεων με
νομικές μορφές σωματείων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, ιδρυμάτων, συλλόγων και ενώσεων προσώπων. Οι οργανώσεις αυτές αναπτύσσουν
δραστηριότητες ένταξης αποκλεισμένων ομάδων με σκοπό την οικονομική
στήριξη των μελών τους (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
2011α).
Στη χώρα μας, παρά τον μειωμένο αριθμό ερευνών για τον αριθμό, τη
νομική μορφή, τη λειτουργία, τη συμβολή και τη σημασία των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας, των ευρύτερων μορφωμάτων της και των κοινωνικών επιχειρήσεων, κυρίως όσον αφορά την απασχόληση, αξιόλογο έργο
παρουσιάζουν (με χρονολογική σειρά): Η έρευνα του Κέντρου Κοινωνικής
Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) του Παντείου Πανεπιστημίου (Στασινοπούλου κ.ά.,1997) για τις ελληνικές εθελοντικές οργανώσεις, η μελέτη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
(Ziomas, Ketsetzopoulou, Bouzas,1998) για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και
την απασχόληση, του Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Μπεριάτος κ.ά., 1999) για
την ίδρυση και οργάνωση κεντρικού φορέα κοινωνικής οικονομίας στην Ελ-
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λάδα, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (Θεοδωροπούλου κ.ά., 1999) για
τον «κοινωνικό τομέα», η έρευνα της Παναγιωτίδου (2000) για τις εθελοντικές οργανώσεις και τον τομέα της κοινωνικής φροντίδας καθώς και η έρευνα
της Εκκλησίας της Ελλάδος (1998-2000) για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας από τα ιδρύματα και τους συλλόγους της.
Επιπρόσθετα, μετά το 2000 εντοπίζονται: Η έρευνα των Ziomas,
Ketsetzopoulou, Bouzas (2001) για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, η μελέτη
του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (Χρυσάκης, κ.ά., 2002) για τις προοπτικές απασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας, η έρευνα των
Lyberaki and Paraskevopoulos (2002) για την «μέτρηση» του κοινωνικού
κεφαλαίου, η μελέτη των Χατζαντώνης, κ.ά. (2003) για τις πρωτοβουλίες
κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τις ευκαιρίες απασχόλησης των ατόμων με ψυχική νόσο, η έρευνα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Γείτονα κ.ά.,
2005) για την κοινωνική οικονομία και τις επιπτώσεις της στην απασχόληση,
των Ζάννη και Δεμαθά (2005) για τις δυνατότητες απασχόλησης στον τομέα
της κοινωνικής οικονομίας, των Seyfried and Ziomas (2005) για τη σύσταση των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), η
μελέτη του ΕΚΚΕ (Μητροσύλη, 2007) για την ανάπτυξη θεσμικού και νομικού πλαισίου του τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, η
έρευνα του Πολυζωίδη (2006) για τον εθελοντισμό στην κοινωνική προστασία, του Παντείου Πανεπιστημίου (Σακελλαρόπουλος και Οικονόμου,2007)
για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο,
του Πολυζωίδη (2008) για την κοινωνική φροντίδα και το ρόλο των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η μελέτη του ΙΟΒΕ (2010) για την επιχειρηματικότητα (και την κοινωνική επιχειρηματικότητα) καθώς και η έρευνα του Ζιώμα (2010) για τη λειτουργία των Κοι.Σ.Π.Ε.
Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται αποτελέσματα κάποιων πρόσφατων
ερευνών και μελετών (της πενταετίας 2007-2012) που έγιναν στη χώρα μας.
Μελέτη με στόχο την εξέταση του θεσμού της κοινωνικής οικονομίας και
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα καθώς και τη διατύπωση προτάσεων θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξή τους, πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ, Μητροσύλη,2007).
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της, οι μόνες μορφές που είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα (έως το 2007) ήταν αυτές του αγροτικού και αστικού
συνεταιρισμού ειδικού σκοπού καθώς και των Κοι.Σ.Π.Ε. Ειδικότερα, οι συνεταιρισμοί περνούσαν µία περίοδο κρίσης και προσαρμογής τα τελευταία
χρόνια. Το 2007 λειτουργούσαν περίπου 120 ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών στη χώρα μας οι περισσότερες από τις οποίες ήταν πολλαπλού σκοπού και δραστηριοποιούνταν κυρίως στη προμήθεια γεωργικών προϊόντων
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καθώς και στην αποθήκευση, επεξεργασία και εμπορία αυτών. Όσον αφορά
τους αστικούς συνεταιρισμούς, οι πιο αντιπροσωπευτικοί ήταν οι καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, οι συνεταιρισμοί φαρμακοποιών, οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί, οι συνεταιριστικές τράπεζες, οι συνεταιρισμοί ηλεκτρολόγων, οι
συνεταιρισμοί υδραυλικών και οι αγροτουριστικοί - αγροβιοτεχνικοί συνεταιρισμοί γυναικών. Τέλος, η υιοθέτηση του θεσμού των Κοι.Σ.Π.Ε. (1999)
από το κράτος, που είχε ως στόχο την ένταξη των ψυχικά πασχόντων μέσα
από την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας, αποτελούσε την πρώτη συστηματική θεσμική προσπάθεια κατοχύρωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα (Μητροσύλη, 2007).
Μελέτη για την διερεύνηση του τρόπου λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο και τη στήριξη της απασχόλησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα, εκπονήθηκε το 2007 από το Κέντρο Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΚΟΕ) του τμήματος Κοινωνιολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου (Σακελλαρόπουλος και Οικονόμου, 2007). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις περιοχές (Δήμοι Περιστερίου, Δράμας και Τρίπολης) και τα αποτελέσματα της αποσκοπούσαν στην αποτύπωση της κατάστασης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας καθώς και στη διαμόρφωση του
περιγράμματος των ανέργων που είναι δυνατό να αναπτύξουν κοινωνική επιχειρηματικότητα στους τρεις υπό εξέταση δήμους. Σύμφωνα με τις απόψεις
των ερωτώμενων, οι φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας λειτουργούσαν
ικανοποιητικά και τα μέλη τους ήταν ευαισθητοποιημένα και αποτελεσματικά. Προσανατολίζονταν στην παραγωγή αγροτικών κυρίως προϊόντων και την
κάλυψη αναγκών κοινωνικής στήριξης, εκπαίδευσης, παροχής τροφής, ένδυσης, στέγης, οικονομικής στήριξης, πληροφόρησης, κατάρτισης και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Τα χαρακτηριστικά τους ήταν άμεσα συνδεδεμένα με
τις ανάγκες και τους προσανατολισμούς της τοπικής κοινωνίας. Από την άλλη
μεριά, οι παραπάνω οργανώσεις ήταν σχετικά ανεπαρκείς για να καλύψουν τις
ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Οι κυριότεροι λόγοι ήταν η αδύναμη οικονομική τους κατάσταση, η έλλειψη χρηματοδοτικής στήριξης από εθνικούς και
κοινοτικούς πόρους και η έλλειψη λειτουργικού θεσμικού πλαισίου.
Σε μια άλλη έρευνα (Πολυζωίδης, 2008), καταγράφεται η δραστηριότητα
618 μη κερδοσκοπικών οργανώσεων του τομέα της κοινωνικής προστασίας
ως υποσύνολο του τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Οι δράσεις των οργανώσεων αυτών προσανατολίζονταν στην παροχή προϊόντων
και υπηρεσιών (π.χ. τροφής, στέγης, χρηματικής υποστήριξης), σε δράσεις
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, σε υπηρεσίες αιμοδοσίας, στην ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πρόληψης, στην κάλυψη
αναγκών με προσφορά αγαθών σε είδος (π.χ. ένδυσης, υπόδησης και φάρμα-
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κα), στη ψυχαγωγία ειδικών ομάδων και δράσεων δημιουργικής απασχόλησης, στη λειτουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην παροχή ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης της υγείας, στην
προσφορά υπηρεσιών βοήθειας στο σπίτι κ.ά.
Πρόσφατη έρευνα-μελέτη στην οποία εξετάζεται –μεταξύ άλλων– και η
δυναμική της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, εκπονήθηκε
από το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), το 2010.
Σε αυτή παρουσιάζεται θετική η συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων
τόσο στην απασχόληση και την στήριξη της οικονομίας όσο και στην καινοτομία των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν και παράγουν. Σύμφωνα με τα πορίσματά της, οι μισές περίπου κοινωνικές επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται έχουν μορφή μη κερδοσκοπικής οργάνωσης και το σύνολο των ατόμων που απασχολούνται σε αυτές, σε ποσοστό περίπου 70%,
εργάζονται και σε άλλες δραστηριότητες εκτός κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Παρ’ όλα αυτά, την επόμενη πενταετία όλο και περισσότερα άτομα
θα απασχοληθούν σε αυτές με την ταυτόχρονη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο βαθμός καινοτομίας των δραστηριοτήτων τους ξεπερνά το 30%
και περίπου το 50% (των ερωτώμενων) υποστήριξε ότι δραστηριοποιείται σε
εξειδικευμένη αγορά. Το περίγραμμα των ατόμων που δραστηριοποιούνται
στις κοινωνικές επιχειρήσεις όσον αφορά το φύλο, αποτελείται κατά 2/3 από
άντρες και 1/3 από γυναίκες και όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης, πάνω
από το 50% των ατόμων αυτών έχουν μεταλυκειακή εκπαίδευση. Επιπλέον,
ως προς το βιοτικό τους επίπεδο, οι περισσότεροι βρίσκονται σε πολύ καλή
οικονομική κατάσταση και ως προς την κατηγοριοποίηση των ηλικιών, το
μεγαλύτερο ποσοστό ανήκει σε ηλικίες από 18 έως 44 ετών. Συμπεραίνεται
λοιπόν ότι, η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κερδίζει ολοένα
και περισσότερο έδαφος κυρίως σε άτομα νέων ηλικιών, υψηλού μορφωτικού επιπέδου και σε πολλές περιπτώσεις σε άτομα που έχουν πολύ καλή οικονομική κατάσταση (ΙΟΒΕ, 2010).
Μια πρόσθετη σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην
Ελλάδα, μετά το 2000, αποτελούν οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου κύκλου εφαρμογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL
για την Κοινωνική Οικονομία. Με αφορμή την πρωτοβουλία αυτή, αναπτύχθηκαν τα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα (ΕΘΔ), τα οποία λειτούργησαν σε δύο
κύκλους εργασιών (αναλύονται στην επόμενη ενότητα) και στα οποία εκπονήθηκαν σημαντικές μελέτες.
Τα σημαντικότερα προβλήματα και οι κυριότερες ελλείψεις που κατέγραψαν οι δύο κύκλοι εργασιών των ΕΘΔ, ως προς τα εμπόδια και τις δυσκολίες
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των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
στην Ελλάδα, ήταν: α) η (μέχρι τότε) απουσία ευνοϊκού θεσμικού υποστηρικτικού πλαισίου, β) το κενό των μηχανισμών χρηματοδοτικής ενίσχυσης τόσο
από το κράτος όσο και από τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, γ) η ανεπάρκεια
υποστήριξης και συμβουλευτικής στην καθημερινή λειτουργία των φορέων
της κοινωνικής οικονομίας, δ) ο μικρός αριθμός εξειδικευμένων και έμπειρων
στελεχών, ε) η έλλειψη προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους
τομείς της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
στ) η περιορισμένη δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών τόσο στο εσωτερικό του τομέα όσο και ευρύτερα (σε τοπικό και εθνικό επίπεδο), ζ) οι ανεπαρκείς ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση και την προσβασιμότητα σε δραστηριότητες του τομέα της κοινωνικής οικονομίας των ατόμων με αναπηρία και, τέλος,
η) η μειωμένη αναγνωρισιμότητα του τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην
Ελλάδα (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας, 2008β).
Από την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων, προέκυψαν προτάσεις
για βασικές προτεραιότητες για τη χώρα μας. Πρώτον, η ανάγκη σωστής
εφαρμογής νέου θεσμικού πλαισίου, η οποία να συνοδεύεται από ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας ως διακριτού
τομέα της εθνικής οικονομίας. Δεύτερον, η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης μέσω της διαμόρφωσης κινήματος για τη στήριξη του εν λόγω τομέα.
Τρίτον, ο σχεδιασμός κατάλληλων χρηματοπιστωτικών εργαλείων που θα
συμβάλλουν από κοινού με τους εθνικούς και κοινοτικούς πόρους στη στήριξη επενδύσεων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας (Εθνικό Θεματικό
Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας, 2005γ, 2008β).
4. Η συμβολή των Εθνικών Θεματικών Δικτύων (ΕΘΔ) για την Κοινωνική Οικονομία της Κ.Π. EQUAL και τα κυριότερα προβλήματα λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα
Όπως αναφέρθηκε στη προηγούμενη ενότητα, σημαντικό εργαλείο για την
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα αποτελούν οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου και δεύτερου κύκλου εφαρμογής της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL και των δύο αντίστοιχων Εθνικών Θεματικών Δικτύων (ΕΘΔ)
που συγκροτήθηκαν. Συμμετείχαν επτά και δέκα Αναπτυξιακές Συμπράξεις
σε κάθε κύκλο εργασιών αντίστοιχα, αποτελούμενες από φορείς που στόχευαν στην ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.
Οι δράσεις των ΕΘΔ αναφέρονταν σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο και επιδίωκαν τη στήριξη και απασχόληση ατόμων που ανήκουν σε
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ευπαθείς ομάδες (ψυχικά πασχόντων, μακροχρόνια ανέργων, άνεργων γυναικών, νέων και ηλικιωμένων ανέργων, ανέργων με ελλιπή προσόντα, ατόμων με αναπηρίες, Αθίγγανων κ.λπ.). Η λειτουργία τους συντέλεσε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την ανάπτυξη των κοινωνικών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ο πρώτος κύκλος αφορά τη χρονική περίοδο
2001-2005 ενώ ο δεύτερος κύκλος καλύπτει την περίοδο 2004-2008. Υλοποιήθηκαν δράσεις για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
και γενικότερα δημιουργήθηκαν συνθήκες και υποδομές για την ανάπτυξη
του τομέα της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα. Η δραστηριότητα των
δύο δικτύων αποσκοπούσε στη διατύπωση προτάσεων προς την κεντρική
εξουσία για την υιοθέτηση μηχανισμών ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και των φορέων της (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας,
2005α και 2008α).
Από την εμπειρία του πρώτου κύκλου υλοποίησης, προκύπτει ότι τα μοντέλα των κοινωνικών επιχειρήσεων που λειτουργούσαν στην Ελλάδα ακολουθούσαν τόσο τις παραδοσιακές μορφές σύστασης του Συνεταιρισμού,
της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, όσο και πιο σύγχρονες μορφές, όπως της Κοινωνικής Δικαιόχρησης (Social Franchising) και της Θερμοκοιτίδας Επιχειρήσεων (Business Incubator). Ωστόσο, η μόνη θεσμοθετημένη (έως τότε) μορφή
κοινωνικής επιχείρησης που λειτουργούσε, ήταν του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) (Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας, 2005β, Φεφές, 2006, Μητροσύλη, 2007, Σακελλαρόπουλος και Οικονόμου, 2007).
Στον πρώτο κύκλο (2005), συστάθηκαν, υποστηρίχθηκαν ή ξεκίνησαν τη
διαδικασία ίδρυσης 50 Κοινωνικές Επιχειρήσεις. Από αυτές οι 23 είχαν νομική μορφή Συνεταιρισμού (κυρίως Γυναικείων Αγροτικών Συνεταιρισμών),
οι 11 Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), οι 5 μορφή Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας (ΑΜΚΕ), οι 10 Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και η μία είχε τη μορφή Θερμοκοιτίδας
Επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, στο δεύτερο κύκλο εργασιών της Κ.Π. EQUAL
το 2008, δημιουργήθηκαν ή βρίσκονταν σε διαδικασία σύστασης 31 κοινωνικές επιχειρήσεις. Από αυτές, οι 16 είχαν μορφή Συνεταιρισμού, μία ήταν
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), ενώ άλλες 9 ήταν Αστικές Μη
Κερδοσκοπικές Εταιρείες (ΑΜΚΕ). Επιπρόσθετα, μία αποτελούσε Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), δύο είχαν νομική
μορφή Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) και μία Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)
ενώ η τελευταία ήταν Κοινωφελής Επιχείρηση.
Από την αποτίμηση των εργασιών των δύο κύκλων, τα βασικά προβλή-
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ματα που αντιμετωπίζει ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα
συνδέονται σε ένα πρώτο επίπεδο, με δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε
νομική μορφή (μοντέλο) κοινωνικής επιχείρησης.
Η λειτουργία των Συνεταιρισμών αντιμετώπισε προβλήματα έλλειψης
επαρκών υποδομών και εξοπλισμού, δυσκολίας μεταφοράς των προϊόντων
τους, κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού, κοστολόγησης των υπηρεσιών τους καθώς και εμπόδια στη δικτύωση των Συνεταιρισμών μεταξύ τους.
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι ΕΠΕ ήταν
η δυσκολία επιλογής των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και που
έχουν ταυτόχρονα τα απαραίτητα προσόντα για να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα. Άλλες δυσχέρειες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωπες ήταν
η δυσκολία συγκέντρωσης του απαιτούμενου ελάχιστου εταιρικού κεφαλαίου, η δυσκολία στη μετάδοση του κοινωνικού τους ρόλου στην τοπική κοινωνία, η αδυναμία των ΜΚΟ να συμμετέχουν στο εταιρικό τους κεφάλαιο
και η δυσκολία προώθησης των σχέσεων προμηθευτή, πελάτη και τοπικής
αυτοδιοίκησης. Οι Κοι.Σ.Π.Ε. έπρεπε να επιλύσουν φορολογικά και ασφαλιστικά προβλήματα, να εξασφαλίσουν ένα ευνοϊκό λειτουργικό καθεστώς
και οι απασχολούμενοι τους να συνεχίσουν να λαμβάνουν προνοιακά επιδόματα. Οι ΑΜΚΕ εμφάνιζαν προβλήματα αναφορικά με την κάλυψη του λειτουργικού τους κόστους και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των
απασχολουμένων τους. Το μοντέλο της Κοινωνικής Δικαιόχρησης εμφάνισε δυσκολίες που συνδέονται με τον πιλοτικό του χαρακτήρα και την έλλειψη δυνατότητας συντονισμού της πολιτικής των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο δίκτυο. Τέλος, όσον αφορά στο μοντέλο της Θερμοκοιτίδας
Επιχειρήσεων, μία από τις βασικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, ήταν η χαμηλή χρηματοδότηση και η αδυναμία εξεύρεσης επαρκών πόρων για τη λειτουργία του (Σακελλαρόπουλος και Οικονόμου, 2007).
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, εμφανίζονται περιορισμοί που σχετίζονται με το
γενικότερο πλαίσιο των όρων λειτουργίας της κοινωνικής οικονομίας στη
χώρα μας. Ειδικότερα, σοβαρά κενά εντοπίζονται σε πέντε βασικές διαστάσεις (Σακελλαρόπουλος και Οικονόμου, 2007,53-56, Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας, 2005γ, 2008β): Η πρώτη διάσταση αφορά στο
θεσμικό, φορολογικό, υποστηρικτικό και χρηματοδοτικό περιβάλλον ώστε
να καλυφθούν οι περιορισμένες δυνατότητες για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και καινοτόμων παρεμβάσεων για το σύνολο του τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το πρόβλημα της καθυστέρησης έως πρόσφατα ειδικού θεσμικού πλαισίου εμπόδισε την σύσταση νέων σχημάτων όπως η κοινωνική
επιχείρηση και ο κοινωνικός συνεταιρισμός. Υπήρχε κενό ως προς τις υποστηρικτικές δομές που είναι αναγκαίες για την ενθάρρυνση δημιουργίας ορ-

ΟργανΩσεις κοινωνικΗς οικονομΙας και κοινωνικΕς επιχειρΗσεις στην Ελλάδα

95

γανώσεων κοινωνικής οικονομίας και τη χρηματοδοτική ενίσχυσή τους, ενώ
οι θεσμοί της ανταγωνιστικής οικονομίας δεν αναγνώριζαν τις ιδιαίτερες
συνθήκες που διέπουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα με αποτέλεσμα τη
δυσκολία εξεύρεσης πόρων. Απουσίαζαν κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο από την πλευρά του κράτους όσο και από την πλευρά των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δεν υπήρχαν έως πρόσφατα ευνοϊκές ρυθμίσεις
που να διευκολύνουν άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να
συμμετέχουν στις δραστηριότητες του τομέα.
Η δεύτερη διάσταση σχετίζεται με την έλλειψη έμπειρων και εξειδικευμένων ατόμων για τη στελέχωση των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας
και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ο συγκεκριμένος τομέας αντιμετωπίζει
σημαντικό πρόβλημα στην κάλυψη των αναγκών του για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό κατάλληλο για τις διαδικασίες διοίκησης και διαχείρισης.
Θέσεις όπως υπεύθυνου διαχειριστή καθώς και ειδικών για τα νέα επαγγελματικά αντικείμενα που δημιουργεί η ανάπτυξη δραστηριοτήτων του, αναδεικνύουν την ανάγκη για εξειδικευμένα και πιστοποιημένα στελέχη.
Η τρίτη διάσταση αναδεικνύει την ανάγκη υποστήριξης, συμβουλευτικής
και ανάπτυξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αναβάθμιση της λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων φορέων του εν λόγω τομέα.
Η τέταρτη διάσταση αφορά τις δυσκολίες δικτύωσης και συνεργασίας
των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων
προκειμένου να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο σε τοπικό
όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η δικτύωση αυτή είναι απαραίτητη για την προβολή και την ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών δράσεων και πρωτοβουλιών. Το ζήτημα εδώ είναι η απουσία συνεργασιών μεταξύ τους αλλά και με
φορείς που δεν ανήκουν στο συγκεκριμένο χώρο ώστε να προωθήσουν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Τέλος, η πέμπτη διάσταση χαρακτηρίζει την έλλειψη εμπιστοσύνης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών ως προς τις δυνατότητες του
συγκεκριμένου τομέα. Οφείλεται στην απουσία ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών από το κράτος και από αρμόδιους φορείς ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα «αρνητικά στερεότυπα» για την λειτουργία του εν λόγω
τομέα.
5. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Η αποδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και της οικογένειας σε συνδυασμό με την αποβιομηχάνιση, την αύξηση της ανεργίας και τον κοινωνικό
αποκλεισμό στην Ελλάδα, οδήγησαν στην αναζήτηση νέων μορφών κάλυ-

96

ΑντΩνιος ΚΩστας

ψης των κοινωνικών αναγκών. Αποτέλεσμα ήταν η αύξηση της σύστασης
οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικών επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Ωστόσο, παρ’ όλα τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία
χρόνια, ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας βρίσκεται ακόμα σε ένα στάδιο πειραματισμού και αναζήτησης ταυτότητας. Δεν έχουν λυθεί πλήρως τα
θεσμικά, φορολογικά και χρηματοδοτικά ζητήματα, η πολιτεία δεν έχει ξεκαθαρίσει τη σχέση της με τις οργανώσεις κοινωνικής οικονομίας και τις
κοινωνικές επιχειρήσεις. Επίσης, δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκείς υποστηρικτικοί μηχανισμοί και δεν υπάρχει συντονισμός των δραστηριοτήτων του εν
λόγω τομέα.
Οι συνθήκες που βιώνει συντριπτική μερίδα των πολιτών τα τελευταία
χρόνια εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, της αύξησης της φτώχειας, της
ανεργίας, του αποκλεισμού και των αυξημένων κοινωνικών αναγκών καθιστούν τις δράσεις των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων απαραίτητες. Έτσι, είναι απαραίτητο να εφαρμοστεί μια
εθνική πολιτική για την ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα που θα περιλαμβάνει μέτρα για τη θεσμική και φορολογική υποστήριξη
των οργανώσεών της, τη δημιουργία και επαρκή στελέχωση υποστηρικτικών
δομών κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τη θεσμοθέτηση κατάλληλων
χρηματοπιστωτικών και υποστηρικτικών μηχανισμών και εργαλείων. Επιπλέον, είναι αναγκαία η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών κοινωνικής οικονομίας, η ενημέρωση των πολιτών για τις
δυνατότητες του συγκεκριμένου τομέα, η λειτουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών για τα μέλη των οργανώσεων αυτών, η δημιουργία ενός συλλογικού
φορέα συνεργασίας των οργανώσεων κοινωνικής οικονομίας με τους φορείς
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επιπλέον, απαιτείται η υιοθέτηση οικονομικών
κινήτρων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και η παρότρυνση του Δημόσιου τομέα στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών από τέτοιους φορείς. Τέλος, είναι αναγκαία η προώθηση συνεργασιών του ιδιωτικού τομέα
με τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, η δημιουργία παρατηρητηρίου με
διασυνδέσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προτεραιότητα αποτελεί η αναγνώριση και η νομιμοποίηση της κοινωνικής οικονομίας ως μίας βασικής παραμέτρου της οικονομικής και κοινωνικής ζωής μέσω της σωστής εφαρμογής και
αξιοποίησης του νέου νόμου για την κοινωνική οικονομία (Ν.4019/2011).
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H περίπτωση των εναλλακτικών οικονομικών δομών
στην Ελλάδα: θεωρητικά ερωτήματα που η πραγματικότητα
θέτει στην οικονομική επιστήμη
Περίληψη
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα παράλληλα νομίσματα, τα δίκτυα
ανταλλαγής και διάφορες σχετικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως εναλλακτικές συναλλαγές ή μη-κυρίαρχοι τρόποι οικονομικής δραστηριότητας, τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα το 2011. Τα
σχήματα αυτά έχουν διαφορετικές δομές και στόχους και η δραστηριότητα των μελών τους αναδεικνύει μία σειρά από ερευνητικά ζητήματα, ιδιαίτερα σχετικά με τις παραδοχές των κυρίαρχων οικονομικών θεωριών2.
1

1. Εισαγωγή

Τ

α παράλληλα νομίσματα και τα δίκτυα ανταλλαγής φαίνονται ότι
είναι πρόσφατο φαινόμενο στην Ελλάδα και στην πραγματικότητα δεν είναι οι μόνες, μη χρηματικές και «εκ των κάτω» δομές που
έχουν ανακύψει στη χώρα τα τελευταία δέκα έτη. Η παρούσα εργασία παΗ εργασία αυτή εγκρίθηκε προς δημοσίευση την άνοιξη 2011 και είναι ενημερωμένη με
τα στοιχεία που είχαν προκύψει από την σε εξέλιξη τότε διδακτορική έρευνα της γράφουσας. Η διδακτορική έρευνα έλαβε δημόσια χρηματοδότηση στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ Πανεπιστημίου Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση 2007 - 2013» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) του Ε.Σ.Π.Α. (2007 - 2013),
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
και από εθνικούς πόρους.
2
Είμαι ευγνώμων στον Δρα Noel Longhurst (Πανεπιστήμιο East Anglia, Ην.Βασίλειο), για
τα σχόλιά και τις συμβουλές του σε προγενέστερη συντομότερη εκδοχή της παρούσας εργασίας (στην αγγλική γλώσσα, βλ. πηγές στο τέλος της εργασίας), αλλά και στον Δρα Κώστα
Γεώρμα, επιμελητή της παρούσας έκδοσης, για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και την επιμέλεια του κειμένου στην ελληνική γλώσσα. Προφανώς, λάθη και παραλείψεις εξακολουθούν
να είναι αποκλειστική ευθύνη της γράφουσας.
1
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ρουσιάζει διάφορες πρωτοβουλίες τέτοιου είδους, οι οποίες οργανώνουν την
οικονομική δραστηριότητα με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από τη συμβατική αγορά και θέτουν υπό εξέταση όσα μπορεί κανείς να βρει στην κυρίαρχη βιβλιογραφία περί οικονομικής επιστήμης.
2. Τα σχήματα
Τα σχήματα διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες επιλέχθηκαν για
την διευκόλυνση της παρουσίασης των στοιχείων. Αυτές είναι: α) τα παράλληλα νομίσματα, β) τα δίκτυα ανταλλαγής, γ) τα χαριστικά παζάρια και δίκτυα και δ) ιδιότυπα σχήματα που δεν μπορούν να καταχωρηθούν σε κάποια
από τις παραπάνω κατηγορίες. Θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι κατά βάση
τα σχήματα αυτά δεν χρηματοδοτούνται από κάποια δημόσια ή δημοτική
αρχή. Εντούτοις, μερικά χαριστικά παζάρια ή δίκτυα ανταλλαγής, χρησιμοποιούν πόρους που τους παρέχονται από τοπικές αρχές, όπως δημοτικούς
χώρους για να πραγματοποιηθούν «γιορτές» και συναντήσεις των μελών.
2.A Παράλληλα νομίσματα
Υπάρχουν τρία παράλληλα νομίσματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, ενώ
μερικές άλλες πρωτοβουλίες είναι ακόμη σε φάση σχεδιασμού και οργάνωσης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μόνο τα σχήματα που ήδη λειτουργούν.
2.A.I. Η Τράπεζα Χρόνου της Αθήνας
Το παλαιότερο παράλληλο νόμισμα στην Ελλάδα είναι η Τράπεζα Χρόνου3
που τη διαχειρίζεται το ελληνικό παράρτημα του Δικτύου Γυναικών Ευρώπης4, το οποίο είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση για τη στήριξη γυναικών
που είναι θύματα βίας. Ωστόσο, η Τράπεζα Χρόνου είναι μια διακριτή δραστηριότητα σε σχέση με τις άλλες δράσεις της οργάνωσης. Αυτό γίνεται για
να διασφαλιστεί ότι στη Χρονοτράπεζα μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε και είναι κανόνας ότι κανείς δεν συζητεί εάν κάποιο μέλος συνδέεται και
με τις άλλες δραστηριότητες του Δικτύου (ώστε να διαφυλαχθεί η εχεμύθεια
αλλά και ο ανοικτός χαρακτήρας του σχήματος).
Η Τράπεζα Χρόνου δημιουργήθηκε στην Αθήνα και άρχισε να λειτουργεί τον Οκτώβριο του 2006. Το σχήμα ακολουθεί τη γενική δομή των χρονο3
4

Πολλές φορές θα την αναφέρουμε και ως Χρονοτράπεζα.
www.enow.gr
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τραπεζών, δηλαδή είναι ένα «δίκτυο» ανθρώπων που προσφέρουν υπηρεσίες
στα άλλα μέλη της ομάδας. Ως ανταμοιβή, το μέλος κερδίζει «χρόνο» ώστε
να μπορεί να ζητήσει τις υπηρεσίες άλλων μελών. Η αξία των υπηρεσιών μετριέται σε ώρες εργασίας. Οι συναλλαγές και οι ώρες που πιστώνονται και
χρεώνονται για κάθε συμμετέχοντα καταγράφονται σε μία βάση δεδομένων.
Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό του σχήματος είναι ότι καθορίζεται προθεσμία λήξης του νομίσματος, δηλαδή οι ώρες εργασίας λήγουν έξι μήνες
αφότου πιστώθηκαν στο λογαριασμό ενός μέλους. Οι διοργανωτές υπολογίζουν ότι με την προθεσμία λήξεως, το νόμισμα χρόνου θα κυκλοφορεί αποτελεσματικά μεταξύ των μελών, αντί να συσσωρεύεται από κάποια μέλη ενώ
άλλα μέλη μένουν χωρίς κάποια εργασία που μπορούν να προσφέρουν στην
Τράπεζα Χρόνου.
Επίσης, εάν κάποιος δεν θέλει ή δεν χρειάζεται να δαπανήσει/χρησιμοποιήσει τις ώρες που έχει κερδίσει, μπορεί να τις δώσει σε κάποιον άλλον,
ακόμη και εάν αυτός δεν είναι μέλος του σχήματος. Σε αυτήν την περίπτωση
ο λήπτης θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τις χαρισμένες αλλά όχι να κερδίσει
επιπλέον ώρες εργασίας. Το νόμισμα χρόνου μπορεί επίσης να γίνει δωρεά
σε μια φιλανθρωπική οργάνωση, σε έναν μη κυβερνητικό ή μη κερδοσκοπικό οργανισμό, και ο οργανισμός να χρησιμοποιήσει τις ώρες όπως οποιοδήποτε άλλο μέλος της Τράπεζας Χρόνου. Η μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί
μέχρι στιγμής σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, σχετικές με ξένες γλώσσες, εκμάθηση υπολογιστών και καλλιτεχνική εκπαίδευση.
Από την άλλη πλευρά, οι διαχειριστές αναφέρουν με κάθε ευκαιρία ότι
όλη η εργασία που γίνεται στα πλαίσια της Τράπεζας Χρόνου είναι εθελοντική, επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί εισόδημα.
Σήμερα (Φεβρουάριος 2011) η Τράπεζα Χρόνου βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης. Αφ’ ενός, αναδιοργανώνεται μετά από τα οικονομικά προβλήματα της μη κυβερνητικής οργάνωσης που τη διαχειρίζεται, δεδομένου ότι
τα προηγούμενα χρόνια η Τράπεζα Χρόνου στηριζόταν για την κεντρική της
διαχείριση και τους απαιτούμενους χώρους από το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης. Αφ’ ετέρου, με συναντήσεις των μελών, αναδημιουργούνται οι λίστες
προσφοράς και ζήτησης, καθώς κατά τη διάρκεια του 2010 προσετέθησαν
αρκετά νέα μέλη. Επιπλέον διοργανώνονται εκπαιδευτικά σεμινάρια, όπου
άνθρωποι από την Αθήνα και άλλες πόλεις συμμετέχουν, προκειμένου να
μάθουν περισσότερα, σε θεωρητικό αλλά και πρακτικό-οργανωτικό επίπεδο,
για την Τράπεζα Χρόνου.
2.A.II. Το κοινωνικό νόμισμα «Οβολός»
Το σχήμα του Οβολού άρχισε να οργανώνεται τον Ιανουάριο 2009 και δρα-

104

ΕιρΗνη ΣωτηροποΥλου

στηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη5. Τα μέλη
του υπερβαίνουν τις 5000 (Φεβρουάριος 2011), αλλά δεν είναι όλα ενεργά.
Τα ενεργά μέλη είναι τουλάχιστον υπερδιπλάσια από τον αριθμό των μελών
που αρχικά είχε ανακοινωθεί (500) στη διεθνή βάση δεδομένων για τα Συμπληρωματικά Νομίσματα6.
Επιπλέον, ο Οβολός χρησιμοποιείται από πολλούς ανθρώπους που δεν
ζουν στην Πάτρα ή στη Θεσσαλονίκη, αλλά προτιμούν να συναλλάσσονται
με παράλληλο νόμισμα. Έτσι, έχει δημιουργηθεί μια ιδιαίτερη κατάσταση,
όπου η τοποθεσία των συναλλαγών δεν συνδέεται αναγκαστικά με τις «πόλεις-βάσεις». Οι διαχειριστές του Οβολού το θεωρούν ως πλεονέκτημα, το
οποίο θα μετατρέψει τον Οβολό σε μια διαδικτυακή τεχνολογική πλατφόρμα
προσβάσιμη σε όλους όσους ζουν στη χώρα και θα τους επιτρέπει να πειραματίζονται χρησιμοποιώντας παράλληλο νόμισμα ενώ συναλλάσσονται τοπικά, ανεξάρτητα από το μέρος όπου ζουν.
Η βασική ιδέα του σχήματος του Οβολού είναι ότι τα μέλη μπορούν να
χρησιμοποιούν το νόμισμα Οβολός, το οποίο είναι ψηφιακό-εικονικό, δηλαδή «αποκτά οντότητα» στον κεντρικό υπολογιστή του δικτύου. Ο Οβολός
χρησιμοποιείται αντί για το ευρώ στις συναλλαγές τους με τα άλλα μέλη του
Οβολού. Για την αποφυγή κατάχρησης του συστήματος από εταιρείες, δεν
επιτρέπεται η διπλή τιμολόγηση, δηλαδή τα αγαθά ή οι υπηρεσίες τιμολογούνται και εξοφλούνται μόνο σε Οβολούς.
Κάθε μέλος έχει ίσα δικαιώματα στη διαχείριση του σχήματος. Για να κατοχυρωθεί πρακτικά αυτή η ισότητα, ιδίως σχετικά με τις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, οι διαχειριστές καθυστέρησαν να λειτουργήσουν το σχήμα και
δημιούργησαν ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο, με την επωνυμία «Οβολός –
Κέντρο Έρευνας και Τεκμηρίωσης Κοινωνικού Νομίσματος» με έδρα στην
Πάτρα. Το Σωματείο επιβλέπει το σχήμα και παρέχει στα μέλη του στήριξη και τεκμηρίωση για τα θέματα που ανακύπτουν σχετικά με τον Οβολό.
Τα μέλη του Σωματείου έχουν, επομένως, από τον νόμο ίσα δικαιώματα και
υποχρεώσεις.
Η βασική ιδέα πάνω στην οποία βασίζεται ο Οβολός είναι ότι τα κλασικά (κρατικά) νομίσματα, ειδικά μετά την διακοπή της ισοτιμίας τους με τον
χρυσό το 1971, δημιουργούν υπερ-αξίες που δεν ελέγχονται από την οικονομία και δεν αντιστοιχούν στην πραγματική οικονομία, δηλαδή την πραγμαΜπορεί κανείς να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.ovolos.gr. Υπάρχει επίσης και σχετική
ομάδα με το ίδιο όνομα στο Facebook.
6
Εδώ φαίνεται τί έχει καταχωρηθεί για τον Οβολό στον Παγκόσμιο Χάρτη τον Ιανουάριο
2009: http://www.complementarycurrency.org/ccDatabase/maps/worldmap.php?action=list&s_le_countryId=64.
5
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τική παραγωγή. Το κοινωνικό νόμισμα, αντιθέτως, κυκλοφορεί και χρησιμοποιείται όσο παράγεται.
Ένα σημαντικό γνώρισμα του νομίσματος είναι ο χαρακτηρισμός του ως
κοινωνικού. Τα μέλη του Οβολού ήθελαν να δείξουν τον κοινωνικό προσανατολισμό της όλης προσπάθειας και να αποφύγουν να δώσουν λανθασμένες
εντυπώσεις για τυχόν αποσχιστικές τάσεις (εάν το ονόμαζαν «τοπικό νόμισμα») ή για τυχόν ανταγωνισμό με το ευρώ (δηλαδή, εάν το ονόμαζαν «κοινοτικό νόμισμα», θα μπορούσε να δημιουργηθεί σύγχυση με το Ευρωπαϊκό
Κοινοτικό Νόμισμα). Ο χαρακτηρισμός «κοινωνικό» είναι κάτι περισσότερο
από μια απλή λέξη, δεδομένου ότι το όλο σχέδιο περιλαμβάνει στοιχεία από
Συστήματα Τοπικών Ανταλλαγών (Local Exchange Trading Systems) αλλά
και από Τράπεζες Χρόνου (Time Banks). Ο τοπικός και όχι ο περιφερειακός
χαρακτήρας του νομίσματος είναι σημαντικός, όχι μόνο λόγω της δομής του
παράλληλου νομίσματος, αλλά και επειδή οι ιδρυτές του Οβολού πιστεύουν
ότι το νόμισμα θα μπορεί να είναι ευκολότερα διαχειρίσιμο και ελεγχόμενο
από τα μέλη του, εάν παραμένει σε τοπική βάση.
Το άλλο «κοινωνικό» χαρακτηριστικό του Οβολού είναι ότι τα μέλη του
χρησιμοποιούν εκτενώς τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης που παρέχει
πλέον το διαδίκτυο ώστε να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν
ιδέες, να συζητούν και να ειδοποιούν ο ένας τον άλλο για τυχόν νέα ή συναντήσεις, κ.λπ. Η χρήση του Facebook καθώς και η χρήση των ιστολογίων,
των καταλόγων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ είναι κάτι που συναντούμε
και σε άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Είναι όμως εντυπωσιακό ότι η δημιουργία ενός παράλληλου νομίσματος βασίστηκε σε διαδικτυακές εφαρμογές
επικοινωνίας για τη δημοσιοποίηση του εγχειρήματος αλλά και για να δοθεί
η δυνατότητα στα μέλη (και σε όποιον άλλον ενδιαφέρεται) να έχουν άμεση
πληροφόρηση και συμμετοχή σε συζητήσεις και αποφάσεις σχετικά με την
όλη πρωτοβουλία.
Εκείνο που είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον σχετικά με τον Οβολό, είναι
ότι το ξεκίνησαν επιχειρηματίες, σε αντίθεση με τα περισσότερα παράλληλα
νομίσματα σε άλλες χώρες, τα οποία δυσκολεύονται πάρα πολύ να προσελκύσουν ακόμη και μικρές επιχειρήσεις σε επίπεδο γειτονιάς. Η οικονομική
και χρηματοπιστωτική κρίση του Οκτωβρίου 2008 και οι συνέπειές της, οι
οποίες υπήρξαν σημαντικές για την πόλη της Πάτρας, οδήγησαν τους επιχειρηματίες να αναζητήσουν χρηματική ρευστότητα. Την ίδια στιγμή, καθώς οι
δαπάνες των νοικοκυριών περιορίζονταν, οι ιδιώτες ήταν πολύ θετικοί στην
ιδέα, εφ’ όσον αυτή η προσπάθεια θα τους προσέφερε τη δυνατότητα να αγοράζουν βασικά αγαθά χωρίς να χρειάζονται ευρώ για τις αγορές τους.
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2. A. III. Η Τοπική Εναλλακτική Μονάδα Μαγνησίας
Η Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ) σχεδιάστηκε να λειτουργήσει επισήμως την 15η Ιουνίου 2010 στην πόλη του Βόλου. Η Μονάδα είναι ψηφιακή,
αλλά τους τελευταίους μήνες (από τον Νοέμβριο 2010) γίνεται προσπάθεια
να τυπωθούν και εντολές πληρωμής σε ΤΕΜ, ώστε να διευκολύνονται και
όσοι θέλουν να συναλλάσσονται σε τοπικό νόμισμα αλλά δεν έχουν πρόσβαση σε ή ευχέρεια με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο.
Η ΤΕΜ χρησιμοποιείται στα πλαίσια του Δικτύου Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας7 το οποίο καλύπτει ολόκληρον τον νομό. Για την ώρα,
η συμμετοχή δεν είναι ιδιαιτέρως εκτεταμένη (70 περίπου άτομα το Δεκέμβριο 2010), επειδή οι διοργανωτές απέφυγαν την μεγάλη δημοσιότητα, πριν
επιλύσουν διάφορα πρακτικά προβλήματα του δικτύου, όπως αυτό με την
ευχρηστότητα της ψηφιακής μονάδας-νομίσματος.
Το πρόγραμμα είναι πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο γιατί έχει σχεδιαστεί να
παραμείνει τοπικό, αλλά και επειδή η διαχειριστική ομάδα έχει επιλέξει μέχρι στιγμής να μη δώσει επίσημη νομική μορφή (νομική προσωπικότητα)
στο Δίκτυο. Ωστόσο, δεν αντιλαμβάνονται το σχήμα αυτό ως περιθωριακό,
αλλά ως προσπάθεια όλης της τοπικής κοινωνίας. Αυτό είναι αλήθεια, στο
μέτρο που η έρευνα έδειξε ότι το δίκτυο είναι ανοικτό και πολυσυλλεκτικό.
Η διαχειριστική ομάδα είναι σε στενή συνεργασία με τις δημοτικές αρχές,
ώστε σημεία συναλλαγών να μπορούν να έχουν υποστήριξη από τα Κοινωνικά Κέντρα του δήμου, όπου οι άνθρωποι χωρίς πρόσβαση σε ή χωρίς εξοικείωση με ηλεκτρονικό υπολογιστή να μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες και
τεχνική υποστήριξη ώστε να εγγραφούν στο σύστημα και να συναλλαγούν
μέσω του δικτύου. Οι τοπικές επιχειρήσεις είναι επίσης ευπρόσδεκτες να
συμμετέχουν στην ΤΕΜ και μάλιστα τον κεντρικό υπολογιστή του συστήματος τον παρέχει μια επιχείρηση.
Από την άλλη πλευρά, η χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος εναπόκειται μόνο στα μέλη του. Οι κανόνες που έχουν υιοθετηθεί για την ΤΕΜ είναι μάλλον αυστηροί: κάθε νέο μέλος λαμβάνει 100 ΤΕΜ με την εγγραφή
του, αλλά το χρέος για κάθε μέλος επίσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100
ΤΕΜ. Φυσικά, ένα από τα θέματα που συζητούν είναι η «παγίδα» της συνολικής ποσότητας του χρήματος, δηλαδή ότι η ποσότητα του χρήματος θα
καταλήξει να είναι μόνο 100 ΤΕΜ ανά άτομο κατά μέσο όρο, και το ερώτημα που προσπαθούν να απαντήσουν είναι πώς το σχήμα θα μπορεί να εισφέρει περισσότερο νόμισμα μέσα στο σύστημα χωρίς την επιβολή «τέλους» ή
«φόρου» στις συναλλαγές και χωρίς να θέσει σε κίνδυνο το όλο εγχείρημα
7

