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Δπξωπαϊθή Κνηλωληθή Δπηρείξεζε

(νξηζκόο ηεο Πξωηνβνπιίαο γηα ηελ Κνηλωληθή
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα-SBI)

Κνηλωληθή Δπηρείξεζε θαη Κνηλωληθή Οηθνλνκία
Σηε ζθαίξα ηεο θνηλωληθήο
νηθνλνκίαο, παξαδνζηαθά
πεξηιακβάλνληαη νη ζπλεηαηξηζκνί, ηα
ζσκαηεία, ηα ηδξχκαηα θαη ηα ηακεία
αιιειαζθάιηζεο.
Οη θνηλωληθέο επηρεηξήζεηο
(ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο SBI),
φηαλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά,
ζέηνπλ ηελ θνηλσληθή επηξξνή σο
πξσηεχνληα ζηφρν θαη επελδχνπλ
αλάινγα ηα θέξδε ηνπο.
Οη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο κπνξνύλ λα
έρνπλ ηε κνξθή ελφο παξαδνζηαθνχ
νξγαληζκνχ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο
(π.ρ. θνηλσληθνί ζπλεηαηξηζκνί) αιιά
αξθεηνί απφ απηνχο δελ έρνπλ θάπνην
παξαδνζηαθφ λνκηθφ θαηαζηαηηθφ.

Κνηλωληθή
νηθνλνκία

Κνηλωληθή
Δπηρείξεζε
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Κνηλωληθή επηρείξεζε ζεκαίλεη…
….Μηα επηρείξεζε, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αγνξά, κέζω
ηεο παξαγωγήο αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ κε ηξόπν πνπ
εκπεδώλεη/ελζαξθώλεη ηνλ θνηλωληθό ηεο ζηόρν, ε νπνία
(i)Σηνρεύεη ζηελ επίηεπμε κεηξήζηκωλ, ζεηηθώλ θνηλωληθώλ
επηπηώζεωλ ωο πξωηαξρηθνύ ζηόρνπ ζύκθωλα κε ηα άξζξα
ηνπ ζωκαηείνπ ηεο, ην θαηαζηαηηθό ή άιιν επίζεκν έγγξαθν
ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο.
(ii) ρξεζηκνπνηεί ηα θέξδε ηεο πξνο επίηεπμε ηνπ πξωηαξρηθνύ
θνηλωληθνύ ηεο ζηόρνπ θαη εθαξκόδεη πξνθαζνξηζκέλεο
δηαδηθαζίεο θαη θαλόλεο, γηα θάζε πεξίπηωζε δηαλνκήο ελόο
πεξηνξηζκέλνπ κέξνπο ηωλ θεξδώλ ηεο ζηνπο κεηόρνπο θαη
ηνπο ηδηνθηήηεο
(iii)δηνηθείηαη κε ηξόπν πνπ ραξαθηεξίδεηαη από
επηρεηξεκαηηθόηεηα, θαηλνηνκία, δηαθαλείο δηαδηθαζίεο θαη
δηαδηθαζίεο απόδνζεο επζπλώλ/ινγνδνζίαο θαζώο θαη ηε
ζπκκεηνρή ηωλ εξγαδνκέλωλ, ηωλ πειαηώλ θαη άιιωλ
ελδηαθεξόκελωλ θνξέωλ πνπ επεξεάδνληαη από ηηο
επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο.

Πξωηνβνπιία γηα ηελ Κνηλωληθή
Δπηρεηξεκαηηθόηεηα (SBI, 2011):

