Social Economy – An Emerging New Sector?
by József, Sivák

In several EU countries the term of the social economy – often associated with concepts such as „third
sector” and „non-profit sector” - refers to a wide range of organisations fulfilling both economic and
social missions. The great variety of social economy organisations include traditional co-operatives, social
co-operatives, foundations, associations and other types of organisations. This short summary article
highlights some of the issues connected to an EU project aiming at setting up training material for social
economy managers. The EU Ariadne project - led by the French business school ESCEM - will be
elaborated in a joint work of five European universities, business schools and research institutes including
the Budapest Business School. One of the first steps in the work concerns the clarification of different
approaches of countries to the social economy concept.
Sivák J.: Szociális gazdaság - egy kialakuló üj szektor? Pénz és Társadalom. A Pénzügyi és Számviteli Kar
tudományos műhelyéből. (Szerk.: Dr. Radványi Tamás) Budapest 2010. pp.15-21.
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Szociális gazdaság – egy kialakuló új szektor?
Dr. Sivák József
tudományos főmunkatárs, BGF PSZK Pénzügyi Tanszék

Az alábbi rövid összefoglaló egy a Budapesti Gazdasági Főiskola részvételével most kezdődött
nemzetközi kutatáshoz kapcsolódik. A francia ESCEM (Ecole Superieure de Commerce et de
Management) az elmúlt évben sikeresen pályázott az EU Ariadne projekt keretében kidolgozandó
és a szociális gazdaságra alkalmazható képzési programra. A kutatásban a francia fél vezetésével
angol, olasz, belga, svájci egyetemi, illetve kutatóintézeti partnerek vesznek részt. A kutatás nagy
kihívás a BGF számára is, hiszen a közös kutatás sok fogalmi, módszertani összehangolást
igényel. Ebben a rövid összefoglalóban ezek egyikét villantjuk föl, s bemutatjuk a szociális
gazdaság fogalmi meghatározásának nehézségeit és tisztázandó összefüggéseit.

Kiindulópontok
A szociális gazdaság (Social Economy) terminológia használata az utóbbi két-három évtizedben
rendkívüli gyorsasággal terjedt különösen az un. jóléti államok egy részében. Ugyanakkor e
jelentős térnyerés ellenére sem alakult ki a szociális gazdaság szabatos közgazdasági definíciója. A
különböző országok más-más elhatárolásokat alkalmaznak, és megállapítható, hogy sem a
nemzeti számlák rendszere, sem a statisztikai rendszerek nem használják a „social
economy”fogalmat. A gyakorlatban használt „munkadefiníciók” alapján azonban mára kialakulni
látszik az a lehetőség, hogy közgazdasági, szociológiai és statisztikai szempontok figyelembe
vételével körülírjuk a szociális gazdaság határait.
A fogalom körülhatárolásának kiindulópontja a profitorientált magánszektortól és a közszektortól
megkülönböztetett „harmadik szektor”. Az utóbbi években a harmadik szektor szerepe
különösen egyes európai államokban felértékelődött, ami a közszolgáltatásokban, azon belül is a
szociális ellátásokban megnyilvánuló szerepvállalással van kapcsolatban. Bár a harmadik szektor
fogalma sem teljesen jól definiált, a vonatkozó irodalom a szektor közgazdasági jelentőségének
növekedését emeli ki bizonyos szolgáltatások területén. A szektor súlyát a GDP-hez való
hozzájárulással és a foglalkoztatottak számával szokták jellemezni. Például Írországban,
Hollandiában, vagy Belgiumban a szektorban foglalkoztatottak nagyságát az összes
foglalkoztatott 10%-ára becsülik, az EU-hoz nemrégen csatlakozott országok hasonló mutatóját
1-2%-ra, és a szektor jelentőségét szerény nagyságúra becsülik.
A harmadik szektor szerepének erősödése összefügg azzal az európai tendenciával, hogy az
országok keresni kezdték azokat az új lehetőségeket, hogy miként tudnák a harmadik szektort
még jobban bekapcsolni a szociális szolgáltatások nyújtásába és irányításába. Ez nem egy új
jelenség, mivel a harmadik szektor részvétele a jóléti szolgáltatásokban egészen a XIX. századig
nyúlik vissza, különös tekintettel az oktatási és az egészségügyi szolgáltatásokra, az
idősgondozásra, valamint a lakhatással kapcsolatos szolgáltatásokra. A legújabb fejlemények e
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területen voltaképpen az állam és a harmadik szektor együttműködésének újragondolására
irányulnak. Ez a folyamat nagyrészt összefügg a piaci elemek térnyerésével, és azzal, hogy a
korábbi alapvetően bizalmon alapuló kapcsolatokat a szerződésen alapuló kapcsolatok váltják fel.
Az állam és a harmadik szektor együttműködése sok hasonlóságot mutat az európai
országokban. Ennek hátterében olyan közös kihívások állnak, mint az öregedő népesség
problémája, a különböző kormányzati szinteken kialakult demokrácia-deficit és természetesen a
közfinanszírozások területén állandósuló megszorítások.

