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A XX. század második felétől a fejlett országokban kialakított és jórészt egyeduralkodóvá vált
jóléti gazdasági modell a magán- és közszolgálati szektor hatékony együttműködése mellett
egyre kevésbé nélkülözheti a civil társadalom részvételét a javak előállításában, a
szolgáltatások nyújtásában. A civil szervezetekből, a non-profit gazdasági társaságokból és az
öntevékeny állampolgári tevékenységre alapozott hálózatokból álló fokozatosan önállósuló
szegmens egyre növekvő jelentőségű – bár a történelmi hagyományok és a társadalmi
adottságok miatt országonként eltérő súlyú – harmadik szektorba rendeződik. Az európai
uniós integráció keretében lehetőség nyílik arra, hogy ezeket az eltérő adottságokból és
sajátosságokból eredő tapasztalatokat szervezett formában elemezzük és értékeljük, s a
nemzetállami gyakorlatok kívánatos sokszínűségének fenntartása mellett a hasznosítható
elemeket kölcsönösen hozzáférhetővé tegyük. Ennek szellemében kerül sor a Budapesti
Gazdasági Főiskola részvételére az ARIADNE programban, melynek keretében a szociális
gazdaságban dolgozó menedzserek számára nemzetközi konzorcium keretében felnőttképzési
program kidolgozására kerül sor. Az Európai Bizottság és a Leonardo da Vinci program által
támogatott programban az ESCEM (Ecole Supéieure de Commerce et de Management de
Tours-Poitiers) koordinációjával és több nyugat-európai szervezet közreműködésével olyan
tanfolyami tananyag fejlesztésére kerül sor, mely a harmadik szektorban tevékenykedő
menedzserekkel megismerteti a szociális gazdaság jelentőségét a gazdasági-társadalmi
modellben, tudatosítja bennük tevékenységük ellátásához szükséges kompetenciákat, s
esettanulmányok feldolgozásának keretében ismerteti meg az európai „jó gyakorlatok”
értékeit és eredményeit.
A szociális gazdaság jelenlegi magyarországi helyzete és fejlődési lehetőségei
A szociális gazdaság fogalma Magyarországon a 90-es évek kezdetétől, a rendszerváltozáshoz
kapcsolódóan vált ismertté, s gyakorlata némiképp eltér a nemzetközi mintáktól. A CIRIEC
(Köztulajdonú, szociális és szövetkezeti gazdaság nemzetközi kutató- és tájékoztató központ)
által készített összefoglaló jelentésben a szociális gazdaságnak a nemzeti számlák
rendszerével összhangban álló meghatározása alapján egyrészt azon vállalkozások tartoznak
ide, melyek döntéshozatali rendszerében a tagok által befektetett tőke nagysága nem
meghatározó, másrészt azok a nem gazdasági célú szervezetek, melyek alapvetően nem piaci
jellegű szolgáltatásokat profitorientáltság nélkül nyújtanak a háztartások részére.
[CIRIEC(2007)] E definíció alapján a nyugat-európában több évtizedes szövetkezeti
mozgalom is a szociális gazdaság részét képezi és jelentős súllyal vesz részt a szociális
gazdaságban, míg Magyarországon a szövetkezeti gazdálkodási formának a tervgazdaság
korszakában történt jelentős mértékű diszkreditálódása miatt a szociális gazdaságban történő
szerepvállalása marginális jelentőségű.
Így Magyarországon a szociális gazdaság felépítésében meghatározó szerepet a
rendszerváltozás időszakában a civil szervezetek, az önszerveződő állampolgári közösségek
vállalnak, melyek csak esetenként, egyéb civil célkitűzéseikhez kapcsolódóan és ezt
kiegészítendően képesek gazdasági tevékenység folytatására. Ebből adódik a szociális
gazdaságnak a nemzetközi összehasonlításban mért gyengesége Magyarországon, mely a
fejlett országok mintegy 10%-os GDP-arányos súlyának alig tizedét teszi ki. [Sivák (2010)]