Η ζηξαηεγηθή ηεο Δ.Δ. γηα ηελ αλάπηπμε ελόο επλνϊθνύ
πεξηβάιινληνο γηα ηελ θνηλωληθή επηρείξεζε
Τξεηο θύξηνη άμνλεο
Ι. Βειηίωζε πξόζβαζεο ηωλ θνηλωληθώλ επηρεηξήζεωλ ζηε
ρξεκαηνδόηεζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ θνξέσλ ηεο
θνηλσληθήο νηθνλνκίαο: έλα λέν πιαίζην γηα ηα επξσπατθά επελδπηηθά ηακεία
πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν Δ.Δ. θαη έλα λέν ρξεκαηνδνηηθφ εξγαιείν (ηακείν
ή ηακεία).
ΙΙ. Βειηίωζε ηεο αλαγλωξηζηκόηεηαο ηεο θνηλωληθήο επηρείξεζεο,
δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ακνηβαίαο κάζεζεο, ηεο βειηίσζεο ησλ
ηθαλνηήησλ θαζψο θαη πξνψζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ (πρ
επηρεηξεκαηηθψλ)
ΙΙΙ. Απινπνίεζε ηωλ επξωπαϊθώλ λνκηθώλ θαη ξπζκηζηηθώλ πιαηζίωλ
πξνθείκελνπ λα δηαζθαιηζζεί φηη ηα πιαίζηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηηο
θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο, ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηα άιια είδε επηρεηξήζεσλ,
θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, ηεο παξνρήο κέηξσλ θξαηηθήο
βνήζεηαο γηα θνηλσληθέο θαη ηνπηθέο ππεξεζίεο θαη ησλ αγνξψλ θεθαιαίνπ.

Ι. Βειηίωζε ηεο πξόζβαζεο ζηε
ρξεκαηνδόηεζε (4 θύξηεο δξάζεηο)
1.Δπξσπατθή "εηηθέηα" γηα ηακεία θνηλωληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο:
έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή από ηνλ Ινύιην 2013-5 επξωπαϊθά ηακεία
θνηλωληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζε Γεξκαλία θαη Γαιιία
2.Αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο κηθξν-δαλεηζκνύ ζηελ Δπξψπε:
Δεκνζίεπζε θώδηθα δενληνινγίαο ηνλ Οθηώβξην 2013 θαη Παξνρή
εγγύεζεο ζηελ Παγθξήηην Σπλεηαηξηζηηθή Τξάπεδα
3.Έλα επξωπαϊθό ρξεκαηνδνηηθό εξγαιείν γηα βειηίσζε ηεο
πξφζβαζεο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε.
Υπνζηεξηθηηθή πιαηθφξκα παξνρήο εγγχεζεσλ κέζσ (EaSI) θαη ηνπ
Δπξσπατθνχ Τακείνπ Δπελδχζεσλ (ETE) απφ ηνλ Ινχιην 2015.Έλα ηακείν
γηα ηα ηακεία πνπ βξίζθνληαη ζε πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην.
4.Πξνηεξαηφηεηα ζηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ πινπνίεζε
επελδχζεσλ, ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Τακείνπ
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ) θαη ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ
Τακείνπ (ΔΚΤ). Έρνπλ εληαρζεί ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζηα πξνγξάκκαηα ηνπ
ΔΚΤ γηα 17 θξάηε-κέιε

Παξάδεηγκα: Σηήξημε ηεο θνηλωληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο
κέζω ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Δ.Δ. γηα ηελ απαζρόιεζε θαη
ηελ θνηλωληθή θαηλνηνκία (EaSI).

Γηπιφο Σηφρνο:
Βεληίωζη ηων διοικηηικών ικανοηήηων ηων
κςβεπνήζεων, ηων θοπέων και ηων θοπέων
πποώθηζηρ ηηρ κοινωνικήρ οικονομίαρ

Σηήπιξη ηηρ ανάπηςξηρ ηηρ κοινωνικήρ οικονομίαρ
ηηρ αγοπάρ και διεςκόλςνζη ηηρ ππόζβαζηρ ηων
κοινωνικών επισειπήζεων ζηην οικονομία.
Χπημαηοδόηηζη μιαρ Δλληνικήρ ππωηοβοςλίαρ ωρ πιλοηικήρ
δπάζηρ (Καπδίηζα)
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Άιια πξνγξάκκαηα ηεο Δ.Δ. πνπ παξέρνπλ
ρξεκαηνδόηεζε ζηηο θνηλωληθέο επηρεηξήζεηο
θαη ζην ππνζηεξηθηηθό ηνπο πεξηβάιινλ