www.tem-magnisia.gr
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λόγω πληθωρισμού ή αναξιοπιστίας της ΤΕΜ. Δηλαδή, το πρόβλημα που θα
πρέπει να επιλυθεί είναι η αδυναμία των μελών να συναλλαγούν σε μεγάλη
έκταση, δεδομένου ότι για να γίνει αυτό θα χρειαστεί κάποια μέλη να συγκεντρώσουν μονάδες πολύ περισσότερες από 100. Αυτό όμως θα σημαίνει είτε
ότι κάποιοι θα πρέπει να χρεωθούν περισσότερες από 100 μονάδες (θέτοντας
την αξιοπιστία του δικτύου σε κίνδυνο) είτε ότι θα πρέπει πολλά μέλη να είναι χρεωμένα (π.χ. 100 μονάδες το καθένα) και οι αντίστοιχες πιστώσεις να
είναι συγκεντρωμένες σε ένα μέλος μόνο, το οποίο θα αποφασίσει μόνο του
πώς θα χρησιμοποιήσει π.χ. 2000 μονάδες μέσα στο σύστημα.
2. B. Τα δίκτυα ανταλλαγής
Με τον όρο «δίκτυα ανταλλαγής» εννοούμε δομές που διευκολύνουν μη
χρηματικές συναλλαγές των μελών τους και που είναι είτε γενικού αντικειμένου (δηλαδή, επιτρέπουν την ανταλλαγή κάθε είδους αγαθών και υπηρεσιών) ή ειδικευμένες σε έναν τομέα δραστηριότητας. Στην ίδια κατηγορία δραστηριότητας ανήκουν και ομάδες που δεν έχουν υιοθετήσει καμία «μορφή»
δομής, πολύ δε λιγότερο δικτύου.
Το μεγαλύτερο και παλαιότερο δίκτυο είναι το Πελίτι8 που καλύπτει όλη
την Ελλάδα, τόσο τις αστικές όσο και τις αγροτικές περιοχές. Ξεκίνησε το
2000 αλλά η μεγάλη του επέκταση ξεκίνησε το 2002 και στην πραγματικότητα αποτελείται από δύο ξεχωριστά, αλλά αλληλο-συνδεόμενα δίκτυα:
το πρώτο, με την ονομασία «Από χέρι σε χέρι», είναι ένα γενικό δίκτυο για
ανταλλαγές αγαθών και υπηρεσιών, ενώ το δεύτερο, με την ονομασία «Κατά
τόπους αγροκτήματα», είναι ένα ειδικευμένο δίκτυο, στα πλαίσια του οποίου
τα μέλη του αλλά και οποιοσδήποτε τρίτος μπορεί να ανταλλάξει ή να βρει
δωρεάν παραδοσιακές ποικιλίες φυτών (είτε φρούτων είτε διακοσμητικών
δέντρων, λαχανικών, ανθέων, κλπ) και να αγοράσει (στο κόστος εκτροφής
μόνο) οικόσιτα ζώα που ανήκουν σε παραδοσιακά, τοπικά είδη.
Η βασική ιδέα είναι ότι για να διατηρηθούν οι παραδοσιακές ποικιλίες
και είδη των φυτών και ζώων αντίστοιχα, όλοι θα πρέπει να μπορούν να τα
βρουν δωρεάν και να τα προσφέρουν δωρεάν σε όποιον τα ζητεί. Τα οικόσιτα
ζώα, δεδομένου ότι το κόστος εκτροφής τους μπορεί να είναι υψηλό σε κάποιες περιπτώσεις, μπορούν να αγοραστούν με επίσημο νόμισμα, αλλά μόνο
για να καλυφθούν τα έξοδα εκτροφής και όχι ως αντιστάθμισμα της αξίας
της σπανιότητας του είδους (πράγμα, που σημαίνει ότι εάν ένα μέλος του
δικτύου υπερκοστολογεί, αυτό γίνεται γνωστό στο δίκτυο). Επίσης, οι συ8

www.peliti.gr
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ναλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο γενικό δίκτυο δεν επιτρέπεται να γίνουν
με χρήση χρήματος – τα μέλη δημοσιοποιούν (στην ιστοσελίδα του Πελίτι,
αλλά και στο ετήσιο περιοδικό έντυπο) τις προσφορές και τη ζήτησή τους
και οι συναλλαγές γίνονται μέσω αυτών των ανακοινώσεων.
Εκτός από το Πελίτι, υπάρχουν σε ολόκληρη την Ελλάδα και άλλες πρωτοβουλίες και σχήματα (τουλάχιστον 6 ενεργά) για την διατήρηση και διάδοση των παραδοσιακών ποικιλιών. Οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες συνεργάζονται με το Πελίτι ενώ άλλες έχουν αποφασίσει να λειτουργούν μόνο
σε τοπικό επίπεδο. Μερικά από αυτά τα σχήματα δεν είναι καν δίκτυα, αλλά
χρησιμοποιούν τη γεωγραφική εγγύτητα των μελών τους για να δημιουργήσουν μια ανεπίσημη ομάδα από τα μέλη της οποίας μπορούν οι άνθρωποι
(μέλη και μη μέλη) να βρουν δωρεάν παραδοσιακούς σπόρους, όποτε χρειάζονται. Όλα τα σχήματα παρέχουν τις παραδοσιακές ποικιλίες δωρεάν, και
υπάρχει μόνο μια (χαλαρή) υποχρέωση του λήπτη να καλλιεργήσει τους
σπόρους, να ανανεώσει την ποικιλία για το επόμενο έτος και να παράσχει
δωρεάν σπόρους σε άλλους.
Ένα άλλο γενικό δίκτυο είναι το Λόγω Τιμής9, το οποίο άρχισε να λειτουργεί τον Ιούνιο του 2010, και λειτουργεί στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
Στην αρχή, οι αγγελίες αφορούσαν περισσότερο σε υπηρεσίες, όπως ιατρική
και οδοντιατρική περίθαλψη, μαθήματα μουσικής, εναλλακτικές θεραπείες,
τουριστικές υπηρεσίες, αρχιτεκτονικό σχέδιο, συμβουλευτική κ.λπ. Με τον
καιρό όμως οι αγγελίες περιλαμβάνουν και προϊόντα, ιδίως τρόφιμα.
2.Γ. Τα χαριστικά-ανταλλακτικά παζάρια και τα χαριστικά δίκτυα
Ο όρος «χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι» χρησιμοποιείται για τα παζάρια
όπου οι άνθρωποι μπορούν να φέρουν αντικείμενα (ρούχα, μικρές μηχανές
και εργαλεία, υποδήματα, παιχνίδια, βιβλία, δίσκους, κ.λπ) και να τα ανταλλάξουν ή απλώς να τα χαρίσουν και να πάρουν από το παζάρι ό,τι νομίζουν
ότι μπορεί να τους είναι χρήσιμο. Δεν είναι υποχρεωτικό να φέρεις κάτι,
αλλά υπάρχει ένας «άγραφος» κανόνας στα ημερήσια παζάρια ότι για να
συμμετέχεις, χρειάζεται να φέρεις «έστω κάτι». Αυτός ο κανόνας δεν ισχύει
στα μόνιμα παζάρια, επειδή κάποιος μπορεί να φέρει κάτι τη μια ημέρα και
να πάρει κάτι άλλο μετά από πολλούς μήνες. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση
δεν είναι αναγκαίο να αντισταθμιστεί η αξία αυτού που προσφέρεις με αυτό
που λαμβάνεις, το οποίο σημαίνει ότι είναι κατ’ αρχήν κανείς ελεύθερος να
λάβει όσα ή όσης αξίας πράγματα μπορεί να μεταφέρει μαζί του.
Το πρώτο χαριστικό-ανταλλακτικό παζάρι στην Ελλάδα διοργανώθηκε
9

www.logo-timis.gr
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από τον Συνεταιρισμό του Σπόρου, στην Αθήνα, ήδη από το 2003, αλλά πλέον, ενώ το παζάρι εξακολουθεί να είναι τμήμα του ίδιου συνεταιρισμού, μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο και ονομάζεται Σκώρος. Υπάρχουν άλλα πέντε
μόνιμα χαριστικά παζάρια σε μεγάλες πόλεις της χώρας (Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Χανιά, Ιωάννινα και Ρόδος) και ένα τακτικό χαριστικό-ανταλλακτικό
παζάρι στο Κιλκίς. Παρ’ όλα αυτά, τα περισσότερα χαριστικά-ανταλλακτικά οργανώνονται για ένα απόγευμα ή μια ημέρα, συνήθως σε συνδυασμό
με άλλες δραστηριότητες (όπως συλλογικές κουζίνες, γιορτές χειροτεχνίας
κ.ά). Χαριστικά παζάρια διοργανώνονται τακτικά σε διάφορες γειτονιές της
ευρύτερης περιοχής των Αθηνών, αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η διάδοση, ο όγκος και η συχνή διοργάνωσή τους δημιούργησαν εικόνα μιας ολοένα και διευρυνόμενης συλλογικής δραστηριότητας από το
2009 και μετά.
Τα χαριστικά δίκτυα έχουν διαφορετική μορφή: είναι δίκτυα ψηφιακής
μορφής, τα μέλη των οποίων μπορούν να ειδοποιούν όταν θέλουν να χαρίσουν κάτι ή όταν χρειάζονται κάτι που μπορεί να είναι ήδη διαθέσιμο αλλά
δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ή απλώς λαμβάνουν ειδοποιήσεις όταν κάτι είναι διαθέσιμο από κάποιο μέλος του δικτύου. Υπάρχουν τρία χαριστικά δίκτυα στην Ελλάδα, τα οποία καλύπτουν όλη τη χώρα: το παλαιότερο είναι το
Freecycle10, το οποίο είναι τμήμα του διεθνούς δικτύου Freecycle, το οποίο
ξεκίνησε στις Η.Π.Α. αρκετά χρόνια πριν. Το άλλο είναι το δίκτυο ΧάρισέΤο11, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο επίσης διοργανώνει χαριστικά παζάρια σε συνεργασία με τις τοπικές δημοτικές αρχές.
Το τρίτο χαριστικό δίκτυο είναι το Δώσε-Πάρε12, το οποίο είναι το πιο πρόσφατο (δημιουργήθηκε τον Ιούνιο 2010) και έχει έδρα στην Αθήνα και στη
Θεσσαλονίκη, αλλά πολλά μέλη και σε άλλες πόλεις της χώρας. Το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό αυτού του α) η ύπαρξη ενός διαδικτυακού χώρου για ανταλλαγή υπηρεσιών μεταξύ των μελών του δικτύου και β) μια «βιβλιοθήκη»,
όπου τα μέλη μπορούν να δανείσουν και να δανειστούν βιβλία μεταξύ τους.
Μια ειδική κατηγορία χαριστικών παζαριών είναι τα πάρτυ ανταλλαγής
ρούχων13 που ανέκυψαν στην Αθήνα14 από το 2009 και στη Θεσσαλονίκη15
από το 2010. Ωστόσο, το Σεπτέμβριο 2010 η ομάδα των γιορτών ανταλλαγής
http://freecycle.wikispaces.com/freecycle_gr
www.xariseto.gr
12
http://dwsepare.ning.com/
13
Αυτός είναι ο όρος που χρησιμοποιούν οι ίδιοι οι διοργανωτές και συμμετέχοντες και έχει
επικρατήσει προς το παρόν.
14
www.swishing.gr
15
http://swishing-thess.blogspot.com/.
10
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από την Αθήνα διοργάνωσε αντίστοιχη γιορτή στο Ηράκλειο. Ενίοτε χρησιμοποιείται και ο αγγλικός όρος swishing που έχει δημιουργηθεί από τον συνδυασμό των όρων swapping (ανταλλάσσειν) και shopping (αγοράζειν) για
να περιγραφούν αυτές οι γιορτές, όπου οι άνθρωποι φέρνουν τα ρούχα, τα
υποδήματα και άλλα είδη ένδυσης και παίρνουν άλλα (ρούχα, κ.λπ.) δωρεάν.
Είναι δηλαδή, ένα χαριστικό παζάρι με έμφαση στην ένδυση και υπόδηση.
Όλα τα χαριστικά παζάρια και τα δίκτυα έχουν τους δικούς τους κανόνες
(οι οποίοι εξελίσσονται με τον καιρό, ιδίως στις περιπτώσεις των μόνιμων ή
τακτικών παζαριών) ώστε να αποφευχθεί η κατάχρηση της πρωτοβουλίας με
«λεηλάτηση» των αντικειμένων που προσφέρονται. Συνεπώς, υπάρχουν κάποια όρια στον αριθμό των αντικειμένων που μπορείς να πάρεις κάθε φορά
ή των αντικειμένων που μπορεί να προσφέρεις, και σε κάποιες περιπτώσεις
η πώληση (για χρήμα) των αντικειμένων που ελήφθησαν δωρεάν, όταν συμβαίνει, επισύρει διαγραφή των «καταχραστών» από το παζάρι ή το δίκτυο.
2.Δ. Τα ιδιότυπα σχήματα
Υπάρχουν τρία σχήματα που δεν μπορούν να καταχωρηθούν σε καμία από
τις προηγούμενες κατηγορίες και είναι τόσο ιδιότυπα που το καθένα (μπορεί
να) είναι μια κατηγορία μόνο του. Το προφανές κοινό χαρακτηριστικό τους
είναι δύο από αυτά ξεκινούν και λειτουργούν στην περιοχή του Ηρακλείου
Κρήτης.
2.Δ.I Το Money Back System16
Το Money Back System (Σύστημα Αμφίδρομης Καταναλωτικής Ενέργειας)
είναι ένα δίκτυο που συνδυάζει το ανταλλακτικό εμπόριο με νομισματικά
χαρακτηριστικά. Το δίκτυο έχει δημιουργηθεί από μια ιδιωτική εταιρεία, η
οποία κατέχει και τα πνευματικά δικαιώματα του συστήματος. Οι εταιρίες
μέσων μαζικής μεταφοράς (λεωφορείων) στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα συνεργάζονται ως χορηγοί του συστήματος ενώ άλλες τοπικές επιχειρήσεις (υπεραγορές-super market, ζαχαροπλαστεία, καταστήματα ένδυσης και
υπόδησης, καφετέριες, καταστήματα επίπλων, κινηματογράφοι, κ.λπ.) είναι
εμπορικοί συνεργάτες της διαχειρίστριας εταιρείας.
Το σύστημα λειτούργησε με επιτυχία από το καλοκαίρι του 2009 οπότε δημιουργήθηκε. Από τον Μάρτιο του 2011, επεκτείνεται στην Κεντρική
Μακεδονία, καλύπτοντας φυσικά την ευρύτερη αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η βασική ιδέα του συστήματος έχει ως εξής: τα χρησιμοποιημέ16

http://www.moneybacksystem.gr/home.html.
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να εισιτήρια από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ανεξαρτήτως σε ποιό σημείο
της χώρας έχουν χρησιμοποιηθεί, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν στην
ονομαστική τους αξία για να αγοράσει κανείς αγαθά και υπηρεσίες από τις
συμβεβλημένες επιχειρήσεις, αλλά τα εισιτήρια αυτά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξανά για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κάθε επιχείρηση ανακοινώνει δημόσια το ποσοστό της τιμής που ένας πελάτης μπορεί να πληρώσει
σε εισιτήρια (το ποσοστό κυμαίνεται από 1/4 σε 1/20 της τελικής τιμής). Το
μόνο προαπαιτούμενο είναι να αναγράφεται η τιμή του εισιτηρίου πάνω στο
εισιτήριο και δεν έχει σημασία πότε τα εισιτήρια έχουν εκδοθεί ή χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά.
Μέχρι στιγμής (Φεβρουάριος 2011), στην Κρήτη οι περισσότερες επιχειρήσεις εντοπίζονται στην περιοχή του Ηρακλείου – λόγω όμως της συμμετοχής των τοπικών αλυσίδων υπεραγορών (super market) της Κρήτης, μπορεί κανείς να εξαργυρώσει τα χρησιμοποιημένα του εισιτήρια στις αλυσίδες
αυτές, που έχουν καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και ορεινών περιοχών, και στα Δωδεκάνησα. Ο κατάλογος με τις επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας δεν έχει ανακοινωθεί
ακόμη.
2.Δ.II. Η ομάδα LATHOS στις Αρχάνες Ηρακλείου17
Το δεύτερο σχήμα στο νομό Ηρακλείου βρίσκεται στις Αρχάνες, στα ορεινά
του νομού. Το σχήμα είναι στην πραγματικότητα μια καλλιτεχνική συλλογικότητα που ονομάζεται LATHOS, τα μέλη της οποίας δημιουργούν διάφορα έργα στα πλαίσια της κοινωνικής παρέμβασης, η οποία νοείται ως έργο
τέχνης. Η συλλογικότητα κατόρθωσε να κατασκευάσει ένα ολόκληρο σπίτι
χρησιμοποιώντας δίκτυα ανταλλαγής αντί για χρήμα (εκτός από τις συναλλαγές που από το νόμο πρέπει να γίνουν με επίσημο νόμισμα) και σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις ανταλλαγές ώστε να εργαστούν σε περισσότερα καλλιτεχνικά έργα στο μέλλον. Επίσης, εργάζονται πάνω σε ζητήματα ανοικτής
τεχνολογίας και διαθέτουν τα ευρήματά τους μαζί με τα σχέδια κατασκευής
δωρεάν στη σελίδα τους στο διαδίκτυο.
2.Δ.ΙΙΙ. Η Τράπεζα Τέχνης - ARTBANK
Το τέταρτο σχήμα που ονομάζεται ARTBANK18, δηλαδή Τράπεζα Τέχνης,
βρίσκεται στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα καλλιτεχνικής δημιhttp://dialoguetechnologies.wordpress.com/
More information can one find at the group’s blog http://orizontasgegonotwn.blogspot.
com/search/label/ArtBank .
17
18
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ουργίας από μια συλλογικότητα καλλιτεχνών οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν μια πλατφόρμα για συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τις
έννοιες του χρήματος, του νομίσματος, της ανταλλαγής και της οικονομίας.
Επομένως, τα έργα τέχνης που δημιουργούνται και εκτίθενται από τη συλλογικότητα χρησιμοποιούνται εν είδει χρήματος ή ως αφορμές για να κληθούν
οι άνθρωποι να ανταλλάξουν απόψεις σε θεμελιώδεις οικονομικές έννοιες.
Η λογική του σχήματος είναι ότι η αξία μιας χρηματικής μονάδας μπορεί
να βασίζεται στην τέχνη καθ’ αυτή αντί για κάποιο πολύτιμο μέταλλο ή για
κάποιο διεθνές νόμισμα. Δηλαδή, τα νομίσματα που κατασκευάζει η Τράπεζα Τέχνης είναι έργα τέχνης τα ίδια (ενίοτε είναι μοναδικά, ή αριθμημένα
πρωτότυπα ή αντίγραφα καλλιτεχνικών έργων) και με το προσιτό τους κόστος μπορούν να αποτελέσουν μέσο ανταλλαγής. Κάθε έκδοση νομισμάτων
τέχνης αντιστοιχεί σε καλλιτεχνικά έργα ίσης αξίας, που φυλάσσονται σε
συνεννόηση με τους καλλιτέχνες, επομένως τα νομίσματα τέχνης είναι εξαργυρώσιμα οπωσδήποτε σε έργα τέχνης οποιουδήποτε καλλιτέχνη συμμετέχει
στην ARTBANK.
2.E. Άλλες πρωτοβουλίες
Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες τόσο παράλληλων νομισμάτων όσο και
δικτύων ανταλλαγής, οι οποίες όμως είναι ακόμη σε στάδιο προετοιμασίας ή
δεν έχουν ακόμη λειτουργήσει πραγματικά.
Για παράδειγμα, τα δύο σχήματα που έχουν ανακοινωθεί στον Παγκόσμιο
Χάρτη των Παράλληλων Νομισμάτων και εντοπίζονται στην Ιεράπετρα, είναι ακόμη σε φάση σχεδιασμού. Ένα παλαιότερο πρόγραμμα (αρκετά χρόνια
πριν) που επιχειρούσε να δημιουργήσει χρονοτράπεζες σε διάφορες ελληνικές πόλεις και μάλιστα με κρατική υποστήριξη, δεν ξεκίνησε ποτέ, εξαιτίας
του ότι η χρηματοδότηση του προγράμματος αποδείχθηκε δυσχερής. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις χρονοτράπεζες «από τα κάτω» σε διάφορες περιοχές της χώρας. Η Χρονοτράπεζα που διοργανώνεται από το Δήμο
Λαμίας 19 είναι το πρώτο παράλληλο νόμισμα που φαίνεται να δημιουργείται
από μια τοπική αρχή. Τέλος, μια άλλη προσπάθεια για παράλληλο νόμισμα,
όπως περίπου είναι ο Οβολός, έχει ξεκινήσει σε μια από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, αλλά ακόμη δεν έχει επισήμως λειτουργήσει.

19

http://www.lamia-city.gr/netexchange.php.
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3. Θεωρητικά ζητήματα που ανακύπτουν από τις υπό εξέταση πρωτοβουλίες
Οι ερωτήσεις που ανακύπτουν από τα παραπάνω σχήματα, μπορούν να κατανεμηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες, μόνο όμως για λόγους διευκόλυνσης της ανάλυσης και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αξιολογούνται όσον αφορά
στην προτεραιότητά τους, τη θεωρητική τους κατασκευή ή τα χαρακτηριστικά τους:
3.A. Το ζήτημα της αξίας
1) Τι συμβαίνει με την αξία των «άχρηστων» αντικειμένων που διατίθενται
μέσω των χαριστικών-ανταλλακτικών παζαριών και των χαριστικών δικτύων; Πώς αυτή η αξία αποκτάται ή αποδίδεται σε ένα πράγμα; Πώς γίνεται
και η αξία χρήσης υπάρχει για κάποιον άνθρωπο αλλά δεν υπάρχει για κάποιον άλλον;
2) Οι καλλιεργητές που ανταλλάσσουν ή παρέχουν δωρεάν παραδοσιακούς
σπόρους, μειώνουν ή αυξάνουν την αξία των σπόρων αυτών (ή και των υπολοίπων σπόρων που διατίθενται στη συμβατική αγορά); Ή τους αποδίδουν
μια άλλη αξία από αυτήν που έχουν στη συμβατική αγορά; Είναι η αξία ενός
παραδοσιακού σπόρου καθορισμένη όχι από την εργασία που ενσωματώνει
αλλά από τον τρόπο που αλλάζει κατόχους ή από την αγορά μέσα στην οποία
κυκλοφορεί20;
3) Η περίπτωση του Money Back System είναι λίγο πιο περίπλοκη: η αξία
των χρησιμοποιημένων εισιτηρίων είναι παρόμοια με την αξία που ήδη είχαν, δηλαδή η ονομαστική τους τιμή σε ευρώ21. Πως αποκτούν εκ νέου αυτήν την αξία τα εισιτήρια; Είναι αυτή η αξία η ίδια σε ποιότητα, δεδομένου
ότι μπορεί να «ξοδευτεί» σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και όχι οπουδήποτε;
4) Πως γίνεται αντιληπτή η αξία της παραγωγής και η αξία της ανθρώπινης
Υπάρχει τουλάχιστον μια περίπτωση, όπου ένας καλλιεργητής πλήρωσε πολύ υψηλό τίμημα για να αγοράσει παραδοσιακούς σπόρους και μετά την καλλιέργεια τους διέθεσε δωρεάν σε άλλους καλλιεργητές!
21
Υπάρχει βέβαια ο κανόνας να υπολογίζεται η αξία του εισιτηρίου που αφαιρείται από την
τιμή της πώλησης κατά προσέγγιση στην πλησιέστερη αμέσως προηγούμενη μονάδα ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι σε μερικές περιπτώσεις τα εισιτήρια μπορεί να αντιπροσωπεύουν αξία
που είναι μικρότερη από την ονομαστική και αρχική τους αξία, το οποίο όμως εξαρτάται
από το άθροισμα των εισιτηρίων και η περίσσεια λεπτών του ευρώ από το άθροισμα αυτό.
Επομένως, για άθροισμα χρησιμοποιημένων εισιτηρίων, π.χ. 3,15 ευρώ, η αξία των εισιτηρίων είναι 3 ευρώ όταν χρησιμοποιούνται στο σύστημα. Αυτή η ρύθμιση έχει υιοθετηθεί για
να διευκολύνει και να απλοποιήσει τις συναλλαγές.
20
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προσπάθειας στα πλαίσια της ομάδας LATHOS ή της ομάδας που διαχειρίζεται την ARTBANK;
3. B. Το ζήτημα του χρήματος
1) Γιατί οι άνθρωποι συναλλάσσονται χωρίς ακριβή μέτρηση των αξιών που
αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής; Γιατί οι άνθρωποι δεν μεριμνούν
για την μέτρηση αυτού που παρέχεται ή αυτού που λαμβάνεται από τα δίκτυα ανταλλαγής και τα χαριστικά παζάρια και δίκτυα, και γιατί θεωρούν
αυτές τις συναλλαγές μη προβληματικές;
2) Η εξίσωση των αξιών των αντικειμένων που δίδονται και λαμβάνονται
εγείρει μία σειρά από ζητήματα. Η εξίσωση της αξίας των υπηρεσιών όμως
είναι κάτι τελείως διαφορετικό: σε μια χρονοτράπεζα όλες οι υπηρεσίες «τιμολογούνται» το ίδιο ανάλογα με το χρόνο που χρειάστηκε η παροχή τους.
Αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο η αξία μιας ώρας οικιακής καθαριότητας είναι
ίση με μια ώρα ιατρικής φροντίδας, αλλά επίσης ότι η αξία μιας ώρας γρήγορης καθαριότητας είναι ίση με την αξία μιας ώρας αργής καθαριότητας. Γιατί
αυτοί οι άνθρωποι δέχονται την εξίσωση των ικανοτήτων τους; τι συμβαίνει
με την αξία της εργασίας σε κάθε περίπτωση μέσα στην Τράπεζα Χρόνου;
Πώς γίνεται αντιληπτή η αξία; Φαίνεται ότι δεν βασίζεται στην αξία της αναπαραγωγής της εργασίας αυτής. Τότε, σε τι βασίζεται αυτή η αξία;
3) Για όλα τα νομίσματα (νόμισμα χρόνου, αλλά κυρίως για τον Οβολό και
την ΤΕΜ): γιατί οι χρήστες δέχονται αυτά τα νομίσματα κατά την πληρωμή; Πώς μπορούν να εμπιστεύονται ότι το ιδεατό νόμισμα που λαμβάνουν
ή οι πιστούμενες ώρες εργασίας που κερδίζουν θα γίνουν δεκτά από άλλους
ανθρώπους και θα χρησιμοποιηθούν σε πράγματα που χρειάζονται; Ποια είναι η αξία των παράλληλων νομισμάτων; Από πού πηγάζει; Πώς μπορούν
αυτά τα νομίσματα να αναπαριστούν την αξία των πραγμάτων και των υπηρεσιών; Πώς λειτουργεί ένα τέτοιο νόμισμα ως μέτρο αξίας; Οι χρήστες του
Οβολού αποφάσισαν ότι κατ’ αρχάς ο Οβολός θα έχει ισοτιμία 1:1 με το
ευρώ. Τι σημαίνει αυτό για τον Οβολό (και για το ευρώ) αναφορικά με την
αξία του, την κυκλοφορία του, την μέτρηση της αξίας και την συσσώρευση
αξίας, εάν αυτή εν τέλει λαμβάνει χώρα;
4) Ειδικότερα για το Money Back System: Οι χρήστες αγοράζουν εισιτήρια
με ευρώ, χρησιμοποιούν τα εισιτήρια και αυτά χάνουν εντελώς την χρηματική τους αξία. Μετά οι χρήστες αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τα χρησιμοποιημένα εισιτήρια μέσα στο Σύστημα – που σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα εισιτήρια λειτουργούν ως ένα υποκατάστατο του ευρώ. Μέχρι ποιο
βαθμό αυτή η υποκατάσταση λειτουργεί; Λειτουργούν αυτά τα εισιτήρια ως
μέτρο αξίας ή ως μέσο συσσώρευσης αξίας;
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3.Γ. Το ζήτημα της αγοράς
Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις δημιουργούν επίσης διάφορα ερωτήματα σχετικά με την έννοια και τη δομή της αγοράς όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από την οικονομική επιστήμη και όπως την εκλαμβάνουν οι συμμετέχοντες στα σχήματα αυτά. Ειδικότερα, μπορεί κανείς να αναρωτηθεί: είναι
κάθε σχήμα μια αγορά; Ή είναι κάθε σχήμα μια οικονομία αλλά όχι αγορά; Ή μπορούμε να διακρίνουμε ανάμεσα σε οικονομίες όπου δεν υπάρχει
χρήμα (δίκτυα ανταλλαγής, χαριστικά-ανταλλακτικά παζάρια και χαριστικά δίκτυα) και αγορές όπου υπάρχει χρήμα (χρονοτράπεζες και παράλληλα
νομίσματα); Μπορούμε να έχουμε αγορά χωρίς ακριβείς τιμές; Μπορούμε
να έχουμε αγορά με μια τιμή μόνο, δηλαδή με εξισωτικό μέσο μέτρησης,
όπως είναι οι ώρες εργασίας σε μια χρονοτράπεζα; Μπορούμε να πούμε ότι
ο κανόνας της «υποχρεωτικής πληρωμής» που σίγουρα υπάρχει στη συμβατική οικονομία, υπάρχει και λειτουργεί σε αυτές τις αγορές/οικονομίες με
πολύ διαφορετικούς τρόπους, σε διαφορετικούς άξονες και χώρους που διατέμνουν ο ένας τον άλλο; Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες
επιχειρούν να αποδείξουν ότι το χρήμα είναι αναγκαίο για συναλλαγές στην
έξω του σχήματος οικονομία/αγορά, αλλά δεν είναι αναγκαίο μέσα στους
χώρους που δημιουργούν οι συμμετέχοντες στα σχήματα αυτά; Μπορούμε
να πούμε ότι η ανταπόδοση είναι ή μπορεί επίσης να είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την έννοια που ορίζει η οικονομική επιστήμη; Τι συμβαίνει με
την οικονομία/αγορά που δημιουργείται όταν εκτός από υλικά (αγαθά, υπηρεσίες, σπόρους, κ.λπ) υπάρχουν επίσης ροές πληροφόρησης, που λειτουργούν μέσα από τις ίδιες δομές ή ίσως με ίδιους ή/και διαφορετικούς τρόπους
με τα υλικά αγαθά; Αυτό είναι οικονομία ή αγορά και πως λειτουργεί;
4. Επίλογος
Αυτό που είναι σημαντικό σχετικά με τις προαναφερόμενες ερωτήσεις έγκειται όχι στο ότι είναι δύσκολες, προκλητικές για τη θεωρία ή βασανιστικές
για μια ερευνήτρια. Έγκειται στο ότι ανακύπτουν από τη δράση, δηλαδή οι
συμμετέχοντες στα σχήματα αυτά σπάνια αφιερώνουν το χρόνο τους στο
να μιλούν για θεωρίες, πολύ δε λιγότερο για να συζητούν σχετικά με τις κυρίαρχες οικονομικές θεωρίες ή να προτείνουν κάποια άλλη οικονομική θεωρία που μπορεί να εξηγήσει την δική τους δραστηριότητα. Αυτό καθιστά
το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα ακόμη πιο περίπλοκο, επειδή κανείς πρέπει
να αποφασίσει, εκτός των άλλων, και για κείμενα που μπορεί να έχουν νόημα σε σχέση με αυτήν τη δραστηριότητα. Αναμφίβολα, στο τέλος, υπάρχει
πάντοτε η λύση της περαιτέρω έρευνας, δηλαδή περισσότερης δράσης από
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όποιον αναζητεί απαντήσεις.
Σε κάθε περίπτωση, οι πειραματισμοί στους οποίους προβαίνουν όλοι οι
άνθρωποι που οργανώνουν ή/και συμμετέχουν στις ομάδες και στα δίκτυα
αυτά, πέρα από ερωτήματα, δημιουργούν και νέες δυνατότητες όχι μόνο για
τους ίδιους και ακόμη και για αυτούς που δεν συμμετέχουν ή που δεν θα ήθελαν να συμμετέχουν τόσο ενεργά σε μια τέτοια πρωτοβουλία. Σε κάθε περίπτωση, βρισκόμαστε μπροστά σε οικονομικά φαινόμενα που αναιρούν την
λογική «πόσο κάνει (σε ευρώ); πόσα (ευρώ) διαθέτω;» και μεταθέτουν τα
ερωτήματα σε άλλο επίπεδο, όπως «τι χρειάζομαι; ποιος μπορεί να το προσφέρει; τι μπορώ να προσφέρω εγώ;». Μένει να δούμε, εάν τα διαφορετικά
ερωτήματα θα μας οδηγήσουν όχι μόνο σε διαφορετικές απαντήσεις, αλλά
και σε διαφορετικές συζητήσεις περί οικονομίας22.

