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Ekonomia społeczna lekiem na kryzys, cz. 2: Unia innowacyjna społecznie 

Filip Pazderski, Instytut Spraw Publicznych 

 

Opracowując strukturę programów, które zostaną uruchomione w ramach nowego budżetu UE, Komisja 

Europejska zaproponowała szereg inicjatyw wspierających przedsiębiorczość społeczną. W poprzedniej odsłonie 

naszego mini-cyklu o aktualnych trendach europejskich w zakresie ekonomii społecznej omówiony został 

podstawowy dla tego zagadnienia dokument - komunikat „Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości społecznej”.  

Kolejna jego część poświęcona jest uzupełniającej zawarte tam zapisy propozycji Komisji Europejskiej dotyczącej 

powołania nowego programu na rzecz przemian i innowacji społecznych. 

W ten sposób w dyskursie unijnym pojęcie przedsiębiorczości społecznej zostało poszerzone o jeszcze dwie 

kluczowe kategorie: „innowacyjność społeczną” (połączoną z „kreatywnością”) oraz „mechanizmy 

inwestycyjne” (czy wprost „fundusze pożyczkowe”). W połączeniu wyrażają one sedno nowego myślenia UE o 

ekonomii społecznej, traktowanej jako odpowiedź na kryzys społeczno-gospodarczy. Wiele wskazuje na to, że te 

uzupełniające się pojęcia właściwie oddają podstawowe założenia przyszłych form unijnego wsparcia, które 

zostaną uruchomione od 2014 r. Dokładniej przedstawią to kolejne części naszego cyklu. W tym tekście skupimy 

się za to na innowacyjności.  

Pogłębiona refleksja na poziomie europejskim nad tym zagadnieniem została zainicjowana dzięki spotkaniu dwóch 

punktów widzenia: przewodniczącego Komisji Manuela Barroso oraz założycieli sieci Social Innovation eXchange 

(SIX)
1
. Temat innowacyjności nie pojawił się w ten sposób na forum UE po raz pierwszy. Mało kto dziś pamięta, że 

trzy lata temu obchodziliśmy Europejski Rok Kreatywności i Innowacji
2
. W ramach uruchomionej wtedy w Polsce 

kampanii społecznej w przejściu podziemnym koło stacji Centrum warszawskiego metra można było obejrzeć 

plakaty prezentujące – nieznane szerszemu odbiorcy jako polskie - wynalazki ważne dla dzisiejszej gospodarki 

(jednym z bardziej intrygujących „bohaterów” tej kampanii był niebieski laser). Warto podjąć wysiłki, by tak 

rozumiane innowacyjne rozwiązania pojawiły się w naszym kraju także w odpowiedzi na problemy społeczne. 

Właściwym do tego obszarem może być ekonomia społeczna, czego dowiodło już kilka funkcjonujących na 

polskim rynku przedsiębiorstw zaliczanych do tej kategorii. Nawet kondycja tych najlepiej radzących sobie 

podmiotów wskazuje na potrzebę podjęcia dalszych działań sprzyjających rozwojowi ekonomii społecznej nad 

Wisłą.  

Stanowiłoby to także odpowiedź na zarzuty postawione polskiemu systemowi wsparcia rozwoju społeczno-

gospodarczego przez autorów raportu „Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?”
3
. 

Wskazują oni m.in., że Polsce brakuje pomysłów na innowacyjne wykorzystywanie posiadanych zasobów i 

wytwarzanie nowych rozwiązań/produktów, które sprzyjałyby wzrostowi naszej gospodarczej konkurencyjności 

                                                           
1
 Zob. http://socialinnovationexchange.org.  

2
 Zob. więcej o jego polskich obchodach na streonieŁ http://www.innowacje2009.pl/.  

3
 „Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?”, http://k.wnp.pl/f/025/139/kurs_na_innowacje.pdf. 
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na europejskich i światowych rynkach. Krytykują też bezrefleksyjne - pozbawione głębszej analizy potrzeb i 

monitoringu efektywności – nastawienie się polskich decydentów na samo wydatkowanie funduszy unijnych. 

