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Amikor a társadalmi haszon 
nagyobb a profitnál 
SZOCIÁLIS GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
GÖRÖGORSZÁGBAN

Az Európai Bizottság régi prioritása, a szociális 
gazdaság a többi ágazatnál sikeresebben vészelte  
át a gazdasági válságot. 

A „magas versenyképességű szociális piacgazdaság” elő-
mozdítása érdekében a Bizottság a szociális gazdaságot 
és a szociális innovációt helyezte az Európa 2020 stratégia 

középpontjába a területi kohézió és a társadalmi problémák új 
megoldásainak keresése – különösen a szegénység és a kirekesz-
tés elleni küzdelem – tekintetében is1. A Görögországhoz hasonló 
országokban, ahol a gazdasági válság súlyos következmények-
kel járt az ország gazdasági és társadalmi kohéziójára nézve, 
a szociális gazdaság életképes alternatíva lehet.

A szociális gazdaság nem új Görögországban. Az ampelakiai szö-
vetkezetet (Görögország) tartják a világ első modern szövetke-
zetének. A szövetkezetet 1 750 és 1 770 között alapították a 
Tempi-völgyben található 22 falu gyapottermesztésből és fonal-
készítésből élő szövetségei, amelyek 1 772-ben egyesültek, hogy 
elkerüljék a szükségtelen rivalizálást és versenyt. A szövetkezet 
hatalmas vállalkozássá nőtte ki magát, 6 000 tagot számolt, és 
szerte Európában 24 gyára és 17 fióktelepe volt Szentpétervártól 
Londonon át Szmirnáig. Tagjai többek között társadalombiztosí-
tással rendelkeztek, hozzáfértek az egészségügyi szolgáltatá-
sokhoz, iskolába járhattak, használhatták a könyvtárakat, 
valamint beiratkozhattak az ampelakiai szabadegyetemre2. 

Azóta az ország társadalmi-gazdasági feltételei rengeteget vál-
toztak. A válság, a beruházások elmaradása és a rendkívül meg-
nőtt munkanélküliségi ráta által okozott súlyos társadalmi hatások 
minden eddiginél jobban jelzik, hogy olyan vállalatokba történő 
beruházásra van szükség, amelyek fő célja, hogy társadalmi hatást 
fejtsenek ki a pénzügyi fenntarthatóság megőrzése mellett.

Beruházás a regionális növekedésbe

A szociális gazdaság még részben kiaknázatlan ágazatnak szá-
mít Görögországban. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
(ERFA) – akár konkrétan szociális (teljes költségvetés: 6,4 millió 
eurós), akár hagyományos vállalkozás céljára szóló – támoga-
tásával fejleszteni lehet a szociális gazdaságot az új programo-
zási időszakban. Az Európai Szociális Alap (ESZA) erőforrásaiból 
több mint 100 millió eurót különítettek el a szociális vállalkozá-
sok elősegítésére a 2014–2020-as programozási időszakban, 
és a mind a 13 régió által az operatív programjaikba kiválasztott 
megfelelő beruházási prioritás világosan jelzi, hogy a görög 
hatóságok olyan új modellként szeretnék használni a szociális 
gazdaságot, amely hozzájárul a görög gazdaság általános növe-
kedéséhez. A szociális gazdaság az egyetértési megállapodás-
ban is megjelenik3 a foglalkoztatás és a gazdasági tevékenység 
egyik támogató eszközeként.

A kohéziós politika támogatásával a szociális gazdaság fejlesztése 
Görögországban kiváló lehetőség középtávon a szociális szük-
ségletek kielégítésére, valamint a fenntartható munkahelyek 
teremtésére a kiszolgáltatott társadalmi csoportok számára is.

1) COM 2011/682
2) Kalitsounakis, 1929: 224–231. o., idézi Nasoulas, 2010:64
3)  További információ az egyetértési megállapodásról: http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/

index_en.htm
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Az alábbiakban három, a szociális gazdaságra össz-
pontosító görögországi projektpéldát mutatunk be:

Mindenki nyertes

A Wise Greece szociális vál-
lalkozásként működő nonprofit 
szervezet kettős célt tűzött ki 
maga elé: több mint 450 kiváló 
minőségű görög terméket nép-
szerűsítenek, amelyek bevéte-
léből élelmiszert vásárolnak 
a rászorulóknak. A Wise Greece 

kiválasztja a legjobb görög termékeket, és különböző ponto-
kon népszerűsíti őket szerte az országban és külföldön. 
A görög termelők a bevételük meghatározott százalékát 
a Wise Greece-nek adományozzák a hajléktalanokat, gyer-
mekeket és időseket támogató jótékonysági intézmények és 
nonprofit szervezetek alapvető élelmiszer-szükségletének 
fedezése érdekében.

A vállalat több, a társadalmi felelősséggel kapcsolatos díjat is 
elnyert, ideértve a 2016-os Startup Greece Awards Fenntartható 
Vállalkozás és Fejlődés díját.

http://www.en.wisegreece.com/ 

Munka a befogadás érdekében

A KoiSPE Diadromes az attikai Szociálpszichiátriai és 
Mentálhigiénés Társaság alkalmazottai által létrehozott 
korlátozott felelősségű szociális szövetkezet. A szövetkezet fő 
célja a pszichoszociális problémákkal küzdők foglalkoztatása 
és társadalmi rehabilitációja. Ennek érdekében a KoiSPE 
a pszichoszociális nehézségekkel küzdők számára foglalkoztatási 
és szakmai tanácsadói irodát tart fenn, így támogatva őket 
abban, hogy a nyílt munkaerőpiacon fizetett munkához jussanak 
és azt megtartsák. Ezenkívül a szövetkezet takarítószolgálatot 
és kávéházat is működtet, valamint kereskedelmi tevékenységet 
is folytat – mindezek a tevékenységek hozzájárulnak a nyílt 
munkaerőpiacról kizárt állampolgárok számára elérhető, 
fenntartható munkahelyek létrehozásához.

http://koispediadromes.gr 

Olvasson róla!

A Shedia az egyetlen 
görög utcalap, emel-
lett tagja az Utcalapok 
Nemzetközi Hálózatá-
nak (International Net-
work Of Street Papers, 
INSP). 2013 februárja 
óta értékesítik hajlék-

talanok és munkanélküliek Athén és Szaloniki utcáin – ez némi 
bevételt biztosít a számukra, és fokozatosan javíthat az élet-
körülményeiken. A Shedia különböző tevékenységek és 
események – például helyi futballcsapat, művészeti és drá-
makurzusok, szociális városnézés Athénban (az ún. „láthatatlan 
városnézés”) – szervezésével a leginkább rászoruló állampol-
gárok újbóli beilleszkedését is támogatja.                            

http://www.shedia.gr/ 