Fogalmi megközelítések
A harmadik szektort ebben a kapcsolatrendszerben számos más fogalommal azonosan is szokták
használni. Az előforduló „szinonimák”: önkéntes szektor, non-profit szektor, szociális
gazdaság, civil társadalom.
Más megfogalmazások szerint a harmadik szektor három alszektorra bontható: önkéntes szektor,
szociális vállalkozás (social enterprise) és helyi közösségi szektor (lakóközösségi egyesülések, civil
szervezetek, támogató szervezetek).
Ezekkel a szóródó megközelítésekkel elég nehéz valamit is kezdeni, ezért érdemes idézni a
szociális gazdaság egyes irányzatainál használatos definíciókat.
• a francia megközelítés szerint a szociális gazdaság a következő négy szereplőből áll:
szövetkezetek, egyesülések, önsegélyező és kölcsönös segélyezéssel foglalkozó társaságok
és alapítványok. Újabban a szociális gazdaság eme hagyományos felfogásának
alternatívájaként megjelent a szolidaritás alapú szociális gazdaság is (economie sociale et
solidaire). A szociális gazdaság ilyen felfogása a francia szövetkezés nagyon gazdag és
erősen begyökerezett hagyományait tükrözi vissza. Egyébként a szociális gazdaság
terminológiája a francia economie sociale fogalomból eredeztethető, amelyet először még az
1900-as évek elején használtak.
• a brit megközelítés is hasonlóképpen sok elemből építkezik, és a non-profit jelleget és
az önkéntesség elvének érvényesülését helyezi a fogalom középpontjába. Példaként
említhető elemei a szociális gazdaságnak: lakóközösségi társulások, nagy jótékonysági
szervezetek, helyi közösségi célú egyesületek, kölcsönös segítségnyújtó szervezetek és még
privát vállalkozások is lehetnek, ha nem profitra dolgoznak és a tevékenység célja
szociális, vagy környezetvédelmi szolgáltatás.
• a spanyol szociális gazdaság két fő komponense a szövetkezeti szektor és a kölcsönös
segítségnyújtó szervezetek (pl. biztosítók). Irodalmi utalások szerint a spanyol szociális
gazdaság a foglalkoztatottak 18%-át alkalmazza, a GDP-hez való hozzájárulása pedig
14%.
• a szociális gazdaság 2002-ben elfogadott európai definíciója lényegében a francia
hagyományos koncepciót fogadta el. Ennek megfelelően: a szociális gazdaság szervezetei
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főképpen a céljukkal és a vállalkozásoktól eltérő szerepükkel jellemezhetők. A szociális
gazdaság magába foglalja a szövetkezeteket, a kölcsönösségen alapuló szervezeteket,
egyesületeket és alapítványokat. Ezek a szervezetek a következő területeken fejtik ki
tevékenységüket: szociális szolgáltatások, egészségügy, banki és biztosítási szolgáltatások,
mezőgazdaság, fogyasztóvédelem, lakhatási szolgáltatások, oktatás, kultúra, sport és
szabadidő. (Az egyesülések közül a fenti fogalom csak azokat az egyesüléseket sorolja
ebbe a körbe, amelyek gazdasági tevékenységet folytatnak)

Egy gyakorlati szempontból jól kezelhető harmadik szektor meghatározás
A következő ábra egy viszonylag jó struktúrát ad a harmadik szektor lehetséges értelmezéséről.
Ebből az ábrából jól látható, hogy a harmadik szektor meglehetősen „fuzzy” fogalom, sok
átfedéssel, más szektorokkal és nehezen definiálható határokkal. Ugyanakkor ezt az ábrát nagyon
jó gondolati kiindulópontnak lehet tekinteni a szociális gazdaság értelmezésénél.

Ez az ábra viszonylag jól szemlélteti azt az összetett struktúrát, amelyet a szociális gazdaság
fogalmával próbálnak azonosítani. Megjelenik benne a piaci és állami intézmények, az egyesülések
és a közösségi intézmények legkülönbözőbb változatainak szerepvállalása.
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Az elfogadott európai uniós megközelítés alapján a SE két alszektort foglal magába:
•

a piaci vagy üzleti alszektort

•

a nem-piaci termelési alszektort.