 

Propozycja Unii dotycząca wsparcia dla innowacji społecznych 

Analiza opublikowanych przez Komisję Europejską dokumentów pozwala stwierdzić, iż próbuje ona łączyć wątki 

innowacyjności i przedsiębiorczości społecznej. W miesiącu ogłoszenia komunikatu „Inicjatywa na rzecz 

przedsiębiorczości społecznej”, przygotowała drugi dokument proponujący działania stymulujące 

przedsiębiorczość społeczną – projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego powołującego Program Unii 

Europejskiej na rzecz przemian i innowacji społecznych
4
. W ten sposób wcześniejsze, zapisane w strategii 

„Europa 2020”, postulaty mówiące o oparciu rozwoju Unii na kreatywności i innowacjach otrzymały konkretny 

kształt (szczególnie w ramach inicjatywy flagowej „Innowacyjna Europa”).  

W rozumieniu europejskich technokratów, a także przedstawicieli działających w tym obszarze organizacji i 

podmiotów prywatnych (np. skupionych w sieci Social Innovation Europe
5
) jako innowacyjne społecznie ocenić 

można wszelkie działania oparte na oryginalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów (w tym materialnych, 

ludzkich, czy dotyczących zaangażowania partnerów reprezentujących różne sektory gospodarki) w celu 

rozwiązywania istotnych dla danej społeczności problemów. Może to dotyczyć wykorzystania zarówno 

sprawdzonych już rozwiązań w odniesieniu do nowych grupy społecznej lub obszaru działalności, jak i 

wypracowania świeżych, a nawet eksperymentalnych rozwiązań dla znanych, ale wciąż istotnych problemów. 

Dopuszczalne są oczywiście wszelkie sposoby krzyżowania obu tych skrajności, ponieważ innowacyjność społeczna 

ma się opierać właśnie na nieskrępowanym ograniczeniami formalno-społecznymi wypracowywaniu nowych, 

idących na przekór utartym schematom rozwiązań. 

Wprowadzeniu warunków sprzyjających rozwijaniu działań opartych na powyższych założeniach ma służyć 

zaproponowane przez Komisję połączenie trzech dotychczasowo odrębnych form unijnego wsparcia – programów 

Progress i EURES oraz Europejskiego Instrumentu Mikrofinansowego Progress. Główne obszary wsparcia przemian 

i innowacji społecznych mają być w tak zintegrowanym programie ograniczone do rynku pracy i kwestii 

społecznych, pozwalając na zwiększenie spójności i wydajności unijnych działań w tym zakresie. Na wdrażanie 

programu w okresie od stycznia 2014 do grudnia 2020 przewidziano kwotę ponad 958,19 mln EUR, a środki te 

przeznaczono na trzy uzupełniające się sfery działań: 

• oś Progress, na którą proponuje się skierować 60% ogólnego budżetu programu, ma przede wszystkim 

wspierać działania o charakterze badawczym, w tym ewaluacyjnym, a także rzecznictwo i 

wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie unijnych polityk zatrudnienia i społecznej oraz 

unijnych przepisów dotyczących warunków pracy. W przypadku tych ostatnich działań podkreśla się 

                                                           
4
 Zob. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji 

społecznych, COM(2011) 609, 6.10.2011,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0609:FIN:PL:PDF.  
5
 Zob. http://socialinnovationeurope.eu.  
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szczególnie wartość współpracy z partnerami społecznymi (w tym organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego). Prawie piąta część wszystkich środków zaplanowanych na cały ten obszar wsparcia ma 

być skierowana na promowanie i ewaluację skuteczności eksperymentów społecznych, w celu oceny 

możliwości ich późniejszego szerszego zastosowania; 

• oś EURES ma wspierać mobilność na europejskim rynku pracy poprzez systemowe rozwiązania w 

zakresie wymiany wiedzy na temat wolnych miejsc pracy i formalności związanych z zatrudnieniem. W 

dokumencie jest mowa też m.in. o rozwijaniu na poziomie europejskim usług w zakresie rekrutacji i 

zatrudnienia, uwzględniających także programy wsparcia mobilności wśród konkretnych grup 

pracowników (np. młodzieży); 

• oś, poświęcona wspieraniu mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej ma ułatwić dostęp do 

finansowania znajdującym się w najtrudniejszym położeniu na rynku przedsiębiorstwom oraz zagrożonym 

wykluczeniem społecznym i zawodowym pojedynczym osobom. Odrębne wsparcie w tym zakresie 

przewidziano dla mikroprzedsiębiorstw, czyli podmiotów zatrudniających mniej niż 10 pracowników, 

których roczny obrót nie przekracza 2 mln EUR. Szczególną uwagę poświęcono tym, które posiadają w 

rozumieniu autorów dokumentu charakter społecznych, czyli zatrudniają osoby wcześniej długotrwale 

bezrobotne lub zagrożone utratą pracy, mające trudności z wejściem lub powrotem na rynek pracy oraz 

wykluczone społecznie. Oddzielne wsparcie ma być skierowane również na zwiększenie potencjału 

instytucjonalnego dostawców mikrokredytów (pożyczek w wysokości do 25 000 EUR). 

