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ΒΑΣΙΚΕΣ ΈΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
 
Κοινωνική Οικονοµία και Οικονοµία της Αλληλεγγύης 
 
Ανάµεσα στο Κράτος και στην αγορά έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε πολλές προηγµένες 
αλλά και αναπτυσσόµενες οικονοµίες ένας τρίτος τοµέας, ο επονομαζόμενος τοµέας της κοι-
νωνικής οικονοµίας. Στα µέσα του 19ου αιώνα εµφανίζονται οι πρώτες οργανώσεις κοινωνι-
κής οικονοµίας στις αναπτυγµένες οικονοµικά χώρες µε την µορφή συνεταιριστικών επιχει-
ρήσεων, αλληλοβοηθητικών φορέων, µη κερδοσκοπικών ενώσεων και συλλογικών επιχειρή-
σεων, οι οποίες λειτουργούν µε τη νοµική µορφή του συνεταιρισµού ή της αστικής µη κερ-
δοσκοπικής εταιρίας. 
 
Η αύξηση των ποσοστών της ανεργίας και της φτώχειας στην Ευρώπη είχε ως αποτέλεσµα 
µεταξύ άλλων και την εµφάνιση νέων µορφών κοινωνικών επιχειρήσεων καταπολέµησης 
του κοινωνικού αποκλεισµού και φορέων καινοτοµιών, ως αντιστάθµισµα κάλυψης νέων 
αναγκών, ενόψει µάλιστα της αδυναµίας των κρατών να σχεδιάσουν αποτελεσµατικές πολι-
τικές. Η παρατεταµένη κρίση του Κράτους Πρόνοιας επέτρεψε την άνοδο µιας νέας µορφής 
κοινωνικής οικονοµίας επονοµαζόµενη «οικονοµία της αλληλεγγύης». Μιλάµε λοιπόν για 
µια µορφή κοινωνικής οικονοµίας προσανατολιζόµενης στις πρωτοβουλίες εκείνες που αφο-
ρούν στην τοπική ανάπτυξη, στην επανενσωµάτωση µακροχρόνια ανέργων και στην 
καταπολέµηση του αποκλεισµού. 
 
Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας ή επιχειρήσεις της αλληλεγγύης, έχοντας ως χαρα-
κτηριστικό την καινοτοµία, επεκτάθηκαν σε νέα πεδία όπως σε υπηρεσίες γειτνίασης, 
αναδόµησης προβληµατικών συνοικιών, βοήθειας ηλικιωµένων ατόµων των ατόµων µε ει-
δικές ανάγκες, επαγγελµατικής ενσωµάτωσης ατόµων χαµηλού µορφωτικού επιπέδου καθώς 
και στο εµπόριο, την ηθική και αλληλέγγυα χρηµατοδότηση, την περιβαντολλογική διαχεί-
ριση αποβλήτων κα. Η κοινωνική οικονοµία απέβλεπε περισσότερο στην πραγµατοποίηση 
των στόχων της κοινωνικής πολιτικής ή της πολιτικής της απασχόλησης. Στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες η ιδιαιτερότητα ως προς τη διαχείρισή τους, οδήγησε στη δηµιουργία της 
προσδοκίας µιας ανώτερης δυνατότητας από εκείνης του Κράτους όσον αφορά στην παροχή 
υπηρεσιών γενικού οφέλους µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο. Αυτό το σηµείο τονίζει στην έκ-
θεση της η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή. Ποιος δηλαδή θα πρέπει να είναι ο ρόλος 
της κοινωνικής οικονοµίας εφόσον επωφελείται των κρατικών επιχορηγήσεων. ωστόσο, δεν 
έχει πραγµατοποιηθεί ακόµη κάποια ποσοτική αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς της και 
τούτο διότι ο τοµέας αυτός δέχεται πολλαπλές εντάσεις και πιέσεις, τόσο εσωτερικές όσο και 
εξωτερικές. «Βαθιά ετερόκλητη, κινδυνεύει να περιθωριοποιηθεί, και να αποδυναµωθεί τόσο 
από τη δηµόσια όσο και από την ιδιωτική οικονοµία. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις βρίσκονται 
σε µια συνεχή αναζήτηση της αναγνώρισης της προσφοράς τους από το Κράτος και από την 
κοινωνία στο σύνολό της». 
 