A megkülönböztetés a nemzeti számlák szempontjából lesz majd fontos. A SE szervezetek közös
tulajdonsága, hogy az emberek olyan szervezetei tartoznak ebbe a körbe, amelyek fő célja inkább
az egyének szükségleteinek kielégítése, mint a tőkebefektetők jövedelmének gyarapítása.
A piaci vagy üzleti alszektorba tartoznak a szövetkezetek, a kölcsönös segítőpénztárak, a
szövetkezetek által felügyelt üzleti csoportok és olyan non-profit intézmények, amelyek
tevékenységükkel a SE-t támogatják.
A nem piaci alszektorba tartoznak az egyesületek, alapítványok és más jogi formájú szervezetek (,
amelyek a nemzeti számlák szerint nem piaci termelők). Ezek a szervezetek az outputjaikat
általában ingyen vagy jelentéktelen nagyságú árért kínálják.
A két alrendszer közös vonásai:
•

nem részei a közszektornak

•

általában formálisan szervezettek

•

autonóm döntési rendszerük van, a vezető szervek megválasztása és a tevékenységek
ellenőrzése autonóm módon szervezett

•

a tagság nem kötelező

•

a keletkezett haszon elosztása nem a tagsági díj arányában történik

•

a tevékenységük központjában az emberek, a háztartások, családok szükségleteinek
kielégítése áll

• demokratikus szervezetek

Az európai tapasztalatok néhány jellemző vonása
Az EU-ban, az egyes országokban nagyon eltérő a szociális gazdaság fogalmának használata,
illetve a „szektor” elfogadottsága. Egy korábban készült felmérés szerint az országokat három
csoportba sorolták:
•

a szociális gazdaság nagy elfogadottsága érvényesül Franciaországban, Portugáliában,
Spanyolországban, Belgiumban, Írországban és Svédországban. Az első négy országot
szokták a szociális gazdaság anyaországainak is említeni