Περισσότερα στοιχεία για τα αποτελέσματα της έρευνας, καθώς και για τη μεθοδολογία και το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας μπορεί κανείς να βρει στην ιστοσελίδα: http://
economics.soc.uoc.gr/html/static_content/econ_phd/GR/Sotiropoulou/scv.html και ιδίως
στα ιστολόγια της έρευνας, http://ccresearchgreece.blogspot.com, http://erevnaantallages.
blogspot.com όπου δημοσιεύονται τα κείμενα εργασίας που προέκυψαν από την έρευνα, καθώς και ολόκληρο το κείμενο της διδακτορικής διατριβής.
Επίσης, το άρθρο αυτό σε συντομότερη εκδοχή του και περιλαμβάνοντας τις εξελίξεις στην Ελλάδα μόνο μέχρι τον Σεπτέμβριο 2010 έχει δημοσιευθεί στην Αγγλική γλώσσα, στη Διεθνή Επιθεώρηση για την Έρευνας στα Κοινοτικά Νομίσματα, ως εξής: Irene
Sotiropoulou (2010): Alternative Exchange Systems in Contemporary Greece (Regional
Review), International Journal of Community Currency Research, vol. 15, Special Issue:
The State of the Art, σελ.. D27-31, http://www.ijccr.net/IJCCR/IJCCR_Home_files/00%20
SpecialIssueComplete.pdf
22
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Η Κοινωνική Οικονομία
στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γενικό πλαίσιο πολιτικής και χρηματοδοτήσεων

Γ

ια τη δεκαετία που διανύουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσει ένα
συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής που περιγράφεται στην Στρατηγική «Ευρώπη 2020». Σε ένα περιβάλλον επιμονής της οικονομικής κρίσης,
αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο η σημασία των δράσεων για την έξυπνη,
βιώσιμη και με κοινωνική ένταξη ανάπτυξη. Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020»,
μέσα από ένα σύνολο οριζόντιων και κάθετων πολιτικών για το σχεδιασμό, τη
χρηματοδότηση, την υλοποίηση και την αξιολόγηση, στοχεύει στην αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και διαρθρωτικών αδυναμιών του ευρωπαϊκού μοντέλου ανάπτυξης, με έμφαση στις έξυπνες μεταρρυθμίσεις, την έρευνα και
την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την ενσωμάτωση για όλους.
Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» αρθρώνεται σε πέντε βασικούς άξονες: (α)
την ενίσχυση της απασχόλησης, (β) τη βελτίωση της εκπαίδευσης, (γ) την
ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας, (δ) την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξής και τη μείωση της φτώχειας, (ε) την ανάπτυξη πολιτικών για το
κλίμα και την ενέργεια.
Για την υλοποίηση των βασικών της στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη
2020» οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κράτη-μέλη αναπτύσσουν
συνεργασίες στη βάση επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών:
• Καινοτομία
• Ψηφιακή Οικονομία
• Απασχόληση
• Νεολαία
• Βιομηχανική Πολιτική
• Φτώχεια
• Βέλτιστη Αξιοποίηση των Πόρων
Οι νέες δομές διακυβέρνησης, όπου στενότερη συνεργασία αναπτύσσεται
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μεταξύ των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών κυβερνήσεων, επιδιώκεται να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προκλήσεων που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα και τις δυνατότητες των κρατών μελών, ακόμα
και σε ζητήματα που παραδοσιακά ανήκαν στη αποκλειστική σφαίρα της
εθνικής πολιτικής, όπως η δημοκρατική διακυβέρνηση της κοινωνίας και η
συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στις κρατικές αποφάσεις (Nasioulas
& Zoras, 2011). Νέες εταιρικότητες στοχεύουν σε μείζονα στοιχήματα όπως
την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς στους τομείς των υπηρεσιών, της ενέργειας και ιδίως των ψηφιακών προϊόντων: πράγματι, μια νέα Ψηφιακή Κοινωνική Οικονομία γεννιέται, όπου συλλογικοί φορείς δραστηριοποιούνται
στο διαδίκτυο, αναπτύσσοντας και προσφέροντας υπηρεσίες, προϊόντα και
τεχνογνωσία, με τρόπο πρωτόγνωρα μαζικό και με τεράστια οικονομική σημασία (Nasioulas & Maris, 2011). Αυτό προϋποθέτει κινητικότητα κεφαλαίου και απασχολουμένων διασυνοριακά. Όμως, οι διεθνικές πολιτικές εντός
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι άσχετες με τις εσωτερικές πολιτικές και τους
περιορισμούς που τίθενται σε επίπεδο κρατών-μελών από εμπόδια στον
ανταγωνισμό και την ολοκλήρωση, χρόνιες και διαρθρωτικές αδυναμίες, καθώς και αποκλίσεις στις αναπτυξιακές επιδόσεις μεταξύ των περιφερειών.
Βασικό στοιχείο αυτής της νέας ευρωπαϊκής διακυβέρνησης –και καθόλου άσχετο με τις πρόσφατες εξελίξεις για τη διαχείριση της οικονομικής και
χρηματοπιστωτικής κρίσης– είναι η θεσμοθέτηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πρόκειται για έναν πιο ενεργητικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη διαμόρφωση και τον έλεγχο της πολιτικής
σε ενωσιακό αλλά και εθνικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν πιο διακριτές δεσμεύσεις σχετικά με τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, τις χρηματοδοτικές υποδομές, τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς και τα χρονοδιαγράμματα εκτέλεσής τους. Ο σχεδιασμός, η αποτίμηση και οι ενδεχόμενες
συστάσεις γίνονται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την έγκριση των ηγετών στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Ήδη, υπό την πίεση της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, που
έλαβε έντονες και ανησυχητικές διαστάσεις σε πολλές εθνικές περιπτώσεις,
η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε δυναμικές πρωτοβουλίες προς την οικονομική και δημοσιονομική ένωση. Η διαμορφούμενη ενιαία τραπεζική εποπτεία
των ευρωπαϊκών τραπεζών αποτελεί τη σημαντικότερη ίσως εξέλιξη στην
πορεία προς την οικοδόμηση μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς. Αυτό το ίδιο
το όραμα και οι πολιτικές της Ενιαίας Αγοράς αναθεωρήθηκαν για να αντικατοπτρίσουν την αναδυόμενη πραγματικότητα και τις απαιτήσεις του νέου
δυσκολότερου δημοσιονομικού περιβάλλοντος.
Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε τον Οκτώβριο του 2012 την
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Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ. Η αναθεωρημένη Πράξη έρχεται 20 χρόνια
από τη θεσμοθέτηση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς το 1992. Η βασική της
στόχευση είναι μια «ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ εισάγει τέσσερις άξονες προτεραιότητας:
• Την ανάπτυξη πλήρως ολοκληρωμένων δικτύων στην Ενιαία Αγορά
(σιδηρόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, ενέργεια).
• Την ενίσχυση της διασυνοριακής κινητικότητας πολιτών και επιχειρήσεων (κινητικότητα πολιτών, πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ανάπτυξη
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος).
• Την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας στην Ευρώπη (υπηρεσίες, ψηφιακή ενιαία αγορά, ψηφιακή τιμολόγηση των δημοσίων συμβάσεων).
• Την ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της συνοχής και
της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (EC, Single Market Act II, 2012).
Πολιτικές για την ανάπτυξη των συμπράξεων
Στην ανάπτυξη των συστάδων (clusters), της επιχειρηματικής σύμπραξης
και της δικτύωσης εν γένει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει μια από τις
πιο σημαντικές προϋποθέσεις για την βελτίωση της καινοτομίας και της αριστείας σε επίπεδο αγοράς. Τον Ιανουάριο του 2008 έθεσε σε εφαρμογή το
Ευρωπαϊκό Μνημόνιο για τις Συστάδες (European Cluster Memorandum),
υλοποιώντας σειρά από ευρωπαϊκές, διεθνικές, εθνικές, περιφερειακές και
τοπικές πολιτικές με έμφαση στις σχέσεις επιστήμης και βιομηχανίας, στις
συμπράξεις σε διεθνές επίπεδο, καθώς και στις τοπικές συμπράξεις και τα
δίκτυα καινοτομίας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει πως αν και οι γενεσιουργοί παράγοντες για επιτυχημένες συστάδες ποικίλουν, αυτές κινούνται κυρίως από τις
δυνάμεις της αγοράς και εξαρτώνται από τα τοπικά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Στον τομέα αυτό έχουν αναπτυχθεί αξιόλογες πολιτικές και έφεραν
ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο των
Συστάδων έχει καταγράψει περί τις 2.000 τοπικές συμπράξεις και εκτιμά
πως το 38% του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού απασχολείται σε επιχειρήσεις τοπικά συγκεντρωμένων συμπράξεων (EC, 2008, 4).
Πλειάδα χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικών δίδουν έμφαση στην ανάπτυξη των συστάδων, την παροχή κινήτρων και τεχνογνωσίας για δικτύωση και την ενίσχυση των συμπράξεων στην αγορά και
μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνητικών φορέων, του κοινωνικού και του τοπικού
τομέα (Regions of Knowledge Initiative, European Cluster Alliance, Europe

120

ΙωΑννης ΝασιοΥλας

INNOVA κτλ). Οι κεντρικές πολιτικές είναι εκ των ων ουκ άνευ, αφού ο επίμονος κατακερματισμός της ευρωπαϊκής αγοράς, οι αδύναμες σχέσεις μεταξύ της βιομηχανίας και της έρευνας και η έλλειψη δυναμικής στη διευρωπαϊκή συνεργασία στερούν από τις υπάρχουσες και τις αναδυόμενες συστάδες
την κρίσιμη μάζα μέσα στην οποία μπορούν να αναπτυχθούν. Έτσι τέσσερις
στρατηγικοί άξονες πολιτικής έχουν επιλεχθεί για να προωθηθεί η αξία της
σύμπραξης σε επίπεδο αγοράς:
• Η βελτίωση των εθνικών πολιτικών για τις συμπράξεις
• Η ανάπτυξη διεθνικών συνεργασιών
• Η προώθηση της αριστείας στις υφιστάμενες συστάδες
• Η συμμετοχή καινοτόμων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε συνεργατικά σχήματα και εντοπισμένες συμπράξεις (EC, 2008).
Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις
Ναυαρχίδα των ευρωπαϊκών προσπαθειών να οικοδομηθεί μια ολοκληρωμένη, περιεκτική και εξειδικευμένη πολιτική για την Κοινωνική Οικονομία
αποτελεί η Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις (Social Business
Initiative), που υλοποιείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European
Commission). Αποτελεί την φυσική υλοποίηση της τέταρτης προγραμματικής προτεραιότητας, όπως τίθεται στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ.
Το χειμώνα του 2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την Πρωτοβουλία
για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις με δύο βασικούς στόχους: (α) την εισαγωγή
ενός βραχυπρόθεσμου σχεδίου δράσεων για την υποστήριξη της ανάπτυξης
των κοινωνικών επιχειρήσεων, της κοινωνικής οικονομίας και της καινοτομίας και (β) την έναρξη ενός δομημένου διαλόγου για την μελλοντική πορεία
σε μεσο-μακροπρόθεσμη βάση.
Η ανάγκη για μια τέτοια πρωτοβουλία πηγάζει από τις απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς, που ζητά απασχόληση για όλους και σεβασμό στα ηθικά και τα
κοινωνικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας. Ο σκοπός είναι μια «ιδιαίτερα
ανταγωνιστική κοινωνική οικονομία της αγοράς» και αφορά τόσο την Στρατηγική «Ευρώπη 2020», όσο και τις πρωτοβουλίες «Ένωση Καινοτομίας»,
«Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού», καθώς και την «Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ».
Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι κοινωνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν
να αξιοποιήσουν ακόμα καλύτερα τις ευκαιρίες της ενιαίας αγοράς, όμως
προβλήματα και αγκυλώσεις δημιουργούν μια αναπτυξιακή υστέρηση που
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Ως κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες απαριθμούνται η ανεπαρκής πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η μη-αναγνώριση της
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ιδιαιτερότητάς τους από τις κοινωνίες και την πολιτική διοίκηση, καθώς και
εμπόδια θεσμικού χαρακτήρα.
Έχοντας μια αναλυτική εικόνα για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της
ενιαίας αγοράς, τόσο αναφορικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις, όσο και ως
προς την κοινωνική οικονομία και καινοτομία, με την Πρωτοβουλία για τις
Κοινωνικές Επιχειρήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει ένδεκα δράσεις,
κατά προτεραιότητα, που ξεκίνησαν μέσα στο έτος 2012. Αυτές είναι οι εξής:
1. Δημιουργία κανονιστικού πλαισίου για τα ταμεία κοινωνικών επενδύσεων
που θα χρηματοδοτούν ειδικά τις κοινωνικές επιχειρήσεις και θα δραστηριοποιούνται σε όλη την ενιαία αγορά.
2. Συνδυασμός των δραστηριοτήτων χρηματοδότησης του Εργαλείου Μικρο-πιστώσεων Progress με το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την Κοινωνική Αλλαγή και την Κοινωνική Καινοτομία 2014-2020. Βασικός
σκοπός είναι η βελτίωση της ανάλυσης, της προαγωγής και της ανάπτυξης
του νομικού και θεσμικού πλαισίου για τις μικρο-πιστώσεις.
3. Επιπλέον, μέσα από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κοινωνική Αλλαγή και την Κοινωνική Καινοτομία προβλέπεται η δημιουργία
χρηματοδοτικού εργαλείου 90 εκατομμυρίων ευρώ για τη διευκόλυνση της
χρηματοδότησης κοινωνικών επιχειρήσεων στο αρχικό επίπεδο της ίδρυσης,
της ανάπτυξης και της επέκτασης. Η μέθοδος που προτείνεται είναι οι επενδύσεις μέσα από ταμεία αλληλεγγύης που θα παρέχουν ίδια κεφάλαια και εργαλεία αναχρηματοδότησης χρέους.
4. Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, πρέπει να δοθεί στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης επενδυτική προτεραιότητα για τις κοινωνικές
επιχειρήσεις. Η διαμόρφωση ξεκάθαρης νομικής βάσης θα επιτρέψει στα
κράτη-μέλη μια πιο στοχευμένη συμπερίληψη τέτοιων δραστηριοτήτων στα
προγράμματα χρηματοδότησής τους σε εθνικό επίπεδο.
5. Η αναγνώριση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων άξιων προς μίμηση, μέσα από την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου χάρτη κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, όπου θα παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά τους,
τα επιχειρηματικά τους μοντέλα, το οικονομικό τους ίχνος, οι προοπτικές για
διασυνοριακή ανάπτυξη, οι κανόνες λειτουργίας και τα κριτήρια που αφορούν στα καταστατικά τους, οι φορολογικές ρυθμίσεις και τα υπάρχοντα συστήματα σήμανσης (labels).
6. Η δημιουργία μιας δημόσιας βάσης δεδομένων για σημάνσεις (labels) και
πιστοποιήσεις (certifications) ειδικά για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, που θα
ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα και τη σύγκριση.
7. Η προαγωγή της αμοιβαίας εκπαίδευσης και η ανάπτυξη της επιχειρησια-
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κής ικανότητας για κεντρικές και αποκεντρωμένες διοικήσεις σχετικά με την
κοινωνική οικονομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική
καινοτομία.
8. Η δημιουργία μιας ενιαίας, πολύγλωσσης, πλατφόρμας πληροφοριών και
διαλόγου, που θα συνδέεται με την πλατφόρμα Social Innovation Europe και
το Enterprise Europe Network, για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, τις θερμοκοιτίδες, τις συστάδες, τους κοινωνικούς επενδυτές και την κοινωνία. Επίσης, σκοπός είναι η βελτίωση της πρόσβασης των κοινωνικών επιχειρηματιών σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ERASMUS, ERASMUS
για νέους επιχειρηματίες, TEMPO, Νεολαία σε Δράση, Ορίζοντες 2020.
9. Η απλοποίηση του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, η εισαγωγή ενός κανονισμού για τα Ευρωπαϊκά Ιδρύματα και η μελέτη της κατάστασης των αμοιβαίων ταμείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
10. Η ενίσχυση του στοιχείου της ποιότητας στις δημόσιες συμβάσεις, ώστε
να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο τρόπος εργασίας των, κοινωνικοί, ηθικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες.
11. Η απλοποίηση των κανονισμών περί κρατικών ενισχύσεων για κοινωνικές και τοπικές υπηρεσίες (κανονισμοί De Minimis και υποχρέωση ενημέρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει στην Πρωτοβουλία για
τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις μελέτες και δράσεις για ζητήματα που συνδέονται με τον πυρήνα της κοινωνικής οικονομίας, επιχειρηματικότητας και
καινοτομίας:
1. Αξιοποίηση σε συνεργασία με τις τράπεζες των ανενεργών λογαριασμών
για τη διάθεση των ποσών σε δράσεις κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
2. Πρόσβαση των κοινωνικών επιχειρήσεων σε κεφάλαια συμμετοχών.
3. Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στους ηλικιωμένους (αλλαγή καριέρας ή εθελοντισμός).
4. Η ενίσχυση της έρευνας και ειδικότερα η ανάπτυξη δορυφορικών οικονομικών λογαριασμών στα κράτη-μέλη για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
5. Η ενδεχόμενη αναθεώρηση των περιορισμών στη χρηματοδότηση ως το
Δεκέμβρη του 2013 (General Block Exemption Regulation).
6. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη φορολογία και τις επενδύσεις
μεταξύ κρατών-μελών.
7. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών για τη βέλτιστη αξιοποίηση των αποθεματικών των κοινωνικών επιχειρήσεων.
8. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είχε ενδιαφέρον να συγκεντρώσει
στοιχεία για θέματα που άπτονται των προοπτικών ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς.
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9. Η ιδέα ενός Φόρουμ Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων για τη βελτίωση της
δικτύωσης και της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων.
10. Η αξιοποίηση ανενεργών πατεντών από κοινωνικές επιχειρήσεις.
11. Η ανάπτυξη χρηματιστηρίων για κοινωνικές επιχειρήσεις.
12. Η αξιοποίηση των εθελοντών και των δωρεών από τις κοινωνικές επιχειρήσεις χωρίς ειδικά φορολογικά βάρη.
13. Η ενδεχόμενη εισαγωγή νέων θεσμικών μορφών όπως το ευρωπαϊκό μηκερδοσκοπικό σωματείο ή η ευρωπαϊκή κοινωνική επιχείρηση (COM. Social
Business Initiative, 2011).
Είναι αντιληπτό πως η Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις
συνδυάζει για πρώτη φορά υπό κοινή εποπτεία μια πλειάδα ευρωπαϊκών
πολιτικών, αναπτύσσοντας ισορροπημένα τη θεσμική και χρηματοδοτική
πλευρά των πολιτικών. Το καθοριστικό στοιχείο είναι πως ενσωματώνεται η
κοινωνική συνοχή στις πολιτικές επιχειρηματικότητας και απασχόλησης και
παύει η λίγο-πολύ άρρητη, ιδιότυπη διάκριση των κοινωνικών από τα οικονομικά προβλήματα.
Η εκτίμησή μου είναι πως η Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις θα έχει μια σημαντική μακροπρόθεσμη επίδραση στην αντίληψη για τη
θεσμική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλών κρατών-μελών. Η
ανάπτυξη πολιτικών και χρηματοδοτικών γραμμών για την καινοτόμο και
κοινωνική επιχειρηματικότητα θα εκδημοκρατίσει την αγορά, θα επιτρέψει
την οικοδόμηση νέων θεσμών στην οικονομία που να μετατοπίζουν την προτεραιότητα από το χρηματικό κέρδος στην βιωσιμότητα της κοινότητας και
των ανθρώπων. Επίσης, διαβλέπω πως η Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές
Επιχειρήσεις και η ορατή στροφή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την χρηματοοικονομική (fiscal) πολιτική στην οικονομική (economic) πολιτική θα
συνοδευτεί από περιορισμούς και εξορθολογισμό του χρηματοπιστωτικού
τομέα. Σημείο αυτής της εξέλιξης είναι η οικοδόμηση ενιαίας τραπεζικής
πολιτικής και εποπτείας σε κεντρικό ευρωπαϊκό επίπεδο, που εξελίσσεται
ταυτόχρονα.
Πέρα από τις προβλέψεις και τις αναμονές, υπάρχει και η προσωπική δέσμευση. Θα επιδιώξουμε η Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις
να επανακαθορίσει την πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα της
αξιολόγησης και της εποπτείας επί των εθνικών πολιτικών. Η ιδιαιτερότητα
των πολιτικών συνοχής και κοινωνικής ανάπτυξης έγκειται στο ότι οι στόχοι
τους είναι κοινωνικοί, ηθικοί και αισθητικοί. Μέχρι πρότινος η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της σκοπιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της
βιωσιμότητας των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης αποδείχθηκαν ελλειμμα-
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τικές, αποσπασματικές ή άσκοπα επαναλαμβανόμενες. Σε αρκετές εθνικές
περιπτώσεις, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση δεν διοχετεύτηκε στην κοινωνία και στους πολιτικά-ηθικά νόμιμους δικαιούχους. Αναπτύχθηκαν ιδιότυπες «αγορές» που πληθωρίστηκαν με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και με τη σειρά τους δηλητηρίασαν το πεδίο δράσης τους. Εκπαιδεύτηκαν «μεσάζοντες»
και «ειδικοί» που με τη σειρά τους απέκλεισαν τους νέους και τις κοινωνικές
ομάδες που είχαν περισσότερη ανάγκη από τη χρηματοδοτική στήριξη και
την πολιτική έγνοια. Η περισσότερο μακροπρόθεσμη αρνητική επίδραση αυτής της «παράλληλης» πολιτικής είναι η δυσφήμιση και κατασυκοφάντηση
του κοινωνικού τομέα, του εθελοντισμού, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών, του συνεταιριστικού κινήματος και της κοινωνικής
πολιτικής που ταυτίστηκε με μεταβιβάσεις, «πολιτικά δώρα», πελατειακά
δίκτυα και πατρωνείες κάθε είδους (Nasioulas, 2007a,b, Nasioulas 2011a,b,
Nasioulas 2012a,b,c, Νασιούλας 2012).
Ο μηχανισμός που επέτρεψε αυτό τον υπερ-πληθωρισμό και ταυτόχρονα θεσμοποίησε την υπανάπτυξη της κοινωνικής πολιτικής με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εγγενής ποικιλομορφία, ασάφεια και
αστάθεια των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτικών ζητημάτων που
σκόπευε να αντιμετωπίσει. Τα εργαλεία αξιολόγησης της σκοπιμότητας, της
αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των επενδύσεων και των μεταβιβαστικών πληρωμών δεν υπήρξαν ποτέ ιδιαίτερα ανεπτυγμένα. Αυτό
που διακρίνει την Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις από άλλες
κεντρικές ευρωπαϊκές πολιτικές είναι πως εισάγει μια δυναμική σχέση μεταξύ της έρευνας, της τεκμηριωμένης πολιτικής (data-led policies) και την
ανάπτυξη κρίσιμης μάζας μεθόδων και εργαλείων αξιολόγησης, με έμφαση
στους κοινωνικούς, ηθικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Ομάδα Εμπειρογνωμόνων GECES
Για την υλοποίηση των δράσεων που προβλέπονται στην Πρωτοβουλία για τις
Κοινωνικές Επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε την Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (GECES, Group
of Experts on Social Entrepreneurship). Η Ομάδα αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών-μελών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμούς κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εκπροσώπους του τραπεζικού τομέα και των
χρηματοδοτικών θεσμών, ακαδημαϊκούς και ερευνητές. Η Ομάδα GECES
συνεστήθη για το διάστημα από το 2012 ως το 2017. Συνέρχεται δύο φορές
το χρόνο στις Βρυξέλλες και συνεργάζεται καθ’ όλο το μεσοδιάστημα με
τους εκπροσώπους των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοι-
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νοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Γενικές Διευθύνσεις), προετοιμάζοντας θεματικές εισηγήσεις και συνεισφέροντας με τεχνογνωσία. Συμβουλεύει την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις ευκαιρίες, την ανάπτυξη, τη διοργάνωση και την εφαρμογή όλων των δράσεων που αναφέρονται στην Πρωτοβουλία για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, καθώς και σχετικά με την περαιτέρω
ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας. Ειδικότερα,
η Ομάδα GECES:
1. Επικουρεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προετοιμασία της νομοθεσίας ή
στους ορισμούς πολιτικής
2. Συντονίζει τα κράτη-μέλη, ανταλλάσσει απόψεις, παρακολουθεί την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας
από τις εθνικές αρχές
3. Συμβάλλει στην προετοιμασία νομοθετικών πράξεων
4. Προσφέρει τεχνογνωσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το σχεδιασμό
και την εφαρμογή μέτρων, δηλαδή πριν η Επιτροπή προωθήσει τις δράσεις
αυτές στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.
Πίνακας 3. Τα μέλη της Ομάδας GECES
A. Εμπειρογνώμονες
Όνομα
BARNA, Cristina
BORZAGA, Carlo
BOSMA, Niels Stefan
HUYSENTRUYT, Marieke
JUSTO, Rachida
MAYER, Judith Lisa
NASIOULAS, Ioannis
NOGALES, Rocio
SINHA, Rachel

Β. Οργανισμοί
Action Tank Entreprise et Pauvreté
Ashoka Deutschland
Banca Prossima

Χώρα
Romania
Italy
Netherlands
Belgium
France
Germany
Greece
Spain
United Kingdom

Status
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
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bdv Austria
Big Society Capital
Caixa Geral de Depositos
CECOP
City of London Corporation
Clann Credo
Comptoir de l'innovation
Confederazione cooperative italiane
Crédit Coopératif
CSDF
ENSIE
Euclid Network
EVPA
Foundation ISIS
GIB
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation
IQ consult
KFW Bankengruppe
NESST Europa
Once foundation
Protestant foundation
Regione Toscana
REVES
Slovenian association for Mental Health
Social Business International OY
Social Entreprise UK
Social Finance
Social Platform
The Grameen Creative Lab
The institute of Public Affairs
Triodos Bank
West Sussex country council
Croatian Ministry of Entrepreneurship and Crafts
European Economic and Social Committee
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European Investment Bank
European Investment Fund
Government of the Principality of Liechtenstein
Ministry of Economy and Regional Development - SERBIA
Ministry of Economy, Department for entrepreneurship and competitiveness of
SMEs - FYROM
Ministry of Family and Social Policies - TURKEY
Promoting Social Business - ALBANIA

Γ. Χώρες-Μέλη
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Sweden
United Kingdom
Πηγή:http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.
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Υπό-Ομάδα για τη Μέτρηση Κοινωνικών Επιπτώσεων
Στην Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ, αναφέρεται πως «η Επιτροπή θα αναπτύξει μια μεθοδολογία για την μέτρηση των κοινωνικο-οικονομικών ωφελειών που δημιουργούνται από τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη
μιας αξιόπιστης και συστηματικής μέτρησης της επίδρασης των κοινωνικών
επιχειρήσεων στην κοινότητα είναι ουσιώδης ώστε να αποδειχθεί πως τα
χρήματα που επενδύονται στις κοινωνικές επιχειρήσεις δημιουργούν υψηλά
αποθεματικά και εισόδημα» (COM, Single Market Act II, 2012). Επί αυτής
της βάσης, δημιουργήθηκε η Υπό-Ομάδα του GECES για τη Μέτρηση των
Κοινωνικών Επιπτώσεων. Σκοπός της είναι η ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
Η ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας για την αποτίμηση και μέτρηση
κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων που απορρέουν από τη λειτουργία
της κοινωνικής οικονομίας στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι
ένας φιλόδοξος στόχος. Τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχουν γίνει τις προηγούμενες δεκαετίες σοβαρές προσπάθειες με προεξάρχουσα την
θεωρητική εργασία του Johns Hopkins University Comparative Non Profit
Sector Project, τη δημιουργία μεθοδολογίας των Ηνωμένων Εθνών για τους
Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς στο Σύστημα των Εθνικών Οικονομικών
Λογαριασμών (UN, 2003), το Εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις
Επιχειρήσεις της Κοινωνικής Οικονομίας στους Εθνικούς Οικονομικούς Λογαριασμούς (CIRIEC, 2006) και οι εθνικές τους εφαρμογές αναγνώρισης,
όπως στην περίπτωση της Ελλάδος (Νασιούλας, 2010, Nasioulas, 2012).
Το έργο που έχει αναλάβει η Υπό-Ομάδα του GECES είναι δύσκολο και
θα αποδειχθεί ιστορικής σημασίας αν ευοδωθεί με πρακτικά και αξιοποιήσιμα αποτελέσματα. Μια σοβαρή εγγύηση επιτυχίας είναι η σύνθεση της
Υπό-Ομάδας, με μέλη από όλους τους κλάδους της ενιαίας αγοράς, ερευνητές, διοικητές κοινωνικών οργανισμών, εκπροσώπους του κλάδου των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και ευρεία εκπροσώπηση των Γενικών Διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Πίνακας 4. Τα μέλη της Υπό-Ομάδας GECES
AUGUSTINSOON Erika
BUSSI Patricia
CLIFFORD Jim

Swedish Social Innovation Forum –
University of Malmo
GECES
Third Sector Advisers
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DE RAS Evelien
DEMIREVA Teodora
DUCLOS Helene
GRABENWARTER Uli
HEHENBERGER Lisa
LAPENU Cecile
LUMLEY Tris
MILLNER Reinhart
NASIOULAS Ioannis
RATTI Marco
SCHECK Barbara
SIBIEUDE Thierry
VALCARCEL Mercedes
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SPPDD
GECES
Trans-Formations
GECES
GECES
CERISE
New Philanthropy Capital
Vienna University
GECES
Banka Prossima
University of Hamburg
ESSEC
GECES

Πηγή:http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/docs/expert-group/social_
impact/members_en.pdf

Η μεθοδολογία αξιολόγησης περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, με
κύρια τα εξής:
• Λειτουργικός ορισμός της κοινωνικής επιχείρησης.
• Διαμόρφωση μιας μεθοδολογίας για την κοινωνική και οικονομική επίπτωση που ενέχει η λειτουργία μιας κοινωνικής επιχείρησης.
• Ανάπτυξη τραπεζικών και πιστοληπτικών κριτηρίων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, που να ευνοούν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση,
να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητές τους και να μη στρεβλώνουν τον
ανταγωνισμό στην Ενιαία Αγορά.
• Διαμόρφωση ξεκάθαρου και λειτουργικού θεσμικού πλαισίου για την
θεσμοθέτηση των Ευρωπαϊκών Ταμείων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (European Social Entrepreneurship Funds EuSEFs).
Φαίνεται ξεκάθαρα πως δε μπορούμε να έχουμε μια Ενιαία Αγορά Κοινωνικής Οικονομίας στην Ευρώπη, αν επιτρέψουμε την ανάδυση θεσμών και
χρηματοδοτικών μεθόδων που κατόπιν θα είναι δύσκολο να συγχρονιστούν,
να συνεργαστούν και να συμβάλλουν στην κοινή κατεύθυνση που ορίζει η
«Στρατηγική Ευρώπη 2020» και η Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ. Μιλώντας πιο πρακτικά, καταλαβαίνει κανείς πως τώρα η Ευρώπη και οι χρηματοδοτήσεις της στρέφονται στον κοινωνικό τομέα, στην επιχειρηματικότητα
των πολλών και την βιώσιμη απασχόληση, που πλήττονται βαριά από την
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κρίση. Τα συμφέροντα είναι πολλά και έτσι εξηγείται η κινητοποίηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα πεδίο που μέχρι πρότινος ήταν αποκλειστικότητα των εθνικών πολιτικών. Η επιχειρηματικότητα και η απασχόληση θα
αποτελέσουν τη νέα «βαριά βιομηχανία» της πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το μείζον πολιτικό στοίχημα σε εθνικό επίπεδο.
Η ανάπτυξη χρηματοδοτικών θεσμών πρέπει να γίνει λελογισμένα. Ως
τώρα, είχαμε μια περιορισμένη ποικιλία ειδικών ταμείων και κοινωνικών
τραπεζών στην Ευρώπη ή για την Ευρώπη, αλλά η οικοδόμηση κεντρικών
πολιτικών και η κινητοποίηση μεγάλων κεφαλαίων θα δημιουργήσει κεντρόφυγες δυνάμεις στην αγορά και οφείλουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις.
Οι διεργασίες της Υπό-Ομάδας του GECES είναι απόρρητες για ευνόητους λόγους. Αυτό που μπορώ να εκθέσω εδώ είναι η δική μου γενική προσέγγιση στην πολιτική συζήτηση που ήδη εξελίσσεται σχετικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο που
θέλω να επισημάνω είναι πως αναπόφευκτα η ακαδημαϊκή ανάλυση και η
πολιτική θα συναντηθούν. Εμφανίζεται τώρα ο παράγων «χρηματοδότηση»
πιο εμφανώς από ποτέ. Αναγκαστικά οι θεωρητικές συζητήσεις για το τι είναι
κοινωνική επιχείρηση θα εκβάλλουν στο χρηματοπιστωτικό τους ισοδύναμο:
• Τι είναι ένα κοινωνικό ταμείο ή μια κοινωνική τράπεζα;
• Πώς οφείλουν να είναι διαρρυθμισμένα και να λειτουργούν ειδικά ταμεία για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας;
• Με ποια κριτήρια θα δανείζονται οι κοινωνικές επιχειρήσεις;
• Πώς θα αξιολογεί κανείς τη λειτουργία και το έργο τους;
Οφείλουμε να καταλάβουμε πως μια νέα μεγάλη αγορά γεννιέται σήμερα.
Η βαθιά και δομική κρίση, οι τρόμοι και οι δονήσεις της έφεραν στο κέντρο
της ατζέντας την κοινωνική οικονομία. Ο παράγων «οικονομία» τώρα γίνεται περισσότερο αισθητός και η συζήτηση για την κοινωνική οικονομία παύει να είναι ονειροπόλος, θεωρητική, «κοινωνιολογική» και ιδεαλιστική. Η
πολιτική της σημασία φεύγει από το επίπεδο της εκλαϊκευμένης ιδεολογίας
και συνδέεται με κάτι το πρακτικό.
Ειδικά για τη χώρα μας, ευελπιστώ πως θα υπάρξει ιδιαίτερη κινητοποίηση και θα αξιοποιήσουμε ως οφείλουμε την ιδιαίτερη πολιτική συγκυρία,
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και την ανεπτυγμένη τεχνογνωσία στην οποία
έχουμε πρόσβαση. Σήμερα, η ένταση της γνώσης και η ένταση των προσπαθειών ταυτίζονται.
Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία
Το Πρόγραμμα για την Κοινωνική Αλλαγή και Καινοτομία (Programme for
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Social Change and Innovation PSCI) είναι ένα εργαλείο υπό τον άμεσο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σκοπός του είναι να υποστηρίξει την απασχόληση και την κοινωνική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεί τον
τρίτο πυλώνα της Πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Απασχόληση και την Κοινωνική Ενσωμάτωση 2014-2020, μαζί με το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.
Το PSCI φιλοδοξεί να αποτελέσει μια βιώσιμη απάντηση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στις υφιστάμενες προκλήσεις της νέας οικονομίας και στην πρωτόγνωρη σφοδρότητα της οικονομικής κρίσης που πλήττει με ένταση τα κράτη
μέλη και ιδίως τις οικονομίες του ευρωπαϊκού νότου. Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής τίθενται προβλήματα διαρθρωτικά, οικονομικά και κοινωνικά:
• Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ιδιαίτερα μεταξύ των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση, των νέων, των ηλικιωμένων εργαζομένων, των μεταναστών και
των ατόμων με αναπηρίες
• Η όλο και περισσότερο κατακερματισμένη αγορά εργασίας, στην οποία
εμφανίζονται πιο ευέλικτα εργασιακά πρότυπα και άλλες προκλήσεις που
έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια της απασχόλησης και στις συνθήκες εργασίας
• Το συρρικνούμενο εργατικό δυναμικό και η αυξανόμενη πίεση στα συστήματα κοινωνικής προστασίας ως αποτέλεσμα της δημογραφικής αλλαγής
• Οι δυσκολίες στο συνδυασμό επαγγελματικής ζωής και ευθυνών φροντίδας και στην επίτευξη μιας βιώσιμης εξισορρόπησης ζωής-εργασίας, που
παρεμποδίζουν την προσωπική και οικογενειακή ανάπτυξη
• Ο απαράδεκτα μεγάλος αριθμός ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας και σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού (European Union
Programme for Social Change and Innovation, 2012, 2).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνδυάσει τρείς ήδη υφιστάμενους πυλώνες πολιτικής στο πλαίσιο του PSCI:
• To πρόγραμμα Progress, που εξασφαλίζει ορθή ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ζητήματα πολιτικής, μέσα από την έρευνα και συλλογή
στοιχείων σχετικά με τις συναφείς εξελίξεις της πολιτικής, την παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν τα κράτη μέλη στην επιδίωξη των κοινών προτεραιοτήτων και στόχων της Ένωσης,
τη διασφάλιση αποτελεσματικής και ομοιόμορφης εφαρμογής της νομοθεσίας της Ένωσης, καθώς και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της Ένωσης
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σχετικά με τις συνθήκες εργασίας βάσει των αρχών της έξυπνης νομοθεσίας.
• Tο EURES, που αποσκοπεί να ενισχύσει τη διαφάνεια της αγοράς εργασίας
σε δι-ευρωπαϊκό επίπεδο, καθιστώντας τις κενές θέσεις εργασίας διαθέσιμες
μέσω της πύλης του EURES για την επαγγελματική κινητικότητα και να παράσχει στήριξη για υπηρεσίες πληροφόρησης, παροχής συμβουλών και καθοδήγησης σε εθνικό και σε διασυνοριακό επίπεδο.
• Tον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Μικροχρηματοδοτήσεων Progress για την
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη που επιδιώκει να ενισχυθεί η θεσμική ικανότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ιδιαίτερα των μη τραπεζικών μικροχρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων), ώστε να καλύπτουν το κόστος
έναρξης λειτουργίας και τη χρηματοδότηση για τη χορήγηση δανείων σε
ομάδες-στόχους υψηλού κινδύνου.
Οι βασικοί στόχοι του PSCI είναι:
α) Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της Ένωσης στον τομέα της
απασχόλησης, στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα των συνθηκών εργασίας από τους βασικούς αρμόδιους για τη χάραξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό
και εθνικό επίπεδο, καθώς και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να
ασκείται συγκεκριμένη και συντονισμένη δράση τόσο σε επίπεδο Ένωσης
όσο και σε επίπεδο κρατών μελών.
β) Υποστήριξη της ανάπτυξης κατάλληλων, προσιτών και αποτελεσματικών
συστημάτων κοινωνικής προστασίας και αγορών εργασίας και διευκόλυνση
της πολιτικής μεταρρύθμισης, με την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, της αμοιβαίας μάθησης και της κοινωνικής καινοτομίας.
γ) Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της Ένωσης σύμφωνα με τις αρχές της
«έξυπνης νομοθεσίας» και διασφάλιση ότι η νομοθεσία της Ένωσης σε θέματα σχετικά με τις συνθήκες εργασίας εφαρμόζεται αποτελεσματικά.
δ) Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας των εργαζομένων και αύξηση
των ευκαιριών απασχόλησης με την ανάπτυξη αγορών εργασίας εντός της
Ένωσης, ανοιχτών για όλους και προσπελάσιμων από όλους.
ε) Προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης με την αύξηση
της διαθεσιμότητας μικροχρηματοδότησης και της προσβασιμότητας σ’ αυτήν για τις ευάλωτες ομάδες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και με την αύξηση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις κοινωνικής
οικονομίας.
Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
Στην Υπό-Ομάδα του GECES σχεδιάζουμε το χρηματοδοτικό μέλλον της
κοινωνικής οικονομίας στην Ευρώπη για τις επόμενες δεκαετίες, επεκτείνο-
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ντας τον ορίζοντα κάλυψης του Προγράμματος για την Κοινωνική Αλλαγή
και Καινοτομία σε νέες θεσμικές ρυθμίσεις και με νέους θεσμούς-εργαλεία
πολιτικής. Κεντρικός θεσμός για την παροχή ρευστότητας ειδικά στις μικρομεσαίες κοινωνικές επιχειρήσεις φιλοδοξούμε να είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (European Social Entrepreneurship Fund
EuSEF).
Μαζί με τα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρόσβαση σε χρηματοδοτικές πηγές, οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας υφίστανται και έναν ιδιότυπο αποκλεισμό από τον εμπορικό τραπεζικό κλάδο. Οι ιδιωτικές εμπορικές τράπεζες
θεωρούν λανθασμένα πως οι πιστωτικές επισφάλειες των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι αυξημένες σε σχέση με αυτές των συμβατικών μικρομεσαίων, κάτι που αποδεικνύεται πως δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Όμως, το
πρόβλημα παραμένει και η οικοδόμηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών καναλιών είναι επιβεβλημένη.
Τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα είναι κοινωνικές τράπεζες ιδιωτικού χαρακτήρα. Το 70% των χορηγήσεών τους θα
πρέπει να κατευθύνεται σε κοινωνικές επιχειρήσεις με αυστηρά τραπεζικά
κριτήρια, προσαρμοσμένα στον ιδιαίτερο χαρακτήρα που αυτές έχουν, συνδυάζοντας οικονομικούς με κοινωνικούς σκοπούς. Μένει να μελετηθεί το εύρος των εμπορικών δραστηριοτήτων που θα τους επιτραπούν. Επίσης, οφείλουμε να καθορίσουμε επακριβώς τα ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας τους,
την επάρκεια των διαχειριστών τους και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου
τους. Συνάμα, οι αυτονόητοι τραπεζικοί περιορισμοί δε θα πρέπει να εμποδίζουν αδικαιολόγητα την κοινωνική τους σημασία, ως φορέων κοινωνικής
επένδυσης.
Το κλειδί της επιτυχίας των EuSEFs θα είναι η χρηστή τους διοίκηση και
η ορθή πολιτική παροχών προς τους δικαιούχους. Η βιωσιμότητα των τραπεζών αυτών και η ανταποδοτικότητα των επενδύσεών τους θα εξαρτηθεί
από ένα σύνολο παραγόντων που τώρα έχουμε θέσει υπό εξαντλητική μελέτη. Ποιος θα είναι ο πληθυσμός των δικαιούχων χρηματοδότησης; Θα είναι
κάποιος συγκεκριμένος νομικός τύπος και πώς θα συμβιβαστεί η θεσμική
ποικιλία σε τόσα κράτη μέλη; Μιλώντας για τραπεζικά κριτήρια, θα πρέπει
να αποκρυσταλλωθεί τι εννοούμε όταν λέμε «αξιολόγηση», «βιωσιμότητα»,
«επιδόσεις», «αξιόχρεο» όταν μιλούμε για κοινωνικές επιχειρήσεις ή οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας.
Ευαίσθητα ζητήματα, που με λάθος χειρισμούς ή απρονοησία μπορούν
να δημιουργήσουν στρεβλές πρακτικές, «φούσκες» και εν γένει το αντίθετο
αποτέλεσμα από αυτό που σχεδιάζουν οι νομοθέτες του Ευρωπαϊκού Κοι-
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νοβουλίου. Ταυτόχρονα, η θεσμοθέτηση μια νέας μορφής τράπεζας και ο
αυστηρός καθορισμός του πεδίου δραστηριοτήτων της είναι από μόνα τους
μείζονα ζητήματα για τον χρηματοπιστωτικό κλάδο της αγοράς. Πρέπει να
αποφευχθεί η στρέβλωση του υγιούς ανταγωνισμού, να εξασφαλιστούν οι
υποχρεώσεις διαφάνειας και λογοδοσίας και να μελετηθεί σε πραγματικό
χρόνο οποιαδήποτε αναδυόμενη πρακτική που θα έθετε σε κίνδυνο τους
γενικούς και ειδικότερους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(EC, European Social Entrepreneurship Funds, 2012).
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Κοινωνική Οικονομία & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα:
Εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση
στελεχών Κοινωνικών Επιχειρήσεων
Περίληψη
Η συνοπτική αυτή μελέτη προσδιορίζει το επίπεδο αλλά και τον χαρακτήρα
των φορέων της κοινωνικής οικονομίας και δη των κοινωνικών επιχειρήσεων,
από την οπτική της σύνδεσής τους με την εκπαίδευση–κατάρτιση και απασχόληση. Με γνώμονα τη διεθνή και ελληνική εμπειρία και με βάση τα ποσοτικά
στοιχεία ερευνητικών έργων, δείχνει ότι η κοινωνική οικονομία και οι κοινωνικές επιχειρήσεις σήμερα συνδέονται με την ενδυνάμωση του κοινωνικοοικονομικού συστήματος, αφού ενισχύουν την απασχόληση με τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας. Τα στελέχη που στη παρούσα φάση αλλά και μελλοντικά θα
στελεχώσουν αυτές τις επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδώσουν στο χαρακτήρα της κοινωνικής οικονομίας νέα δυναμική, κρίνεται απαραίτητο να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν κατάλληλα, έτσι ώστε να εισχωρήσουν σ’ αυτόν τον πολυσύνθετο τομέα εργασίας με ικανές δεξιότητες δράσης, που ο ίδιος
ο χώρος επιτάσσει. Μελλοντικά φαίνεται ότι οι φορείς κοινωνικής οικονομίας
θα μπορέσουν να ενισχυθούν, εάν και εφόσον τα θεωρητικά και επίκτητα ζητήματα που ανακύπτουν αντιμετωπιστούν ανάλογα από τις υιοθετούμενες ανά
περίπτωση πολιτικές αλλά και από το βαθμό κοινωνικής αποδοχής-συμμετοχής των εμπλεκόμενων φορέων.
«Υπάρχουν τόσες πολλές όψεις της καλής κοινωνίας.
Η κοινωνία της ρουτίνας πάντως δεν είναι μία απ’ αυτές».
J.K. Galbraith
1. Οι νέες προκλήσεις στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής

Η

ιεράρχηση αλλά και η κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, αποτελούν σήμερα καίρια ζητήματα της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό πορεύεται παράλληλα με την αμφι-
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σβήτηση του ρόλου του κράτους πρόνοιας σε πολλές σύγχρονες κοινωνίες
και επομένως, με την ανάγκη υιοθέτησης νέων μορφών οργάνωσης της κοινωνικής προστασίας στα πλαίσια λειτουργικών, αναδιανεμητικών, κανονιστικών και θεσμικών επαναχαράξεων (Σακελαρόπουλος, 1999, 2003). Τα
φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού, τα οποία δεν αποτελούν πλέον γνώρισμα των αναπτυσσόμενων χωρών αλλά και των οικονομικά αναπτυγμένων
κοινωνιών, επιτάσσουν την υιοθέτηση κοινωνικών μέτρων που ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις της κοινωνίας των 2/3 (Πανούσης, 2001). Η κοινωνική ανασφάλεια, η ανεργία, η αβέβαιη απασχόληση και τα λογής φαινόμενα
κοινωνικής παθογένειας είναι μόνο μερικές από τις παραπάνω επιπτώσεις.
Οι σύγχρονες πλουραλιστικές αντιλήψεις για την κοινωνική πολιτική και
το κράτος πρόνοιας αναζητούν ένα νέο σύνθετο πλέγμα σχέσεων και δράσεων που αναδύεται μέσα από την κοινωνία πολιτών και την ενεργοποίηση
της ανθρώπινης βούλησης, πέρα από το παραδοσιακό ρόλο του κράτους και
της αγοράς.
Η κοινωνική πολιτική και το κράτος πρόνοιας συνδέθηκαν κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα μ’ ένα τρίτο σύστημα, το οποίο τις τελευταίες τρεις
δεκαετίες βρίσκεται σε άνθιση (Kendall, Knapp, 2000). Μεταξύ του κράτους
και του αγοραίου τομέα, εξελίχθηκε ένας «τρίτος πόλος», ο οποίος συνδέθηκε με μια σημαντική αύξηση στον αριθμό και στη μορφή – δομή πολλών
τύπων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που άρχισαν να λειτουργούν από τη
δεκαετία του ΄70 κυρίως, σε πολλές χώρες. (Στραβοσκούφης, 2004: 207).
Αξίζει ωστόσο ν’ αναφερθεί ότι η διεθνής βιβλιογραφία αναφορικά με τον
εννοιολογικό προσδιορισμό, δεν έχει καταφέρει να αποδώσει σ’ αυτή την
πολυδιάστατη πραγματικότητα έναν ενιαίο και κοινά αποδεκτό ορισμό, δεδομένου της πολυπλοκότητας των λειτουργικών μορφών αλλά και των τομέων δράσεων που υπογραμμίζουν τη λειτουργία των οργανώσεων που συστήνουν τον επονομαζόμενο «τρίτο τομέα».
Τα τελευταία χρόνια, στα πλαίσια του συνεχιζόμενου εκσυγχρονισμού
και αναμόρφωσής του παραπάνω όρου, έχει εισαχθεί ο όρος «κοινωνική οικονομία», με σκοπό την αποτελεσματικότερη προσέγγιση του οικονομικού
στοιχείου με το αντίστοιχο κοινωνικό στις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας μεταξύ άλλων αφορά: α) τους συνεταιρισμούς, β) τις αμοιβαίες οργανώσεις
– αλληλοβοηθητικά ταμεία και γ) γενικότερα τις μη κερδοσκοπικές ενώσεις
(ΜΚΟ, εθελοντικές οργανώσεις, οργανώσεις κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής ανάπτυξης, σωματεία, συμπεριλαμβανομένου και των οργανώσεων
αλληλοασφάλισης κλπ), (Archambault,1997, Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας,
2002: 216).
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Η προσπάθεια προσδιορισμού της κοινωνικής οικονομίας περιπλέκεται
μέσα από την ποικιλία των οργανωτικών μορφών που έχουν υιοθετήσει διάφορες χώρες (Birch and Whittam, 2006). Σε πολύ βασικό επίπεδο και χωρίς
εμπλοκή σε λειτουργικούς προσδιορισμούς, η κοινωνική οικονομία μπορεί
να θεωρηθεί ως οικονομική δραστηριότητα που εκτελείται από τις οργανώσεις που δεν αποσκοπούν στο κέρδος, μακριά από κυβερνητικές ποδηγετήσεις και αντιπροσωπεύουν έναν τρίτο τομέα – σύστημα μεταξύ αγοράς και
κράτους (Anheier and Ben-Ner, 1997). Ήδη από το τέλος του 19ου αιώνα,
ο όρος κοινωνική οικονομία αναζητείται σποραδικά, κυρίως όμως στον αγγλοσαξονικό κόσμο, η κοινωνική οικονομία ως όρος χρησιμοποιείται ευρύτατα στη δεκαετία του ΄90, αντί πλέον του τρίτου ή εθελοντικού τομέα (NEF,
2001).
Το στοιχείο της απαγόρευσης της διανομής της περιουσίας στα μέλη των
οργανώσεων, η οποία προορίζεται για κοινωνικές δράσεις, είναι γενικά το
κοινό στοιχείο που προσελκύει στο πεδίο της κοινωνικής οικονομίας πολλές
οργανώσεις. Ωστόσο, τα πολλαπλά δομικά και μορφικά στοιχεία των οργανώσεων διαφοροποιούν ενίοτε τα δεδομένα και περιπλέκουν την εννοιολογική προσέγγιση του τρίτου τομέα και της κοινωνικής οικονομίας.
Προκειμένου ν’ αποφευχθεί η σύγχυση, στην παρούσα εργασία γίνεται
αποδεκτό ότι μέσω της δράσης των προαναφερόμενων ενώσεων-οργανώσεων, η κοινωνική οικονομία κινητοποιείται και ενισχύεται σημαντικά, δίνοντας ώθηση στη λειτουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενώ το κοινωνικό κεφάλαιο που απορρέει ανατροφοδοτεί την κοινωνία πολιτών που γίνεται
όλο και πιο αποτελεσματική στην επιδίωξη ενός συγκριτικού πλεονεκτήματος στα πλαίσια της ανάπτυξης των κοινωνικών δικτύων (Στραβοσκούφης,
2006,105).
2. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις
Οι σημαντικότερες κοινωνικές αλλαγές αλλά και οι σύγχρονες προκλήσεις
όπως το περιβάλλον, η υπανάπτυξη, ο γηραιός πληθυσμός, η αστική αποσύνθεση, η παραβατικότητα, οι νέες τεχνολογίες πληροφοριών, η οικονομική παγκοσμιοποίηση αποτελούν σήμερα βασικά γνωστικά αντικείμενα. Ως
αντικείμενα ακαδημαϊκής μελέτης αλλά και ως σύγχρονα θέματα κοινωνικού προβληματισμού, πορεύονται παράλληλα με την εμφάνιση πολλών νέων
πρωτοβουλιών και νέων μορφών κοινωνικής δράσης. Οι εκφράσεις πολλών
αναδυόμενων κοινωνικών κινημάτων και ενώσεων προβληματισμού, ως
γρήγορη απάντηση της κοινωνίας στις παραπάνω προκλήσεις, αντανακλά τη
δυναμική των κοινωνικών ομάδων για συμμετοχή σε ενώσεις που στη σύγ-
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χρονη μορφή τους μπορούν να πάρουν τη μορφή κοινωνικών επιχειρήσεων.
Στη διεθνή βιβλιογραφία, στη βάση μελέτης των παραμέτρων της κοινωνικής οικονομίας, οι κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται ως ένας νέος,
εναλλακτικός και καινοτόμος θεσμός, ικανός να υπερνικήσει τις αποτυχίες
της λειτουργίας της παραδοσιακής αγοράς εργασίας, αλλά και των πολιτικών
αυτής. Στη βάση της λειτουργίας αυτού του θεσμού, αυτές οι επιχειρήσεις
συγκρινόμενες με άλλα συμβατά πολιτικά μέτρα εργασίας: α) στοχεύουν
στην κατάρτιση και την απασχόληση των άμεσα μειονεκτούντων εργαζομένων με σταθερό ή προσωρινό χαρακτήρα, β) στοχεύουν στην περαιτέρω
παραγωγικότητα και όχι μόνο στην ελαχιστοποίηση των δαπανών εργασίας,
και γ) υποστηρίζουν την απασχόληση μέσα σ’ ένα περιβάλλον εξειδικευμένο
που αφορά στην ενσωμάτωση των μειονεκτούντων εργαζομένων (Stryjan,
2004, 2006).
Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, ο όρος «κοινωνικός επιχειρηματίας» δεν
προορίζεται να προωθήσει τη νοοτροπία που είναι κοινή για τις μεγάλες επιχειρησιακές εταιρίες. Για πολλούς παραδοσιακούς επιχειρηματίες εξάλλου
αυτό δεν είναι το αρχικό κίνητρο. Η επικέντρωση του επιχειρηματικού πνεύματος με το «κοινωνικό στοιχείο», είναι ίσως και το ζητούμενο (Sullivan et
al, 2002,86). Η κοινωνική επιχειρηματικότητα εστιάζει σε μία κοινωνική
αλλαγή που η επίτευξη του κέρδους ως στόχο, αντικαθίσταται με την επένδυση «όλων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και
των οικονομικών δραστηριοτήτων, με σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αλλά και της ευθύνης για το περιβάλλον που στηρίζει ουσιαστικά τον ίδιο
τον άνθρωπο» (Humphries and Grant, 2005,46). Το «κοινωνικό κατασκεύασμα» του εναλλακτικού επιχειρηματικού πνεύματος έχει σοβαρές δυνατότητες, προκειμένου να κινητοποιηθούν όχι μόνο οι πόροι προς την επιδίωξη
απόκτησης κοινωνικών αγαθών, αλλά και νέα σκέψη που θα οριοθετεί διαφορετικά την οικονομία γενικά και τις οικονομικές συναλλαγές ειδικότερα.
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, άμεσα συνυφασμένες με πλέγμα δραστηριοτήτων το οποίο κατευθύνεται σε οικονομικές συναλλαγές για κοινωνικούς
λόγους, παρέχουν εφαλτήρια μέσω των οποίων διαφορετικές οργανώσεις,
κοινότητες και ομάδες διατυπώνουν την ανάγκη να λειτουργήσουν σε διαφορετικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές σφαίρες. Αναζητώντας νέους κοινωνικούς σκοπούς, διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην τοπική
ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου (Pearce, 2003, Hudson, 2005).
Συνέπεια του πλουραλισμού των οργανώσεων αυτών είναι το ισχυρό
χαρακτηριστικό των δεσμών μεταξύ των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας. Σε περίπτωση που αποδυναμωθεί, αποδυναμώνεται και ένα μέρος της κοινότητας ή χάνεται μελλοντικά μια σημαντική θέση απασχόλη-
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σης (Eikenberry and Kluver,2004). Κατά συνέπεια μια ιδιαίτερη πτυχή των
κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η δυνατότητα να συνεργαστούν συχνά με
ανόμοιους ανθρώπους, ομάδες και οργανώσεις, προωθώντας διάφορα αναπτυσσόμενα ενδιαφέροντα προς αναζήτηση ενός συγκεκριμένου κοινωνικού στόχου ή μιας κοινωνικής αξίας, όπως είναι η απασχόληση (Peredo and
McLean, 2006).
Η κοινωνική επιχείρηση αφορά στο κάθε φυσικό πρόσωπο ή φορέα οι
οποίοι χρησιμοποιούν «εισοδηματικές στρατηγικές στη βάση επιδίωξης ενός
κοινωνικού στόχου» (Boschee and McClurg, 2003, 3). Στην προκειμένη περίπτωση την τόνωση της απασχόλησης. Διαφέρει από την παραδοσιακή επιχείρηση στην προώθηση αυτού του ζητήματος σε δύο σημαντικά στοιχεία:
α) Οι παραδοσιακοί επιχειρηματίες ακόμα και όταν ενεργούν σε ορισμένες περιπτώσεις (στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης), οι προσπάθειές τους είναι έμμεσα συνδεμένες με τα κοινωνικά προβλήματα, όπως
η ανεργία. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες απασχολούν άμεσα άτομα στο πλαίσιο καταπολέμησης της εξελικτικής και επαγγελματικής υστέρησης. Άτομα
με χρόνιες φυσικές αναπηρίες, με φυσικές ειδικές ανάγκες παρέχουν ακόμα
και υπηρεσίες οικιακής φροντίδας σε άτομα που χρειάζονται επίσης σωματική και ψυχολογική υποστήριξη.
β) Στην περίπτωση των παραδοσιακών επιχειρηματιών τα ποσοτικά και
ποιοτικά στοιχεία της επιχείρησης αποτιμώνται με βάση τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. Η επιτυχία ή η αποτυχία των επιχειρήσεων καθορίζεται
πρωτίστως από τη δυνατότητα παραγωγής κερδών για τους ιδιοκτήτες-μετόχους, μέσω του συνόλου των εργαζομένων, πέρα από στρατηγικούς κοινωνικούς στόχους. Η κοινωνική επιχείρηση οδηγείται από μια συγκεκριμένη
γραμμή πλεύσης, ένα μίγμα οικονομικών και κοινωνικών σκοπών. Η συνολική αποδοτικότητα των απασχολούμενων μετουσιώνεται σε στρατηγική
επανεπένδυσης κερδών, παρά σε διαδικασία διανομής τους προς τα μέλη και
τα διοικητικά στελέχη (Boschee and McClurg, 2003).
Οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας και οι κοινωνικές επιχειρήσεις
παράγουν αγαθά και υπηρεσίες προκειμένου να ικανοποιήσουν τις επίκτητες
ανάγκες των ανθρώπων που παράγουν έργο μέσα σ’ αυτές τις οργανώσεις.
(Anheier and Ben-Ner,1997). Συνεχής στόχος είναι η απασχόληση στις παραπάνω οργανώσεις να ενισχύεται συνεχώς από τη διαρκή εμπειρία αλληλεπίδρασης με την οργάνωση (Salamon and Anheier,1996).
Επομένως, παράγουν οφέλη που πρέπει να προσδιοριστούν και να μετρηθούν, όχι μόνο στο άτομο αλλά και στην κοινωνία όπως λ.χ. μείωση των
πραγματικών οικονομικών δαπανών, οι οποίες συνδέονται πρωτίστως με την
ανεργία, (δημόσιες δαπάνες στις υπηρεσίες για τους ανέργους, αποζημίωση
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ανεργίας, υγειονομική περίθαλψη, κοινωνικές υπηρεσίες κοκ.), δαπάνες δηλαδή που μειώνονται μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα αυτής της βελτιωμένης μορφής απασχόλησης.
Έως την αυγή της νέας χιλιετίας, μετριούνταν περισσότερες από 7 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης στους φορείς της κοινωνικής οικονομίας και
των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αντιπροσωπεύοντας δηλαδή σήμερα το 39%
του συνολικού αριθμού ανέργων που υπάρχουν στην Ε.Ε. Περισσότερο δηλαδή και από το συνολικό αριθμών των εργαζομένων στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. Το 1/3 δηλαδή του συνολικού αριθμού των αυτοαπασχολούμενων στην Ε.Ε. Προσεγγίζοντας 3 φορές τον αριθμό των εργαζομένων στη
βιομηχανία τροφίμων και ποτών και 4 φορές των αριθμό των απασχολούμενων στις υπηρεσίες τυπογραφικών τεχνών και εκδόσεων, στον ίδιο γεωγραφικό χώρο (OECD, 1999, Policy Research Institute, 1999).
Μολαταύτα, επειδή τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία ποικίλλουν για
κάθε χώρα της ευρωζώνης και επειδή ο πολυσύνθετος αυτός τομέας κατανοείται πολλές φορές με διαφορετικά κριτήρια από κάθε κλάδο, φορέα και
θεσμό ανά χώρα, κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν οι παράμετροί του και σε
επίπεδο εκπαίδευσης - κατάρτισης. Η παραγωγή γνώσης και ανάλυσης ιδεολογικών ρευμάτων αλλά και η κατανόηση αυτού του πολυσύνθετου χώρου
πέρα από τις κυρίαρχες πολιτικές-κοινωνικές τάσεις, κρίνεται ιδιαιτέρως
χρήσιμο εργαλείο προκειμένου τα άτομα που θα στελεχώσουν μελλοντικά
τις οργανώσεις αυτού του τομέα να προσεγγίζουν αποδοτικότερα τους τρόπους λειτουργίας και δράσης τους.
3. Το επιχειρηματικό σχέδιο κοινωνικής δράσης
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζονται από πολλούς στην Ευρώπη ως
παρόμοιες με τις συνηθισμένες επιχειρήσεις, αν και με μερικές σημαντικές
διαφορές. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με νεότερες μελέτες που
αφορούν τη γηραιά ήπειρο (και κυρίως τη Μ. Βρετανία) μπορούν να είναι
80-90% παρόμοιες με τις άλλες επιχειρήσεις. Το υπόλοιπο 10-20% αναφέρεται στη διαφορά - παράγοντα της «κοινωνικής παρέμβασης» που πιθανώς
φέρνει τη «ρήξη» με το παρελθόν. Η επιχειρησιακή φιλοσοφία αλλά και η
τήρηση μίας κοινωνικοοικονομικής γραμμής που διαγράφεται απέναντι από
τις συμβατικές επιχειρήσεις οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα ζητήματα, είναι η ειδοποιός διαφορά (DTI, 2002).
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις. Είναι κοινωνικές επιχειρήσεις. Απαιτούν κοινωνικά επιχειρηματικά σχέδια και όχι
εμπορικά σχέδια. Απαιτούν υποστήριξη και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς
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που απεικονίζουν τις αξίες για τις οποίες δημιουργήθηκαν (Pearce, 2003).
Ένα κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να καταδεικνύει ότι είναι βιώσιμο και επιτεύξιμο και ότι οι κοινωνικοί στόχοι του είναι συμβατοί και
επίσης επιτεύξιμοι. Ένα κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο έχει στόχους κοινωνικής απόδοσης συσχετισμένους με στόχους επιχειρησιακής απόδοσης
(στο ίδιο, 2003, 93). Το κοινωνικό επιχειρηματικό σχέδιο επομένως, πρέπει
ν’ απεικονίζει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να περιχαρακώνουν
μια κοινωνική επιχείρηση σε αντιδιαστολή με μια εμπορική επιχείρηση (στο
ίδιο, 2003). Ειδικότερα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι μεταξύ άλλων τα
ακόλουθα: (Conway, 2008).
• Το κοινωνικό σύστημα αξιών της επιχείρησης (ειδικό πλαίσιο αποστολής, δημοκρατική συμπερίληψη αποφάσεων, ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών).
• Η οικονομική διαχείριση (κοινωνικός διαχειριστικός έλεγχος, κοινωνικό κόστος, πηγές χρηματοδότησης). Σε ότι αφορά τη συσσώρευση κεφαλαίου προκύπτουν πολλά ζητήματα. Θα προέλθουν όταν η επιχείρηση αποκτήσει κοινωνικό προφίλ και δεν θα υπάρχει καμία προσωπική
αποταμίευση και καμία ιδιοκτησιακή επιδίωξη; Θα προέλθει από την
είδηση ότι μία καινούργια μορφή επιχείρησης ανοίγεται στην αγορά; Ο
εμπορικός τομέας θα αγνοήσει αυτή τη μορφή επιχείρησης θεωρώντας
τα περιθώρια της αγορά σήμερα στενά και παρακινδυνευμένα; Θα προέλθει από βάσεις πελατών; Ή τέλος από το ξεπερασμένο γεγονός ότι το
«αφελές» συμβατικό πρότυπο επιχειρηματικότητας προσφέρει υπηρεσίες και αγαθά στις κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα πολύ πιο πέρα από το κόστος προκειμένου να υπάρξει έτσι μία ικανοποιητική επιστροφή κεφαλαίων; (Phillips, 2006).
• Η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού (διορισμός διευθυντών και μελών διοικητικού συμβουλίου στελέχη, εθελοντές, προσωπικό μερικής
απασχόλησης, πελάτες, διαχείριση πολιτιστικών κυρίως εντάσεων).
• Τα νομικά θέματα (νομικό καθεστώς, ad hoc νομικά ζητήματα).
• Το μάρκετινγκ (διαχείριση αποστολής, διαχείριση ευπαθών ομάδων, δικτύωση και συνεργασία).
Το στοιχείο της δημοκρατικής δομής είναι η βασική σφραγίδα μιας κοινωνικής επιχείρησης που οι χρηματοδότες μπορούν σίγουρα να εκτιμήσουν. Το
επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να καταστήσει σαφές πώς η κοινωνική επιχείρηση λειτουργεί με μια δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων που
περιλαμβάνει ενδεχομένως το προσωπικό, τους πελάτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη (Dees, Emerson, Economy, 2001).
Πολλές εκ των επιχειρήσεων δεν έχουν επαρκές επιχειρηματικό σχέδιο,
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ενώ δεν ακολουθούν συγκροτημένες μελέτες που θα μπορούσαν να αποβούν
χρήσιμες για την υλοποίηση των δράσεων. Τα ποσοστά αυτών των επιχειρήσεων π.χ. στην Μ. Βρετανία, σύμφωνα με μελέτες κυμαίνονται από 40%
έως 83% (Georgellis, Joyce, 2000, Naffziger, Kuratko, 1991). Όλες οι αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γρήγορες και ευκαιριακές, φαίνεται να περιστρέφονται γύρω από τον επιχειρηματία και υπάρχει χαμηλή εμπιστοσύνη
στον προγραμματισμό (Curran, 1996). Λίγες επιχειρήσεις (10%) μπορούσαν
να εκτιμήσουν το κοινωνικοοικονομικό, πολιτικό και τεχνολογικό περιβάλλον και μόνο το 20% ήταν σε θέση να μελετήσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία της επιχείρησης αλλά και των δράσεών της (Georgellis, Joyce, 2000).
Ο βασικός άξονας του επιχειρηματικού σχεδίου για μια κοινωνική επιχείρηση είναι να προσελκύσει επενδυτές προκειμένου να ξεκινήσουν έργα που
βασίζονται σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές μεταξύ των ενδιαφερομένων
μερών (Hodgetts, Kuratko, 2001). Είναι επίσης σαφές από τις μελέτες που
διερευνούν τις κοινωνικές επιχειρήσεις, ότι το σύνολο της διοίκησης αλλά
και του προσωπικού, επιχειρούν «διαισθητική» εφαρμογή επιχειρησιακού
προγραμματισμού, με προφανές χαμηλό επίπεδο εφαρμογής (Stonehouse,
Pemberton, 2002, Bull, Compton, 2006). Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός
είναι δηλαδή «προβληματικός» (και εξίσου κοινός και με τις εμπορικές επιχειρήσεις), λόγω ελλείψεων (πέρα από τα κεφάλαια) κυρίως στις δεξιότητες
και στο ειδικευμένο προσωπικό (Smallbone, Evans, Ekanem, Butters, 2001).
Ο επιχειρησιακός προγραμματισμός για τις κοινωνικές επιχειρήσεις έχει
ως αποτέλεσμα μια σειρά ευεργετικών εκβάσεων: σαφήνεια κατεύθυνσης,
γνώση της αγοράς, ισχυρή υποχρέωση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη και βέβαια προσέλκυση επενδύσεων (Dees, Emerson, Economy, 2001).
Τα επιχειρηματικά σχέδια διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο για το
όφελος της μελλοντικής επιτυχίας και τα νέα στελέχη των κοινωνικών επιχειρήσεων χρειάζεται να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν προκειμένου
να εκπονήσουν επιχειρηματικό σχέδιο που θα προωθεί οποιαδήποτε μορφή
νέας επιχειρηματικής δράσης. Η έλλειψη χρόνου, πείρας και οικονομικών
δεξιοτήτων φέρνει αδύναμο αποτέλεσμα (Kirby, 2003, Rae,2007).
4. Εκπαίδευση - κατάρτιση μελών μιας κοινωνικής επιχείρησης.
4.1 Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση σήμερα. Μία ενδεικτική αποτύπωση
Από την εποχή της διδασκαλίας των ιδεών του Γάλλου οικονομολόγου JeanBaptiste, που στις αρχές του 19ου αιώνα περιέγραφε τον επιχειρηματία ως
οντότητα που «μετατοπίζει τους οικονομικούς πόρους από μια περιοχή χα-
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μηλής παραγωγής στον τομέα της υψηλότερης παραγωγικότητας – μεγαλύτερης παραγωγής», η κοινωνία κάνει σήμερα ένα βήμα παραπάνω, θεωρώντας ότι το κοινωνικό επιχειρηματικό πνεύμα περιγράφει το πλαίσιο στο
οποίο η ευκαιρία παραγωγής – κέρδους είναι δεδομένη, απλά ένα σύνολο
προσωπικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών απαιτούνται πλέον για να
προσδιοριστεί το νέο της πρότυπο επιχειρηματικής δράσης με κοινωνική ευθύνη (Martin and Osberg, 2007,35)1. Οι σύγχρονες απαιτήσεις διαφοροποιούν τις μεθόδους καλλιέργειας γνώσεων πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα και επιβάλλουν νέες επιταγές εσωτερίκευσης κοινωνικοοικονομικών όρων.
Παρά τις άλλοτε αντιθετικές, άλλοτε συμβατές –εννοιολογικές και πρακτικές εφαρμογές των αρχών της κοινωνικής οικονομίας, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και το κοινωνικό επιχειρηματικό πνεύμα έχουν γίνει σήμερα
νέα πεδία μελέτης, αφού μία σειρά από τις κοινωνικές τους δραστηριότητες
καλύπτουν σημαντικές ανάγκες συγκεκριμένων κοινωνικών κατηγοριών2.
Η σύγκλιση των προσπαθειών που γίνονται κυρίως στην Ε.Ε για το πώς
η εκπαιδευτική διαδικασία σε όλους τους κλάδους θα συμπεριλάβει τα θέματα της κοινωνικής οικονομίας, είναι έκδηλη. Ακόμα και στην Ελλάδα που
τα θέματα του τρίτου τομέα αποτελούσαν μέχρι πρότινος ένα «άγνωστο επιστημονικό πεδίο», μπορεί να παρατηρηθεί ότι σε ορισμένα ελληνικά ΑΕΙ και
ΑΤΕΙ, αλλά και σε Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης δημόσια και ιδιωτικά, σε Ερευνητικά Κέντρα, μέσα από τα προγράμματα σπουδών αλλά και
μέσα από τις δράσεις Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας της Ε.Ε, αυξάνεται ο βαθμός κατανόησης των θεμάτων του τρίτου τομέα, της κοινωνικής
οικονομίας αλλά και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Ωστόσο, η υπάρχουσα γνώση και θεωρία είναι ακόμα περιορισμένη ή
πολλές φορές και συγκεχυμένη. Τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η υπάρχουσα βιβλιογραφία και αρθρογραφία πιστοποιεί αυτό το αξίωμα.
Και αυτό πολύ απλά μεταφράζεται και σε ελλιπή εκπαίδευση των στελεχών
του τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
Η περίπτωση του Muhammad Yunus, ιδρυτή της Grameen Bank και «εμπνευστή της μικρο - πίστωσης», παρέχει ένα κλασικό παράδειγμα σύγχρονου κοινωνικού επιχειρηματικού
πνεύματος. Ιδιαιτέρως, μετά την απονομή του βραβείου Νόμπελ στον Yunus το 2006, η συζήτηση για τον αναδυόμενο τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, τόσο σε ευρύτερο
όσο και σε τοπικό επίπεδο, πήρε νέα θετική τροπή.
2
Πολλές «non social entrepreneurial» προσπάθειες συμπεριλαμβάνονται στον παραπάνω
καθορισμό, και συντελούν στο γεγονός της ενίσχυσης της ανυποληψίας για αυτό το νέο θεσμό. Λόγω αυτού του κινδύνου, χρειάζονται επιμέρους αιχμηρότεροι καθορισμοί, δραστηριότητα που και η επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία επιβάλλεται ν’ αναλάβει. Βλ. περισσότερα Martin and Osberg, 2007.
1
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Η κοινωνική επιχειρηματικότητα μπορεί ενδεχομένως σε αρκετές περιπτώσεις, κυρίως στη δύση, να δανείζεται για την επίτευξη ενός σκοπού
συγκεκριμένες πολιτικές που ακολουθούνται στον επιχειρηματικό κόσμο,
ωστόσο η ευρύτερη κοινωνική αλλαγή, δεν μπορεί να προέλθει από την αντιπαράθεση μεταξύ του κοινωνικού επιχειρηματικού πνεύματος και του κοινωνικού ακτιβισμού με τις παραδοσιακές επιχειρήσεις (Sharra, 2005). Αυτό
είναι ένα ζήτημα που η εκπαίδευση των στελεχών των κοινωνικών επιχειρήσεων καλείται σίγουρα να ελέγξει.
Στο πεδίο εκπαίδευσης, οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στα κοινωνικά
ζητήματα και συνδέονται με τις κοινωνικές επιχειρήσεις προωθώντας και
αντίστοιχη κατάρτιση, αντιμετωπίζονται πολλές φορές αρνητικά, στη βάση
του «επιχειρηματία», ειδικά λόγω της ταύτισης του όρου με την επιχείρηση (Dees, 2005). Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες αλλά και οι κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως όλες οι άλλες τυπικές επιχειρήσεις, μπορούν εύκολα να χάσουν δυναμική και πόρους με απώτερη συνέπεια την αποδυνάμωσή τους
(Paton, 2006). Μορφές κατάχρησης και εκμετάλλευσης που συνοδεύονται
από την επιδίωξη των κερδών των παραδοσιακών επιχειρήσεων ασκούν πιεστικό ρόλο στην ευρύτερη αποδοχή του όρου «κοινωνική επιχειρηματικότητα» μέσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο (Dees, 2005,51).
Φαίνεται ότι οι καινοτόμες εθελοντικές πρωτοβουλίες αποτελούν κύρια
μέσα αποφυγής ή υπερνίκησης πολλών θεσμικών στερεοτύπων. Η παραδοσιακή επιχειρηματική υποδομή πρέπει ν’ αναγνωρίσει, και πολλές φορές
ακόμα και να στηρίξει τις κοινωνικές επιχειρήσεις, γιατί ένα από τα κύρια
χαρακτηριστικά του νέου κύματος των κοινωνικών επιχειρήσεων, είναι η
ποικιλομορφία στις έμπιστες μορφές δράσης, στοιχείο που εκλείπει από τη
στρατηγική των παραδοσιακών επιχειρήσεων. Ο πλουραλισμός, ο συνεχόμενος δυναμισμός, ο πειραματισμός αλλά και η ποικιλία αυτών των οργανώσεων, αν μη τι άλλο θα πρέπει ν’ αποτελέσουν μεταξύ άλλων, το βασικό
κορμό εκπαίδευσης και κατάρτισης όλων των στελεχών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον πολυμορφικό, πολυμερή, ενεργό, αλλά ακόμα και για
πολλούς, αντιφατικό, τομέα.
Το βασικό πλαίσιο κατανόησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας πρέπει να βασιστεί σε ένα τρίπτυχο εκπαίδευσης των εμπλεκομένων και μη, μερών που θα καθορίζει: α) εγγενώς μία σταθερά που αφορά άμεσα και έμμεσα στην ανισοκατανομή του εισοδήματος που προκαλεί τον αποκλεισμό, την
περιθωριοποίηση, τμημάτων του κοινωνικού συνόλου που στερείται πρώτον
τα μέσα παραγωγής και δεύτερον την πολιτική επιρροή προκειμένου να επιτύχει οποιοδήποτε μετασχηματιστικό όφελος, β) την ανάπτυξη μιας κοινωνικής πρότασης που αντιπαραθέτει τη δημιουργικότητα και την άμεση δράση
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απέναντι στην πρωτοκαθεδρία του κράτους και της αγοράς-κέρδους και γ)
τη δημιουργία μιας νέας, σταθερής ισορροπίας για την ανακούφιση της ομάδας-στόχου σε συνδυασμό με την εξασφάλιση ενός σταθερού οικοσυστήματος γύρω από μία νέα περιβαλλοντική ισορροπία που εξασφαλίζει ορισμένες
σταθερές για την κοινωνία γενικά και την ομάδα-στόχο ειδικά.
Κυρίως στον χώρο της επίσημης εκπαίδευσης, είτε αυτό αφορά στην τριτοβάθμια, είτε σε οποιαδήποτε άλλη βαθμίδα, αλλά και στην μη επίσημη άτυπη μάθηση, οι βασικοί άξονες διαμόρφωσης μιας επιχειρηματικής οντότητας κοινωνικού προσανατολισμού δύνανται να πραγματεύονται τα εξής
δέκα κύρια πεδία: α) εισαγωγή στο πνεύμα της κοινωνικής οικονομίας - κοινωνικής επιχειρηματικότητας, β) παρακολούθηση και ανάλυση πετυχημένων και μη επιχειρηματικών υποθέσεων, γ) διαμόρφωση επιχειρηματικού
περιγράμματος, δ) αναζήτηση ομάδας-στόχου, ε) τρόποι αναζήτησης πόρων,
στ) κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου, ζ) συνεργασία με όλους τους φορείς, η) προώθηση, θ) δυνατότητα αυτοσυντήρησης μέσω συνεχούς άντλησης πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, και ι) θέσπιση νέων στόχων.
Το πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας είναι ακόμα σχετικά νέο,
ειδικά στη σφαίρα της δημόσιας πολιτικής, στον τομέα της ευρύτερης αγοράς και βέβαια στον ακαδημαϊκό-εκπαιδευτικό χώρο. Το εκπαιδευτικό ενδιαφέρον γι’ αυτό το πεδίο αρχίζει να εντείνεται και να αποκτά τη σοβαρότητα που του αρμόζει πριν από περίπου μια δεκαετία. Οι περισσότερες σειρές
μαθημάτων (σε ότι αφορά την δημόσια εκπαίδευση) αλλά και οι ερευνητικές προσπάθειες, άρχισαν να εμφανίζονται κυρίως τα προηγούμενα έτη, με
την πλειοψηφία των προσπαθειών να παρατηρείται κυρίως στις Οικονομικές
Σχολές. Ωστόσο, αυτό το θέμα έχει πλέον προσελκύσει διεθνώς την προσοχή
των μελετητών και των ερευνητών. Πώς δύναται δηλαδή, το πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας να συνδεθεί στο μέλλον αποτελεσματικά με
την εκπαίδευση, αλλά και με όλες τις παραμέτρους που αφορούν στη συνολικότερη κοινωνική απασχόληση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι διάφορα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης
αλλά και νεοσύστατες κοινωνικές επιχειρήσεις διατηρούν ήδη εκπαιδευτικά
προγράμματα κατανόησης της κοινωνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας που συνέδραμαν το έργο των ενδιαφερόμενων φορέων (πιο κάτω
γίνεται αναλυτική αναφορά).
Ωστόσο, στην επίσημη ελληνική εκπαίδευση, σε τριτοβάθμιο επίπεδο,
αυτούσιο πρόγραμμα σπουδών που αφορά στην εκπαίδευση-κατάρτιση υποψηφίων στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων, πραγματοποιείται σήμερα στο
ΑΤΕΙ Μεσολογγίου. Από το ακαδημαϊκό έτος 2007-08, έχει τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα του Τμήματος Διοίκησης Στελεχών Κοινωνικών
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Επιχειρήσεων και Οργανώσεων – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, με σκοπό την δημιουργία ενός θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου για την κατανόηση, από μέρους των φοιτητών ειδικών θεμάτων που άπτονται στο χώρο του
τρίτου τομέα, της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αντίστοιχα μαθήματα, εντασσόμενα βέβαια στο γενικότερο πρόγραμμα
σπουδών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο - στο πεδίο ανθρωπιστικών επιστημών - γίνονται και σε άλλα προγράμματα σπουδών στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο ΤΕΙ Αθηνών κ.ά.
Η ενημέρωση τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο,
αναφορικά με τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, μάλλον είναι ελλιπής. Εδώ έγκειται και η πρόκληση, κυρίως για την τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία μπορεί να δώσει μία τυπική θεωρητική τουλάχιστον
κατεύθυνση για τους νέους επιστήμονες. Από τη μια υιοθέτηση και παρακολούθηση του επιστημονικού πεδίου, και από την άλλη επικοινωνία και με
τις οργανώσεις, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των αποφοίτων. Βέβαια,
η συγκρότηση πολλών διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων που συνδέονται με τους φορείς της κοινωνίας πολιτών και της κοινωνικής οικονομίας
κρίνεται όρος εκ των ων ουκ άνευ προκειμένου να τονωθεί μελλοντικά το
πεδίο απασχόλησης στους παραπάνω τομείς, πιθανότατα και από τους ίδιους
τους αποφοίτους.
Η εκπαίδευση πρέπει πολύ απλά να βασιστεί στο γεγονός της προώθησης της εκπλήρωσης των κοινωνικών αναγκών αλλά και σε μια «υγιή κατανόηση» αυτού του σύνθετου φαινομένου, και όχι μόνο σε μια εκτίμηση της
μελλοντικής αξίας του. Στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι ή δεν θα πρέπει
να είναι: α) η μονοδιάστατη αρνητική σύγκριση μεταξύ κράτους, αγοράς και
κοινωνικής οικονομίας και β) η «γκετοποίηση» των κοινωνικών ομάδων που
αποτελούν τις ομάδες στόχους αυτών των οργανώσεων. Η μελλοντική αξία
της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων περνάει από
μία παροντική ανάλυση των πραγματιστικών όρων του τρίτου τομέα.
4.2 Η κατάρτιση στελεχών κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Μία ειδική προσέγγιση
Η κατάρτιση είναι μια εκτεταμένη περιοχή ειδικών δράσεων και δεν περιορίζεται σε κατάρτιση στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Όπως και οι υπόλοιπες λειτουργίες μιας κοινωνικής επιχείρησης, έτσι και η κατάρτιση αναφέρεται σε μια ποικιλία θεματικών, κοινωνικών και οργανωσιακών τύπων
κατάρτισης. Έτσι μπορεί να γίνει διάκριση, παραδείγματος χάριν, της κατάρ-
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τισης για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου στις δημοκρατικές αξίες και
πρακτικές, και από την άλλη σε κατάρτιση για τους εργαζόμενους στις βασικές δεξιότητες, οι οποίες είναι αναγκαίες για τη λειτουργία της επιχείρησης
και την προώθησή τους στην απασχόληση.
Με στόχο την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού που συμμετέχει ή
που εν δυνάμει θα συμμετέχει στη λειτουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων
του τρίτου τομέα, απαιτούνται εξειδικευμένα προγράμματα και δράσεις κατάρτισης, τα οποία θα σχεδιάζει η δομή υποστήριξης, σε συνεργασία με τους
αρμόδιους φορείς και θα υλοποιούνται: α) είτε από εξειδικευμένες δομές
(υποστηρικτικές δομές, Επαγγελματική Κατάρτιση), β) είτε στο πλαίσιο της
ελεύθερης αγοράς παροχής υπηρεσιών κατάρτισης. Παράλληλα, θα απαιτηθούν παρεμβάσεις και δημιουργία δυνατοτήτων ύπαρξης εξειδικευμένων
δράσεων στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών της επαγγελματικής εκπαίδευσης για εισαγωγή μαθημάτων κοινωνικής οικονομίας, τόσο στην τυπική επαγγελματική εκπαίδευση, όσο και στην όλη διαδικασία λειτουργίας
της διά βίου μάθησης.
Ωστόσο, όταν γίνεται αναφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, είναι σαφές
ότι τα συγκεκριμένα προγράμματα πρέπει να είναι μελετημένα και προσαρμοσμένα στην εκάστοτε συγκεκριμένη κοινωνική επιχείρηση. Το συγκεκριμένο εγχείρημα είναι δύσκολο και απαιτεί ιδιαίτερες προσπάθειες από την
υποστηρικτική δομή, ιδιαιτέρως στο ζήτημα της διάγνωσης του πραγματικού επιπέδου δεξιοτήτων μέσα στη συγκεκριμένη κοινωνική επιχείρηση.
Αυτό γιατί όπως έχει δείξει η εμπειρία, οι ίδιες οι κοινωνικές επιχειρήσεις
δεν προχωρούν σε αποτίμηση της κατάστασής τους, και συνεπώς και στη διάγνωση των αναγκών τους, καθώς είναι απασχολημένες με τα ζητήματα της
καθημερινής λειτουργίας.
Επίσης, στην περίπτωση των κοινωνικών επιχειρήσεων, η παραδοσιακή
μορφή κατάρτισης που αφορά άτομα και έρχεται να αντιμετωπίσει ατομικές
ανάγκες δεν είναι αρκετή. Υπάρχει η σαφής ανάγκη για υποστήριξη των οργανισμών της κοινωνικής οικονομίας ως όλο. Μάλιστα μια τέτοια προσέγγιση
είναι ιδιαίτερα αποφασιστική κατά την περίοδο της έναρξης της επιχείρησης.
Ωστόσο, αναφορικά με τις δράσεις κατάρτισης, μπορεί να γίνει μια διάκριση μεταξύ κατάρτισης επικεντρωμένης σε γενικές δεξιότητες και κατάρτιση σε ειδικές δεξιότητες (Daniele, Wygnanski,2007).
Η κατηγορία των γενικών δεξιοτήτων περιλαμβάνει θέματα όπως: α) η
εσωτερική διακυβέρνηση της κοινωνικής επιχείρησης, β) ο σχεδιασμός και
η αξιολόγηση, γ) η διοίκηση προγραμμάτων, δ) το νομικό/κανονιστικό περιβάλλον, ε) η διοίκηση ανθρώπινων πόρων/διαπροσωπικές δεξιότητες, στ) η
χρηματοπιστωτική διοίκηση, ζ) η κινητοποίηση των πόρων (συμπεριλαμβα-
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νομένων των εράνων) η) η χρηματοοικονομική διοίκηση, θ) η δικτύωση/διαμόρφωση συμμαχιών/εκστρατείες ι) η εμπλοκή της τοπικής κοινωνίας, ια)
οι τεχνολογίες πληροφορικής, ιβ) οι δράσεις συνηγορίας.
Επιπλέον, μπορεί να διαμορφωθεί ένας κατάλογος θεμάτων κατάρτισης
για δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της κοινωνικές επιχείρησης όπως:
α) η έρευνα αγοράς,
β) η κατάρτιση στους ανθρώπινους πόρους (για την διοίκηση και τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα για ομάδες που συνήθως αποκλείονται από την αγορά
εργασίας),
γ) η παραγωγική διαδικασία / τεχνολογία,
δ) η ανάπτυξη προϊόντων / υπηρεσιών,
ε) ο επιχειρηματικός σχεδιασμός,
στ) η προώθηση και σήμανση-ανάπτυξη εμπορικής ετικέτας,
ζ) η επιχειρηματική συνεργασία με άλλους φορείς και εταιρείες,
η) οι μηχανισμοί διακυβέρνησης σχετικοί με την κοινωνική οικονομία (εξισορρόπηση διαφορετικών αξιών, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα, ισοτιμία, ενδυνάμωση),
θ) οι τεχνικές κοινωνικής δικαιόχρησης / μεγέθυνσης επιχείρησης, και τέλος
ι) οι τεχνικές κοινωνικού λογιστικού ελέγχου / σύστημα συστήματος μέτρησης της κοινωνικής επιστροφής της επένδυσης.
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στον
τρόπο κατάρτισης τόσο των διευθυντικών στελεχών, όσο και των εργαζομένων. Πέρα από την ατομική κατάρτιση πρέπει να αναπτύσσονται μέθοδοι
συλλογικών πρακτικών, έτσι ώστε να καλλιεργείται η ταυτότητα της κοινωνικής επιχείρησης.
Επιπλέον, μπορούν να λάβουν χώρα παραδοσιακά μαθήματα σε αίθουσα, μέθοδοι ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, να εφαρμοστεί η κατάρτιση εξ
αποστάσεως. Άλλοι τρόποι είναι τα συνέδρια και τα εργαστήρια. Μία ακόμα
ιδιαιτερότητα της κατάρτισης σε κοινωνική επιχείρηση είναι ότι πέραν της
τεχνογνωσίας ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να αποδίδεται και στην αιτιογνωσία, δηλαδή στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εκπλήρωση των σκοπών της κοινωνικής επιχείρησης.
Τέλος, ιδιαίτερης σημασίας είναι και οι εκπαιδευτικές δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιείται η κοινωνική επιχείρηση. Με άλλα λόγια η εκπαίδευση-κατάρτιση των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, της δημόσιας διοίκησης, των δωρητών, του γενικού κοινού
(πελάτες, υποστηρικτές, καταναλωτές) και των δυνητικών ωφελουμένων.
Εδώ αξίζει να επισημανθεί ότι η πλειονότητα των υποστηρικτικών ορ-
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γανισμών παρέχει κατάρτιση και κυρίως ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση με
μαθήματα μικρής διάρκειας, τα οποία είναι πιθανότερο να ανταποκρίνονται
στις ειδικές ανάγκες των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας. Εξωτερικοί φορείς τείνουν να παρέχουν πιο μακροπρόθεσμα μαθήματα που συχνά
έρχονται μαζί με απόκτηση τυπικών προσόντων. Για τις ήδη υφιστάμενες
οργανώσεις η κατάρτιση προσανατολίζεται σε υψηλού επιπέδου εξειδίκευση, ενώ για τις νέες οργανώσεις ο κύριος στόχος είναι η «επαγγελματοποίησή» τους.
5. Απασχόληση και επαγγελματική κινητικότητα στελεχών κοινωνικών επιχειρήσεων
Το ουσιώδες χαρακτηριστικό της κοινωνικής οικονομίας, το οποίο άλλωστε είναι διάχυτο στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι η εστίαση του συγκεκριμένου τομέα στην ενεργοποίηση πολιτικών απασχόλησης. Αποτελεί πεδίο ευαισθητοποίησης προς τους κοινωνικά αποκλεισμένους αλλά και πεδίο εναλλακτικής
αγοράς εργασίας. Διάφοροι συγγραφείς έχουν υπογραμμίσει μια σειρά από χαρακτηριστικά που αφορούν άμεσα και έμμεσα στην κοινωνική οικονομία, οι
οποίοι υποστηρίζουν ότι η ίδια έχει την ικανότητα της κοινωνικής οικοδόμησης, αφού ανταποκρίνεται στην εκπλήρωση των βασικών αναγκών των ατόμων με τη δημιουργία νέων μορφών απασχόλησης (Amin et al, 2002, 1).
Οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας, με την εμβάθυνση στην απασχόληση, στοχεύουν ουσιαστικά στην ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Αποτελούν πηγές κοινωνικού κεφαλαίου, οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν στη θεσμοποίηση αξιών μεταξύ του ατόμου και των υπολοίπων
θεσμών της κοινωνίας, ενώ προωθούν επιμέρους κοινωνικές αξίες (Rimke,
2000).
Η κοινωνική οικονομία αποτελεί έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα
στην Ευρώπη, ανταγωνιζόμενη σε πολλές περιπτώσεις τον ιδιωτικό τομέα,
από την οπτική της δημιουργίας θέσεων εργασίας (Hudson,2005)3. Συνεχίζει να καλύπτει σχεδόν το 1/10 των επιχειρήσεων και της απασχόλησης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που στην αρχή της νέας χιλιετίας μεταφράζονταν
σε εννέα εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (Smallbone
et al,2001).
Μία συνήθης κοινωνική επιχείρηση στην Μ. Βρετανία λ.χ απασχολεί περίπου 10 άτομα. Διαφοροποιήσεις ωστόσο παρατηρούνται ως εξής: Το 49% εκ των επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερους από 10 άτομα. Το 38% μεταξύ 10 και 49 άτομα. Το 11% έχουν 50-249
υπαλλήλους και 2% απασχολούν περισσότερο από 250. Βλ. περισσότερα IFF (2005).
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Με λίγα λόγια, χρησιμοποιούνται επιχειρησιακές δεξιότητες και ειδική
γνώση προκειμένου να δημιουργηθούν επιχειρήσεις και εργατικό δυναμικό
που ολοκληρώνουν έργα με κοινωνικό χαρακτήρα, πέρα από παραδοσιακούς
βιώσιμους εμπορικούς σκοπούς (Emerson and Twersky,1996). Η «κοινωνική
παραγωγή» της απασχόλησης και του εισοδήματος, ανάγεται στις γενικότερες πρωτοβουλίες εκμετάλλευσης πόρων που παράγονται από επιτυχημένες
οικονομικές δραστηριότητες που προωθούνται προκειμένου να στηριχθούν
επιμέρους κοινωνικές δραστηριότητες (Alvord et al., 2003, 136). Η εστίαση
στην απασχόληση, ουσιαστικά στρέφεται σε καινοτομίες και σε ρυθμίσεις
μέσα και έξω από την επιχείρηση, πέρα από τα συνηθισμένα επιχειρησιακά
κριτήρια, ακόμα και όταν αντιμετωπίζονται δυσκολίες όπως λ.χ η ροή των
πόρων (π.χ., Dees, 1998). Οι μικρές αλλαγές που παρατηρούνται αντηχούν
βραχυπρόθεσμα μέσα στη σημερινή αλληλοεξαρτώμενη οικονομική κυριαρχία της αγοράς, ωστόσο, επιμένουν, προκειμένου να προωθήσουν κομβικές
αλλαγές μακροπρόθεσμα.
Τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, LEADER,
LEADER + και η δράση EQUAL, η νέα πρωτοβουλία Social Business
Initiative, δείχνουν ότι μέσα στην Ευρώπη καλλιεργείται το ενδιαφέρον στο
πεδίο εφαρμογής και διάδοσης των νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης. Η ενίσχυση της
κοινωνικής οικονομίας διαφαίνεται σ’ αυτό το επίπεδο μέσα από τον άξονα
προτεραιότητας των πρωτοβουλιών για τη δημιουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων κυρίως σε χώρες που η κοινωνική οικονομία δεν έχει αναπτυχθεί
επαρκώς, όπως λ.χ. η Ελλάδα (Commission Of The European Communities,
2003a, 2003b).
Στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, σε ότι αφορά την απασχόληση, παρατηρούνται τέσσερις τύπο κοινωνικών επιχειρήσεων: α) Εκείνες που χρησιμοποιούν εργατικό δυναμικό στη βάση της μεταβατικής απασχόλησης. Στόχος
είναι να καλλιεργηθεί η επαγγελματική εμπειρία στη βάση της εκμάθησης
συγκεκριμένης εργασίας, ενώ οι διαφορές στις αμοιβές με τις «παραδοσιακές εργασίες» δεν είναι μεγάλες. Επιχειρήσεις τέτοιου τύπου, υπάρχουν στο
Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Φινλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Δανία.
β) Εκείνες που στοχεύουν στη δημιουργία αυτοχρηματοδοτούμενων μελλοντικών εργασιών στη βάση της μονιμότητας. Δηλαδή, εργασίες σταθερές
και οικονομικά βιώσιμες με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.
Μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων που παρέχουν μόνιμη και επιδοτούμενη απασχόληση, μπορούν να διακριθούν εκείνες οι κοινοτικές επιχειρήσεις και οι κοινωνικές εταιρίες στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και αντίστοιχες
κοινωνικές εταιρίες και συνεταιρισμοί στη Γερμανία. γ) Οι κοινωνικές επι-
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χειρήσεις που προετοιμάζουν τους «αδύναμους» οικονομικά εργαζομένους
για την ανοικτή αγορά εργασίας στη βάση επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας από το δημόσιο. Οι επιχειρήσεις δεν πληρώνουν τους μισθούς, αλλά
αποδίδουν τις επιχορηγήσεις στους εργαζομένους με τη μορφή της αμειβόμενης απασχόλησης. Μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων που προσφέρουν αυτού του τύπου την επαγγελματική ολοκλήρωση, συγκαταλέγονται οι
επιχειρήσεις κυρίως που «προστατεύουν» την απασχόληση με «εργαστήρια
διαφύλαξης της εργασίας» (Ιρλανδία, Δανία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Σουηδία). δ) Οι κοινωνικές επιχειρήσεις που κοινωνικοποιούν τα άτομα μέσω
της παραγωγικής δραστηριότητας. Ο στόχος δεν είναι η επαγγελματική ολοκλήρωση, όπως στην προηγούμενη κατηγορία επιχειρήσεων, αλλά μάλλον
η κοινωνικοποίηση των ομάδων-στόχων μέσω της κοινωνικής επαφής, του
σεβασμού των ομαδικών κανόνων, κ.λπ. Στη βάση αυτή, οι επιχειρήσεις συνεργάζονται κυρίως με κοινωνικές ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλήματα αλλά και προβλήματα υγείας. Μεταξύ των επιχειρήσεων
που στοχεύουν στην κοινωνική επανένταξη συγκεκριμένων κοινωνικά ευπαθών ομάδων, μέσω των παραγωγικών δραστηριοτήτων, διακρίνονται τα κέντρα εργασιακής προσαρμογής και οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί στη Γαλλία
στη Σουηδία και στην Ισπανία (Pekka, 2004, Spear and Bidet, 2005).
Αναφορικά με ποσοτικά στοιχεία, σύμφωνα με μελέτη του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και σύμφωνα με μετρήσεις του CIRIEC, (Centre International de Recherches et d' Information sur l' Economie Publique, Sociale et
Coopérative - Centre of Research and Information on the Public, Social and
Cooperative Economy), με βάση τη μελέτη The Enterprises and Organizations, το πεδίο της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων,
αρχίζει ν’ αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς αν ληφθεί υπόψη ότι σ’ αυτές τις οργανώσεις απασχολούνταν μέχρι το 1997 (με τάσεις ανόδου) περίπου 9.000.000 (8.879.546) άτομα. Το ποσοστό των ατόμων που εργάζονται
σε οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας στην Ε.Ε συνολικά ανέρχεται στο
6.6% της συνολικής απασχόλησης, ενώ αντιπροσωπεύει το 8% της μισθωτής απασχόλησης.
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αν και τα ζητήματα που αφορούν γενικά την κοινωνία πολιτών, δεν είναι ικανοποιητικά, ωστόσο στην
αρχή της νέας χιλιετίας, 68.770 θέσεις εργασίας καταλογίσθηκαν στο πεδίο
οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας, δηλαδή ποσοστό 1.8% της συνολικής απασχόλησης αντιπροσωπεύοντας και εδώ το 3.3 % της μισθωτής απασχόλησης. Ποσοστά που είναι μειωμένα κατά το δεκαπλάσιο σε σχέση με
χώρες της Β. Ευρώπης όπως είναι η Δανία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία (Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, 2002, CIRIEC, 2000).
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Από τις έρευνες αλλά και από τα επίσημα στοιχεία των κοινωνικών επιχειρήσεων φαίνεται ότι επαγγέλματα όπως κοινωνικός επιχειρηματίας, στέλεχος διαχείρισης εθελοντών, στέλεχος ανακύκλωσης, στέλεχος περιβαλλοντικής προστασίας, στέλεχος αναδάσωσης, στέλεχος οικοβοήθειας, διοικητικός
στέλεχος κοινωνικών επιχειρήσεων, πολιτισμικός διαμεσολαβητής κ.α. είναι
μόνο μερικά από τα νέα επαγγέλματα που αφορούν στον παραπάνω χώρο
των οργανώσεων της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων. Δείχνουν δηλαδή, ότι σ’ αυτό το χώρο παράγεται μία νέα δυναμική
που αξίζει μελλοντικά να μελετηθεί (Κοινωνική Αμφικτιονία, 2008).
Η κοινωνική οικονομία λοιπόν δείχνει ότι συνεισφέρει στην κοινωνική
συνοχή αλλά και στην ενδυνάμωση του κοινωνικοοικονομικού συστήματος,
δεδομένου ότι κινείται αποτελεσματικά προς την εγκαθίδρυση ορθολογικότερων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και τοπικής ανάπτυξης αλλά και
προς την τόνωση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Βέβαια ποικίλουν και οι φωνές που θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπερεκτιμούνται οι δράσεις που σχετίζονται έμμεσα και άμεσα με την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μολαταύτα, οι μέχρι τώρα
μετρήσεις δείχνουν ότι ο τρίτος τομέας ή το τρίτο σύστημα ευνοούν τεχνικές
έντασης της εργασίας, υποκαθιστούν τη μαύρη οικονομία και μεταμορφώνουν τις παραδοσιακές μορφές εργασίας, όπως οι οικιακές, σε οικονομικού
τύπου εργασίες (Corman, 2008, 273).
Επίλογος
Κάθε χώρα με διαφορετική κουλτούρα και διαφορές στη μορφή και δομή
των κοινωνικών ομάδων αντιλαμβάνεται διαφορετικά τόσο την έννοια της
κοινωνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Ανάμεσα σ’ αυτό το πλέγμα διαφορετικότητας, η εκπαίδευση και η κατάρτιση
μέσα και έξω από τις κοινωνικές επιχειρήσεις παίζει σημαντικό ρόλο στην
ιδεολογική και πρακτική προσέγγιση αυτού του τομέα.
Αν και η παρούσα εργασία δεν έχει ως στόχο να συμβάλλει στην υπάρχουσα θεωριοποίηση του φαινομένου, μπορεί ωστόσο να υπογραμμισθεί, ότι
η λειτουργία της κοινωνικής οικονομίας αντιμετωπίζεται με μία θετική –δημιουργική διάσταση ή εκδοχή, παρά με μία αρνητική– αναγκαστική, «υπό
την έννοια ότι μπορεί να προσδώσει μία νέα ιδιότητα-διάσταση στην έννοια
του πολίτη και κατ’ επέκταση στην κοινωνία των πολιτών, η οποία έτσι ενισχύεται και συνενώνεται με την πολιτική» (Νικολόπουλος, 2001, 94). Σίγουρα η συσχετιζόμενη εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να λάβει υπόψη της
αυτό το αξίωμα, δεδομένου ότι η κοινωνική οικονομία αλλά και η κοινωνική
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επιχειρηματικότητα κατ’ επέκταση, δεν θα πρέπει να αποτελούν μόνο το δεδηλωμένο καταφύγιο των ευπαθών κοινωνικών ομάδων αλλά μία νέα πρόταση ενεργοποίησης της ανθρώπινης βούλησης προς το κοινό όφελος (Νικολόπουλος, 2001, Στραβοσκούφης, 2006).
Ακόμα και αν αυτή η μορφή οικονομικής δράσης σχετίστηκε για δεκαετίες με οικονομικούς όρους, σήμερα με έμφαση στη συλλογικότητα, όλα τα
θεσμικά σχήματα που αναφέρονται στην πρώτη, κρίνεται απαραίτητο η συνολική ή τμηματική προσφορά τους να ικανοποιούν και άλλα κριτήρια, όχι
μόνο της οικονομικής μεγέθυνσης αλλά και της κοινωνικής συνοχής, (Καπογιάννης - Νικολόπουλος,2005, Μαυρογιάννης,2005). Στην Ελλάδα όλα
τα παραπάνω στοιχεία είναι στα σπάργανα, δεδομένου ότι στη συγκεκριμένη περιοχή της ευρωζώνης υπάρχει διάχυτη μία διαδικασία μάθησης με νέες
προκλήσεις (Σακελλαρόπουλος, 2004β).
Η κοινωνική οικονομία σήμερα προσδιορίζει εκ νέου τη δημόσια σφαίρα αφού επιτρέπει στα άτομα να συμμετέχουν στην προάσπιση των συμφερόντων τους μέσω της δημιουργίας συμμαχιών με άλλες κοινωνικές ομάδες, ενισχύοντας τη συμμετοχική δημοκρατία, δημιουργώντας μία δικλείδα
ασφαλείας για την ισόποση κατανομή ισχύος σε οργανώσεις και ενώσεις
πολιτών, πέρα από το κράτος και την αγορά. Όλα εξαρτώνται βέβαια από
τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν αλλά και από το βαθμό της κοινωνικής συμμετοχής στα σχέδια δράσης που στοχεύουν ειδικά στην απασχόληση
(Sakellaropoulos, 2004).
Όλα τα παραπάνω δείχνουν μία δυναμική. Δυναμική που διαφοροποιεί το
υπάρχον σκηνικό της καχυποψίας όλων των ενεργειών που σχετίζονται με
δράσεις «επιχειρηματικότητας». Βέβαια, αυτές τις μέρες που η παγκόσμια
οικονομική ύφεση μονοπωλεί τα παγκόσμια κέντρα αποφάσεων και το ζήτημα της απασχόλησης ίσως αποτελέσει το μεγαλύτερο ζήτημα της ανθρώπινης
ύπαρξης, κάθε άλλο παρά με ουτοπικό σκεπτικισμό πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται ο χώρος της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων.
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Ο «Τρίτος Δρόμος» στην υγεία
Η ελληνική περίπτωση
1. Εισαγωγή

