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Контекстът на ССИ в страните с добри практики, анализ на 

данните, сектори, участие, въздействие, решения на оборот 

насочен срещу икономическата криза, обменът юг-север.

определяне на ССИ, комуникация и 

застъпничество, стратегически икономически политики.

иновативно земеделие, нови 

урбанистични перспективи, отстраняване на вредите от 

промишленото производство на храни, политики в областта на 

храните, устойчивост на дейностите, самоорганизирани 

общности, справедлива и солидарна търговия и  международни 

права за суверенитет върху храните, (проекти за развитие и 

опазване на околната среда).
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насочен срещу икономическата криза, обменът юг-север.

определяне на ССИ, комуникация и 

застъпничество, стратегически икономически политики, 

критични отношения с глобалния юг.

иновативно земеделие, устойчивост на 

дейностите, намаляването, повторното използване и 

рециклирането могат да помогнат на обществата, иновативни 

инициативи за социално включване, създаване на мрежи в 

действие: области и клъстери.
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застъпничество, стратегически икономически политики
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Списък на съкращения

ОБО = Организация базирана в общността

ЗПО = Земеделие подкрепяно от общността

ОГО = Организация на гражданското общество

КСО = Корпоративна социална отговорност

НПО = Неправителствена организация

ЦУР = Цели на устойчивото развитие

ГСЗ = Група за солидарно закупуване 

МСП = Малки и средни предприятия

ССИ = Социална и солидарна икономика

Предговор

Какво е социална и солидарна икономика

1 www.luisrazeto.net/content/what-solidarity-economics

2 www.unrisd.org/ 

Според RIPESS, най-представителната мрежа от ССИ в световен мащаб, 

"Социалната и солидарната икономика е движение, което се стреми да 

промени цялата социално-икономическа система и извежда различна 

парадигма на развитие, която поддържа принципите на солидарната 

икономика. ССИ е движение на реципрочност и солидарност, която свързва 

индивидуалните интереси с колективните". 
Според един от основателите й Луис Разето (Luis Razeto) "основният 

принцип или основата на солидарната икономика гласи, че въвеждането на 

количествено и качествено по-високо ниво на солидарност в 

икономическите дейности, организации и институции, обхващащи бизнеса, 

пазарите и публичните политики, увеличава както микро-, така и 

макроикономическата ефективност, освен че създава редица социални и 

културни предимства, които допринасят за развитието на цялото 

общество" .
"Терминът социална и солидарна икономика все повече се използва за 

широк спектър от организации, които се отличават от конвенционалните 

преприятия за печалба, предприемачество и неформална икономика чрез 

две основни характеристики. Първо, те имат изрични икономически И 

социални (и често екологични) цели. Второ, те включват различни форми на 

кооперативни, съвместни и солидарни отношения. Те включват, например 

кооперации, взаимоспомагателни асоциации, НПО ангажирани с 

генериране на доходи, групи за самопомощ на жените, общности в областта 

на горското стопанство и други организации, асоциации на работници от 

неформалния сектор, социални предприятия и организации и мрежи за 

справедлива търговия" .
Признаците за растящия мащаб на ССИ са забележими. 
Както е записано в доклад на МОТ за 2011 г., "ССИ изглежда се простира 

извън своя статус на ниша, периферия, проект на общностно ниво и става 

все по-значимо по отношение на макроикономическите, търговските и 

социално-икономическите показатели: в Европа, 2 милиона организации

1

2
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“Процесът на солидарна икономика се стреми да постигне:

4 

5  3 www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---coop/documents/  

instructionalmaterial/wcms_166301.pdf  

6 
europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-143_en.htm

womin.org.za/ 

www.populareducation.co.za/ 

от ССИ представляват около 10% от всички компании; в Индия над 30 

милиона души (предимно жени) са организирани в над 2,2 милиона групи 

за самопомощ; най-голямата корпорация за хранителни продукти, 

кооперативът Амул (Amul) има 3,1 милиона членове производители и 

годишен приход от 2,5 милиарда долара; в Непал - 5 милиона ползватели 

на гори са организирани в най-голямата ОБО в страната; глобалният 

пазар на справедлива търговия нарасна до 4,9 млрд. евро (6,4 млрд. 

долара) и включва около 1,2 милиона работници и земеделски стопани, 

произвеждащи сертифицирани продукти; Взаимоспомагателните 

общества осигуряват услуги за здравеопазване и социална защита на 170  

милиона души по света .