Πξνυπνινγηζκφο ηεο Δ.Δ. γηα ην 2016
1.Έμππλε θαη ρωξίο απνθιεηζκνύο αλάπηπμε: 69 δηο. Δπξψ
-Οξίδνληαο 2020 15%
-COSME 4%
-ERASMUS+ 3%
-Κνηλσληθή αιιαγή θαη θαηλνηνκία 1%
2.Οηθνλνκηθή, θνηλωληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή: 46 δηο. Δπξψ
-Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Τακείν 25%
3.Αεηθόξνο αλάπηπμε: θπζηθνί πόξνη 63 δηο. Δπξψ
-Life 1%
4.Δπξωπαϊθό Τακείν Σηξαηεγηθώλ Δπελδύζεωλ 2 δηο.Δπξψ
1%

ΙΙ. Βειηίωζε ηεο αλαγλωξηζηκόηεηαο
(5 θύξηεο δξάζεηο)

1.Φαξηνγξάθεζε ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε
γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηε ζπιινγή
αμηφπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θνηλσληθή νηθνλνκία
29 εκθέζειρ σωπών και μια ζςνολική έκθεζη-ζύνθεζη δημοζιεύηηκαν ηον Οκηώβπιο 2014

2.Γεκόζηα βάζε δεδνκέλωλ γηα ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο
επωλπκίεο πνπ αθνξνχλ ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο ζηελ
Δπξψπε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηά ηνπο θαη ηε
κεηαμχ ηνπο ζχγθξηζε.
Γημοζιεύηηκε ηον Οκηώβπιο 2014 ωρ μέπορ ηηρ ζςνολικήρ έκθεζηρ.

3.Πξνψζεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ακνηβαίαο κάζεζεο θαη
βειηίωζε ηεο δηνηθεηηθήο ηθαλόηεηαο ζε εζληθό θαη
πεξηθεξεηαθό επίπεδν θαη παξνρή βνήζεηαο ζε απηέο γηα ηελ
εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζηξαηεγηθψλ ζηήξημεο ησλ θνηλσληθψλ
επηρεηξήζεσλ
Οδηγοί για ηοςρ διασειπιζηέρ ηος ESIF και ζεμινάπια για κπάηη-μέλη

ΙΙ. Βειηίωζε ηεο αλαγλωξηζηκόηεηαο
(5 θύξηεο δξάζεηο)
4.Γηα βειηίωζε ηωλ επισειπημαηικών δεξιοηήηων, ρξήζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο Erasmus+ γηα λένπο επηρεηξεκαηίεο.
5.Μηα εληαία, πνιχγισζζε πιαηθόξκα πιεξνθόξεζεο θαη
αληαιιαγήο απφςεσλ γηα ηηο θνηλωληθέο επηρεηξήζεηο θαη
ηνπο εηαίξνπο ηνπο
Κνηλσληθή Καηλνηνκία γηα ηελ Δπξψπε (Μάξηηνο 2011), Διιεληθή επηθξαηέζηεξε
ππνςεθηφηεηα γηα ηνλ επξσπατθφ δηαγσληζκφ θνηλσληθήο θαηλνηνκίαο.
Εηαηξεία Phee : παξαγωγή εθηππώζεωλ θαη άιιωλ παξόκνηωλ πξνϊόληωλ κέζω ηεο
ρξήζεο βην-κάδαο ε νπνία παξάγεηαη από ηα λεθξά θύιια ζαιάζζηνπ θπηνύ (πνζεηδωλίαο)
http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8520&lang=el

Παξάδεηγκα:
Σπγθξηηηθή ραξηνγξάθεζε ηωλ
θνηλωληθώλ επηρεηξήζεωλ θαη ηωλ
πεξηβαιιόληωλ ηνπο ζηελ Δπξώπε
-29 εθζέζεηο ρσξψλ
-Μηα έθζεζε-ζχλζεζε
Βαζηζκέλεο ζε
-Έλαλ θνηλφ ιεηηνπξγηθφ νξηζκφ
-350 ζπλεληεχμεηο κε θνξείο
-Δπηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο
-Δληαηηθνχο πνηνηηθνχο ειέγρνπο ηεο κεζνδνινγηθήο
πξνζέγγηζεο θαη ησλ πξαγκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ

Χώρες με πλαίσια πολιτικής ποσ εστιάζοσν στις κοινωνικές

επιτειρήσεις

ΙΙΙ. Βειηίωζε ηνπ λνκηθνύ
πεξηβάιινληνο (ηξεηο θύξηεο δξάζεηο)
-Δπξσπατθφ θαηαζηαηηθφ γηα ηδξύκαηα, ηακεία
αιιειαζθάιηζεο θαη απινπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ
ζπλεηαηξηζκνύ
Καμία ζςμθωνία ζε επίπεδο Σςμβοςλίος.

-Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο δεκνζίωλ ζπκβάζεωλ:
εληαίν θαζεζηψο γηα ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, πεξηζζφηεξε
έκθαζε ζηελ πνηφηεηα, δπλαηφηεηα λα ιακβάλνληαη ππφςε νη
ζπλζήθεο εξγαζίαο ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε
δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη επέθηαζε ηεο εηδηθήο δπλαηφηεηαο
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γηα ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο
Η ενζωμάηωζη ζε επίπεδο κπαηών-μελών θα ππέπει να έσει ολοκληπωθεί μέσπι ηον Αππίλιο
2016

-Απινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ
παξνρή θξαηηθήο βνήζεηαο ζε θνηλσληθέο θαη ηνπηθέο
ππεξεζίεο.
Γημοζιεύηηκε Οδηγόρ ηο Φεβποςάπιο 2013.

Οκάδα εκπεηξνγλωκόλωλ γηα ηελ θνηλωληθή
επηρεηξεκαηηθόηεηα (GECES)
Γεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην ηεο SBI (COM (2011) 682
"Η Επηηξνπή… ζα δεκηνπξγήζεη κηα ζπκβνπιεπηηθή νκάδα από
δηάθνξνπο θνξείο ζηνλ ηνκέα ηωλ θνηλωληθώλ επηρεηξήζεωλ
πξνθεηκέλνπ λα εμεηάδεη ηελ πξόνδν ηωλ κέηξωλ πνπ
πξνβιέπνληαη ζην θείκελν (Communication)
…Η νκάδα απηή ζα κπνξνύζε λα ζπγθξνηεζεί από
εθπξνζώπνπο ηωλ θξαηώλ-κειώλ, ηωλ ηνπηθώλ αξρώλ,
ηωλ νξγαληζκώλ θνηλωληθώλ επηρεηξήζεωλ, ηνπ
ηξαπεδηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ ηνκέα θαζώο θαη ηνπ
αθαδεκαϊθνύ θαη παλεπηζηεκηαθνύ ηνκέα.

Οκάδα εκπεηξνγλωκόλωλ γηα ηελ θνηλωληθή
επηρεηξεκαηηθόηεηα (GECES)
Πξόθεηηαη γηα αλεπίζεκε νκάδα ε νπνία έρεη δεκηνπξγεζεί
γηα έμη ρξόληα (2012-2017):
-Δμεηάδεη ηελ πξόνδν ησλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην SBI.
-Σπκβνπιεχεηαη ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε,
δεκηνπξγία θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 11 δξάζεωλ ηεο SBI
-Σπκβνπιεχεηαη ηελ Δπηηξνπή, επί ηε επθαηξία, ζρεηηθά κε ηελ
αλάπηπμε, δεκηνπξγία θαη ηελ πινπνίεζε ησλ άιιωλ
δξάζεωλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πιαίζην ηεο SBI.
-Αλαλέωζε ηεο ζεηείαο ηωλ αλεμάξηεηωλ
εκπεηξνγλωκόλωλ -κειώλ ην 2015 (2 αλεμάξηεηα κέιε
θαη έλα θπβεξλεηηθό κέινο γηα ηελ Διιάδα)
-Πξαγκαηνπνηεί ζπλαληήζεηο δύν θνξέο ην ρξόλν
-Τέζζεξηο κόληκεο νκάδεο εξγαζίαο (νηθνλνκηθά,
αλαγλσξηζηκφηεηα, λνκηθά πιαίζηα, εμσηεξηθή δηάζηαζε)

Key
Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνζπζηήκαηνο γηα θνηλωληθέο επηρεηξήζεηο

.