Τ

ο κυρίαρχο ρεύμα της ελληνικής βιβλιογραφίας σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας της χώρας εμφανίζεται εγκλωβισμένο σε ένα διπολικό σχήμα επιχειρηματολογίας. Η συζήτηση έχει
επικεντρωθεί κυρίως στην αναπαραγωγή μιας διαμάχης για το ποιος πρέπει
να είναι ο ρόλος του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση
και την παροχή των υπηρεσιών υγείας. Το αποτέλεσμα είναι να παραμελείται η σημασία που μπορεί να έχει ένας τρίτος τομέας, ο οποίος τοποθετείται
στο χώρο που βρίσκεται μεταξύ της αγοράς και του κράτους και είναι αυτός
της κοινωνικής οικονομίας. Η σχεδόν καθολική αγνόηση της δραστηριότητας του τομέα αυτού στην υγεία είναι εμφανής τόσο στις επιμέρους επιστημονικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί όσο και στις σχετικές νομοθετικές
παρεμβάσεις για την αναδιοργάνωση του ΕΣΥ.
Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και στην Ελλάδα
η αύξηση του ενδιαφέροντος για τις δυνατότητες που προσφέρει η κοινωνική οικονομία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναδύονται στα
πεδία της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης1, το ενδιαφέρον
αυτό στο χώρο της υγείας περιορίζεται στην ανάπτυξη των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) στην ψυχική υγεία. Διαπιστώνουμε συνεπώς, ότι ο τρίτος τομέας δεν αναγνωρίζεται στην Ελλάδα
ως ένας παράγοντας ενισχυτικός στη διαμόρφωση μιας συνεκτικής πολιτικής υγείας. Το αποτέλεσμα είναι, οι δυνατότητες που μπορεί αυτός να παΣε αυτό έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό οι δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από τις αναπτυξιακές συμπράξεις και το εθνικό θεματικό δίκτυο στο πλαίσιο του πρώτου (2001-5) και του δεύτερου (2005-8) κύκλου της πρωτοβουλίας EQUAL. Αναλυτικότερα βλ. http://www.equal-greece.gr