Концепцията за солидарност, замислена като активно взаимодействие, 

естратегическа, за да даде положителен отговор на загрижеността на ЕС 

относно нарастващата мощ на нововъзникващите държави в сценария на 

глобалните политики. В съобщението "Достоен живот за всички" ЕС 

заявява, че "докато развитите и нововъзникващите икономики 

представляват по-голямата част от световния БВП, последните се 

превърнаха в ключови движещи сили на глобалния растеж и вече имат 

значително въздействие върху световната икономика". Тенденциите 

предполагат, че се очаква балансът да се промени още повече; до 2025 г. 

световният икономически растеж трябва да се генерира предимно в 

развиващите се икономики, като се очаква шест държави да допринесат 

за над половината от целия световен растеж". Същият документ обаче 

подчертава, че "в същото време неравенствата в рамките на отделните 

страни се увеличиха в повечето части на света. Повечето бедни сега 

живеят в страни със среден доход, въпреки бързия им растеж. 

Постигането на изкореняване на бедността в тези страни изглежда едно 

от основните предизвикателства. Дългосрочните прогнози обаче 

показват, че до 2050 г. бедността може отново да бъде съсредоточено в 

най-бедните и най-нестабилните страни".

3

4 

џ

џ

џ

џ

џ

џ

џ

Колективно самоорганизиране за поддържане на живота (човешки и на 

други същества); 

Демократична координация на икономическите и социалните 

предприятия; 

Самостоятелно управлявани предприятия;

Работническа и колективна собственост;

Активни граждански и социални действия за участие;

Продължаващо обучение и обучение за напредък;

Социална трансформация, съсредоточена върху човешките нужди и

околната среда " .

"Процесът на солидарна икономика има потенциала да се превърне в 

централно средство за задоволяване на изискванията на обществото и 

природата да се самоиздържат. Държавата и пазарът могат потенциално да 

възприемат логиката на солидарната икономика.

Това е решаваща визия за активизъм, изграждане на движения и всички 

дейности, които реализират процеса на солидарност в икономиката" . 

Изследването на ССИПУР анализира глобалните взаимозависимости от 

много различни гледни точки, като подчертават как крайната бедност и 

лошото управление на околната среда могат да се дължат на неправилно 

или лошо прилагане на европейските политики и как могат да бъдат 

повлияни от пряко или косвено поведение на европейските граждани. Още 

веднъж, възможно е да представим на европейските граждани 

положителен модел, като ССИ, който е приложим както в глобалния Юг, така 

и в Европа и който позволява на гражданите да ппроменят поведението си, 

допринасяйки за изкореняване на бедността и устойчивото развитие. 

Специално внимание ще бъде обърнато на необходимостта да се подобри 

разбирането на гражданите за глобалните общи стоки и общите 

предизвикателства.

5

6
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ССИПУР: изследователската 
дейност и мрежата

Методология на изследването Северна Европа и Централна Европа

Средиземноморска Европа

Специфичната цел на проекта „Социална и солидарна икономика като 

подход за устойчиво развитие в Европейската година на развитие 2015 г. и 

след това“ (ССИПУР), поддържана от Европейския съюз, е да повиши 

компетенциите на мрежите за развитие и социалната и солидарна 

икономика в 55 територии (46 в Европа и 9 в останалата част на света) за 

ролята, която ССИ може да играе в световната борба срещу бедността и да 

насърчи устойчивия начин на живот. Един от инструментите, използвани 

за постигането на тази цел, е изследователската дейност, която позволи да 

се идентифицират и анализират значими практики за ССИ в съответните 

територии, тези, които насърчават иновациите и които са ориентирани 

към изграждането на алтернативен модел за развитие по отношение на 

доминиращия. 
Благодарение на тази дейност стана възможно да се допринесе за:

џпоказване на различен опит с различните специфични особености; 

џсравняване на опита на ССИ в Европа и други континенти, което 
позволи обмен на модели, визии и практики;

џнамаляване разликата между различнотт планиране и 
проектиране от страна на организациите в участващите 
територии, като НПО, ССИ, кооперативи, социални предприятия, 
общности и неформални мрежи, като същевременно се създават 
допълнителни форми на взаимодействия и евентуално 
сътрудничество; 

џнасърчаване на по-доброто познаване сред участниците в ССИ, 
както на север така и на юг, за да анализират своя опит 
хоризонтално (в рамките на своя район, между различните видове 
подходи) и по междинен начин (сравняване на добри практики на 
Севера и Юга на света); 

џпреодоляване на разликата между сътрудничеството за развитие и 
ССИ, за да се подчертае общата глобална рамка за алтернативен 
икономически избор; 

џповишаване на компетенциите на участниците в ССИ, за да се 
създаде динамика на взаимодействие и солидарност, която 
свързва индивидуалните интереси с колективните. 