Η δεκόζηα ζηήξημε αθνξά ηελ ελδπλάκωζε όιωλ ηωλ ζηνηρείωλ πνπ
δηακνξθώλνπλ ην νηθνζύζηεκα ηεο θνηλωληθήο επηρείξεζεο.
Κνπιηνύξα
Κνηλωλίαο ηωλ
Πνιηηώλ
Αμίεο
Μεραληζκνί
Αιιειεγγύεο Πξόζβαζε
Πνπ ζπκβάιινπλ
Πνιηηώλ
Σηελ ελίζρπζε
Σηηο δεκόζηεο
Τεο ελεξγήο
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Τν θύξην ζπκπέξαζκα ηεο SBI
Τα κπάηη-μέλη καθώρ και οι ηοπικέρ και πεπιθεπειακέρ απσέρ
καλούνηαι να αναπηύξοςν μια ολοκληπωμένη ζηπαηηγική
πποκειμένος να ζηηπίξοςν ηη βεληίωζη ηων διοικηηικών
ικανοηήηων, ηη δημιοςπγία δικηύων και ηην κινηηοποίηζη ηων
ιδιωηικών και δημόζιων ηαμείων καθώρ και να ενηάξοςν ηιρ
κοινωνικέρ επισειπήζειρ ζε ζύμθωνα ζσεηικά με ηιρ
ππωηοβοςλίερ για απαζσόληζη και κοινωνική ένηαξη.
Γηα απηό ην ιόγν, ε Δπηηξνπή ζπλδξάκεη ηελ Διιάδα κε:
-Φξεκαηνδόηεζε γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε θνηλωληθώλ
επηρεηξήζεωλ θαη ηωλ ππνζηεξηθηηθώλ ηνπο δνκώλ κέζω ηωλ
πξνγξακκάηωλ ηνπ ΔΚΤ θαη ηνπ ΔΤΠΑ (π.ρ. Μεραληζκόο Σηήξημεο ζηελ
Αζήλα θαη ηα λέα εζληθά θαη πεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα)
-Φξεκαηνδόηεζε πξνγξακκάηωλ κέζω ηωλ πξνγξακκάηωλ EaSI,
COSME, Horizon, Erasmus+ θαη Life
-Αλάπηπμε δπλακηθώλ γηα ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο θνξείο θνηλωληθήο
νηθνλνκίαο
-Δπθαηξίεο λα κάζνπλ από εκπεηξίεο ζε άιιεο ρώξεο.

Τα επόκελα βήκαηα:
Η Δπηηξνπή ζηήξημε ηα πξώηα βήκαηα γηα ηελ
ελζάξξπλζε ηεο αλάπηπμεο ηωλ θνηλωληθώλ
επηρεηξήζεωλ ζηελ Διιάδα.
Η Διιάδα πξέπεη πιένλ λα απνθηήζεη έλα ζπλεθηηθό
ζρέδην ζε όια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο νξηδνληίωο θαη
θαζέηωο…
Ώζηε ε δξάζε πιένλ λα πεξάζεη ζηα ρέξηα ηωλ:
-Κνηλωληθώλ επηρεηξήζεωλ γηα λα νξγαλωζνύλ
-Φνξέωλ θνηλωληθήο νηθνλνκίαο θαη ππεξεζηώλ ζηήξημεο
επηρεηξήζεωλ γηα λα γίλνπλ πην ιεηηνπξγηθνί
-Τωλ ηδξπκάηωλ θηιαλζξωπηθνύ ραξαθηήξα γηα λα
ζπκκεηάζρνπλ
-Πεξηθεξεηαθώλ θαη ηνπηθώλ αξρώλ γηα λα αμηνπνηήζνπλ
πιήξωο ηνπο πόξνπο ηωλ δηαξζξωηηθώλ ηακείωλ.