1
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ρέχει στο να γεφυρωθεί το υφιστάμενο χάσμα και να αντιμετωπιστούν οι
αδυναμίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και να προσφέρει μια εναλλακτική βιώσιμη πρόταση σε ένα σύστημα υγείας που δείχνει να βρίσκεται
στα όριά του, δεν έχουν διερευνηθεί σε βάθος.
Με αφετηρία τις παραπάνω επισημάνσεις, το παρόν κεφάλαιο αποσκοπεί στο: (α) να προσδιορίσει το ρόλο του τρίτου τομέα στην παροχή και
τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών υγείας υπό το πρίσμα των μεταρρυθμιστικών τάσεων που εμφανίζονται στην Ευρώπη και (β) να αποτυπώσει την
υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΕΣΥ. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάλυση επικεντρώνεται στη διερεύνηση της λειτουργίας των αυτοδιοικούμενων και αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων υγείας και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών νοσοκομείων.
2. Μεταρρυθμιστικές τάσεις στα συστήματα υγείας
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν δομικά και επίμονα προβλήματα σχετικά με τη χρηματοδότηση, την παροχή και την απόδοση των
υπηρεσιών υγείας. Οι δυσκολίες αυτές προκαλούνται τόσο από εξωτερικές
(αλλαγές στο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο
τομέας της φροντίδας υγείας λειτουργεί) όσο και εσωτερικές (παράγοντες
που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας του πληθυσμού και την οργανωτική δομή του συστήματος υγείας) προς τον υγειονομικό τομέα εξελίξεις
(Saltman and Figueras 1997, Figueras et al. 1998). Το μεταβαλλόμενο επιδημιολογικό πρότυπο με τη διόγκωση των χρόνιων και καρδιαγγειακών παθήσεων, του καρκίνου και των εξωτερικών αιτίων (WHO 2002), η γήρανση
του πληθυσμού (Estes and Linkins 2000), η διαθεσιμότητα των νέων θεραπευτικών τεχνολογιών και οι αυξανόμενες προσδοκίες των πολιτών σε σχέση με την παροχή υψηλής ποιότητας και περισσότερο προσανατολισμένων
προς τον ασθενή υπηρεσιών (Coulter and Fitzpatrick 2000), οι ταχείς ρυθμοί της διεθνούς οικονομικής ολοκλήρωσης, η παγκοσμιοποίηση και οι δυσκολίες στη μακροοικονομική απόδοση των ευρωπαϊκών χωρών (ZielinskiGutierrez and Kendall 2000, Woodward et al. 2001) και οι πολιτικές και
ιδεολογικές μετατοπίσεις (Freeman 2000), συνέβαλλαν στην αύξηση της ζήτησης και της χρήσης των υπηρεσιών υγείας και κατ’ επέκταση των δαπανών
υγείας. Επιπλέον, τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τις ανισότητες στην πρόσβαση των υγειονομικών υπηρεσιών (Aday 2000), την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ποιότητα των κλινικών διαδικασιών και της
λειτουργίας των υγειονομικών ιδρυμάτων (WHO 2000).
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Στα πλαίσια αυτά επιχειρήθηκαν εκτεταμένες αλλαγές στα συστήματα
υγείας, με την προώθηση μέτρων τα οποία διαφοροποιούνται στη διάρκεια
του χρόνου. Ειδικότερα, επιδίωξη των μεταρρυθμιστικών παρεμβάσεων
κατά τη δεκαετία του '80 ήταν η επίτευξη της αποτελεσματικότητας, της μακρο-αποδοτικότητας και της συγκράτησης του κόστους, ενώ η μικρο-αποδοτικότητα, η ποιότητα και η ενδυνάμωση της δυνατότητας επιλογής από τους
ασθενείς αποτέλεσαν τους στόχους κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90
(Ham 1997). Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του '80 χαρακτηρίστηκε από την
αυξανόμενη επιρροή των θέσεων του Enthoven και την εισαγωγή στοιχείων
ανταγωνισμού και μηχανισμών αγοράς στα δημόσια συστήματα υγείας. Ο
διευθυνόμενος ανταγωνισμός και οι οιονεί ή εσωτερικές αγορές αποτελούν
εναλλακτικούς όρους εννοιολογικούς της μετατόπισης από τα ολοκληρωμένα δημόσια συστήματα υγείας, τα oπoία χαρακτηρίζovται από τηv κρατική χρηματoδότηση, τηv κάθετη ιεραρχική δoμή oργάvωσης και διoίκησης,
τo διoικητικό μηχαvισμό μεταφoράς και καταvoμής τωv πόρωv, τo δημόσιo χαρακτήρα τωv μovάδωv υγείας και τηv αμoιβή τωv επαγγελματιώv
υγείας με μισθό (π.χ. Βρεταvία.), προς τα συμβολαιακά πρότυπα, με χρηματoδότηση από ασφαλιστικές εισφoρές ή/και τov κρατικό προϋπολογισμό,
με απoκεvτρωμέvη και πλoυραλιστική δoμή, ύπαρξη ασφαλιστικώv φoρέωv, παραγωγή φρovτίδωv με δημόσιo χαρακτήρα και αμoιβή τωv πρoμηθευτώv σύμφωvα με συμβάσεις (π.χ. Γερμαvία) (OECD 1992). Ο στόχος ήταν
η αποτελεσματικότερη κατανομή των πόρων, συνδυάζοντας τις αξίες του
κοινωνικού κράτους με τις αρετές του ιδιωτικού τομέα. Το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της στρατηγικής ήταν η διάκριση αγοραστών και
προμηθευτών και ο ανταγωνισμός μεταξύ των προμηθευτών για την προσέλκυση κεφαλαίων μέσω συμβάσεων (Enthoven 1985 και 1988, Ranade 1998).
Οι συμβάσεις θεωρήθηκαν τα μέσα για την επίτευξη καλύτερης απόδοσης
των προμηθευτών, διοικητικής και διαχειριστικής αποκέντρωσης, καλύτερου προγραμματισμού της ανάπτυξης της υγειονομικής περίθαλψης και περιφερειακής αποκέντρωσης της κατανομής των πόρων (ENSP/MIRE 1995,
Flynn and Williams 1997, Savas et al. 1998).
Οι ευρωπαϊκές χώρες θέσπισαν επίσης μέτρα συγκράτησης του κόστους
είτε στην πλευρά της προσφοράς είτε στην πλευρά της ζήτησης προκειμένου
να ελεγχθούν οι δαπάνες υγείας. Τα μέτρα στην πλευρά της ζήτησης σκοπεύουν να μετατοπίσουν την επιβάρυνση των δαπανών υγείας προς τους ασθενείς προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση και περιλαμβάνουν τη συμμετοχή των
χρηστών στο κόστος των υπηρεσιών με τη μορφή εκπιπτουσών δαπανών,
συμπληρωμών, συνασφάλισης, παροχής κινήτρων για περιορισμένη χρησιμοποίηση των υπηρεσιών, σύναψη ιδιωτικής ασφάλισης υγείας και εθελού-
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σια έξοδο από το θεσμοθετημένο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς
και εφαρμογής μέτρων περιορισμού και προτεραιοποίησης στην πρόσβαση
συγκεκριμένων θεραπειών και υπηρεσιών. Αφ’ ετέρου, τα μέτρα στην πλευρά της προσφοράς επιχειρούν να ελέγξουν τη συμπεριφορά των προμηθευτών και αναφέρονται στην εισαγωγή προοπτικών μεθόδων πληρωμής όπως
οι σφαιρικοί προϋπολογισμοί και οι ομοιογενείς διαγνωστικές κατηγορίες
για τα νοσοκομεία, στον έλεγχο της ιατρικής δημογραφίας και των αμοιβών
του ανθρώπινου δυναμικού, στον περιορισμό των κλινών, στην υποκατάσταση υπηρεσιών, στη ρύθμιση της χρήσης της βιοϊατρικής τεχνολογίας, στον
έλεγχο της χρήσης των πόρων που διαχειρίζονται οι γιατροί μέσω συστημάτων πληρωμής που βασίζονται στην απόδοση όπως η διαχείριση προϋπολογισμών από τους γενικούς γιατρούς και η θέσπιση συστημάτων παραπομπής
(Saltman and Figueras 1997, Mossialos and Le Grand 1999).
Οι ερευνητικές προσπάθειες για την αξιολόγηση της εισαγωγής του διευθυνόμενου ανταγωνισμού στο δημόσιο τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
έθεσαν σοβαρά ερωτήματα για τα αποτελέσματα των μέτρων που εφαρμόστηκαν ως προς την οργανωτική και διαχειριστική αποδοτικότητα του συστήματος υγείας (Le Grand, ed. 1994, Williams and Flynn 1997, Smith and
Goddard 2000, Paton 2000). Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι δυνάμεις
της αγοράς αύξησαν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα. Αντίθετα, ένα βαρύ γραφειοκρατικό φορτίο στο σύστημα υγείας φαίνεται να έχει
επιβληθεί και το κόστος συνδιαλλαγής που προέρχεται από την ανάγκη λεπτομερούς ελέγχου όλων των διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συμβολαίων μεταξύ των αγοραστών και των προμηθευτών, καθώς και άλλες διαχειριστικές δαπάνες, αυξήθηκαν. Επιπλέον, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι
η διάκριση αγοραστή και προμηθευτή οδήγησε σε μια μεγαλύτερη έμφαση
στη δημόσια υγεία ή οδήγησε στη δίκαιη κατανομή του οφέλους υγείας. Εμφανίστηκαν επίσης διάφορα τεχνικά προβλήματα, όπως οι ανεπάρκειες στα
συστήματα πληροφοριών.
Σε αυτό το πλαίσιο, το νέο ζήτημα που προέκυψε στην ημερήσια διάταξη
της πολιτικής υγείας ήταν η διάκριση αγοραστών και προμηθευτών όχι ως
μέσο εισαγωγής στοιχείων αγοράς στον δημόσιο τομέα της υγείας, αλλά ως
μέτρο ενίσχυσης της υπευθυνότητας των προμηθευτών προς τους αγοραστές
σε σχέση με τη χρήση των πόρων (Ham 1998). Κατά συνέπεια, η τεκμηριωμένη ιατρική και η κλινική διακυβέρνηση προέκυψαν ως κυρίαρχο θέμα των
υγειονομικών μεταρρυθμίσεων στα τέλη της δεκαετίας του '90. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί η διαδικασία και η ποιότητα των υπηρεσιών προκειμένου
να επιτευχθεί η αποδοτική κλινική απόδοση στο μικρο-επίπεδο των ιδρυμάτων υγείας (Davies and Mannion 2000, Gibbs 2000). Η έμφαση στην κλινική
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απόδοση συνδέεται με τις εκτιμήσεις για τη διαχειριστική απόδοση στις μονάδες υγείας μέσω του διορισμού διευθυντών, την ανάπτυξη των συστημάτων πληροφοριών και των δεικτών απόδοσης (Edwards et al. 1998, Goddard
et al. 2000).
Μια άλλη επιδίωξη των μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη είναι η ενίσχυση
του ρόλου των ασθενών και του προσανατολισμού των υγειονομικών υπηρεσιών προς τον καταναλωτή. Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών,
η προσφορά στους ασθενείς μεγαλύτερης επιλογής και συμμετοχής στον
προσδιορισμό των προτεραιοτήτων υγειονομικής πολιτικής, στη λήψη αποφάσεων και την αξιολόγηση, είναι μερικά από τα υπό διερεύνηση ζητήματα
(Calnan et al. 1998, Mullen 2000, Greer 2000).
3. Ο ρόλος του τρίτου τομέα στη χρηματοδότηση και παροχή υπηρεσιών υγείας
Οι τάσεις που περιγράφηκαν στο προηγούμενο υποκεφάλαιο εντάσσονται
στη λογική προώθησης πολιτικών μετατόπισης του σχετικού βάρους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στο σύστημα υγείας, με στόχο τον περιορισμό του ρόλου του δημόσιου τομέα και την ενίσχυση του ιδιωτικού, ενώ
ταυτόχρονα επιδιώκεται και η βελτίωση της απόδοσης όσων υπηρεσιών διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους. Βασικές στρατηγικές υλοποίησης
των επιδιώξεων αυτών συνιστούν τόσο η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών
υγείας όσο και η ενίσχυση του στοιχείου του ανταγωνισμού μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών προμηθευτών. Μια τρίτη, ωστόσο, στρατηγική, την οποία
θα διερευνήσουμε στο κεφάλαιο αυτό, είναι η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων
που αποσκοπούν στην καλύτερη συνεργασία των δύο τομέων, ενώ διερευνάται και ο ρόλος που μπορεί να αναλάβει ο τρίτος τομέας, με τη δραστηριότητα των ταμείων αλληλοβοήθειας και των μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών.
Το ζητούμενο είναι η υπέρβαση των δυϊστικών προσεγγίσεων «αγορά versus
κράτος», μέσω μηχανισμών που να λαμβάνουν λιγότερο υπόψη τους a priori
αφορισμούς και να στηρίζονται περισσότερο σε συγκεκριμένες εφαρμογές,
οι οποίες να υποδεικνύουν τους κατάλληλους κάθε φορά παράγοντες για τη
λήψη των αποφάσεων και την καλύτερη κατανομή των πόρων. Στο πλαίσιο
αυτό, έχει τεθεί το ερώτημα για τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μοντέλου
«κοινωνικής αγοράς» στις υπηρεσίες υγείας (Davies 1993).
Ειδικότερα, η αύξηση των δαπανών υγείας, η στενότητα των δημοσιονομικών πόρων και η διόγκωση των ελλειμμάτων των κρατικών προϋπολογισμών ανέδειξαν ως βασική πρόκληση στην ημερήσια διάταξη των αρχών
του 21ου αιώνα, το ζήτημα της αναζήτησης του μίγματος εκείνου των διαφορετικών πηγών εσόδων που θα εξασφαλίζει επαρκείς πόρους για την υγεία
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και θα εγγυάται την ισότητα στην πρόσβαση, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας (Μόσιαλος και Θεοδώρου 2003). Στην
αναζήτηση αυτή, σημαντική θέση κατέχει η ασφάλιση υγείας, καθώς αποτελεί μία από τις βασικότερες πηγές χρηματοδότησης του υγειονομικού τομέα
και σε πολλά κράτη της Κεντρικής και Δυτικής Ευρώπης (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία), καθώς και σε αρκετές από
τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες (π.χ. Τσεχία, Κροατία, Ουγγαρία, Βαλτικές
χώρες), συνιστά για τους πολίτες την πρωταρχική μορφή εξασφάλισης χρηματοδοτικής πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας (Οικονόμου 2004α). Ωστόσο, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στη διερεύνηση των πλεονεκτημάτων
και των μειονεκτημάτων των δύο βασικών μορφών ασφάλισης υγείας, δηλαδή της κοινωνικής και της ιδιωτικής κερδοσκοπικής και το κατά πόσο
αυτές μπορούν να λειτουργούν ως υποκατάστατα ή συμπληρωματικά (Dror
2000). Υπό το πρίσμα αυτό, λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στη λειτουργία των
αυτόνομων, αυτοδιοικούμενων ταμείων αλληλοβοήθειας, γεγονός το οποίο
μπορεί να ερμηνευτεί από το ότι, όπως δείχνουν και τα αποτελέσματα έρευνας, κατέχουν ένα σχετικά μικρό μερίδιο στον τομέα της ασφάλισης υγείας
(Mossialos and Thomson 2004).
Τα ταμεία αλληλοβοήθειας αποτελούν εθελοντικές αυτόνομες ενώσεις
προσώπων με πρωταρχικό σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη των αναγκών
των μελών τους και όχι την επιδίωξη του κέρδους και την παροχή μεριδίων
με βάση την απόδοση του επενδυμένου κεφαλαίου. Αντίθετα, τα πλεονάσματά τους και τα κέρδη από τη διαχείριση των αποθεματικών τους χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν στα μέλη τους. Είναι
ΝΠΙΔ και η διαχείρισή τους στηρίζεται στην αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ
των μελών και τη λογοδοσία προς αυτούς, τις ανάγκες των οποίων τα ταμεία
εξυπηρετούν. Με αυτή την έννοια, η λειτουργία τους βασίζεται στις ακόλουθες έξι αρχές (European Commission 2003, ΑΙΜ 2003):
(α) Απουσία μετοχών: Τα ταμεία αλληλοβοήθειας δεν είναι μετοχικές εταιρείες, αλλά λειτουργούν με βάση ένα αρχικό κεφάλαιο που χρηματοδοτείται από τα μέλη τους και αποτελεί συλλογική και αδιαίρετη περιουσία
του κάθε ταμείου.
(β) Επιδίωξη μη κερδοσκοπικών σκοπών: Δεν κατανέμουν κέρδη ή πλεονάσματα στα μέλη και τις διοικήσεις αλλά αυτά επανεπενδύονται προκειμένου να βελτιωθούν οι ασφαλιστικές παροχές.
(γ) Ελευθερία συμμετοχής: Η συμμετοχή σε αυτά είναι ελεύθερη σε όλους
όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό τους.
(δ) Αλληλεγγύη: Η ευθύνη για την αντιμετώπιση όλων των ασφαλιστικών
κινδύνων είναι συλλογική και δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των μελών
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ως προς το είδος και την έκταση της κάλυψης.
(ε) Δημοκρατική διακυβέρνηση: Η διαχείριση των ταμείων αλληλοβοήθειας
βασίζεται στην ενεργητική συμμετοχή όλων των μελών στη διαδικασία
λήψης των αποφάσεων και διέπεται από τη δημοκρατική αρχή «ένα πρόσωπο, μια ψήφος».
(στ) Ανεξαρτησία: Είναι ιδιωτικοί ανεξάρτητοι οργανισμοί που δεν ελέγχονται από κρατικούς εκπροσώπους και δεν χρηματοδοτούνται από κρατικές επιχορηγήσεις.
Τα ταμεία αλληλοβοήθειας αποτελούν ουσιαστικά απόγονους των φιλανθρωπικών ή θρησκευτικών αδελφοτήτων και των φιλικών εταιρειών που εμφανίστηκαν κατά τον Μεσαίωνα στις αστικές περιοχές και συνδέονταν με
τις χειροτεχνικές και εμπορικές συντεχνίες. Σκοπός των οργανώσεων αυτών
ήταν η βοήθεια όσων μελών των συντεχνιών βρίσκονταν σε ανάγκη στην περίπτωση έλευσης κάποιας ασθένειας ή η στήριξη των οικογενειών στην περίπτωση θανάτου του τροφοδότη τους. Kατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα oι
εταιρείες αλληλοβοήθειας γνώρισαν μεγάλη άνθηση στην Ευρώπη, περίοδο
όπου η ραγδαία εκβιομηχάνιση και η αστικοποίηση οδήγησαν στη διάρρηξη της μηχανικής αλληλεγγύης, δηλαδή των παραδοσιακών δεσμών με την
οικογένεια και την κοινότητα και στην εξαθλίωση της εργατικής τάξης. Οι
ιδεολογικές τους βάσεις βρίσκονταν στον ουτοπικό σοσιαλισμό και τον Φαβιανισμό, ενώ η κοινωνική τους βάση αρχικά αντλούσε τόσο από το αναδυόμενο συνδικαλιστικό κίνημα όσο και από τη μεσαία τάξη, για να εντοπιστεί
στη συνέχεια κυρίως στη μεσαία τάξη, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους
στρατιωτικούς. Αυτό ήταν απόρροια του γεγονότος ότι η ιδεολογία του κοινού αγαθού που μοιράζεται μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, την οποία πρέσβευαν οι αλληλοβοηθητικές εταιρείες, ερχόταν σε αντίθεση με την κυρίαρχη θέση του συνδικαλιστικού κινήματος περί πάλης των τάξεων (Dreyfus
1993). Εκτός όμως από το ιδεολογικό και το κοινωνικό περιβάλλον, σημαντική παράμετρο στην εξέλιξη των αλληλοβοηθητικών ασφαλιστικών ταμείων έπαιξε και η ανάπτυξη της θεωρίας των πιθανοτήτων, η οποία, όπως
παρατηρεί ο Ewald, επέτρεψε τη γέννηση μιας πολιτικής τεχνολογίας διαχείρισης του κινδύνου (Ewald 2000).
Σύμφωνα με τη σύντομη ιστορική αναδρομή που προηγήθηκε, θα μπορούσε κανείς βάσιμα να υποστηρίξει ότι τα αλληλοβοηθητικά ταμεία υγείας
αποτέλεσαν τον προπομπό της κοινωνικής ασφάλισης υγείας, δεδομένου ότι
αυτά ανίχνευσαν σε μια πρώτη φάση τους βασικούς κοινωνικούς κινδύνους
που σχετίζονται με την ασθένεια και την αναπηρία, τους οποίους στη συνέχεια κάλυψε η κοινωνική ασφάλιση. Κάτω από αυτή την οπτική, μελετητές
όπως ο Spicker, θεωρούν ότι η επίσημη βάση της παροχής κοινωνικής προ-
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στασίας δεν έχει δημιουργηθεί από τα πάνω, αλλά έχει οικοδομηθεί στα θεμέλια προϋπαρχόντων συστημάτων και εντοπίζεται σε θεσμούς που έχουν
ιδρυθεί και χρηματοδοτηθεί από την κοινωνία των πολιτών, δηλαδή έχουν
προκύψει μέσω της συλλογικής κοινωνικής δράσης (Spicker 2004). Στη συνέχεια βέβαια, κατά τον 20ο αιώνα, η ανάπτυξη του σύγχρονου κοινωνικού
κράτους και η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης και
των εθνικών συστημάτων υγείας είχε ως αποτέλεσμα τα αλληλοβοηθητικά
ταμεία να ακολουθήσουν μία από τις τρεις ακόλουθες διαδρομές (Dumont
1993, Mossialos and Thomson 2004):
(α) Σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Γερμανία και η Ολλανδία η θέση των ταμείων αλληλοβοήθειας ενισχύθηκε και απέκτησαν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και διαχείριση του βασικού υποχρεωτικού ασφαλιστικού σχήματος,
λειτουργώντας ως υποκατάστατο της υποχρεωτικής κάλυψης για ορισμένες εισοδηματικές ή επαγγελματικές ομάδες του πληθυσμού, όπως τα υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια ή οι αυτοαπασχολούμενοι. Για παράδειγμα, στο
Βέλγιο η εξωνοσοκομειακή περίθαλψη των αυτοαπασχολουμένων δεν παρέχεται από την κοινωνική ασφάλιση αλλά αποκλειστικά από τα ταμεία αλληλοβοήθειας.
(β) Στο άλλο άκρο, σε χώρες όπως η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο όπου
διαμορφώθηκαν εθνικά συστήματα υγείας, η σημασία των αλληλοβοηθητικών ταμείων περιορίστηκε αισθητά, προσφέροντας κυρίως ασφάλιση πέρα
από την υποχρεωτική για την εξασφάλιση γρηγορότερης πρόσβασης στις
υπηρεσίες υγείας, περισσότερων επιλογών ή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών.
(γ) Τέλος, σε μια τρίτη κατηγορία χωρών όπου συμπεριλαμβάνονται κράτη
όπως το Λουξεμβούργο και η Γαλλία, ο ρόλος των αλληλοβοηθητικών ταμείων έγινε συμπληρωματικός της υποχρεωτικής κάλυψης, για την παροχή
υπηρεσιών που δεν περιλαμβάνονται ή καλύπτονται μερικώς από τη βασική
δέσμη υπηρεσιών της κύριας ασφάλισης.
Η γενικότερη αποδυνάμωση των υποχρεωτικών συστημάτων κοινωνικής
προστασίας της υγείας που αποτελεί την κυρίαρχη τάση των τελευταίων δεκαετιών και η οποία αντικατοπτρίζεται στην αύξηση της συμμετοχής των
πολιτών στις δαπάνες υγείας και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, προσφέρει στα ταμεία αλληλοβοήθειας τη δυνατότητα να επιτελέσουν πιθανά
έναν νέο ρόλο. Το ρόλο αυτό όμως, καλούνται να τον αναλάβουν μέσα σε
ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από την υποχώρηση της αλληλεγγύης και την ενδυνάμωση του ατομικισμού, τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που δίνουν έμφαση στην ατομική ευθύνη και την ελεύθερη
επιλογή ως προς την αναζήτηση ή όχι ασφαλιστικής κάλυψης και ασφαλι-
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στικού φορέα και τέλος την ελεύθερη διακίνηση των υπηρεσιών στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιβάλλον αυτό, παρά τη σημαντική δραστηριότητα που έχει αναπτυχθεί διεθνώς μετά το 1990 στο πεδίο της αλληλοβοήθειας και την αναγνώριση του ρόλου της, που αντανακλώνται στη δράση
των ταμείων αλληλοβοήθειας, στη δημιουργία ομοσπονδιών καθώς και στη
διεξαγωγή σχετικών συνεδρίων και ημερίδων (Βαρελής και Κράους 2008),
θέτει το ερώτημα κατά πόσο τα ταμεία αλληλοβοήθειας είναι σε θέση να
ανταγωνιστούν τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, διατηρώντας ταυτόχρονα το χαρακτήρα τους ως φορείς αλληλεγγύης.
Η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θα πρέπει να λάβει υπόψη της, εκτός
του εθνικού κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού πλαισίου, δύο συνιστώσες. Η πρώτη, αφορά τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των αλληλοβοηθητικών ταμείων έναντι των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Στα πλεονεκτήματα συμπεριλαμβάνονται τα ακόλουθα (ΑΙΜ 2003):
(α) Η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ του αλληλοβοηθητικού ταμείου και των μελών του μειώνει την έκταση της ασύμμετρης πληροφόρησης και του ηθικού κινδύνου, στοιχεία τα οποία κυριαρχούν στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας.
(β) Ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των αλληλοβοηθητικών ταμείων και
το γεγονός ότι δεν αποδίδουν μερίσματα, έχει ως αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της επένδυσης των πλεονασμάτων τους στη βελτίωση της ποιότητας
της παρεχόμενης προστασίας και την καλύτερη αναλογία ποιότητας/τιμής σε
σχέση με τις ιδιωτικές κερδοσκοπικές ασφαλιστικές εταιρείες.
(γ) Τέλος, τα αλληλοβοηθητικά ταμεία εμφανίζουν μεγαλύτερη χρηματοοικονομική σταθερότητα και ασφάλεια, δεδομένου ότι αποφεύγουν τις επενδύσεις υψηλού κινδύνου και δεν υπόκεινται στον κίνδυνο εξαγοράς ο οποίος,
αντίθετα, είναι πιθανός στην περίπτωση των μετοχικών ιδιωτικών εταιρειών.
Από την άλλη πλευρά, βασική αδυναμία των αλληλοβοηθητικών ταμείων
είναι η περιορισμένη τους πρόσβαση σε εξωτερικά κεφάλαια από τις χρηματοοικονομικές αγορές. Επιπροσθέτως, λόγω του γεγονότος ότι οι αρχές στις
οποίες βασίζεται η λειτουργία τους είναι αυτές της μη επιλογής των ασφαλιστικών κινδύνων και του μη αποκλεισμού κανενός από την παροχή ασφαλιστικής προστασίας, εάν δεν υπάρχει ένα επαρκές θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης
του ανταγωνισμού με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, τότε είναι δυνατό να δημιουργηθούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των αλληλοβοηθητικών ταμείων οι οποίες θα οδηγήσουν στην απώλεια εκ μέρους
τους των «καλών ασφαλιστικών κινδύνων» (ΑΙΜ 2003).
Η δεύτερη σημαντική συνιστώσα η οποία θα προσδιορίσει σε μεγάλο
βαθμό το μέλλον των ταμείων αλληλοβοήθειας είναι η ανάπτυξη ενός θε-
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σμικού πλαισίου που να διέπει τη δραστηριότητά τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Διεθνής Ένωση Αλληλοβοηθητικών - Αυτοδιαχειριζόμενων
Ταμείων Υγείας (ΑΙΜ) έχει επισημάνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν
αυτά στη διακρατική τους δράση λόγω διοικητικών και νομικών κωλυμάτων
που προκύπτουν από τις εθνικές νομοθεσίες. Για παράδειγμα, σε αρκετές
χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Τσεχίας, της Σλοβακίας και των Βαλτικών, αυτού του είδους οι φορείς δεν αναγνωρίζονται ως νομικά πρόσωπα και
αφετέρου το εύρος των δραστηριοτήτων τους ποικίλει από κράτος σε κράτος. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη διατύπωση πρότασης για τη
σύνταξη ενός Ευρωπαϊκού Καταστατικού για τις Εταιρείες Αλληλοβοήθειας,
χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική εξέλιξη
(ΑΙΜ and AMICE 2008).
4. Ανάλυση της ελληνικής πραγματικότητας
Η έννοια της αυτοδιοίκησης και αυτοδιαχείρισης στην ασφάλιση υγείας είναι άμεσα συνυφασμένη με την προστασία της υγείας εργαζομένων σε ομοιοεπαγγελματικούς κλάδους. Πρωτοεμφανίστηκε, μάλιστα, στις απαρχές του
κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος της χώρας μας, οπότε άρχισαν να οργανώνονται ασφαλιστικοί φορείς ως απάντηση των δυσμενών συνθηκών
υγείας και εργασίας στα αστικά κέντρα (Κοντιάδης και Σουλιώτης 2008).
Τα ταμεία αυτά τα οποία σήμερα αφορούν κυρίως τον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων, έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την αυτονομία στη διοίκηση
και διαχείρισή τους, δεδομένου ότι πρόκειται για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου (ΝΠΙΔ) που χρηματοδοτούνται μόνο από τις εισφορές των εργοδοτών και των εργαζομένων, διοικούνται από εκλεγμένους εκπροσώπους της
ασφαλιστικής τους βάσης και έχουν την ευχέρεια της λήψης αποφάσεων ως
προς τις παροχές, χωρίς να δεσμεύονται απόλυτα από τις αντίστοιχες που
αφορούν στα υπόλοιπα ταμεία τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ευχέρεια την οποία, σύμφωνα με την
εμπειρία της μακρόχρονης λειτουργίας τους, χρησιμοποιούν προς το ευνοϊκότερο όσον αφορά στο εύρος και την ποιότητα των καλύψεων2.
Τα ταμεία τα οποία λειτουργούν σήμερα ως αυτοδιαχειριζόμενα και αντιπροσωπεύουν ασφαλιστικό πληθυσμό 110.000 ατόμων είναι :
• Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περίθαλψης Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας
Βλ. χαρακτηριστικά τους Κανονισμούς Παροχών του Ταμείου Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας και του Ενιαίου Δημοσιογραφικού Οργανισμού Επικουρικής Ασφάλισης και
Περίθαλψης: www.typet.gr και www.edoeap.gr.
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Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)
Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.)
Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.)
Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.).

Αξιοσημείωτο της ευελιξίας του ασφαλιστικού αυτού υποδείγματος είναι η
δυνατότητα των φορέων να συνάπτουν κοινοπρακτικού τύπου συμβάσεις με
την πλευρά της προσφοράς, προκειμένου να επιτύχουν ευνοϊκότερους όρους
τιμών αλλά και πρόσβασης των μελών τους στις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας. Αυτό το πλεονέκτημα, σε συνδυασμό με τις εμπειρίες από το διεθνή χώρο
(Βαρέλης και Κράους 2008) αποτέλεσαν και την αφετηρία της δημιουργίας το 1998 της Ομοσπονδίας Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδος
(Ο.Α.Τ.Υ.Ε.), μέσω της οποίας έχουν συναφθεί και οι περισσότερες συμβάσεις με φορείς του ιδιωτικού τομέα υγείας3.
Στα «προνομιακά χαρακτηριστικά» των αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων
υγείας εντάσσεται επίσης και η δυνατότητά τους να αγοράζουν υπηρεσίες
σε κρατική διατίμηση κατά τα πρότυπα των «παραδοσιακού τύπου» ασφαλιστικών ταμείων.
Στα παραπάνω πρέπει να προστεθούν αφ’ ενός η σύσταση και λειτουργία
δομών παροχής φροντίδων υγείας από τα ταμεία αυτά (πολυϊατρεία, κέντρα
υγείας αλλά και κλινικής σε ένα από αυτά) που λειτουργούν αποκλειστικά
για τα ασφαλισμένα μέλη κάθε φορέα και αφ’ ετέρου η δυνατότητα σύναψης
συμβάσεων μεταξύ τους, μέσω της οποίας τα μέλη τους καλύπτονται κατά
προτεραιότητα εντός του άτυπου αυτού συστήματος. Ουσιαστικά πρόκειται
για μια υβριδικού τύπου μορφή οργάνωσης της ασφάλισης υγείας, η οποία
όμως παρουσιάζει τη μεγαλύτερη δυνατή αναδιανεμητικότα δεδομένου ότι,
σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, τα όποια ελλείμματα των φορέων αυτών
καλύπτονται με έκτακτες εισφορές από την πλευρά των εργοδοτών.
Αντίστοιχη υβριδικού τύπου οργάνωση διαπιστώνεται και στην πλευρά
της παροχής φροντίδων υγείας και συγκεκριμένα στα νοσοκομεία που λειτουργούν ως κοινωφελή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα όπως π.χ. το
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν κ.ά.
Η Ο.Α.Τ.Υ.Ε. αυτο-οριοθετείται ως «το τρίτο πρότυπο διαχείρισης υπηρεσιών υγείας στην
Ελλάδα μετά τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα». Αποσκοπεί «στην ορθολογική αξιοποίηση της
υπάρχουσας υποδομής για την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και πρόνοιας [...] στη θέσπιση κοινής τιμολογιακής πολιτικής, τη σύναψη κοινών συμβάσεων αγοράς υπηρεσιών υγείας
από δημόσιο ή ιδιώτες και την ανάπτυξη σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των ασφαλισμένων»
www.oatye.gr.
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Τα νοσοκομεία αυτής της κατηγορίας ουσιαστικά κινούνται μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας, αλλά, όπως και στην περίπτωση των αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων υγείας, έχουν κατορθώσει να «εκμεταλευτούν» τα
πλεονεκτήματα και των δύο τομέων.
Ειδικότερα, διέπονται από το πλαίσιο εργασιακών σχέσεων του ιδιωτικού
τομέα και, ως εκ τούτου, διατηρούν το δικαίωμα στελέχωσης των τμημάτων
στη βάση των πραγματικών αναγκών και επιλογής προσωπικού σύμφωνα με
τα ειδικά κριτήρια που τα ίδια θέτουν. Σε συνέχεια με αυτό, καθορίζουν τα
ίδια την πολιτική μισθών η οποία, σε αντίθεση με την ισχύουσα στο ΕΣΥ,
επιχειρεί να είναι ανταγωνιστική και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κίνητρα
παραγωγικότητας, αποδοτικότητας κ.λπ. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι
δομές αυτές έχουν κατορθώσει να λειτουργούν με μεγάλη ευελιξία, να οργανώνουν νέα τμήματα και υπηρεσίες χωρίς καθυστέρηση και, βέβαια, να προσελκύουν προσωπικό όλων των κατηγοριών και βαθμίδων.
Τα νοσοκομεία αυτά δεν υιοθετούν την πολιτική της «επιλογής περιστατικών» κατά τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα, αλλά, αντίθετα, διαθέτουν
κλίνες για ασφαλισμένους όλων των ταμείων με τιμές καθορισμένες από
το κράτος. Συχνά νοσηλεύουν και άπορους ασθενείς χωρίς αποζημίωση,
στο πλαίσιο του κοινωφελούς τους χαρακτήρα. Το επιστημονικό τους επίπεδο θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, καθώς η τεχνολογία που χρησιμοποιούν
είναι υπερσύγχρονη και αποκτάται είτε με αυτοχρηματοδότηση, είτε με δαπάνη των ιδρυμάτων που τα ίδρυσαν. Επιπλέον, έχουν αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα τόσο της Ελλάδας όσο και
του εξωτερικού, ενώ, είναι ενδεικτικό ότι στο σκοπό τους αναφέρεται τόσο
η προώθηση και προαγωγή της υγείας όσο και η έρευνα και η εκπαίδευση
επαγγελματιών υγείας4.
Αξιοσημείωτο της υβριδικής λειτουργίας των σχημάτων αυτών είναι το
ότι το Υπουργείο Υγείας πέραν της τακτικής χρηματοδότησης που προσφέρει στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, το ενέταξε το 2001 και το 2005
στη ρύθμιση των χρεών των νοσοκομείων, προφανώς ως αντιστάθμισμα της
πολιτικής χαμηλών τιμών που ακολουθεί και που καθιστά δύσκολη τη συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω ιδρύματος με χρηματοδότηση στη βάση
–αποκλειστικά– των εσόδων του από την παροχή υπηρεσιών. Αντίστοιχα,
προβλέπεται η επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο και του νοσοκομείου
Ερρίκος Ντυνάν. Επίσης, η κύρωση της σύστασης των νοσοκομείων αυτού
του τύπου γίνεται με πράξη του αρμόδιου υπουργού η οποία δημοσιεύεται
Βλ. χαρακτηριστικά τη φιλοσοφία και τους σκοπούς των νοσοκομείων αυτών: www.
onasseio.gr και www.dunant.gr
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στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ το Υπουργείο Υγείας συμμετέχει
και στον ορισμό των μελών των Διοικητικών τους Συμβουλίων.
Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για σχήματα τα οποία αποτελούν μία ξεχωριστή κατηγορία στο νοσοκομειακό χάρτη της χώρας, δίδουν μεγάλη έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων φροντίδων και τυγχάνουν αναγνώρισης
από την πλευρά των ασθενών. Τα χαρακτηριστικά αυτά ίσως θα μπορούσαν
να αποτελέσουν την αφετηρία για μια στροφή προς αντίστοιχα παραδείγματα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την αδυναμία του κρατικού προϋπολογιασμού να καλύψει εκ νέου τη δημιουργία νέων νοσοκομειακών δομών, αλλά
και τη δυσκαμψία που έχει παρατηρηθεί στον εξοπλισμό και τη στελέχωση
των νοσοκομείων που λειτουργούν υπό κρατικό έλεγχο και ευθύνη.
5. Συμπερασματικές διαπιστώσεις
Από την ιστορική εξέλιξη των μεταρρυθμίσεων στα συστήματα υγείας διαφαίνεται κατ’ αρχάς μια σύγκλιση σε διεθνές επίπεδο, καθώς τα κοινά –κυρίως οικονομικής φύσης– προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις
κατά το σχεδιασμό της πολιτικής υγείας οδηγούν σε κοινές λύσεις (Οικονόμου 1999, 2004β). Στο βασικό πυρήνα των νέων πολιτικών περιλαμβάνονται μέτρα μείωσης του κόστους με εντατικοποίηση των ελέγχων τόσο
στην πλευρά της προσφοράς όσο και σε αυτή της ζήτησης (Mossialos and Le
Grand 1999, Shneiter et al. 2002).
Από την άλλη, η διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων οι οποίες έχουν
άμεσες και σημαντικότατες επιπτώσεις στο επίπεδο υγείας αλλά και στην
πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, δεν επιτρέπουν αποκλεισμούς και υπαναχώρηση από βασικούς στόχους που σχετίζονται με τον κοινωνικό ρόλο των
υπηρεσιών υγείας (Almgren 2007, Σουλιώτης 2007). Συνεπώς, πολλές χώρες αναζητούν «ενδιάμεσες επιλογές» σε μια προσπάθεια αξιοποίησης όλων
των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και υγειονομικών υποδομών. Τέτοιες
επιλογές είναι και αυτές οι οποίες έχουν ως πρακτική αφετηρία την ενσωμάτωση του ιδιωτικού στοιχείου στο σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση των
υπηρεσιών υγείας (Λιαρόπουλος 2005), προκαλώντας ουσιαστικά και μια
ιδεολογική μετατόπιση στον τρόπο άσκησης της πολιτικής υγείας.
Ουσιαστικά λοιπόν, στην περίπτωση των αυτοδιαχειριζόμενων ταμείων
υγείας, των νοσοκομείων ιδιωτικού δικαίου χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα και άλλων υβριδικών μορφών οργάνωσης και λειτουργίας στον τομέα
της υγείας, η υλοποίησή τους δεν είναι αποτέλεσμα ιδεολογικών μεταστροφών αλλά, αντίθετα, προηγείται αυτών. Θα μπορούσε να υποστηριχτεί πως
η αναζήτηση λύσεων μέσω της εμπειρικής πραγματικότητας συνέβαλε στην
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ανάδειξη μιας νέας θεωρητικής διαμάχης τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιστημονικό επίπεδο.
Φυσικά, είναι ακόμα νωρίς για να μπορέσει κανείς να μιλήσει για «τρίτο
δρόμο στην υγεία» υπό την έννοια της σύνθεσης μέτρων με την πληρότητα
που απαιτεί η διαμόρφωση ενός νέου τύπου συστήματος ή πολιτικής υγείας.
Αναμφίβολα όμως, δεδομένων των περιορισμών που προκαλούνται από τις
εξελίξεις εντός και εκτός των συστημάτων υγείας, η αφοριστική απόρριψη
νέων ιδεών και μέτρων φαντάζει περισσότερο ως πολυτέλεια και λιγότερο
ως προσπάθεια διαφύλαξης των κεκτημένων...
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Η συμβολή του τρίτου τομέα στην τοπική ανάπτυξη

1. Η θεωρητική συζήτηση και το ιστορικό πλαίσιο του τρίτου τομέα

Σ

τη συζήτηση για τη δημόσια πολιτική στην Ευρώπη στις αρχές της
δεκαετίας του ΄90, η κοινωνική οικονομία (τρίτος τομέας) προσεγγίστηκε με βάση την αντίληψη της προσφοράς υπηρεσιών για τους
κοινωνικά αποκλεισμένους, με την παροχή απασχόλησης και την κάλυψη
των αναγκών για κοινωνική προστασία, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο
στην κοινωνική επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Borzaga και
Maiello, 1998, Lipietz, 1992 και 1995). Ο μη κερδοσκοπικός τομέας θεωρείται ότι μπορεί να παράσχει αγαθά και υπηρεσίες, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ικανοποίηση των σε μεγάλο βαθμό ακάλυπτων αναγκών
των αποκλεισμένων ομάδων ή κοινοτήτων. Οι ανάγκες αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως η φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, η εκπαίδευση των ανέργων, η εξασφάλιση ενός βιώσιμου φυσικού περιβάλλοντος,
υπηρεσίες για άστεγους, μετανάστες, εξαρτημένα άτομα από ναρκωτικές ουσίες, ανύπαντρες μητέρες, άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.
Στο διάγραμμα της επόμενης σελίδας δίνεται μια σχηματική απεικόνιση
της διάρθρωσης των τομέων της οικονομίας με αναφορά στην χαρτογράφηση του τρίτου τομέα.
Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές οικονομικής ανάπτυξης οδηγούν, υποτίθεται, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας παραβλέποντας
την ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου και παραβλέποντας την ανάγκη
εξασφάλισης της κοινωνικής συνοχής και σταθερότητας. Έτσι, μακροπρόθεσμα, συντελούν στην κοινωνική υπανάπτυξη (Σακελλαρόπουλος,1999).
Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και ο τρίτος τομέας, ως χώροι τόσο κοινωνικής
ολοκλήρωσης όσο και κάλυψης των κοινωνικών αναγκών για τις ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες, θεωρούνται όλο και περισσότερο πηγές κοινωνικού κεφαλαίου οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των παρενεργειών του νεοφιλελευθερισμού μέσω της ευδοκίμησης θεσμών που τοπο-
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θετούνται μεταξύ του ατόμου-ιδιώτη και του κράτους και να προωθήσουν
αξίες όπως η υπευθυνότητα, η αίσθηση υποχρέωσης, η αυτοκινητοποίηση
και η αυτοφροντίδα (Rimke,2000).
Σύμφωνα με την προσέγγιση του κοινοτισμού που απορρέει από την παράδοση των ΗΠΑ (Gittell και Vidal,1998, Walzer,1995), η έμφαση δίνεται
στην κοινωνικά προσδιορισμένη ηθική συμπεριφορά και δράση και στην
αξία της κοινωνίας της αλληλεγγύης. Η σοσιαλδημοκρατική έμφαση στο
κοινωνικό κράτος και ο νεοφιλελεύθερος ατομικισμός προς τους κοινωνικά
αποκλεισμένους αντικαθίστανται από την αμοιβαιότητα μεταξύ ομοιογενών
κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η κοινωνική οικονομία αποτελεί τμήμα ενός
προγράμματος δόμησης της κοινότητας, συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας σε περιοχές με σημαντικά κοινωνικά προβλήματα, μέσω υποδειγματικών προγραμμάτων που καλύπτουν
κοινωνικές ανάγκες και προωθούν την αμοιβαιότητα. Η κοινωνική οικονομία συνδέεται με μια νέα πολιτική ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών όπου η
κοινωνική δικαιοσύνη εκπορεύεται από τη βάση και διαχέεται προς τα επάνω (Donnison,1994).
Με βάση τα παραπάνω, η κοινωνική οικονομία θα μπορούσε να θεωρηθεί μια νέα προσέγγιση της συμμετοχικής δημοκρατίας, με δύο διαστάσεις.
Η μια διάσταση επικεντρώνεται στον εκ νέου προσδιορισμό της δημόσιας
σφαίρας, ως το πεδίο δράσης ενεργών πολιτών που έχουν φωνή και λόγο
(Donnison,1994). Οι οργανώσεις της κοινωνικής οικονομίας ενισχύουν τα
άτομα με διάφορους τρόπους, όπως μέσω συμμετοχικών διαδικασιών, της
διαμαρτυρίας και της προάσπισης των συμφερόντων τους, ή μέσω της δημιουργίας συμμαχιών με άλλες κοινωνικές ομάδες που πρεσβεύουν παρόμοιες
απόψεις (Bucek και Smith,2000). Η δεύτερη διάσταση δίνει έμφαση στους
θεσμούς της κοινωνικής οικονομίας, στα πλαίσια ενός μοντέλου συνεταιριστικής δημοκρατίας, βασισμένης στην κατανομή ισχύος σε οργανώσεις και
ενώσεις πολιτών (Hirst,1994). Στη συνεταιριστική κοινωνία, οι συνδετικές
και παραδοσιακές δυνάμεις του τρίτου τομέα μπορούν να αφομοιώσουν τις
κρατικές ευθύνες που αφορούν στην πρόνοια (de Leonardis,1998), καθώς
και να αναπτύξουν έναν πιο ανοικτό και συνεργατικό κώδικα λειτουργίας με
τους αποδέκτες των υπηρεσιών (Williams και Windebank,1998).
Μια άλλη διάσταση της κοινωνικής οικονομίας σχετίζεται με τη διαμόρφωση μιας αντικουλτούρας επιβίωσης στις παρυφές του κυρίαρχου συστήματος. Η έμφαση στις κοινωνικές ανάγκες και την κοινωνική και οικολογική
ισορροπία, έρχεται σε αντίθεση με την πρωτοκαθεδρία που δίδεται από τον
«βιομηχανισμό» στο κέρδος και την αγοραστική ικανότητα. Η αντικουλτούρα αυτή βρήκε έκφραση στα κοινωνικά κινήματα της δεκαετίας του '70 –στον
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απόηχο της φοιτητικής εξέγερσης τον Μάη του '68– όπως το φοιτητικό κίνημα που διαδήλωνε για εναλλακτικές μορφές ζωής, σε αντίθεση με τις κατεστημένες αξίες και τον καταναλωτισμό, το φεμινιστικό κίνημα που απέρριπτε τα πατριαρχικά πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας και τμήματα του
εργατικού κινήματος που ασκούσαν πίεση για μεγαλύτερο έλεγχο από τους
εργαζόμενους στις συνθήκες παραγωγής και ανακατανομής της υπεραξίας.
Ανάλογες διεκδικήσεις υπάρχουν και από την πλευρά της κοινωνικής οικονομίας, από ομάδες αυτοβοήθειας και ανάλογες οργανώσεις του τρίτου τομέα. Στα εγχειρήματα περιλαμβάνονται: εναλλακτικά νομισματικά συστήματα που βασίζονται στην καταμέτρηση του χρόνου (π.χ. χρονονομίσματα) ή σε
κουπόνια, πιστωτικές μονάδες που δημιουργήθηκαν από τοπικές συνεισφορές και παρέχουν δανεισμό με χαμηλό επιτόκιο, τοπικοί εμπορικοί διακανονισμοί που βασίζονται στην ανταλλαγή (π.χ. δύο ώρες φροντίδας ενός παιδιού
για μια ώρα διδασκαλίας) και πόροι που διανέμονται σε συνεργατική ή συμμετοχική βάση (π.χ. εγκαταστάσεις στέγασης, σίτισης και αναψυχής).
Συμπερασματικά, η κοινωνική οικονομία συνοδεύεται από ένα πλήθος
υψηλών προσδοκιών, που κυμαίνονται από τον ρόλο της ως πηγής εργασίας, επιχειρηματικότητας και πρόνοιας έως τον ρόλο της στην ανάκτηση μιας
κοινωνικής, συμμετοχικής δημοκρατίας και μιας κουλτούρας ενάντια στον
άκρατο καταναλωτισμό (Rifkin, 2003, Flores και Gray, 2000).
1.1 Ο ελληνικός κοινοτισμός
Αν ανατρέξουμε στην ελληνική ιστορία, θα διαπιστώσουμε πως οι περίοδοι της ακμής και της δημιουργικής δραστηριότητας των Ελλήνων υπήρξαν
εκείνες που διαπνέονταν από το κοινοτικό πνεύμα και ήθος. Ο ελληνισμός
της αρχαιότητας, μέχρι τους ελληνιστικούς χρόνους, θα συγκροτείται από
πόλεις-κράτη, ενώ στην ιστορία μας κατά την διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας μέχρι το 1922, οι κοινότητες είναι αυτές που θα συντελέσουν αποφασιστικά στην αφύπνιση και στην επικράτηση του νεώτερου ελληνισμού.
Οι ελληνικές κοινότητες από την αρχαιότητα είναι συνδυασμός αγροτικών και αστικών. Οι αρχαίες πόλεις-κράτη είναι αγροτικά και αστικά μορφώματα και γι’ αυτό δεν χαρακτηρίζονται από τη διχοτόμηση πόλης και
υπαίθρου που συναντάμε στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Οι αγρότες, οι
βιοτέχνες και οι έμποροι είναι εξίσου πολίτες της αρχαίας πόλης. Το ίδιο θα
επαναληφθεί στην δεύτερη μεγάλη κοινοτική περίοδο της ιστορίας μας, την
εποχή της Τουρκοκρατίας. Στα Αμπελάκια, στα Ζαγοροχώρια, στη Μοσχόπολη και αλλού θα συνδυάζονται οι αγροτικές με τις δευτερογενείς (βιοτεχνία-κατασκευές) και τις τριτογενείς δραστηριότητες (εμπόριο). Παράλλη-
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λα, υπάρχουν και άλλες μορφές κοινότητας –αποκλειστικά αστικές– όπως
συμβαίνει με τις παροικίες – στα Βαλκάνια, στην Αυστροουγγαρία και αλλού. Άλλες χαρακτηρίζονται βάσει του παραγωγικού τύπου, όπως για παράδειγμα οι μεταλλευτικού τύπου (Μαντεμοχώρια) ή ναυτικού τύπου (στα νησιά) κ.λπ. ή ακόμα και στρατιωτικού, όπως οι Σουλιώτες ή οι αρματολοί και
οι κλέφτες. Πάντως, ο πυρήνας της ελληνικής κοινότητας και στην αρχαιότητα και στη νεώτερη Ελλάδα είναι μια ενότητα πολλαπλών δραστηριοτήτων ενταγμένη σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό τόπο, με κύριο χαρακτηριστικό την αναφορά στην κοινή πολιτιστική ταυτότητα, την γλώσσα και την
θρησκευτική πίστη.
Από χρήματα συνεταιρισμών και με την συμβολή των μεγάλων ευεργετών μας φτιάχτηκαν: η Εθνική Τράπεζα, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο,
το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Σχολή Ευελπίδων, η Γεννάδιος, ο Ευαγγελισμός, το Ζάππειο, το Αρχαιολογικό Μουσείο και τόσα άλλα. Ο σημαντικός
ιστορικός Πανταζόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά: Ο πολυκρατικός κοινοτισμός ήταν από την φύση του συνυφασμένος με τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, υπήρξε δε το σύστημα από το οποίο ο Ελληνισμός, συνεχίζοντας
την μακραίωνη παράδοσή του, επιβίωσε κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας… Στην ίδια κατεύθυνση ήταν τα κείμενα του Καραβίδα, του Δανιηλίδη
του Ίωνα Δραγούμη και πολλών άλλων Ελλήνων λογίων που ύμνησαν τον
ελληνικό κοινοτισμό (Κουτρούλης, 2004)
Απόρροια αυτής της κοινοτικής παράδοσης ήταν ο νόμος 602/1915 – ο
πιο ολοκληρωμένος νόμος για τη συνεταιριστική και αλληλέγγυα οικονομία.
Στην εισηγητική του έκθεση συνέδεε την λειτουργία των συνεταιρισμών με
την χαμηλή τιμή των προϊόντων ενώ αναφερόταν στην καταπολέμηση των
μεσαζόντων και καλούσε για ...συνεργατική οργάνωση, αλληλεγγύη, ηθική
συγκρότηση και την μόρφωση των συνεταίρων. Από το 1915 έως το 1973
εισάγονται στον τομέα αυτό 946 νομοθετήματα αδυνατίζοντας τον αρχικό
νόμο, ο οποίος στην ουσία καταργείται με τον Ν. 227/1973 που εισαγάγει
περιοριστικά μόνο τον προσδιορισμό των αγροτικών συνεταιρισμών –με τον
οποίο ιδρύεται η ΠΑΣΕΓΕΣ. Μόλις το 1992 με τον Ν. 2076/92 εισάγεται η
λειτουργία των συνεταιριστικών τραπεζών και μόλις το 2011 –μετά από παλινωδίες της τελευταίας 20ετίας– εισάγεται με τον Ν. 4019/2011 η έννοια
της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.
2. Η συμβολή της κοινωνικής οικονομίας στην απασχόληση
Τα επόμενα 10 χρόνια υπολογίζεται ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες περί
τα 500 εκατομμύρια άνθρωποι –κυρίως νεαρής ηλικίας– θα επιδιώξουν την
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ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας προκειμένου να καλύψουν την αυξημένη
ζήτηση κάτι που δεν προϋποθέτει απλώς την οικονομική ανάπτυξη με όρους
ποσοτικής μεγέθυνσης των ΑΕΠ, αλλά στοχευμένες πολιτικές και προγράμματα που θα οδηγούν στην δημιουργία νέων αξιοπρεπών και βιώσιμων μορφών απασχόλησης.
Ο όρος «αξιοπρεπής απασχόληση», σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό
Εργασίας (ILO), προϋποθέτει την σύνθεση τεσσάρων βασικών όρων στην
αγορά εργασίας: δημιουργία απασχόλησης, κοινωνικός διάλογος, κοινωνική
προστασία και δικαιώματα στην εργασία.
Ο όρος για τη δημιουργία απασχόλησης είναι πλέον κοινά αποδεκτός
στους ειδικούς που ασχολούνται με την χάραξη εθνικών ή περιφερειακών
πολιτικών απασχόλησης. Αυτό τον όρο, τόσο η φιλελεύθερη όσο και η σοσιαλδημοκρατική εκδοχή τον συνδέουν με τις επενδύσεις και τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα είτε από ιδιώτες είτε από τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων – ή ένα συνδυασμό των δύο.
Ο κοινωνικός διάλογος βασίζεται στην συμμετοχικότητα η οποία μπορεί να
πάρει πολλές διαφορετικές μορφές στο κοινωνικό πεδίο: διαπραγματεύσεις,
συμβουλευτική, ανταλλαγές πληροφόρησης μεταξύ κυβέρνησης, εργοδοτών
και εργαζομένων για τα δεδομένα και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας.
Η κοινωνική προστασία αναφέρεται σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας, σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, αναγνωρίζει την κοινωνική και οικογενειακή ταυτότητα, παρέχει δυνατότητες για επιπρόσθετη ασφαλιστική και
φαρμακευτική κάλυψη.
Τέλος τα δικαιώματα στην εργασία είναι αυτά που αποτυπώνονται στον
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όπως: η κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η κατάργηση επιβολής και εξαναγκασμού στην εργασία, η
πλήρης αποτροπή της παιδικής εργασίας, καθώς και η αντιμετώπιση κάθε είδους διάκρισης στην θέση εργασίας.
Η κρίση του μεταπολεμικού μοντέλου ανάπτυξης που σηματοδοτεί την
κρίση της παγκοσμιοποίησης με επίκεντρο τον δυτικό κόσμο, στην παρούσα
φάση κάνει εμφανή την αδυναμία συνέχισης της δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας μέσω της οικονομικής μεγέθυνσης, κάτι που αποτελεί ζητούμενο
μετά την ύφεση που παρατηρείται στις δυτικές οικονομίες τα τελευταία χρόνια και την μετάθεση του οικονομικού κέντρου βάρους στην Ανατολή (Κίνα,
Ινδία).
Το 2012, η ανάκαμψη στην ευρωζώνη παραπαίει και οι προβλέψεις συγκλίνουν στην επέκταση των υφεσιακών φαινομένων. Στο σύνολο των 27
χωρών της Ε.Ε παρουσιάζεται μια ασθενική ανάπτυξη της τάξεως του 0,4%
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ενώ της ευρωζώνης κυμάνθηκε στο -0,6 %. Τον Νοέμβριο του 2012 τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat δείχνουν συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια την
υποχώρηση του ρυθμού ανάπτυξης κατά 7,2 % στην Ελλάδα, 0,5% στην Ιρλανδία, 3,4 % στην Πορτογαλία, 0,8 % στην Ρουμανία και 1,6% στην Ισπανία. Ακόμα και ισχυρά κράτη όπως η Αγγλία έχουν μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης με πρόβλεψη για μεγαλύτερη υποχώρηση λόγω των μέτρων λιτότητας
που θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται την επόμενη περίοδο στην βάση των
αντιπληθωριστικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθ'
υπόδειξη της Γερμανίας.
Πίνακας 1 :Ποσοστιαία αύξηση ΑΕΠ ανά έτος
Χώρα
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Ελλάδα
5.5
3.5
-0.2p -3.1p -4.9p -7.1p -6.0f
Ιρλανδία
5.4
5.4
-2.1
-5.5
-0.8
1.4
0.4f
Πορτογαλία
1.4
2.4
0.0
-2.9
1.9
-1.6p -3.0f
Ρουμανία
7.9
6.3
7.3
-6.6
-1.1
2.2
0.8f
Ισπανία
4.1
3.5
0.9
-3.7
-0.3
0.4
-1.4f
Ηνωμένο Βασίλειο
2.6
3.6
-1.0
-4.0
1.8
0.9
-0.3f
Γερμανία
3.7
3.3
1.1
-5.1
4.2
3.0
0.8f
Ε.Ε (27 χώρες)
3.3
3.2
0.3
-4.3
2.1
1.5
-0.3f
Ευρωζώνη (διαφορετι- 3.2
2.9
0.4
-4.4
2.0
1.4
-0.4f
κή σύνθεση)
Ευρωζώνη (17 χώρες ) 3.2
3.0
0.4
-4.4
2.0
1.4
-0.4f
Ευρωζώνη (16 χώρες ) 3.2
3.0
0.4
-4.4
2.0
1.4
-0.4f
(F=πρόβλεψη ; P= πραγματικά μεγέθη) Πηγή : Eurostat 2012