Изследването е проведено в 32 държави, 23 от които са държави-членки на 

ЕС (46 територии) и 9 държави в Африка, Азия и Латинска Америка, както 

следва:

4 територии във Великобритания: Североизточна, Северозападна, 
Югоизточна и Голям Лондон; 4 в Германия: Северен Рейн-Вестфалия, 
Бавария, Берлин и Хамбург; 2 в Австрия: Изток и Запад; 2 в Полша: 
Югозападен район на Полша, Централен и Южен регион в Полша; 
1 територия в Латвия; 1 територия в Ирландия; 1 територия във Финландия; 
1 територия в Белгия; 1 територия в Естония.

Северна и Централна 
Европа 18

Средиземноморска 
Европа 17

4 територии в Италия: Тоскана, Марке, Пулия и Емилия-Романа; 
4 територии във Франция: - Юг-Пиренеи, Аквитания, Лангедок Русийон и
Париж; 3 територии в Испания: регион Валенсия, регион Арагон,
Андалусия; 2 територии в Португалия: регион Лисабон и регион Алентехо; 
2 територии в Гърция: Атина и Солун; 1 територия в Кипър; 1 в Малта.



Някои факти и цифри

Изследванeто на ССИПРУ със сигурност е 
среднай-значимите проучвания, осъществявани 
някога по темата за социалната и солидарна 
икономика.

Ето някои цифри:

9

џНяколко партньори осъществиха контакт и допринесоха за 

сътрудничеството:

 

 

Източна Европа

По света

Латинска Америка: Бразилия, Боливия, Уругвай; Африка: Тунис, 
Мозамбик; Азия: Индия, Малайзия, Палестина.

Мавриций, 

По света  9

Източна Европа 11

2 територии в Унгария: области Бараня и Пещ; 2 територии в България:
Северен централен район и Югозападен район; 2 територии в 
Република Чехия: Прага и централна Бохемия; 2 територии в Румъния: 
Южен и Букурещ-Илфов; 1 територия в Словакия; 1 територия в 
Хърватия; 1територия в Словения.

џCOSPE и Fairwatch 

џSüdwind 

џБалкански институт по труда и социалната политика 

џ INKOTA 

џDeša Dubrovnik 

џKOPIN 

џCERAI 

џPolish Fair Trade Coalition 

џEkumenicka Akademie Praha Europe 

џFair Trade Hellas 

џNGO Mondo 

џCARDET 

џPro Ethical Trade Finland 

џResources Humaines sans Frontières 

џThe Co-operative College и Think Global 

џCromo Foundation и Foundation for Development of Democratic 
Rights DemNet 

џ Instituto Marquês de Valle Flôr 

џTerra Mileniul III Foundation 

џSlovak Centre for Communication e Development 

џPeace Institute – Institute for Contemporary Social e Political 
Studies 

џAction pour le Développement Asbl – SOS Faim 

џGreen Liberty 

џWaterford One World Centre 

(Италия)

(Австрия)

(България)

(Германия)

(Хърватия)

(Малта)

(Испания)

(Полша)

(Чехия)

(Гърция)

(Естония)

(Кипър)

(Финландия)

(Франция)

(Великобритания)

(Унгария)

(Полша)

(Румъния)

(Словакия)

(Словения)

(Белгия)

(Латвия)

(Ирландия)



10

Представяне на изследването 
џ

џ

џ

џ

џ

80 изследователи ангажирани от партньорите;

Над 1100 практики нанесени на карта;

Над 550 проведени интервюта, включващи мрежи, от НПО 

региони, реалности на ССИ, институции, местни власти, депутати, 

ОБО и доброволци;

Ангажирани над 100 представители на местни власти;

Заснети 55 видеоклипа на добри практики от териториите.