Az alábbi néhány ábra a szociális gazdaságban meghatározó civil szervezetek fejlődését
mutatja az elmúlt évtizedekben. Bár részletesebb statisztikai adatháttér a civil szervezetekről
csak 1993. évtől áll rendelkezésre a Központi Statisztikai Hivatal részletes adatgyűjtése
alapján [Nagy–Sebestény (2007)], a civil szervezetek számáról a XIX. század végétől
rendelkezünk adatokkal. A II. világháborút követő időszakban felére csappanó számú civil
szervezetek miatt az 1970. évi adatot bázisként tekintve megállapítható, hogy a civil
szervezetek száma – főként a rendszerváltozást követő időszakban tapasztalható alapítási
fellendülésnek köszönhetően – csaknem tízszeresére nőtt.
A civil szervezetek számának alakulása Magyarországon
1970-2009 között
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A szervezetek számának radikális növekedése együtt járt a szervezetek által foglalkoztatottak
számának emelkedésével is.
A civil szervezetek foglalkoztatotti létszáma Magyarországon 19902009 között
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Ez a fejlődés azt eredményezte, hogy 2009-ben a 131 ezer fő foglalkoztatott létszám mellett a
civil szervezetekben mintegy 427 ezer önkéntes is tevékenykedett. [Nagy(2010)] A
magyarországi 4 millió főt el nem érő foglalkoztatott létszám mellett ez azt jelenti, hogy a
civil szektorban a teljes foglalkoztatott létszám 10%-át meghaladó állampolgár tevékenysége
jelentkezik, s az ebben a tényben tetten érhető gazdasági potenciál akkor is figyelemre méltó,
ha tudjuk, hogy a szociális gazdaságban elérhető hatékonyság sosem érheti el a profitorientált
gazdaság szintjét.
Nem elhanyagolható azonban a civil szervezetek által létrehozott gazdasági teljesítmény sem.
A civil szervezetek bevételei Magyarországon 1993-2009 között
Mrd Ft-ban
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2009-ben a civil szervezetek bevételei 1.114,4 milliárd Ft-ot tettek ki, ami az éves GDP 2%os mértékéhez közelít. (Természetesen a bevétel és a GDP nem azonos közgazdasági tartalmat
hordoz, ezért nem összevethetők, pusztán a nagyságrend érzékeltetése a cél.)
Felmerül a kérdés, hogy mennyiben releváns a civil szervezetek tevékenysége a szociális
gazdaság jövője szempontjából, hiszen a civil szervezetek jelentős része olyan
alaptevékenységgel rendelkezik, mely nem kapcsolódik gazdasági teljesítmény eléréséhez. A
civil szervezetek alaptevékenységének áttekintése során megállapítható volt, hogy a szorosan
vett oktatási, egészségügyi és szociális szolgáltatások nyújtásával foglalkozó szervezetek
1993-ban az összes szervezet 21,3, míg 2006-ban 27,4%-át tették ki. Az ezen a területen
működő szervezetek 2006-ban az összes bevétel 30,9%-val, valamint a foglalkoztatottak
39%-val rendelkeztek. Ennek alapján megalapozottan becsülhető, hogy a civil szervezetek
mintegy harmada a szociális gazdaság részeként működik, s forrásbevonás valamint
foglalkoztatás oldalról a számarányukat meghaladó gazdasági súllyal és jelentőséggel
rendelkeznek.
állami támogatás
Magántámogatás
alaptevékenység bevétel
gazdálkodási bevétel
Egyéb
Összesen

1.

463,3
140,6
313,5
190,0
7,0
1114,4

42%
13%
28%
17%
1%
100%

sz. táblázat: A civil szervezetek bevételeinek 2009. évi összetétele Mrd Ft-ban

Az 1. számú táblázat adatai alapján látható, hogy a civil szervezetek bevételeiből a kisebbik
hányad (42%) az állami támogatás. Jelentős összegű a magántámogatás, s az alaptevékenység
és a gazdálkodási tevékenység bevétele együttesen (45%) meghaladja az állami támogatás
részarányát. Így egyértelmű a szervezetek tevékenységének társadalmi hasznossága, hiszen
olyan tevékenységet végeznek, melynek társadalmi hasznossága egyértelmű, s ezt pénzügyi
szempontból is racionálisabban (kevesebb közpénz felhasználásával) képesek realizálni.
Az ARIADNE program célkitűzései és eddigi eredményei
Az ARIADNE program keretében létrejött együttműködés célja a szociális gazdaságban
foglalkoztatott menedzserek részére olyan felnőttképzési, tanfolyami jellegű képzési tananyag
kidolgozása, mely épít a fejlett szociális gazdasággal rendelkezői nyugat-európai országok
gyakorlati és képzési tapasztalataira, s egyben lehetőséget nyújt a kelet-európai országok
számára e tapasztalatok átvételére, s ennek alapján a szociális gazdaság kiépítésének
gyorsítására. A program megvalósításának első évében sikerült a konzorciumban részvevő
országok szociális gazdaságai eltérő sajátosságainak kölcsönös megismerésére, valamint a
szociális szektorban ténylegesen tevékenykedő szervezetek munkatársainak, vezetőinek
csoportos interjúi, illetve kérdőíves megkérdezésük segítségével az eredményes működéshez
szükséges kompetenciák felmérésére. A helyzetfelmérés keretében – mintegy félszáz
egyesület, alapítvány, szociális szövetkezet és nonprofit gazdaság társaság véleményének
elemzésével megtörtént a szociális gazdaság történeti, jogi, szervezeti, pénzügyi és támogatási
feltételrendszerének feltárása, valamint a sikeres működéshez kapcsolódó stratégiai, üzleti,
interperszonális, kognitív és interperszonális készségeinek nevesítésére és értékelésére.
A felmérésben részvevő szervezetek összetétele (db)
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Megállapítható volt, hogy az üzleti szféra működtetéséhez szükséges klasszikus vezetői
kompetenciák mellett kiemelkedő jelentőségű az interperszonális és interdiszciplináris
készségek elsajátítása, hiszen a szociális gazdaság keretében kiemelt szerep jut az önkéntesek

bevonásának, s a munkavállalók és civil munkatársak összehangolt együttműködése
biztosításának.
A kutatási projekt hátralévő feladatát a szükséges vezetői kompetenciák kialakításához
szükséges oktatási módszerek meghatározása és a tananyag kidolgozását követően
eredményes mintatanfolyam lebonyolítása jelenti. A három napra tervezett oktatás során az
elméleti háttéranyag előadás jellegű bemutatásához gyakorlati jellegű modulok kapcsolódnak,
melyekben a létező jó gyakorlatok esettanulmány jellegű feldolgozása és kiértékelése éppúgy
helyet kap, mint a sikeres szervezetek vezetőivel való fórumjellegű tapasztalatcsere.
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