 

Czy ekonomia społeczna może być innowacyjna? 

Już z powyższego ogólnego przedstawienia komisyjnych założeń dotyczących nowego programu widać, że miejsce 

dla podmiotów ekonomii społecznej znaleźć można szczególnie w jego pierwszym i trzecim obszarze wsparcia. 

Odpowiada to również zawartej w części ogólnej projektu deklaracji, mówiącej o tym, że „przedsiębiorstwa 

społeczne są jednym z filarów pluralistycznej społecznej gospodarki rynkowej Europy”
6
. Podmioty te autorzy 

dokumentu definiują jednocześnie w bardzo ogólny sposób, do kategorii zaliczając wszelkie przedsiębiorstwa, 

których głównym celem nie jest generowanie zysków, lecz w większym stopniu wywieranie wpływu społecznego. 

Dodatkowych kryteriów nie wprowadzono, tworząc kategorię na tyle pojemną, że wsparcie dla podmiotów 

najbardziej potrzebujących może trafić do jednostek największych, już prężnie działających. Do tych ostatnich 

(obok instytucji badawczych), jak się wydaje, może być skierowany pierwszy z wymienionych obszarów wsparcia. 

Widać w nim dodatkowo także istotny nacisk położony na wsparcie podmiotów działających w wymiarze 

ponadnarodowym, europejskim. 

Cała nadzieja w rozwoju mikropożyczek, które byłyby skierowane do naprawdę najmniejszych przedsiębiorców 

społecznych. Te jednak, nawet przy wyjątkowo korzystnych warunkach przyznawania pożyczek, mogą mieć 

                                                           
6
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Programu Unii Europejskiej na rzecz przemian i innowacji 

społecznych, s.12. 
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problemy z dotrzymaniem warunków kredytu, jeśli nie otrzymają wcześniejszego choćby podstawowego treningu 

w zakresie zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne, że potrzebę budowania odpowiednich 

kompetencji wśród kadr przedsiębiorstw społecznych zauważyła Komisja Europejska, przekuwając ją w jeden z 

postulatów „Inicjatywy na rzecz przedsiębiorczości społecznej”. Z wyrażeniem pełnego zadowolenia lepiej jednak 

poczekać na przyjęcie tych propozycji przez państwa członkowskie. 

 

Innowacje społeczne w działalności gospodarczej a sprawa polska 

Omawiając nowe rozwiązania odnoszące się do przedsiębiorczości społecznej w całej UE, pamiętać należy o 

specyfice zaliczanych do tej kategorii podmiotów w każdym z krajów członkowskich. I tak, w polskich 

warunkach, co do zasady, powinny one być prowadzone przez osoby, które miały ogromne problemy ze 

znalezieniem pracy, stąd trudno oczekiwać od nich kompetencji wymaganych w samodzielnej działalności na 

warunkach (quasi-)rynkowych. W rezultacie polskie podmioty ekonomii społecznej (np. KIS-y, CIS-y, czy 

spółdzielnie socjalne), będące narzędziami aktywnej polityki społecznej, mogą się okazać niegotowe do 

korzystania z przedstawionych mechanizmów.  

Bez zapewnienia im odpowiedniego wsparcia lub rozszerzenia kategorii podmiotów uprawnionych do 

korzystania z nowych możliwości kredytowych, w Polsce te ostatnie mogą nie znaleźć większego zastosowania. 

Takiemu powiększeniu grupy potencjalnych beneficjentów mogłoby wreszcie służyć przyjęcie ustawy regulującej 

w możliwie inkluzyjny (szeroki) sposób obszar przedsiębiorczości społecznej w Polsce. W tej sprawie rządowi nie 

udało się dotychczas wypracować żadnego konstruktywnego rozwiązania w tym zakresie. Szkoda, bowiem od 

odpowiedniego przygotowania gruntu do działalności polskich przedsiębiorstw społecznych, zależeć może skala 

przyszłego wykorzystania przez nie wprowadzonych w UE nowych możliwości wsparcia. 