Благодарение на споделената методология изследователската дейност 

извърши задълбочен анализ, разработен в 4 фази:

Картографиране на поне 20 заинтересовани страни за всяка 

територия; 

Определяне на 5 ключови заинтересовани страни от различни 

сектори (активисти, доброволци, работещи в НПО, потребители, местни 

или национални власти, университети и др.), които бяха интервюирани, 

за да направят анализ на същността на ССИ , да споделят своето 

мнение и да дадат полезни указания за избор на добра практика на 

територията;

След избора на добрата практика провеждане на 5 допълнителни 

интервюта с участници в практиката (членове, сътрудници или 

заинтересовани страни), в които да се разшири приноса на избрания 

опит в контекста на изследванията;

Изготвяне на финалния доклад със задълбочен  анализ на добрите 

практики или на значим опит, които да допринесат за постигането на 

целите на проекта.

1. 

2. 

3. 

4. 

Първият аспект от голямо значение са определенията, приети от изследова-
телите, за работа в изследваните 55 територии. Реалните ситуации по места, 
както по отношение на източниците на данни и информация, така и на 
съдържанието на идентифицираните и избраните многобройните добри 
практики, предлагат определения, които не винаги са едни и същи за 
подобни практики. Оказа се, че в повечето случаи понятието солидарна 
икономика, точно в европейските официални документи, се разбира като 
социална икономика или кооперативна икономика. Няма недостиг на опит в 
тази област, но в рамките на институциите, както и в законите и регламен-
тите на сектора преобладава една по-широка визия, която подчертава 
социалните ценности, които включват солидарността. Освен това, в няколко 
територии, когато има ясно дефиниран правно-институционален контекст, 
беше предпочетено да се приеме широка дефиниция, която да покрива 
всички възникващи практики, вместо да се придържа към по-конкретна, 
която може да не бъде правилно възприета на местно ниво.
Качеството на опита, почти винаги много високо, може на първо място да 
предостави необходимата информация за сравнение между различния опит 
и след това и сравнение между териториите. Може да се приеме, че в 
изследването най-широко приетото определение е това на "социална 
икономика", най-добре описано от анализираните практики в страните от 
Северна и Източна Европа, които в някои случаи несъмнено могат да 
претендират за по-дълъг период на правна регулация, мапример в случая на 
Обединеното кралство. Концепцията за ССИ с по-голям социален фокус и по-
голяма автономия от дадените модели се появи по-ясно в някои страни от 
Средиземноморския район, особено във Франция, Италия и Испания. В 
останалата част на света, която включва три латиноамерикански страни 
(където исторически, в началото на 70-те години се разпространиха, най-
ранните примери на икономика, насочена към принципите на солидарност), 
може да се види, че докато в последните години европейската парадигма е 
формализирана чрез опити за създаване на организационни форми на ССИ 
(кооперативи, взаимоспомагателни дружества, сдружения), Латинска 
Америка се фокусира повече върху същественото включване на различни 
участници в икономиката. От тази перспектива солидарната икономика е 
алтернативна форма на икономика, която на теория и на практика силно 
свързана със социалните и икономическите промени. Всички практики 
анализирани в първата фаза на изследването и тези, които са избрани като 
добри практики, попадат в един от трите основни сектора, включени в 
определението за ССИ на RIPESS. Това са три различни подхода, които 
споделят няколко характеристики и които имат социална роля, чието 
значение отдавна се подценява, особено по отношение на създаването на 
работни места в историческа епоха, в която доминиращите системи показват 
ограничена способност да умножават дългосрочни възможности за заетост.

Намиране на споделена дефиниция
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A. Социална икономика:

Б. Солидарна Икономика 

В. Социално предприятие:

Най-представени икономически сектори

 

7 www.ripess.org/wp-content/uploads/2015/05/RIPESS_Global-Vision_EN.pdf

Социалната икономика обикновено се разбира като „трети сектор“ на
икономиката, допълвайки „първия сектор“ (частен/ориентиран към
печалбата) и „втория сектор“ (публичен/планиран). Третият сектор 
включва кооперативи, взаимоспомагателни дружества, асоциации и 
фондации (КВДАФ). Тези организации са колективно организирани и 
ориентирани към социални цели, които са с приоритет над печалбата или 
се дивиденти за акционерите. Основната грижа на КВДАФ, като общества 
от хора, не е да увеличават печалбата, а да постигат социални цели (което 
не изключва реализирането на печалба, която е необходима за 
реинвестиране). Някои смятат, че социалната икономика е третата 
част на капитализма, заедно с публичния и частния сектор. По този начин 
защитниците на социалната икономика настояват тя да получи една и 
съща легитимност като публичния и частния сектор със съответстващо 
ниво на подкрепа в публичните ресурси и политика. Други, много по-
радикални, разглеждат социалната икономика като стъпка към по-
фундаментална трансформация на икономическата система.