Η οικονομική κρίση εντείνει το χάσμα μεταξύ των πλουσίων και των άλλων ομάδων εισοδήματος στις αναπτυγμένες οικονομίες, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Για πρώτη φορά, η ανισότητα αυτή αυξάνεται σε όλη
την Ευρώπη, σε χώρες που είναι παραδοσιακά γνωστές για την ισόρροπη
κατανομή πλούτου, όπως η Γερμανία, η Δανία και η Σουηδία. Σύμφωνα με
την έκθεση, το μέσο εισόδημα του πλουσιότερου 10% του πληθυσμού των
χωρών που ανήκουν στον ΟΟΣΑ είναι εννιά φορές μεγαλύτερο από το φτωχότερο 10%. Το 10% του πλουσιότερου τμήματος του πλανήτη κατέχει το
83% του παγκόσμιου πλούτου ενώ το χαμηλότερο 50% κατέχει μόλις το 2%
του πλούτου. Ο συντελεστής Gini, που αντανακλά την εισοδηματική ανισό-
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τητα, αυξήθηκε πάνω από τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες σε χώρες όπως οι
Φινλανδία, Γερμανία, Ισραήλ, Λουξεμβούργο, Νέα Ζηλανδία, Σουηδία και
ΗΠΑ, λόγω της κρίσης, της αβεβαιότητας και της ανισότητας που σχετίζονται
με θέματα που αγγίζουν τις μεσαίες τάξεις σε πολλές κοινωνίες, σύμφωνα με
τις δηλώσεις του Angel Gurria, γενικού γραμματέα του ΟΟΣΑ.
Η οικολογική κρίση λόγω της παγκόσμιας διάστασης που λαμβάνουν οι
επιπτώσεις της αποτελεί για πολλούς το κορυφαίο πρόβλημα που έχει να
αντιμετωπίσει η σύγχρονη ανθρωπότητα. Τις τελευταίες δεκαετίες η κατάσταση των φυσικών πόρων σημαίνει συναγερμό απέναντι στην υπερεκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος από τον άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1961 έως σήμερα το οικολογικό αποτύπωμα του πλανήτη
έχει υπερδιπλασιαστεί κυρίως εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της γης και της αύξησης της ατομικής κατανάλωσης, η οποία επεκτείνεται με ραγδαίους ρυθμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες (Κίνα, Ινδία, Βραζιλία κοκ) . Η αλόγιστη εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος υπερβαίνει
την ικανότητα αναγέννησης του πλανήτη κατά 30% περίπου, ενώ τα τρία
τέταρτα του πληθυσμού της γης ζουν σε χώρες που είναι «οικολογικοί οφειλέτες», δηλαδή η εθνική τους κατανάλωση ξεπερνά τη βιολογική φέρουσα
ικανότητα της χώρας (WWF,2008). Η εξαφάνιση σημαντικού ποσοστού ειδών της πανίδας και της χλωρίδας, η αλόγιστη σπατάλη ή εξάντληση φυσικών πόρων, όπως το νερό, το πετρέλαιο, κ.α. απαραίτητων για τη διατήρηση της ανθρώπινης ζωής και του σύγχρονου βιοτικού επιπέδου, οι ραγδαίες
κλιματικές αλλαγές εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου, η τήξη των
πάγων τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έξαρση καταιγίδων και καυσώνων), η
σταδιακή αύξηση της μέσης θερμοκρασίας δεν αφήνουν αμφιβολίες για την
κρισιμότητα τις κατάστασης.
2.1 Ο τρίτος τομέας στην τρέχουσα κρίση της παγκοσμιοποίησης
Ο συνδυασμός των προαναφερθέντων παραγόντων συνιστά την αναγκαιότητα μεταστροφής του αναπτυξιακού μοντέλου που επικράτησε στον δυτικό
κόσμο στην μεταπολεμική περίοδο γεγονός που κάνει ιδιαίτερα επίκαιρη την
στρατηγική για επέκταση του τρίτου τομέα.
Σύμφωνα με έρευνα του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης για το 2009, οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις, παρά την ύφεση, παρουσιάζουν αύξηση στην ανάπτυξή τους κατά
14%, με κύκλο εργασιών 1,1 τρις δολαρίων (ίσο με το ΑΕΠ της Ισπανίας).
Αυτό εξηγείται από τη μικρή επίδραση που έχει στη λειτουργία τους η χρηματιστηριακή κρίση και η διακύμανση της παγκόσμιας ζήτησης, αλλά και
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στην διαθεσιμότητα των πόρων του αποθεματικού για την στήριξη των μελών και των αναγκών των επιχειρήσεων. Για την πλειοψηφία των επιχειρήσεων του τομέα αυτού η διανομή του παραγόμενου πλούτου δεν γίνεται
αποκλειστικά κέρδος του ιδιώτη επενδυτή ή του μεγαλομετόχου αλλά κατανέμεται κυρίως για τους σκοπούς και για την επέκταση της κοινωνικής επιχείρησης.
Η σταθερότητά τους εν μέσω κρίσης συνέβαλε στην δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας –σύμφωνα με τις αρχές του ILO– την στιγμή που τόσο
ο ιδιωτικός όσο και κρατικός τομέας σημείωνε μεγάλες απώλειες στις θέσεις
εργασίας.
Ο τομέας των συνεταιριστικών επιχειρήσεων παρουσιάζει την μεγαλύτερη επέκταση σε παγκόσμια κλίμακα αποτελώντας τον πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο τομέα της οικονομίας.
Μόνο στην Ευρώπη, ο αριθμός των επιχειρήσεων του τρίτου τομέα φτάνει τις 263 χιλιάδες, με 20 εκατομμύρια εργαζόμενους και 160 εκατομμύρια
μέλη, ενώ σε παγκόσμια κλίμακα ο συνεταιριστικός τομέας περιλαμβάνει
100 εκατομμύρια εργαζόμενους και 800 εκατομμύρια μέλη, υπερβαίνοντας
κατά 20% τους εργαζόμενους των πολυεθνικών εταιρειών).
Πίνακας 2: Κατανομή τομέων κοινωνικών επιχειρήσεων ανά Ήπειρο (%)
Γεωργικοί
Αλιευτικοί
Παραγωγικοί
Πιστωτικοί
Οικοδομικοί

Ασία
75
92
71
54
20

Ευρώπη
11
3
24
13
70

Αφρική
10
4
2
2
6

Αμερική
4
1
3
31
3

Πηγή: Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται επιχειρήσεις και οργανισμοί που διέπονται από τις επτά βασικές αρχές του συνεταιρισμού, ήτοι:
α) Εθελοντική και ανοιχτή ένταξη μελών (κοινωνικό μοντέλο).
β) Δημοκρατικός έλεγχος στην λήψη αποφάσεων (διοικητικό μοντέλο), γεγονός που επιτυγχάνεται από την τριπλή ιδιότητα των μελών τους ως 1)
ιδιοκτήτες (συμμετέχοντες στο μετοχικό κεφάλαιο), 2) ασκούντες διοίκηση ως μέλη της γενικής συνέλευσης και 3) ως πελάτες, με την αγορά
προϊόντων και υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις τους.
γ) Οικονομική συμμετοχή μελών (οικονομικό μοντέλο).
δ) Αυτονομία και ανεξαρτησία.
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ε) Εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων.
στ) Συνεργασία και δικτύωση.
ζ) Μέριμνα για την κοινότητα.
2.2 Παραδείγματα ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομία διεθνώς
Αν παρακολουθήσει κανείς τα επιτυχημένα παραδείγματα στην εξέλιξη του
καπιταλισμού, θα διαπιστώσει ότι αυτά είναι όλο και περισσότερο αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και δεν αρκεί μόνο η δεινότητα και η ικανότητα
του καπιταλιστή επιχειρηματία. Στις πλούσιες χώρες, οι επιχειρήσεις συνεργάζονται πολύ περισσότερο μεταξύ τους απ’ ό,τι στις πιο φτωχές χώρες. Για παράδειγμα ο τομέας των γαλακτοκομικών στην Δανία, στην Γερμανία και στην
Ολλανδία αναπτύχθηκε χάριν της οργάνωσης των κτηνοτρόφων σε συνεταιρισμούς –με την βοήθεια του κράτους– ενώ επένδυσαν από κοινού σε εγκαταστάσεις κατεργασίας του προϊόντος τους. Άλλο ένα παράδειγμα είναι οι μικρές επιχειρήσεις στην Γερμανία και στην Ιταλία που προβαίνουν στο πλαίσιο
κοινοπραξιών ή βιοτεχνικών συνεταιρισμών σε επενδύσεις στους τομείς της
έρευνας της ανάπτυξης και της προώθησης των προϊόντων τους, γεγονός που
ξεπερνάει τις δυνατότητες που θα είχε η κάθε μία ξεχωριστά. Πολλοί, δε, αποδίδουν το «ιαπωνικό θαύμα» στην ανάπτυξη θεσμικών μηχανισμών στο πλαίσιο της επιχείρησης για την ανάδειξη και εκμετάλλευση της δημιουργικότητας
των εργατών χαμηλότερων βαθμίδων (Χα Τζου Τσανγκ, 2010).
Η κοινωνική οικονομία, τόσο στον αναπτυγμένο κόσμο όσο –και πολύ
περισσότερο– στις αναπτυσσόμενες χώρες, έχει συντελέσει στην αναγέννηση τοπικών κοινοτήτων που αντιμετώπιζαν τις παρενέργειες του κυρίαρχου
νεοφιλελεύθερου οικονομικού προτύπου.
Περιγράφοντας την έκταση της κοινωνικής οικονομίας στον δυτικό κόσμο και πιο συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, ο J. Rifkin αναφέρει:
Πρέπει να το χωνέψουμε πως ο δημόσιος τομέας και οι επιχειρήσεις είναι όλο
και λιγότερο ικανές να εγγυηθούν μια στοιχειώδη οικονομική εξασφάλιση για
εκατομμύρια Αμερικανούς και Ευρωπαίους. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού
δεν έχει άλλη διέξοδο από το να υπολογίζει στον εαυτό του, επανενεργοποιώντας τη συλλογική δραστηριότητα, έτσι ώστε να περιορίσει τις καταστροφές
που προκαλούν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις και η παρακμή των δημόσιων υπηρεσιών... Ο συνεταιριστικός τομέας, ο λεγόμενος «τρίτος τομέας» –που ονομάζεται επίσης κοινωνία των πολιτών–δηλαδή η κοινωνική οικονομία ή η εθελοντική προσφορά, είναι ένας χώρος όπου οι συμβασιακές σχέσεις υποχωρούν
απέναντι στους κοινοτικούς δεσμούς και όπου η προσφορά του χρόνου στον άλλον υποκαθιστά τις σχέσεις στην αγορά εργασίας. [...] Οι εθελοντικές οργανώ-
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σεις βρίσκονται στην υπηρεσία εκατομμυρίων Αμερικανών, σε όλες τις γειτονιές και τις κοινότητες της χώρας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν περίπου
1,4 εκατομμύρια μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, των οποίων ο κύριος στόχος
είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στον πληθυσμό και η προώθηση κάποιου
στόχου. Χρηματοδοτούνται εν μέρει από ιδιωτικές δωρεές και συμπληρώνονται
από κρατικές επιχορηγήσεις. Ο «τρίτος τομέας» γνωρίζει ένα ρυθμό ανάπτυξης
δύο φορές ταχύτερο από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και η συμβολή του
στο ΑΕΠ ξεπερνάει ήδη το 6,5% του εθνικού εισοδήματος και απασχολεί 10,5%
του ενεργού πληθυσμού» (J. Rifkin,2003).

Στην Γαλλία, σύμφωνα με έκθεση του Τιερί Ζαντέ για τον τρίτο τομέα, περίπου 30.000 αποταμιευτές έχουν στραφεί στα «αλληλέγγυα χρηματοοικονομικά ιδρύματα» και έχουν τοποθετήσει χρήματα σε κάποιο από τα προϊόντα
αυτά που έχουν πιστοποιηθεί από την οργάνωση Finansol. Αυτοί οι καταθέτες έχουν ενισχύσει τις αλληλέγγυες επιχειρήσεις με κεφάλαια ύψους 300
εκατομμυρίων € περίπου. Με αυτόν τον τρόπο, κατέστη δυνατόν να ιδρυθούν
έως το 2001 περισσότερες από 6.000 νέες εταιρείες και να δημιουργηθούν
12.000 θέσεις εργασίας. Με αυτά τα χρήματα δόθηκε η δυνατότητα να στεγαστούν 3.000 οικογένειες που βρίσκονταν σε μειονεκτική θέση προωθώντας
τις δυναμικές της τοπικής ανάπτυξης. Τέλος, υποστήριξαν συγκεκριμένα εγχειρήματα της αειφόρου ανάπτυξης, βοηθώντας τους επιχειρηματίες να αλλάξουν τις μεθόδους παραγωγής και να περάσουν σε ένα διαφορετικό μοντέλο (π.χ., στη βιολογική γεωργία ή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας).
Στον Τρίτο Κόσμο, η έκταση του φαινομένου είναι ακόμα μεγαλύτερη.
Μόνο στο Ρίο ντε Τζανέιρο υπάρχουν 1.500 οργανώσεις του τρίτου τομέα,
ενώ πολύ συχνά οι παραγκογειτονιές και η μαύρη εργασία είναι οργανωμένες σύμφωνα με τις αρχές της εναλλακτικής οικονομίας. Το Πόρτο Αλέγκρε
είναι μια πόλη που λειτουργεί στην βάση των συμμετοχικών προϋπολογισμών και του κοινοτισμού. Στη «φτωχότερη χώρα του κόσμου», το Μπανγκλαντές, η Granmeen Bank δανείζει άτοκα ή με πολύ χαμηλά επιτόκια τους
αγρότες, στην κατεύθυνση μιας οικολογικά βιώσιμης αγροτικής παραγωγής.
Στην Ινδία, κάθε ένα σχεδόν από τα 600.000 χωριά διαθέτει κάποια μορφή
συνεταιρισμού ή οργάνωση αλληλοβοήθειας. (Καραμπελιάς,1995)
Παρά την σημαντική συμβολή των μικρών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
στην αντιμετώπιση του αποκλεισμού στις φτωχές χώρες, η αποτελεσματικότητα αυτών των εγχειρημάτων σχετίζεται άμεσα και με την κρατική παρέμβαση.
Για παράδειγμα, στην περίπτωση των μικροπιστώσεων το πρώτο διάστημα
όπου η Grammeen Bank λάμβανε επιδοτήσεις από την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές και άλλες δωρεές μπορούσε να δανείζει τους μικροεπιχειρηματίες με
χαμηλότοκα δάνεια (Bateman,2010). Όταν, στα τέλη του 1990, οι επιχορηγή-
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σεις σταμάτησαν, αναγκάστηκε να ανασυσταθεί το 2001, ενώ τα επιτόκια της
ανέβηκαν σε απαγορευτικά επίπεδα της τάξεως του 40-50%. Μια άλλη σημαντική παράμετρος είναι ο ρόλος της κρατικής παρέμβασης στην μετεξέλιξη
της ατομικής σε συλλογική επιχειρηματικότητα. Για παράδειγμα, ενώ στα αρχικά στάδια η μικροπίστωση μπορεί να λειτουργήσει σωτήρια για έναν αγρότη αφού του δίνει την δυνατότητα να αγοράσει μια αγελάδα προκειμένου να
καλύψει τις ατομικές και οικογενειακές του ανάγκες, στην πορεία δεν μπορεί
να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν ο συγκεκριμένος αναζητά πόρους από την
πώληση του γάλατος σε μια κορεσμένη τοπικά αγορά. Σ’ αυτό το στάδιο θα
απαιτούνταν η διασφάλιση συλλογικής υποδομής και η στοχευμένη εκπαίδευσή του για την μεταποίηση ή την τυποποίηση του προϊόντος του (οργάνωση
μικρού τυροκομείου, τυποποιητηρίου, συσκευαστηρίου κ.ο.κ).
2.2.1 Το παράδειγμα του Μοντραγκόν: ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα ανάπτυξης βασισμένο στην συνεταιριστική οικονομία
Στη Χώρα των Βάσκων, στην Ισπανία, αναπτύχθηκε ένα από το πιο σημαντικά παραδείγματα συνεταιρισμών, το οποίο είναι μοναδικό σε μέγεθος και
δυναμικότητα και έχει μεγάλο αντίκτυπο στην συνολική οικονομία της περιοχής. Το σύστημα αυτό ονομάζεται Μοντραγκόν και πήρε το όνομά του από
την πόλη που εφαρμόστηκε πρώτα, η οποία βρίσκεται κοντά στο Μπιλμπάο.
Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά, καλύπτει όλη την Χώρα των Βάσκων, ενώ έχει
κερδίσει τη διεθνή φήμη και πλέον λειτουργεί ως πρότυπο για την ανάπτυξη
παρόμοιων συστημάτων στην Αγγλία, στην Ουαλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το Μοντραγκόν αποτελεί ένα παράδειγμα ελευθεριακής
οργάνωσης το οποίο, όπως και τα προηγούμενα κατά την εποχή του Ισπανικού εμφυλίου, είναι επιτυχημένο σε πρωτοφανή κλίμακα.
Το δίκτυο του Μοντραγκόν ιδρύθηκε από έναν καθολικό ιερέα, τον Δον
Χοσέ Μαρία Αριθμέντι, που, με την οικονομική συμβολή μερικών κατοίκων
του Μοντραγκόν, ίδρυσε το 1943 μια πρωτοβάθμια σχολή τεχνικής εκπαίδευσης. Το 1956, οι πρώτοι πέντε πτυχιούχοι της σχολής ίδρυσαν ένα μικρό,
αυτοδιαχειριζόμενο εργοστάσιο, που ονομαζόταν ULGOR, αριθμούσε συνολικά 24 άτομα και παρήγαγε φασόν μια μικρή κουζίνα πετρελαίου.
Αυτό το συνεταιριστικό εγχείρημα απεδείχθη επιτυχές και μεταβλήθηκε
στη ναυαρχίδα του συνολικού συστήματος που δημιουργήθηκε στη συνέχεια. Η ULGOR –που σε κάποια στιγμή αριθμούσε 3000 μέλη– θεωρήθηκε υπερβολικά μεγάλη και συρρικνώθηκε, αποτέλεσε δε το πρότυπο για τις
επιχειρήσεις που ακολούθησαν. Σύμφωνα με τις αρχές του Ρόσντεϊλ, η συμμετοχή είναι ελεύθερη για τους πάντες και στηρίζεται στη σχέση ένα μέλος-
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μία ψήφος. Οι μετοχές ανήκουν στα μέλη αποκλειστικά και κατά συνέπεια η
άντληση κεφαλαίων από εξωτερικούς πόρους πραγματοποιείται μέσω δανεισμού και όχι με έκδοση μετοχών, ενώ η εκπαίδευση είναι διαρκής.
Τρία χρόνια μετά την ίδρυση της ULGOR, ο δον Αριθμέντι πρότεινε την
ίδρυση ενός πιστωτικού οργανισμού που θα συνέβαλλε στην χρηματοδότηση και την τεχνική υποστήριξη των νέων συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Ιδρύθηκε η Λαϊκή Εργατική Τράπεζα (Caza Laboral Popular-CLP), που περιλάμβανε ένα πιστωτικό ίδρυμα και μια υπηρεσία παροχής τεχνικών συμβουλών. Η Λαϊκή Εργατική Τράπεζα διαθέτει ένα επιχειρηματικό τμήμα δυναμικότητας 100 ατόμων, το οποίο συνεργάζεται με ομάδες που σχεδιάζουν
την ίδρυση νέων συνεταιρισμών ή παρεμβαίνει στις σπάνιες περιπτώσεις
όπου μια επιχείρηση που ήδη λειτουργεί εντάσσεται στο συνεταιριστικό δίκτυο. Το τμήμα αυτό υλοποιεί όλες εκείνες τις δραστηριότητες που έχουν
σχέση με την ίδρυση της επιχείρησης (αρχιτεκτονικές μελέτες, αναλύσεις
αγοράς, έρευνα κ.λπ.) αλλά και παραμένει σε συνεργασία με τα στελέχη της
για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρις ότου επιβεβαιωθεί η εμπέδωση των
αρχών του δικτύου. Σε αντάλλαγμα, η επιχείρηση υπογράφει ένα συμβόλαιο
ένταξης στο σύστημα του Μοντραγκόν και μόνιμης συνεργασίας με την τράπεζα, η οποία διατηρεί επικουρική σχέση μαζί της. Το πλεόνασμα των βιομηχανικών συνεταιρισμών τοποθετείται στην Λαϊκή Εργατική Τράπεζα για να
διοχετευτεί στην ίδρυση άλλων συνεταιρισμών.
Η Λαϊκή Εργατική Τράπεζα θεωρείται δευτεροβάθμιος συνεταιρισμός
και το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται τόσο από μέλη των πρωτοβάθμιων βιομηχανικών συνεταιρισμών όσο και της ίδιας της Τράπεζας. Παράλληλα με την Λαϊκή Εργατική Τράπεζα λειτουργούν και άλλοι δευτεροβάθμιοι
συνεταιρισμοί, όπως ένας συνεταιρισμός κοινωνικών υπηρεσιών που εγγυάται συντάξεις που αναλογούν στο 100% των κρατήσεων, αλλά και άλλες
παροχές, μια κλινική και ένας συνεταιρισμός γυναικών που προσφέρει ελαστική, μερική απασχόληση. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες που απασχολούνται σ’ αυτό τον συνεταιρισμό μπορούν, εάν το θελήσουν, να μεταπηδήσουν και στους πρωτοβάθμιους βιομηχανικούς συνεταιρισμούς. Επίσης,
λειτουργεί κι ένας εκπαιδευτικός συνεταιρισμός που περιλαμβάνει κι ένα τεχνικό λύκειο. Το λύκειο αυτό διαθέτει και παραγωγικά τμήματα στα οποία οι
σπουδαστές κάνουν την πρακτική τους και αμείβονται ως μερικώς απασχολούμενοι εργάτες. Όπως και σε κάθε δευτεροβάθμιο συνεταιρισμό, στη διοίκηση της σχολής συμμετέχουν σπουδαστές και καθηγητές.
Σήμερα, το σύστημα του Μοντραγκόν περιλαμβάνει ένα δίκτυο καταναλωτικών, οικιστικών, γεωργικών και κατασκευαστικών συνεταιρισμών. Η
συνολική αξία του εγχειρήματος αποτιμάται σε δισεκατομμύρια. Το Μοντρα-
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γκόν αποτελείται από 86 παραγωγικούς συνεταιρισμούς που απασχολούν
κατά μέσο όρο μερικές εκατοντάδες άτομα ο κάθε ένας, 44 εκπαιδευτικά
ιδρύματα, 15 κατασκευαστικούς συνεταιρισμούς, ένα δίκτυο καταναλωτικών συνεταιρισμών το οποίο έχει 75.000 μέλη και την τράπεζα. Η Λαϊκή
Εργατική Τράπεζα έχει 132 υποκαταστήματα στην Χώρα των Βάσκων και
πρόσφατα άνοιξε γραφείο στη Μαδρίτη, χαρακτηριστικό για τις διαθέσεις
επέκτασης και πέραν της Χώρας των Βάσκων. Το ενεργητικό της υπολογίζεται ότι ξεπερνάει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.
Το Μοντραγκόν παράγει τα πάντα, από οικιακές συσκευές (είναι η δεύτερη εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών ψυγείων στη Ισπανία) μέχρι ανταλλακτικά κινητήρων και πλοίων, τα οποία και εξάγει. Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν πάνω από το 1% των ισπανικών εξαγωγών. Με τους 18.000 εργάτες
του, κατέχει το 15% των θέσεων εργασίας στην επαρχία Γκιπούθκοα και το
5% στη Χώρα των Βάσκων. Παρόλο που ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής αφορά προϊόντα μεσαίας τεχνολογίας, το Μοντραγκόν παράγει επίσης
προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Το Ερευνητικό Ινστιτούτο του Μοντραγκόν,
το Ικερλάν, διαθέτει πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων των Η.Π.Α, ανάμεσα
στις οποίες συγκαταλέγεται και το Μ.Ι.Τ., ενώ έχει εξελίξει βιομηχανικά ρομπότ τα οποία εξάγονται ή χρησιμοποιούνται στους βιομηχανικούς συνεταιρισμούς του δικτύου.
Η εσωτερική διοίκηση του Μοντραγκόν περιλαμβάνει την ετήσια γενική
συνέλευση η οποία και εκλέγει τη διοίκηση. Παράλληλα υπάρχει και το κοινωνικό συμβούλιο, που απασχολείται αποκλειστικά με τα ζητήματα των εργατών. Τέλος, υπάρχει κι ένα διοικητικό συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν
από κοινού μέλη της γενικής συνέλευσης και μάνατζερ, αν και οι τελευταίοι
διαθέτουν μόνο το δικαίωμα του λόγου χωρίς να μπορούν να ψηφίσουν. Οι
επιχειρήσεις του Μοντραγκόν δεν είναι πολύ μεγάλες. Σήμερα το όριο των
μελών δεν ξεπερνά τα 400, σύμφωνα με την πολιτική βούληση του ίδιου του
συνεταιρισμού. Βέβαια, η ULGOR είχε μεγαλώσει πάρα πολύ αρχικά, ενώ
στην αρχή αντιμετώπισε και μία απεργία. Η γενική συνέλευση είχε ψηφίσει
τότε την απόλυση των πρωτεργατών της απεργίας αλλά παρόλα αυτά πήρε
το μάθημά της: το μέγεθος από μόνο του μπορεί να δημιουργήσει αντιθέσεις.
Προκειμένου να εξασφαλίσει τόσο τα πλεονεκτήματα της μεγάλης κλίμακας, όσο και αυτά των μικρών παραγωγικών μονάδων, το Μοντραγκόν έχει
αναπτύξει ένα σύστημα κοινοπραξιών. Μέσα στα πλαίσιά του, ένας αριθμός
συνεταιρισμών μπορεί να αναπτύξει μικρές κοινοπραξίες, που διευθύνονται
από μια διοίκηση εκλεγμένη από το προσωπικό των επιμέρους επιχειρήσεων. Αυτές οι μονάδες είναι είτε οριζόντιας είτε κάθετης ολοκλήρωσης και
μπορούν να ανταλλάξουν εργαζόμενους, καθώς οι ανάγκες τους μεταβάλλο-
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νται. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα (οι μονάδες παραγωγής) να χρησιμοποιούν έναν κοινό μηχανισμό εμπορίας.
Ίσως ένα από τα πιο θαυμαστά επιτεύγματα του Μοντραγκόν είναι ο τρόπος που συνδυάζει την συλλογική ιδιοκτησία με τα κίνητρα που απορρέουν
από την ατομική ιδιοκτησία μέσα σ’ ένα σύστημα που αναγνωρίζει εξίσου τη
συλλογική και την ατομική πτυχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Το σύστημα των ατομικών λογαριασμών που συνδυάζει την επένδυση στην επιχείρηση μαζί με τον διαχωρισμό των κερδών σε ατομικά και συλλογικά, αντιπροσωπεύει μια μέθοδο που δίνει στον εργαζόμενο την αίσθηση της ατομικής
ιδιοκτησίας σε συνδυασμό με την συλλογική συμμετοχή σε μια επιχείρηση
που δεν του παρέχει μόνο τα μέσα της επιβίωσής του, αλλά και δεν περιμένει
από τον ίδιο μόνο να αποδίδει καλά στην εργασία του.
Επιπλέον, το πείραμα του Μοντραγκόν μας δίνει ένα σημαντικό μάθημα: Δείχνει ότι, για να επιτευχθεί η ελευθερία στην εργασία, χρειάζεται ένα
υψηλό επίπεδο οργανωτικών ικανοτήτων, γιατί όταν αυτές οι ικανότητες είναι παρούσες, η κλασική διάκριση ανάμεσα στην αποδοτικότητα και τη δημοκρατία εξαφανίζεται, με τους δυο πόλους της αντίθεσης να ενισχύει ο ένας
τον άλλο (G. Benello, Δίκτυο ΚΑΠΑ).
Συμπερασματικά, η σημασία του Μοντραγκόν είναι διττή: Απ’ τη μια
αντιπροσωπεύει μια θετική πρόταση για την απελευθέρωση της εργασίας,
μια κοινότητα που ελέγχεται δημοκρατικά από τα μέλη της. Η δημοκρατία
βρίσκει σ’ αυτή την περίπτωση μια πρακτική εφαρμογή. Από την άλλη, είναι
ένα σύστημα που λειτουργεί και τούτο αποτελεί μια απόδειξη για την ικανότητα της ανθρώπινης φύσης να διαχειρίζεται περίπλοκες κοινωνικές σχέσεις
μέσω δημοκρατικών διαδικασιών.
3. Η στρατηγική της τοπικής ανάπτυξης ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη του
τρίτου τομέα
Τα σύγχρονα επιτυχημένα παραδείγματα ανάπτυξης του τρίτου τομέα λαμβάνουν χώρα στη βάση ενός πλαισίου αρχών που αποτυπώνονται σε μια
ευρύτερη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, ως μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιοποίησης των φυσικών πόρων, του ανθρώπινου κεφαλαίου και
των τοπικών υποδομών για την κάλυψη των βασικών αναγκών σε μια συνεχή διαδικασία περιορισμού των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης και της
εξωγενούς εξάρτησης. Αυτή η στρατηγική υποκατάστασης έχει συνήθως ενσωματωμένες τις βασικές αρχές της αειφόρου ανάπτυξης όπως αυτές αποτυπώνονται στο κείμενο της Τοπικής Ατζέντας 21, η επιτυχής έκβαση της οποίας προϋποθέτει:
• Την ενθάρρυνση των πολιτών στην συμμετοχή σε δημόσιες διαβουλεύ-
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σεις αλλά και στην λήψη αποφάσεων στο τοπικό επίπεδο. Η διαβούλευση αυτή πρέπει να έχει συγκεκριμένα και σαφή ερωτήματα στα οποία οι
πολίτες πρέπει να εξοικειωθούν και να πάρουν θέση, π.χ.: Να δώσουμε
προτεραιότητα στην κατανάλωση τοπικών προϊόντων ή των εισαγόμενων από τις πολυεθνικές; Να πάμε σ’ ένα δήμο με πολυώροφα κτήρια
ή να κρατήσουμε χαμηλό το συντελεστή δόμησης; Να επεκτείνουμε το
πράσινο δημιουργώντας περισσότερους χώρους αναψυχής ή να συνεχίσουμε την αδειοδότηση των εμπορικών κέντρων; Να επιλέξουμε το μοντέλο των δημόσιων μέσων μεταφοράς και του ποδηλάτου έναντι του
αυτοκινήτου; Να προωθήσουμε χώρους κοινωνικών συνευρέσεων π.χ.
στα σχολεία της περιοχής και σε άδεια δημόσια κτήρια ή να εμμείνουμε
στην υπενοικίαση χώρων για εμπορευματική χρήση;
• Την διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου δράσης που να αποτυπώνονται οι προτάσεις των πολιτών – ένα είδος, δηλαδή, τοπικού κοινωνικού συμβολαίου μεταξύ δήμου και πολιτών για την ιεράρχηση των τοπικών αναγκών.
• Την θεσμοθέτηση μόνιμων συμπράξεων μεταξύ δήμου, επιχειρήσεων,
φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τοπικών εφημερίδων, συλλόγων
για την ενεργό στήριξη αυτού του στρατηγικού σχεδίου.
• Την προώθηση συγκεκριμένων δράσεων που αλλάζουν σταδιακά την
καθημερινή ζωή των πολιτών: όπως π.χ. η αντικατάσταση των δημόσιων λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας, η κάλυψη δημοτικών ενεργειακών αναγκών π.χ. σχολείων με ΑΠΕ, η δημιουργία
ολοκληρωμένων δικτύων ποδηλατοδρόμων, η ανακύκλωση των οργανικών υλών από τα κλαδέματα των δεντροστοιχιών, η αναζήτηση συνεπιβατών στις μετακινήσεις των δημοτών, η δημιουργία μικρών πέτρινων φραγμάτων ανάσχεσης των χειμάρρων, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών και πολλά άλλα.
• Την παρακολούθηση και αξιολόγηση, εν τέλει, μέσω μηχανισμών και
δεικτών της αποτελεσματικότητας αυτών των παρεμβάσεων και τη συνεχή βελτίωση των δράσεων (Δαουτόπουλος,2005).
Τα εγχειρήματα με έμφαση την τοπικότητα περιλαμβάνουν: νέες αγροτικές
κοινότητες, συνεταιρισμούς για την διατήρηση της αγροτικής παραγωγής
και της τοπικής κληρονομιάς, επιχειρήσεις με κέντρο την γειτονιά, παιδικούς
σταθμούς υπό τον συλλογικό έλεγχο γονιών, ηθικές και αμοιβαίες τράπεζες,
κινήματα και πρωτοβουλίες πολιτών για το δίκαιο εμπόριο, ενώσεις καταναλωτών, επιχειρήσεις κοινωνικής ένταξης αποκλεισμένων ατόμων. Σημαντική είναι η ανάπτυξη του κινήματος των αργών πόλεων (slow city) ή του
αργού φαγητού (slow food) που αποτελούν ένα παγκόσμιο δίκτυο πόλεων
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μεσαίου μεγέθους, οι οποίες με βάση την αντίθεσή τους στην ταχύτητα των
μεγαλουπόλεων μικραίνουν τα πληθυσμιακά τους μεγέθη και επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στον ελεύθερο χρόνο, θεωρώντας αυτόν ως τον
πραγματικό πλούτο μιας κοινωνίας. Το κίνημα αυτό με αφετηρία την Ιταλία
έχει μπολιάσει την ανάπτυξη του «δικτύου των νέων κοινοτήτων» το οποίο
αποτελεί μια πρωτοβουλία που προτείνει εναλλακτικές ιδέες για την ενεργοποίηση των κοινοτήτων στην βάση των συμμετοχικών προϋπολογισμών.
Το δίκτυο περιλαμβάνει ερευνητές, κοινωνικά κινήματα και τοπικούς υπευθύνους από μικρές κοινότητες που διοργανώνουν συνελεύσεις και σεμινάρια ενθαρρύνοντας, όπως λέει το καταστατικό τους, την υπεύθυνη αυτονομία
ενώ απορρίπτουν την εξωτερική καθοδήγηση του αόρατου χεριού της πλανητικής αγοράς». Στην ίδια κατεύθυνση, το παγκόσμιο δίκτυο των «οικοχωριών»
εφαρμόζει πρακτικές κοινωνικού ελέγχου και ήπιας διαχείρισης των τοπικών
φυσικών πόρων συμβάλλοντας στην αναζωογόνηση της τοπικής παραγωγής,
αξιοποιώντας θετικά την φύση και την τοπική κληρονομιά.
Στην χώρα μας, η περίπτωση του δήμου της Ανάβρας στην Μαγνησία
αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα όπου ένα εγκαταλειμμένο ορεινό χωριό
βασιζόμενο στο όραμα, στην ενεργοποίηση των πολιτών, στην τεχνική γνώση και στον εθελοντισμό κατάφερε να γίνει πρότυπος οικισμός που δίνει την
δυνατότητα σε 500 και πλέον κατοίκους να διαβιούν με βάση την κτηνοτροφία και έχοντας ενσωματώσει πλήρως τις αρχές της αειφορίας στην καθημερινή τους ζωή.
Η κρίση δημιούργησε τα τελευταία 2-3 χρόνια νέα δεδομένα που θα επιταθούν την επόμενη περίοδο όπως:
α) Η τάση επιστροφής νέων ανθρώπων με υψηλά προσόντα από τα μεγάλα αστικά κέντρα στην ύπαιθρο. Το 2011 ήταν η πρώτη χρονιά μεταπολεμικά που σημειώθηκε αύξηση του αγροτικού πληθυσμού. Η στροφή στην
ύπαιθρο με μια ανάλογη κατεύθυνση του πληθυσμού αυτού –μέσω της εκπαίδευσης – π.χ. στην παραγωγή και διάθεση βιολογικών προϊόντων η στην
ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού με έμφαση στον πολιτιστικό ή
τον οικολογικό τουρισμό θα αποτελούσε πραγματική διέξοδο. Οι δήμοι θα
μπορούσαν να συμβάλουν με ένα πρόγραμμα αναδασμού κτημάτων ή παραχώρησης βοσκοτόπων με παράλληλη ενημέρωση για τα είδη και τις ποικιλίες που έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε μια περιοχή, διασφαλίζοντας
και χώρους διανομής των τοπικά παραγόμενων προϊόντων σε τοπικά δημοπρατήρια ή προωθώντας μικρές παραγωγικές μονάδες, όπως π.χ. τυροκομία
κ.λπ. Σήμερα, ο τομέας της έρευνας στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων
έχει εξελιχθεί αρκετά – νέες μέθοδοι βελτίωσης των εδαφών με ενεργούς μικροοργανισμούς, η χρήση ζεόλιθου, η αμειψισπορά, η χρήση παραδοσιακών
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σπόρων κ.λπ. μπορούν να συμβάλουν στην υποκατάσταση των λιπασμάτων
και των φυτοφαρμάκων για την παραγωγή τροφής υψηλής διατροφικής αξίας (Δαουτόπουλος, 2005)
β) Η ραγδαία εκτίναξη της τιμής του πετρελαίου που προοιωνίζεται μια μεγάλη στροφή στα εναλλακτικά καύσιμα. Ιδιαίτερα στον τομέα στης θέρμανσης αλλά προοπτικά και στο μοντέλο της αυτοκίνησης και του φωτισμού.
Η κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρηση μονάδων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο νέων παραγωγικών
δραστηριοτήτων της κοινωνικής οικονομίας, διασφαλίζοντας κατά προτεραιότητα την αυτάρκεια ενός νοικοκυριού ή μια μικρή αγροτική–κτηνοτροφική ή παραγωγική μονάδα και σε δεύτερο επίπεδο την αυτάρκεια της τοπικής κοινωνίας.
γ) Η συνεχής επέκταση τοπικών δικτύων αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας.
Τουλάχιστον 26 δίκτυα με τριακόσια έως χίλια μέλη δημιουργήθηκαν τα τελευταία 3 χρόνια με ανταλλαγές υπηρεσιών χωρίς χρήμα, τράπεζες χρόνου,
εναλλακτικά νομίσματα κ.ο.κ. Αρκετοί δήμοι έχουν ήδη δημιουργήσει Τοπικά
δίκτυα αλληλεγγύης που χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. του υπουργείου Εργασίας, ενώ αναζητούνται και ιδιωτικοί πόροι από χορηγούς για την στήριξη
αυτών των πρωτοβουλιών. Μια σημαντική κατηγορία είναι οι δημοτικοί λαχανόκηποι σε αστικά κέντρα για την παραγωγή τροφίμων από ευάλωτες ομάδες,
όπου ο Δήμος ενοικιάζει ελεύθερες εκτάσεις διασφαλίζοντας έτσι την αντιμετώπιση των άμεσων επισιτιστικών αναγκών για τις ομάδες αυτές.
δ) Με αφορμή το κίνημα κατά των μεσαζόντων που ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία πολιτών στην Κατερίνη περνάμε σε ενεργοποίηση πολλών Δήμων
–τουλάχιστον 40 από τους 325 καλλικρατικούς– στην πώληση προϊόντων
διατροφής απευθείας από τους παραγωγούς. Η πιο σημαντική εξέλιξη όμως
αυτών των πρωτοβουλιών είναι η δημιουργία κοινωνικών καταναλωτικών
συνεταιρισμών αλληλεγγύης, όπως αυτός στη Θεσσαλονίκη, για την πώληση ελληνικών προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας σε χαμηλότερη τιμή. Η
επιτυχία του εγχειρήματος έγκειται στην συνεργασία του Συνεταιρισμού με
την εταιρεία «Ελληνική Διατροφή» που συνδέεται με τους εν ενεργεία αγροτικούς συνεταιρισμούς για την διασφάλιση φτηνών προϊόντων. Υπολογίζουν
περίπου 30% χαμηλότερη αξία στα διατιθέμενα προϊόντα λόγω α) της κατάργησης του κέρδους του μεσάζοντα β) από την μείωση των μεταφορικών
λόγω της έμφασης στην προμήθεια από τους κοντινότερους παραγωγούς και
γ) της μη επιβάρυνσης του προϊόντος από το ενοίκιο του ραφιού στο οποίο
επιδίδονται τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Τα προϊόντα που μπαίνουν στο μαγαζί έχουν σήμανση με το όνομα του παραγωγού, τον τόπο παραγωγής, τα
χαρακτηριστικά κ.ά.
Συμπερασματικά, αξιοποιώντας τις παραπάνω τάσεις αλλά και την διεθνή
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εμπειρία, μια διαδικασία επανατοπικοποίησης και παράλληλης ανάπτυξης
του τρίτου τομέα στην χώρα προϋποθέτει:
Α) Για το πρώτο επίπεδο λήψη άμεσων μέτρων όπως:
• Εσωτερίκευση του κόστους μεταφοράς στα προϊόντα κατανάλωσης,
με παράλληλη πάταξη της λαθρεμπορίας.
• Αποκατάσταση της αγροτικής παραγωγής με καθετοποίησή της σε
κάθε περιοχή και με την σύνδεσή της για την κάλυψη των βασικών διατροφικών αναγκών κάθε τόπου.
• Ανάδειξη της προτεραιότητας στην παραγωγή δημόσιων και κοινωνικών αγαθών υποστηριζόμενων από εναλλακτικά πιστωτικά ιδρύματα.
• Μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, προωθώντας αποκεντρωμένα μοντέλα παραγωγής, μείωση της ενεργοβόρου κατανάλωσης, της
χρήσης του ΙΧ, των υλικών κατασκευής και ανάπτυξης μορφών ενεργειακής παραγωγής με χρήση των ΑΠΕ.
• Προσανατολισμός της έρευνας και της γνώσης σε προσαρμοσμένες τεχνολογίες, στην κάλυψη των βασικών ανθρώπινων αναγκών σε τεχνικές
απορρύπανσης και αποκατάστασης των περιβαλλοντικών ζημιών.
Β) Για το δεύτερο επίπεδο απαιτείται η ουσιαστική αξιοποίηση του νέου
θεσμικού πλαισίου, δηλαδή του Ν. 4019/2011 για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, όπως και της αντίστοιχης νομοθεσίας για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη ευκαιριών για την
ανάπτυξη του τρίτου τομέα σε επίπεδο μικροπεριφέρειας, λαμβάνοντας μέτρα όπως:
• Φορολογικά και διοικητικά κίνητρα για τις κοινωνικές επιχειρήσεις
στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου για τον τρίτο τομέα με διυπουργικό
συντονισμό.
• Δημιουργία φορέα διοικητικής στήριξης και χρηματοδότησης της κοινωνικής οικονομίας με έμφαση στα κριτήρια αξιολόγησης των κοινωνικών επιχειρήσεων, τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης του τομέα και στις
καλές πρακτικές των μικροδανείων.
• Ώθηση στην κατανάλωση προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται
από τον τρίτο τομέα, αρχής γενομένης από τους φορείς του δημοσίου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (περιφέρειες, δήμοι, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, θεραπευτικά κέντρα, στρατιωτικές μονάδες, κοκ), αξιοποιώντας την Οδηγία 18/2004, στην οποία προβλέπονται κοινωνικές ρήτρες στους διαγωνισμούς που προκηρύσσουν ΝΠΔΔ.
• Δημιουργία εθνικού παρατηρητηρίου για την κοινωνική οικονομία με
διασυνδέσεις στον χώρο των Βαλκανίων – αξιοποιώντας την παράδοση της αυτοδιαχείρισης της Μεσογείου και της υπόλοιπης Ευρώπης.
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• Ειδική επαγγελματική κατάρτιση και κινητοποίηση στελεχών, ενσωματώνοντας σ’ όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και σ’ όλες στις
βαθμίδες μαθήματα για τον εθελοντισμό και τον τρίτο τομέα.
• Προώθηση συνεργασιών του ιδιωτικού τομέα με τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας, π.χ. δημιουργία συνεταιριστικών υποδομών για
την στήριξη ΜΜΕ ή κλάδων της οικονομίας σε αστικά κέντρα.
Επίλογος
Εκκινώντας από «των Ελλήνων τις κοινότητες», αλλά και με όσες εμπειρίες
δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή και την υλοποίηση των εθνικών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων πολιτικών, μπορούμε με βάση την κοινωνική οικονομία να συνδεθούμε με τις «κοινότητες του κόσμου» και να ξαναγυρίσουμε
στο δέον της καθημερινότητάς μας, στους αναγκαίους πολιτειακούς και θεσμικούς μετασχηματισμούς και τα σύγχρονα κοινοτικά κινήματα που πρέπει
να συγκροτηθούν στη χώρα μας, επανασυνδέοντας τη μεγάλη μας κοινοτική παράδοση με τις επείγουσες ανάγκες του σήμερα (αντιμετώπιση ανεργίας, φτώχειας, παραγωγικής ανασυγκρότησης, οικολογικής κρίσης κ.λπ).
Μια τέτοια μεταστροφή θα σηματοδοτούσε και την μετεξέλιξη του εθνικού
κράτους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (π.χ. Βαλκάνια) διασφαλίζοντας την εθνική μας κυριαρχία.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι δυνατό να ενεργοποιηθεί και στην Ελλάδα το καταπιεσμένο κοινοτιστικό ήθος, που θα συναντήσει τα νέα παγκόσμια ρεύματα του κοινοτισμού, έτσι ώστε να έχουμε επιτέλους μια «ενάρετη» μεταστροφή της οικογενειοκρατικής εξατομίκευσης προς την κοινοτική
κοιτίδα της και τη συγκρότηση ενός «ομοσπονδιακού» δημόσιου χώρου.
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Η πρόκληση της κοινωνικής οικονομίας και η συμβολή της
στο ελληνικό παραγωγικό μοντέλο του μέλλοντος