•

a közepesen elfogadó országok: Dánia, Ciprus, Finnország, Görögország, Luxemburg,
Lettország, Málta,
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• a kevésbé elfogadó országokhoz, vagy a szociális gazdaság fogalmát egyáltalán nem
használó országokhoz tartoznak: Ausztria, Csehország, Németország, Magyarország,
Észtország, Hollandia, Szlovénia. Ebben az ország csoportban inkább a nonprofit
szektor, az önkéntes szektor és a nem kormányzati szervek (NGO) terminológiával
lefedett tevékenység felel meg a szociális gazdaság máshol alkalmazott megközelítésének.
Összességében a szociális gazdaságot a szervezetek oldaláról közelítve elmondható, hogy a
legtöbb helyen a szakértők a következő szervezettípusokban folyó tevékenységet sorolják a
szociális gazdasághoz: szövetkezetek, egyesületek, alapítványok, kölcsönös segítségnyújtó
társaságok. E négy alapforma mellett leggyakoribb az un. szociális vállalkozás, valamint a
munkaerőpiachoz kapcsolódó önkéntes munkavállalói szervezetek működtetése.
Az EU-25 tagországokra készített felmérés alapján néhány számadatból képet kaphatunk a
szektor nagyságáról.
2005-ben 240000 szövetkezet volt aktív (a mezőgazdaság, a pénzügyi közvetítés, lakás és építés
területén), a tagok száma 143 millió, a foglalkoztatottak száma pedig 3,7 millió volt.
Az egészségügy és szociális ellátás területén működő szervezetek taglétszáma 120 millió volt. Az
alapítványok száma 75000 volt.
A különböző szervezeti formákban végzett tevékenységek jelentősen hozzájárultak a szociális
ellátások fejlesztéséhez, a jobb jövedelemelosztás éléséhez, a munkaerő piaci ingadozások
korrekciójához és a gazdasági demokrácia erősítéséhez.
A szociális gazdaságban végzett tevékenységek az alábbi területek váltak érezhetővé:
1. Társadalmi kohézió. A tevékenységek elsősorban a társadalmi kirekesztés elleni harcban
mutatkoztak meg, ezen belül is két vonatkozásban. Az egyik a munkavállalás elősegítése a
rászorultak körében, az elmaradott térségekben, ahol elsősorban az egyesületek és a
különböző alapítványok fejtenek ki jelentős aktivitást. A másik terület a demokratikus
kultúra szintjének növelésében betöltött társadalmi szerepvállalás.
2. A helyi és regionális fejlesztés. A szociális gazdaság szervezeteinek szerepe van a helyi
erőforrások feltárásában, a fejlesztésekre való mozgósításban, a vállalkozási kultúra
elterjesztésében és a fejlesztés intézményi feltételeinek megteremtésében.
3. Innováció. A tevékenységek fő iránya az igények feltárása és megfelelő pályázati
csatornákba való bevezetése, valamint az innovációban résztvevő partnerek
összekapcsolása.
4. Munkaerőpiac. A szociális gazdaság egyik klasszikus területe a munkavállalók kölcsönös
szövetkezése a munkalehetőségek feltárására. A szektor tevékenységének elismerése
mellett azonban látni kell, hogy ezen a területen csak korlátozottak a lehetőségek.
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A szociális gazdaság Magyarországon
A hazai szakmai terminológiában nem használatos a szociális gazdaság fogalma. A statisztikai
rendszerünk a non profit szektor számbavételét alkalmazza. Mindazonáltal a direkt fogalmi
azonosság ellenére körülhatárolható az a tevékenységi és szervezeti kör, amelyik a szociális
gazdaságra alkalmazott fenti megközelítésekhez hasonlóan kezelhető
Bár a nonprofit szervezetek GDP-hez való hozzájárulása, vagy az általuk foglalkoztatottak száma
lényegesen kisebb, mint egyes fejlett EU országok megismert adata, a szociális gazdasághoz közel
álló nonprofit szektor jelentősége nálunk is régen felismert és tendenciájában növekvő. Az
alapvető szervezeti formák között megtaláljuk az egyesületeket, az alapítványokat, különböző
önkéntes egyesüléseket.
A nonprofit szervezetek nagyon szerteágazó tevékenységi kört fednek le, amelyek között a
legjelentősebb súlya az oktatásnak, egészségügyi szolgáltatásnak, és a szociális szolgáltatásoknak
van. A foglalkoztatásban való szerepvállalás is jelentős és növekvő, ami a szektorban várhatóan
megjelenő képzési igények szempontjából fontos tényező. A nonprofit szektor statisztikai és
tevékenységi elemzéséről több kitűnő tanulmány és cikk található. (Kuti É (2008), Nagy R.Sebestény I. (2008), Kunyik M. (2009).
A közös kutatás szempontjából tehát az egyik kihívás lesz a szociális gazdaság fogalmának
közelítése az európai irányzatokhoz, ami természetesen nem jelent feltétlen egybeesést. A cél
ugyanis annak pontos meghatározása, hogy a kidolgozandó képzési anyag milyen célközönséget
fog támogatni és milyen tevékenységek irányításában résztvevők képzésére kell irányulnia.
A magyar tapasztalatok sokoldalú értékelésére készített elemzésekből, kutatásokból leszűrhető,
hogy a szociális gazdaság területén zajló programok eddig felemás sikereket hoztak, sok volt
bennük a látszatintézkedés, a szereplők inkább a lelkesedésükkel, mint profizmusukkal járultak
hozzá a feladatok megoldásához. Mindezekből kiindulva a szociális gazdaság szolgáltatási
kultúrájának fejlesztésére a jövőben az eddiginél is nagyobb szükség lesz például a következő
területekre:
•

stratégiai szemlélet erősítése

•

piaci és vállalkozási ismeretek bővítése

•

menedzserismeretek bővítése.

7

Felhasznált irodalom

1. CIRIEC (2007): The Social Economy in the EU. Summary Report drawn for the
European Economic and Social Committee. Brussels 2007 September.
2. Defourny J.-Pestoff V.(2008): Images and Concepts of the Third Sector in Europe.
EMES European Research Network WP. No. 08/02
3. Kunyik M. (2009): A nonprofit szervezetek mint szolgáltatók jellemzői Magyarországon.
Civil Szemle 2009 1-2 szám.
4. Kuti É. (2008): Civil Európa, civil Magyarország. Európa Ház Budapest.
5. NagyR.- Sebestény I.: Methodological Practice and Practical Methods:Fifteen Year sin
Nonprofit Statistics. Hungarian statistical Reviw. Special Number 12.
6. Osborn S.(2008): The third sector in Europe: Prospects and Challanges. London/New
York. Routledge.
7. Pestoff V. – Brandsen T. (2005): Public service delivery and the third sector
opportunuties for coproduction and innovation. CIES Studies.

8. Pestoff V. (1998, 2005): Beyond the Market and the State.Civil Democracy and Social
Enterprises in a Welfare Society. Aldershot UK and Bookfield N.J.

8