Солидарната икономика се стреми да промени цялата социално-
икономическа система и излага различна парадигма на развитие, която
поддържа принципите на солидарност в икономиката. Преследва
трансформацията на неолибералната капиталистическа икономическа
система от система, която дава предимство на максимизирането на 
частната печалба и на слепия растеж, в система, която поставя хората и 
планетата в основата. Като алтернативна икономическа система 
икономиката на солидарност по този начин включва и трите сектора - 
частния, публичния и третия сектор. Солидарната икономика се стреми да 
преориентира и оползотвори държавата, политиките, търговията, 
производството, разпределението, потреблението, инвестициите, парите 
и финансите, както и структурите на собствеността в услуга на благосъс-
тоянието на хората и околната среда. Това, което отличава движението за 
солидарна икономика от много други социални промени и революционни 
движения от миналото, е, че то е плуралистко в своя подход – избягвайки 
строгите чертежи и вярата в един, правилен път. Солидарната икономика 
също така цени и се основава на конкретни практики, много от които са 
доста стари. Икономиката на солидарността, вместо да се стреми да 
създаде утопия и теория от въздуха, признава, че в момента съществува 
конкретна утопия, утопия в действие. Базира се на практиките на 
демокрация на участието и насърчава нова визия за икономиката, 
икономика, която поставя хората в центъра на системата и цени връзките, 
а не стоките. По този начин икономиката на  солидарността изрично има 
систематична, трансформативна, пост-капиталистическа програма. 
Социалната икономика, от друга страна, се отнася до сектор на 
икономиката, който може или не може да бъде част от трансформативен, 
пост-капиталистически дневен ред, в зависимост от това с кого говорите.

Сравнението на определението за социално предприятие, използвано от 
асоциациите на социални предприятия във Великобритания, САЩ, Европа 
и Канада, показва, че те имат следните общи черти: 1) предприятието 
обслужва социална цел като борба с бедността и социалното включване 2) 
то по начало генерира доход от продажбата на стоки и услуги, вместо в 
зависимост от субсидиране и 3) печалбите се реинвестират в социалната 
мисия, вместо да увеличават ползите за акционерите. Дефинициите се 
различават по отношение на собствеността и контрола. Акционерите 
упражняват контрол върху собственика(ците), независимо дали става 
въпрос за физическо лице или група инвеститори, които са закупили акции 
в предприятието. В този случай контролът е спрямо капитала - сумата на 
парите, които са инвестирани в предприятието. Акционерите упражняват 
контрол над някои колективи от тези, в които имат инвестиран интерес или 
дял - не само паричен. Това може да включва работниците, общността, 
бенефициентите или организация с нестопанска цел. Докато асоциациите 
на Обединеното кралство и САЩ включват както акционерните, така и 
акционерните форми на собственост/ контрол, европейските и канадските 
сдружения ограничават дефиницията си само до акционерните форми на 
собственост .7

55-те избрани практики се отнасят до различни сектори или области на 
ССИ. Основните референтни сектори са: селскостопанска и органична 
верига, справедлива търговия, критично потребление, етично 
финансиране, отговорен туризъм, повторна употреба и рециклиране, 
възобновяема енергия, екологични занаяти, местни битови услуги, 
бартерни услуги, алтернативни комуникационни услуги, свободен софтуер. 
Има производствени сектори (стоки и услуги), културни дейности и 
кампании. Тази категоризация очевидно е ограничена и не искрена, 
имайки предвид, че съществуват практики, които осъществяват дейности в 
няколко от тези области и че съществуват системни/областни практики или 
многосекторни мрежи, които не отговарят на тази класификация, защото 
работят върху процесите на интеграция и реорганизация, като се 
фокусират повече върху това, което се произвежда и обменя, отколкото 
върху процесите. Икономическите и социални сектори, от които са добрите 
практики, варират значително между различните изследвани държави, 
понякога поради исторически или културни причини. Поради това 
следващите насоки трябва да се разбират като набор от обширни сектори, в 
които практиките действат, а главите за практиките са подходящи за 
консултации от различни групи за по-нататъшен анализ от аналитична или 