Παρά ταύτα, από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνεται καταρχήν ότι δεν υφί-
σταται ένας καθολικά αποδεκτός ορισµός της Κοινωνικής Οικονοµίας. «Σχεδόν όλες οι 
επιστηµονικές εργασίες και µελέτες διεθνώς που αφορούν στην Κοινωνική Οικονοµία περι-
γράφουν τον εν λόγω τοµέα µε όρους που αντιστοιχούν σε τρεις κύριες κατηγορίες 
οργανισµών οι οποίοι και αποτελούν επιµέρους συνιστώσες του. Η προσέγγιση αυτή αναφέ-
ρεται και ως “θεσµική – νοµική” προσέγγιση της κοινωνικής οικονοµίας, η οποία συχνά 
συνδυάζεται και µε την λεγόµενη “κανονιστική” ή “ηθικολογική” προσέγγιση εδραιώνοντας 
έτσι τα απαραίτητα κοινά χαρακτηριστικά των διαφόρων αυτών προσεγγίσεων». 
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Γενικά Στοιχεία για τον Τρίτο Τοµέα της Οικονοµίας 
 
Από τα µέσα της δεκαετίας του 1970 σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες του κόσµου 
σηµειώνεται αξιόλογη ανάπτυξη του «ακτιβισµού», της «αυτό-οργάνωσης», της κινητοποίη-
σης και της ενεργοποίησης των πολιτών σε ένα πεδίο κοινωνικο-πολιτικών δράσεων και κοι-
νωνικο-οικονοµικών δραστηριοτήτων, το οποίο αποκαλείται: 
 
«Τρίτο Σύστηµα» 
ή «Τρίτος Τοµέας της Οικονοµίας» 
ή «Μη Κερδοσκοπικός Τοµέας της Οικονοµίας» 
ή «Τοµέας της Κοινωνικής Οικονοµίας» 
ή «Τοµέας της Αλληλέγγυας Οικονοµίας» 
 
Συστήνονται άτυπες και τυπικές οργανώσεις, δοµές, εταιρικά σχήµατα, φορείς, συµπράξεις, 
οµάδες, συσπειρώσεις, συνέργιες και οργανισµοί που αναλαµβάνουν διάφορες κοινωνικο-
οικονοµικές και κοινωνικο-πολιτικές πρωτοβουλίες και ασκούν αντίστοιχα κοινωνικο-
οικονοµικές και κοινωνικο-πολιτικές δράσεις οι οποίες παρουσιάζουν τις εξής ιδιαιτερότη-
τες: 
 
Σε ότι αφορά στις κοινωνικο-οικονοµικές δραστηριότητες: “δεν εντάσσονται στη σφαίρα 
του δηµόσιου και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα αλλά ούτε ανήκουν στον παραδοσιακό 
ιδιωτικό (κερδοσκοπικό) τοµέα της οικονοµίας”. 
 
Σε ότι αφορά στις κοινωνικο-πολιτικές δραστηριότητες: Σύµφωνα µε το τελικό κείµενο των 
διεθνών συναντήσεων για την παγκοσµιοποίηση της αλληλεγγύης (Κεµπέκ, 9-12 Οκτωβρίου 
2001) "ο τρίτος τοµέας δεν καλύπτει µόνο κοινωνικο-οικονοµικές ανάγκες, ή ακόµα κοινω-
νικο-πολιτισµικές, αλλά και κοινωνικο-πολιτικές (κοινωνικού µετασχηµατισµού). " Με άλλα 
λόγια δεν αρκεί η αντίσταση στην παγκοσµιοποίηση και στις επιπτώσεις της, αλλά απαιτεί-
ται ταυτόχρονα η δηµιουργία εναλλακτικών πολιτικών σχεδίων δράσης. 
 
Δηλαδή, οι φορείς του Τρίτου Τοµέα δραστηριοποιούνται σε έναν ενδιάµεσο, σχετικά νεο-
παγή και ριζοσπαστικό χώρο, ο οποίος βρίσκεται µεταξύ του δηµόσιου τοµέα και της 
οικονοµίας της αγοράς ενώ από πολιτικής απόψεως οι οργανισµοί αυτοί αποτελούν εκούσι-
ες, εθελοντικές, συµµετοχικές και αδέσµευτες συσπειρώσεις πολιτών που συγκροτούν ανε-
ξάρτητες δοµές, οι οποίες δρουν στο µαζικό χώρο πλήρως αυτονοµηµένα από τα πολιτικά 
κόµµατα. 
 
Οι δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών, 
πολιτισµικών, ουµανιστικών, κ.λπ. αναγκών σε διάφορους τοµείς (πολιτική, υγεία, εκπαί-
δευση, απασχόληση, πολιτισµός, οικολογία - περιβάλλον, κοινωνική µέριµνα –φροντίδα - 
πρόνοια, θρησκεία, αθλητισµός, παροχή νοµικής υποστήριξης, προάσπιση ανθρωπίνων και 
πολιτικών δικαιωµάτων, κ.λπ.). 
 