Τ

ο να στοχάζεται κανείς περί κοινωνικής επιχειρηματικότητας σημαίνει «να διερευνά την ένταση μεταξύ κοινωνικών επιχειρηματιών και
τις προϋποθέσεις και τα πλαίσια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας∙
μεταξύ ατόμου (και ομάδας) ως συντελεστών και κοινωνικής δομής» (Ziegler,
2009,5). Η παραπάνω διατύπωση εξηγεί γιατί η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα παρουσιάζει τα ίδια πάνω κάτω χαρακτηριστικά με
αυτά που διακρίνουν τους άλλους παραγωγικούς τομείς της χώρας. Δεν θα
μπορούσε άλλωστε να είναι αλλιώς. Όπως έχουν δείξει οι μελέτες σε άλλες
χώρες, γενικά, ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας συνάδει με την δυναμικότητα των άλλων οικονομικών και κοινωνικών τομέων μίας κοινωνίας.
Στο ερώτημα γιατί, αφού οι κοινωνικές επιχειρήσεις ευδοκιμούν σε όλο
τον κόσμο, στην Ελλάδα δεν έχουν μία παρόμοια εξέλιξη, θα πρέπει να εξεταστούν η παρουσία ή απουσία άλλων ευνοϊκών παραγόντων, που ο προσεκτικός αναγνώστης θα δει να αναδεικνύονται μέσα από τα κείμενα αυτού
του τόμου. Εδώ θα γίνει αναφορά σε κάποιους κύριους παράγοντες και στις
συνέπειες τους αναφορικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας. Τέλος, κλείνοντας, θα περιγραφούν σε αδρές γραμμές τα απαιτούμενα για την
ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στη χώρα μας.
Ελλείποντες παράγοντες για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην
Ελλάδα
Στη Ελλάδα, το μικρό-οικογενειακό μέγεθος, η απουσία μακροπρόθεσμης
στρατηγικής, η έλλειψη υψηλά ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, η
απουσία δικτύωσης, η επιμονή στο μαγαζάκι μας, η απουσία μίας εικόνας –
μιας σήμανσης– που να μεταφέρει στο κοινωνικό σύνολο το ποια ακριβώς
είναι η δράση των υφιστάμενων φορέων, οι ζηλοτυπίες και οι μικροαντα-
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γωνισμοί, η απουσία πόρων, η απουσία κρατικής πολιτικής, η διαφθορά, η
υπονόμευση πλεονεκτημάτων των κοινωνικών επιχειρήσεων λόγω της χρήσης της μεταναστευτικής εργασίας ή της μαύρης εργασίας, η μικρομεσαία
δομή και η παρασιτική-αντιεπιχειρηματική κουλτούρα της μεταπολίτευσης,
ο ναρκισσιστικός εγωτισμός που ανεπτύχθη από την δεκαετία του 1980 και
εντεύθεν, ο υπέρμετρος καταναλωτισμός που διάλυσε κάθε έννοια κοινωνικής αλληλεγγύης είναι στοιχεία που υπονόμευσαν το δυνητικό δυναμικό του
τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επέδρασαν αρνητικά στην
ανάπτυξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας, παράγοντες που συνήθως
δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν από τους αναλυτές. Ο πρώτος είναι η έλλειψη
υποστήριξης από ένα κράτος το οποίο πάσχει από την κομματοκρατία, την
αναξιοκρατία, την πολιτική πελατεία. Το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα
εμπίπτει στην κατηγορία του «κομματικού συστήματος καρτέλ». Ένα από τα
βασικά χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος είναι η απόλυτη διασύνδεση
κόμματος-κράτους. Το κράτος παύει να αποτελεί τον συλλογικό εκφραστή
της κοινωνίας και καθίσταται εργαλείο αναπαραγωγής του κομματικού συστήματος καρτέλ (Katz,1995). Οι άμεσες συνέπειες, που ενδιαφέρουν εδώ,
είναι η απόλυτη απουσία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, η αδιαφορία για την
αξιολόγηση πολιτικών, η αδιαφορία για την μέτρηση της αποδοτικότητας
πολιτικών. (Π.χ. η αδιαφορία για την μέτρηση των «κοινωνικών επιπτώσεων» της δράσης των κοινωνικών επιχειρήσεων).
Η κοινωνική οικονομία, όπως έχει καταδείξει άλλωστε η ευρωπαϊκή
εμπειρία, πέρα από τους δημόσιους φορείς, για να αναπτυχθεί, έχει την ανάγκη στήριξης από τις τοπικές αρχές. Η κοινωνική οικονομία έχει την ανάγκη υποστήριξης από ΜΚΟ και εθελοντές. Πρέπει να διαθέτει διασυνδέσεις
και την υποστήριξη από τον ιδιωτικό τομέα (π.χ. μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ηθικών κεφαλαίων κ.ά.). Ιδιαιτέρως οι κοινωνικές επιχειρήσεις χρειάζονται την καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος γιατί πρέπει να
αναγνωρίζουν ευκαιρίες στις αγορές. Για την ορθή λειτουργία τους και για
να υπάρχει σωστή διαμόρφωση της σχέσης μελών/εργαζομένων, είναι απαραίτητη μια κατάλληλη ομάδα διαχείρισης, με προηγούμενη επιχειρηματική
και διοικητική εμπειρία. Χρειάζονται αφοσίωση στην επιχείρηση. Πρέπει να
διαθέτουν μία κουλτούρα επικέντρωσης στο στόχο, αλλά και να καλλιεργούν
την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς αυτές. Χρειάζονται χρηματοδότηση και χρηματοδοτικά εργαλεία, ιδιαίτερα στην εναρκτήρια φάση, αλλά και
για την συνέχιση της λειτουργίας τους. Χρειάζονται συλλογικό πνεύμα και
τέλος, αν και το πιο αποφασιστικό, τα μέλη τους πρέπει να διαθέτουν πάθος.
Στην Ελλάδα η τοπική αυτοδιοίκηση πάσχει από τις πελατειακές σχέσεις
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και τη διαφθορά. Το επιχειρηματικό πνεύμα είναι απών. Οι απόφοιτοι των
πανεπιστημίων, που διαθέτουν την αναγκαία για τη δημιουργία μίας κοινωνικής επιχείρησης τεχνογνωσία, είτε αναζητούν μία θέση στο δημόσιο είτε…
μεταναστεύουν.
Η κοινωνία των πολιτών χρησιμοποιούσε τον εθελοντισμό ως πάτημα για
μία γνωριμία για να βρει μία θέση στο δημόσιο. Όσοι δραστηριοποιούνται
στον χώρο των ΜΚΟ ασχολούνται με προγράμματα χρηματοδότησης, χωρίς
καμμία μέριμνα για την μελλοντική βιωσιμότητά τους ή την επαφή τους με
την περιβάλλουσα κοινωνία και συνεπώς την άντληση πόρων από την τοπική κοινωνία. Η Ελλάδα παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα αναφορικά με την
κοινωνία των πολιτών της: αυτή είναι αδύναμη, εγκλωβισμένη μέσα στην
πατρωνεία και την διαφθορά. Όχι τυχαία, τέτοια χαρακτηριστικά μιας αδύναμης κοινωνίας πολιτών απαντούμε και σε πρώην ανατολικές χώρες.
Κρίση και κοινωνική οικονομία
Ωστόσο, η κοινωνικο-οικονομική δομή των προηγούμενων δεκαετιών ανατρέπεται μέσα από τις δραματικές επιπτώσεις της κρίσης. Καίριες συνέπειες
της κρίσης άπτονται άμεσα με την κοινωνική οικονομία.
Η αποσάθρωση της μικρομεσαίας δομής, δημιουργεί ένα ευρύ πεδίο παρεμβάσεων για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Η
μικρομεσαία δομή βρίσκεται σήμερα σε κρίση γιατί, πέραν των άλλων, επιμένοντας στο «οικογενειοκρατικό» μοντέλο επιχειρηματικότητας, δεν προσέφερε δυνατότητες για την ανάπτυξη ευρύτερων συλλογικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Έτσι, είχε περιορισμένη δυνατότητα να αντλεί πόρους
από το ευρύτερο κοινωνικό-τοπικό περιβάλλον. Το κλείσιμο πολλών καταστημάτων σήμερα, είτε λόγω «αναγκαστικής» συνταξιοδότησης, είτε λόγω
αδυναμίας συνέχισης της λειτουργίας τους απαιτεί άμεση παρέμβαση. Παρέμβαση που σε πολλές χώρες συνδυάστηκε με την ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Αυτό γιατί οι κοινωνικές επιχειρήσεις διαθέτουν χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν στην μικρομεσαία δομή όπως η εγγύτητα των
σχέσεων, η εμπιστοσύνη ανάμεσα στα μέλη μιας επιχείρησης, η πλήρης ευελιξία αναφορικά με τις εργασιακές σχέσεις, ακριβώς λόγω του κοινωνικού
προσανατολισμού της επιχειρηματικότητας.
Ένας δεύτερος παράγοντας που θα επιδράσει καταλυτικά στην ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι η συνεχής αδυναμία του ελληνικού
κράτους πρόνοιας να προσφέρει τις υπηρεσίες εκείνες που είναι απαραίτητες
για μια αξιοπρεπή διαβίωση. Εδώ οι πιέσεις θα είναι έντονες. Κατ’ αρχάς, η
ανάγκη των γυναικών να ενταχθούν στην αγορά εργασίας λόγω της μείωσης
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του οικογενειακού εισοδήματος θα αυξήσει τις ανάγκες για υπηρεσίες φροντίδας. Επιπλέον, η γήρανση του πληθυσμού θα αυξήσει τη ζήτηση για υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, αλλά και υγείας. Αλλά και μια σειρά άλλων
κοινωνικών αναγκών, όπως η απεξάρτηση, η στέγαση, η σίτιση, είναι ανάγκες που θα διευρύνονται.
Επίσης, ο περιορισμός του κράτους πρόνοιας θα επιδράσει άμεσα και στα
Άτομα με Αναπηρία. Εδώ η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει αποφασιστικό ρόλο, αφού μόνον μέσω αυτής είναι δυνατή η αύξηση της προσφοράς
θέσεων εργασίας στα ΑμεΑ, αλλά και η ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών.
Ένας τρίτος παράγοντας είναι η τάση επιστροφής προς την περιφέρεια,
αφού για πρώτη φορά, μετά από δεκαετίες, έχουμε τέτοια φαινόμενα. Αυτή
η επιστροφή θα θέτει, με τη σειρά της, όλο και πιο έντονα το αίτημα της τοπικής-περιφερειακής ανάπτυξης απ’ ό,τι στο παρελθόν. Η τοπική ανάπτυξη,
μέσα από την γεωργία, τις βιολογικές καλλιέργειες, την ανάπτυξη της τοπικής μεταποίησης αποτελεί αναγκαίο και ικανό παράγοντα για ένα μελλοντικό βιώσιμο οικονομικό μοντέλο.
Ένας τέταρτος παράγοντας είναι το κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων στον
τομέα της μεταποίησης. Σήμερα, ένας κίνδυνος που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία είναι η εξάλειψη κάθε μορφής επιχειρηματικότητας. Όπως
είχε συμβεί και πριν από τριάντα χρόνια περίπου, είναι αρκετοί οι επιχειρηματίες που, για διάφορους λόγους, «εγκαταλείπουν» επιχειρήσεις που είναι βιώσιμες. Συνεπώς, εάν ο κύριος στόχος σήμερα είναι η διατήρηση της
επιχειρηματικότητας, εκεί όπου αποτυγχάνουν άλλες μορφές, λογικό είναι
να δοκιμάζονται νέες. Εδώ, το παράδειγμα της Αργεντινής, ένα παράδειγμα
που ετοιμάζεται να υιοθετήσει και η Γαλλική κυβέρνηση, είναι ελπιδοφόρο.
Στην Αργεντινή, ένα μεγάλο μέρος της δραστηριοποίησης της κοινωνικής
οικονομίας, αφορούσε την επαναλειτουργία προβληματικών επιχειρήσεων
από τους ίδιους τους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι επέλεξαν τον δρόμο της
μετατροπής των επιχειρήσεων σε κοινωνικές επιχειρήσεις, γιατί οι επιχειρήσεις λόγο της ασφυξίας στη ρευστότητα που είχε επιβάλει το τραπεζικό σύστημα, οδηγήθηκαν στην αναστολή των δραστηριοτήτων τους. Οι εργαζόμενοι, ξεκινώντας από την διεκδίκηση των μισθών τους, πέρασαν στο στάδιο
της διαβούλευσης και από εκεί ξεκίνησαν αγώνες για τη νομική διεκδίκηση
της περιουσίας του εργοστασίου. Τέλος, με την βοήθεια και άλλων, έθεταν
και πάλι σε λειτουργία το εργοστάσιο (Coraggio,2009).
Τέλος, μία σειρά από άλλες δραστηριότητες, που ανήκουν στον τομέα της
τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά εκτείνονται και πολύ πέραν αυτής, είναι δράσεις που είχαν «ξεχαστεί» από τους δημοτικούς άρχοντες, αλλά είναι κρίσιμης σημασίας για τους πολίτες. Αυτές οι δράσεις έχουν να κάνουν με την
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αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών, την διαχείριση των ελεύθερων χώρων, την ενεργειακή ασφάλεια (ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, νέες μορφές ενέργειας), την πράσινη ανάπτυξη.
Στοιχεία για τη συμβολή της κοινωνικής οικονομίας στο ελληνικό παραγωγικό
μοντέλο του μέλλοντος
Σήμερα, η κρίση που βιώνουμε είναι κρίση της πραγματικής οικονομίας, είναι κρίση ενός συνολικού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης. Συνεπώς,
μία από τις λειτουργίες της κοινωνικής οικονομίας, στο βαθμό που θέλει να
αποτελεί μέρος της πρότασης για το μέλλον είναι η κοινωνικοποίηση τομέων της αγοράς.
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των φορέων της κοινωνικής οικονομίας έχουν τονιστεί από πολλούς. Όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Αυτές οι εταιρείες είναι συχνά πιο παραγωγικές και ανταγωνιστικές
απ’ ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Αυτό οφείλεται στο πολύ υψηλό επίπεδο προσωπικής αφοσίωσης εκ μέρους των εργαζόμενων τους και στις καλύτερες συνθήκες εργασίας που [αυτές οι επιχειρήσεις] παρέχουν» (European
Commission,2011,4).
Ωστόσο, τα βήματα για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας πρέπει να είναι προσεκτικά και να λαμβάνουν υπ’ όψιν τους τόσο την ιδιαίτερη εμπειρία της Ελλάδας όσο και εμπειρίες που προσομοιάζουν με την δική
μας. Οι τομείς που θα επικεντρωθούν οι προσπάθειες είναι κρίσιμης σημασίας. Έτσι, όπως έχει δείξει και η εμπειρία των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, χώρες που όπως η Ελλάδα διέθεταν μια πιο περιορισμένη
εμπειρία στην κοινωνική οικονομία από άλλες, η κοινωνική οικονομία:
α) Έρχεται προς επίρρωση των κενών που δημιουργούνται από τις αστοχίες
ή τις αδυναμίες της αγοράς σε τομείς όπως ο πιστωτικός, η στέγαση, η κατανάλωση, η γεωργία.
β) Συμπληρώνει τα κενά από την αποδυνάμωση, ή ακόμα και την μη επαρκή
ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών ή
των υπηρεσιών κοινού συμφέροντος.
γ) Συνεισφέρει στις πολιτικές για κοινωνική ένταξη μέσω της παροχής ευκαιριών απασχόλησης για τους μακροχρόνια ανέργους και άλλες ομάδες με
ειδικές ανάγκες.
δ) Συμμετέχει στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη στο τοπικό επίπεδο.
Η ιστορία της ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής οικονομίας έχει δείξει ότι η σχέση του με το κράτος, στις περισσότερες των περιπτώσεων, είναι
μία σχέση αλληλοεξυπηρέτησης, αλληλοεπικάλυψης, αλληλοπεριχώρησης.
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Προς επίρρωση αυτού αναφέρεται ένα μόνο στοιχείο: όσο και εάν διάφοροι
μελετητές μιλάνε για την αυτονομία του απέναντι στο κράτος, τα στοιχεία
δείχνουν ότι το 70% των πόρων για την λειτουργία του τομέα, προέρχονται
από αυτό (με τη μορφή επιδοτήσεων ή συμβάσεων). Όπως επισημαίνει ο
Μάρεη, ένας ορισμός της κοινωνικής οικονομίας «είναι όλοι αυτοί οι τομείς
που δεν διασυνδέονται με την ιδιωτική κερδοσκοπία. Περιλαμβάνουν το κράτος, αλλά επίσης και την ΄΄οικονομία των πολιτών΄΄ του φιλανθρωπικού τρίτου τομέα, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς που λειτουργούν στην αγορά, και τους πολλαπλούς κλάδους της αμοιβαίας οικονομίας των
νοικοκυριών-τα ίδια τα νοικοκυριά, τα κοινωνικά δίκτυα, τους άτυπους ομίλους καθώς και τα κοινωνικά κινήματα» (Murray,2009,10).
Συνεπώς, η διαμόρφωση ενός δημόσιου τομέα στην υπηρεσία του κοινού
καλού και στην υπηρεσία του λαού και του εθνικού συμφέροντος, όσο και αν
φαίνεται παράταιρη, είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την ανάπτυξη της
κοινωνικής οικονομίας.
Η υλοποίηση ενός εναλλακτικού μοντέλου για την ελληνική παραγωγική δομή αποτελεί έργο ηράκλειο. Σε αυτά τα πλαίσια, η ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας αποτελεί αναγκαιότητα για να διαχυθούν στην υπόλοιπη κοινωνία και οικονομία οι αρχές που διέπουν την κοινωνική οικονομία,
αρχές που τόσο έχει ανάγκη η κοινωνία μέσα σε αυτή τη κρίση που βιώνει.
Η κοινωνική οικονομία διαθέτει τη δυνατότητα και πρέπει να ρυθμίσει τις
σημαντικές οικονομικές ανισότητες που κυριαρχούν στην ελληνική παρασιτική, καταναλωτική οικονομία και κοινωνία. Η κοινωνική οικονομία μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αύξησης του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου,
αναπτύσσοντας παράλληλα την τοπική επιχειρηματικότητα, τόσο μέσω των
άμεσων δράσεών της, όσο και μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και
των εισοδημάτων του τοπικού πληθυσμού. Έτσι, θα συνεισφέρει αποφασιστικά στην ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη.
Η κοινωνική οικονομία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει αποφασιστικό
παράγοντα στην προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, την ανάπτυξη του
εθελοντισμού και του αλτρουισμού, τη διαμόρφωση συλλογικοτήτων. Παράγοντες που χωρίς την ύπαρξή τους είναι αδύνατη η ανάπτυξη μίας εθνικά
ανεξάρτητης, βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης οικονομίας.
Σήμερα είναι επείγουσα η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό
σχέδιο ανάπτυξης του τομέα που:
• Θα διαμορφώσει και θα δημοσιοποιεί ένα όραμα για την κοινωνική οικονομία. Η κοινωνική οικονομία, χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο δράσης.
Σε αυτό θα καθορίζονται οι πόροι, τα μέσα, οι αντικειμενικοί στόχοι αυτού του σχεδίου δράσης-οράματος για τον τομέα.
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• Θα βοηθήσει τους ανθρώπους να καταλάβουν τι είναι και τι προσφέρουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να ενταθεί η επίγνωση του
ρόλου τους τόσο μεταξύ των δυνητικών επενδυτών και όσο και στους
καταναλωτές.
• Θα διασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την ύπαρξή της.
• Θα διαμορφώνει εκείνες τις υποστηρικτικές δομές που είναι αναγκαίες
για την διαμόρφωση, την στήριξη και την δημιουργία καινοτόμων πρωτοβουλιών του τομέα (Les, 2007,207).
Για να παίξει το σημαντικό της ρόλο η κοινωνική οικονομία, δηλαδή για να
περάσει από το ρόλο του επιβοηθητικού τομέα στο ρόλο του τομέα που αποτελεί πρωτοπορία, στην καινοτομία όλοι οι παράγοντες της κοινωνικής οικονομίας πρέπει να μετασχηματιστούν, τόσο θεσμικά όσο και στις ανθρώπινες
και τεχνολογικές δυνατότητές τους.
Ένα κρίσιμο διακύβευμα είναι η διασύνδεση με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες. Είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχουν σήμερα θεσμοί που να δημιουργούν δίκτυα, θεσμοί που θα φέρνουν κοντά τις υφιστάμενες δράσεις και
πρωτοβουλίες. Γιατί η δικτύωση αυξάνει τους πόρους, διαχέει την τεχνογνωσία και ενισχύει την αλληλεγγύη. Από αυτή την άποψη η πρωτοβουλία για
την διασύνδεση των Κοι.Σ.Π.Ε. δείχνει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν και οι Κοιν.Σ.Ε.Π., αλλά και οι άλλοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας.
Για να είναι αποτελεσματική η κοινωνική οικονομία, πρέπει να αποτελεί
στοιχείο μιας συνεκτικής στρατηγικής για την κοινωνική και την οικονομική
μεταρρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι η πολιτεία, σε όλα τα επίπεδα, πρέπει να
αποτελέσει τον εταίρο της κοινωνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας τις πρωτοβουλίες στον συγκεκριμένο τομέα με τρόπους όπως η χρηματοδότηση, η
παροχή υποδομών, η καλλιέργεια των αναγκαίων δεξιοτήτων.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τονίζεται το γεγονός ότι:
Υπάρχει η ανάγκη για υποστηρικτικούς μηχανισμούς που θα προωθήσουν τη
μεγαλύτερη συνεργασία και συντονισμό τόσο οριζόντια όσο και κάθετα μεταξύ
όλων των επιπέδων της κοινωνικής οικονομίας και της κυβέρνησης [...] [Το γεγονός αυτό] θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα χάσματα πολιτικής, καθώς και οι ανάγκες της κοινωνικής οικονομίας. Εταιρικές σχέσεις μεταξύ
της κοινωνικής οικονομίας και των τοπικών αρχών δεν επαρκούν, όπως καταδείχτηκε μέσα από την μικρή επίδραση που είχαν οι ΜΚΟ στην ανάπτυξη τοπικών
κοινωνικών πολιτικών [...] Η ενθάρρυνση για την ίδρυση και την υποστήριξη
ενδιάμεσων φορέων για την κοινωνική οικονομία θα είναι μια σημαντική συνεισφορά στην προώθηση μεγαλύτερης συνεργασίας (Mendell, 2009,8).

Παράλληλα με τα παραπάνω, σημαντικότατο ρόλο έχουν να παίξουν οι ερευ-
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νητές και οι σχολές που έχουν συνάφεια με το ζήτημα. Πέρα από τη καλλιέργεια της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, αυτό που πρέπει να καλλιεργηθεί το επόμενο διάστημα είναι η ανάπτυξη
της έρευνας στον τομέα, ο πολλαπλασιασμός των δημοσιευμάτων και η διαμόρφωση και η δημοσιοποίηση προτάσεων.
Η κρίση είναι σίγουρο ότι θα απελευθερώσει εκείνες τις αξίες της αλληλεγγύης, της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας, της δικαιοσύνης, του επιχειρηματικού ρίσκου, που ο παρασιτικός καταναλωτισμός των προηγούμενων δεκαετιών είχε θάψει στο υποσυνείδητό μας.
Το αίτημα λοιπόν πρέπει να είναι η οικονομική ανεξαρτησία, η δίκαιη διανομή εισοδημάτων και το τέλος της πολιτικής δωροδοκίας. Το αίτημα πρέπει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, η αξιοπρεπής διαβίωση και η αξιοπρεπής
εργασία. Η ενίσχυση του κράτους και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Το
αίτημα πρέπει να είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Η ανάπτυξη μιας αλληλέγγυας οικονομίας για μια Ελλάδα με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή και με
ενισχυμένη την διάσταση της αλληλεγγύης.
Ας μην τρέφουμε βέβαια αυταπάτες ότι όλα θα είναι ρόδινα. Θα πρέπει
να διαθέτουμε την επίγνωση ότι η ανάπτυξη του τομέα έρχεται σε άμεση σύγκρουση με κατεστημένα συμφέροντα. Αυτοί που δεν επιθυμούν την ανάπτυξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, γιατί η ανάπτυξή της θα σημάνει τον περιορισμό της επικαρπίας τους, είναι ισχυρότατοι. Οι δράσεις στις
οποίες η κοινωνική οικονομία διαθέτει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα είναι
δράσεις που στην Ελλάδα «καταλαμβάνονται» από το κύκλωμα της διαφθοράς. Πάρτε για παράδειγμα τις δημόσιες συμβάσεις, και ειδικότερα τις συμβάσεις για καθαρισμούς δημοσίων κτηρίων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα
ισχυρό κύκλωμα που νέμεται την μεταναστευτική εργασία για να καρπώνεται υπερκέρδη. Ας αναλογιστεί κανείς τι θα σημαίνει το γεγονός ότι σε αυτό
τον τομέα εισβάλλουν οι κοινωνικές επιχειρήσεις. Ή, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες, να αναλαμβάνει η κοινωνική οικονομία δράσεις ανακύκλωσης.
Φανταστείτε να αναλαμβάνει δράσεις υγείας. Οι συνέπειες για συγκεκριμένα κυκλώματα που νέμονται αυτούς τους τομείς, συχνά μέσα από αδιαφανείς
και ύποπτες διαδικασίες θα είναι δραματικές.
Σήμερα ωστόσο, με την κρίση να έχει κυριολεκτικά αποσαθρώσει την παραγωγική δομή της χώρας, δεν έχουμε την πολυτέλεια να μην αναλάβουμε
πρωτοβουλίες σε έναν τομέα που σε Ευρωπαϊκό επίπεδο παρέχει το 6% της
απασχόλησης, δηλαδή περίπου 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (European
Commission, 2011,3).
Σήμερα, «η πλήρης χρεωκοπία του μεταπολεμικού μοντέλου ανάπτυξης
επιτάσσει την ανάγκη μιας ριζικής επαναπροσέγγισης της ανάπτυξης με κατεύ-
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θυνση την υποστήριξη και την αναγέννηση των τοπικών κοινοτήτων. [Επίσης]
τη δημιουργία μικρών και προσαρμοσμένων παραγωγικών μονάδων με ένα
σύστημα συμμετοχικής διακυβέρνησης» (Ντάσιος,2008).
Σήμερα πρέπει να δοκιμαστούν νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας
και καινοτόμας επιχειρηματικότητας. Σε αυτό το πρόταγμα, ο ρόλος της κοινωνικής οικονομίας είναι πολύπλευρος, γιατί αυτή μπορεί να συνεισφέρει σε
μια πολυδιάστατη αναπτυξιακή στρατηγική (Greffe,2007). Σήμερα η κρίση
που αντιμετωπίζει η χώρα είναι βαθύτατη. Συνεπώς, η κοινωνική οικονομία
αναλαμβάνει έναν ακόμα πιο αποφασιστικό ρόλο στο να βοηθήσει την ανάκαμψη. Αυτό γιατί έχει την δυνατότητα να κινητοποιεί πόρους που δεν μπορούν άλλοι τομείς, όπως ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, η τοπική κοινωνία
και τα τοπικά δίκτυα.
Σήμερα, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας την Ελλάδα του άκρατου καταναλωτισμού, της παρασιτικής και κρατικοεξαρτημένης επιχειρηματικότητας,
του ατομισμού, της παραοικονομίας, της ευκολίας. Η ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων και γενικότερα της κοινωνικής οικονομίας είναι το απαραίτητο και αναγκαίο εργαλείο για την επίτευξη του οράματος για μια Ελλάδα της αλληλεγγύης, της αυτονομίας, της ανεξαρτησίας, της καινοτόμας και
δυναμικής επιχειρηματικότητας, της δικαιοσύνης, της εμπιστοσύνης.
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Σήμερα, εν μέσω μίας από τις σημαντικότερες κρίσεις, η συζήτηση
για τη φύση, τις εμπειρίες και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη
της κοινωνικής οικονομίας είναι ιδιαίτερης σημασίας, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και για τη χώρα μας. Αυτό, γιατί η κοινωνική
οικονομία, τόσο στο απώτερο παρελθόν όσο και κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αποδείξει ότι διαθέτει την ικανότητα να προσφέρει λύσεις σε κοινωνικά, πολιτικά και περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν. Επίσης, η εμπειρία έχει καταδείξει ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για σταθερή και βιώσιμη τοπική
οικονομική ανάπτυξη, για μια δικαιότερη διανομή του κοινωνικού
πλούτου, για την αντιμετώπιση νέων κοινωνικών αναγκών και
για την εμβάθυνση της κοινωνικής και οικονομικής δημοκρατίας.
Ακόμα περισσότερο, η κοινωνική οικονομία αποτελεί το μέσο για
τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας και μιας πολιτείας όπου οι έννοιες
της αλληλεγγύης, της ηθικής επιχειρηματικότητας, της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας, της περιεκτικής δημοκρατίας, του γενικού καλού, του συλλογικού εθελοντισμού, του μικροτοπικού, θα
καταστούν κυρίαρχες. Το βιβλίο αυτό στοχεύει στον εμπλουτισμό
του διαλόγου και της πρακτικής προς μια τέτοια προοπτική.
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