Οι οργανώσεις, οι οργανισµοί, οι δοµές, τα εταιρικά σχήµατα, οι συµπράξεις, οι οµάδες, οι 
συνέργιες και οι φορείς που δραστηριοποιούνται, µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο στον Τρίτο 
Τοµέα, βρίσκονται σήµερα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος γιατί θεωρούνται µέσα, εργα-
λεία και µηχανισµοί για την  αντιµετώπιση των δυσµενών επιπτώσεων της «νέας τάξης των 
πραγµάτων» και των θλιβερών παρακολουθηµάτων της «παγκοσµιοποίησης / 
οικουµενοποίησης» (όπως λ.χ., αποσταθεροποίηση της Διεθνούς Ασφάλειας και της Ειρή-
νης, κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες, κοινωνική και περιφερειακή πόλωση, κοινω-
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νικός και περιφερειακός δυαδισµός, περιβαλλοντική υποβάθµιση, ανεργία,  κοινωνικός 
αποκλεισµός, φτώχεια, ανασφάλεια, διάρρηξη του κοινωνικού ιστού ασφαλείας και πρόνοι-
ας, αποσάθρωση της κοινωνικής συνοχής, κρίση του Κράτους Πρόνοιας, απορύθµιση των 
εργασιακών / βιοµηχανικών σχέσεων, καταστρατήγηση των ανθρωπίνων και παραβίαση των 
πολιτικών δικαιωµάτων), κ.λπ.). 
 
Τα Χαρακτηριστικά της Κοινωνικής Οικονοµίας 
 
Θα πρέπει να αναγνωρίσουµε τη διφορούµενη έννοια της «κοινωνικής οικονοµίας». Ο 
συνδυασµός των εννοιών αυτών – το ίδιο ευρείς – επιτρέπει στον καθένα να σχεδιάσει και να 
αναπτύξει την αντίληψή του για την κοινωνική οικονοµία εστιάζοντας άλλοτε στο κοινωνικό 
κοµµάτι και άλλοτε στο οικονοµικό. 
Παρόλο που οι όροι οι οποίοι υιοθετούνται από τα κράτη ποικίλουν, είναι σίγουρο ότι ανα-
φέρονται όλοι στην ύπαρξη ενός «τρίτου τοµέα» µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού 
τοµέα κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
 
Υπάρχουν δύο αλληλοσυµπληρωµατικές προσεγγίσεις θεώρησης της κοινωνικής 
οικονοµίας. Η πρώτη θεσµική προσέγγιση αφορά στην καταγραφή των τριών βασικών συνι-
στωσών της κοινωνικής οικονοµίας : 

• Συνεταιρισµοί 
• Ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και ο κλάδος της κοινωνικό 

– ιατρικής δραστηριότητας 
• Διάφορες ενώσεις οικονοµικής δραστηριότητας οι οποίες 

παράγουν αγαθά ή / και προσφέρουν υπηρεσίες στον πολιτιστικό, 
κοινωνικό και αθλητικό τοµέα, αλλά επίσης και στον τοµέα της 
εκπαίδευσης, της συνεργασίας, της ανάπτυξης κα. 

 
Στην πραγµατικότητα, οι τρεις παραπάνω συνιστώσες δεν είναι καινούργιες. Στον 
προηγούµενο ακόµη αιώνα, οι ιδρυτές των συνεταιρισµών, των συλλογικών επικουρικών 
ταµείων καθώς και άλλων ενώσεων θεωρούσαν την κοινωνική οικονοµία ως µια εναλλακτι-
κή λύση, ικανή να διορθώσει, να συµπληρώσει και να στηρίξει, όχι όµως να αντικαταστή-
σει το κυρίαρχο οικονοµικό µοντέλο. 
 
Η δεύτερη προσέγγιση, περισσότερο «κανονιστική ή ηθική», αφορά στην υπογράµµιση εκεί-
νων των χαρακτηριστικών – κοινών άλλωστε στο σύνολο των οργανισµών της κοινωνικής 
οικονοµίας – τα οποία αναφέρονται τόσο στο επίπεδο δραστηριότητας όσο και στους τρό-
πους εσωτερικής οργάνωσης τους. «Η κοινωνική οικονοµία περιλαµβάνει τις οικονοµικές 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων, κυρίως µε τη µορφή συνεταιρισµών, ενώσεων και συντε-
χνιών, όπου το στοιχείο της ηθικής υποδηλώνεται µέσω των παρακάτω αρχών και κανόνων 
λειτουργίας τους» : 
 

• βασικός στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών στα µέλη τους ή 
στην κοινότητα και όχι στην αποκόµιση κέρδους (επανεπενδυόµενο 
άλλωστε στην επιχείρηση) 

• αυτονοµία στη διαχείριση 
• δηµοκρατικές και συµµετοχικές διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων 
• προτεραιότητα στο άτοµο και την εργασία. 