Основни сектори
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Принципът на участие

Отворено / безплатно ИТ

Възобновяеми и
зелени технологии

Непарични системи

Поддръжка и ремонт

Енергоспестяване

Етично финансиране и
банкиране

Международно
сътрудничество за развитие

Здравеопазване и
социални грижи

Устойчив туризъм

Спорт и отдих

Екологични стоки и
предоставяне на услуги

Повторна 
употреба,
рециклиране и
преразпределение

11

Устойчиви
начини на живот

14

Критична
консумация15

Справедлива
търговия16

Органично
земеделие и
суверенитет
върху храните

34

9

6

9

5

5

4

3

3

3

3

2

образователна гледна точка.По-голямата част от анализираните предприятия 
работят в сферата на селското стопанство и хранително-вкусовата промишле-
ност (34 от 55) и включват дребномащабни дейности за преработка на храна, 
като хлебопекарни или ресторанти, с механизми за разпространение на 
продукти, които по-скоро следват социално значими цели, отколкото приходи 
от пазара. По отношение на приетите методи на производство се наблюдава 
силно присъствие на органично земеделие. На следващите четири области – 
справедливата търговия, критичното потребление, устойчивият начин на 
живот и повторното използване, рециклирането и преразпределението – 
(като всяка е от 11 до 16 практики) се обръща специално внимание насочено 
към екологичната устойчивост. Както може да се види по-долу, би било много 
трудно да се сравнят различните сектори, като се използват традиционни 
параметри (като оборот или произведени количества или колко е годишното 
разпределение), тъй като при определянето на дейностите, изпълнявани при 
всяка практика преобладава логиката на социалната солидарност. Сред 
другите сектори има висок процент практики на справедлива търговия, 
няколко опита, които се отнасят до критичното потребление и които 
насърчават по-устойчив начин на живот, като също така има различни 
практики в областта на повторното използване и рециклирането.

Един от важните ключове за тестване на ефективността и специфичността на 
ССИ е да се сравнят измеренията на участието в анализираните 55 опита. 
Изчислението не е лесно, но финалните цифри са доста впечатляващи. Общо 
над 13 000 души са регистрирани да участват по различни начини, а над 1500 
души са пряко или косвено наети от избраните предприятия. Този метод на 
изчисление обаче прикрива много по-сложна реалност по отношение на 
количествените измерения. Всъщност би било уместно да се отнесе тежестта 
на всяка практика към населението на територията или на страната, в която 
оперира добрата практика, тъй като степента на въздействие върху 
външната среда може да бъде много различна, също в зависимост от това 
дали действащите лица действат в периферна или гранична зона на страната 
или оперират в градски райони. Освен това елементи като способността за 
създаване на работни места може да са важни, ако инициативата е 
възникнала в район с висока безработица или се развива в район с ниска 
социална активност. Във всеки случай много от инициативите се 
характеризират с възможност за разширяване или умножаване по 
отношение на най-дълбоките нужди на социалната солидарност. 

И накрая е важно да се подчертае наличието на определен опит, като 
организацията „Национален селски съюз на Мозамбик“, която включва над 
2500 кооперации или фермерски асоциации, чието членство обхваща над 
100 000 земеделски стопани, както и организации като „Споделен интерес“, 
които имат 9000 поддържащи членове.

Подобни съображения се отнасят и за прогнозите за средства, получени 
или използвани в дейностите. Простото сумиране на наличните данни за 
всички 55 територии води до доста голямата сума от 90 милиона евро, но е 
много важно да се направят необходимите разграничения между инициа-
тиви като „Споделен интерес“, обявяващи оборот от 42,5 милиона евро, 
„Дом за грижи“ в Манчестър, който отчита брутен приход от 14,2 милиона 
евро и други субекти, които предоставят цифри от няколко милиона 
годишно. Всъщност по-значима цифра, която трябва да се вземе предвид, е 
средният оборот от всички практики, които възлиза на около 300 000 евро.
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Производствени функции и правни форми 
на организациите

Въздействието върху заобикалящата среда

Кооператив

15

Социално 
предприятие

09

Частни 
предприятия 

05

Неформална 
група

02

Формална 
мрежа или 

клъстер

10

Асоциация, 
НПО или 

фондация

13

ЮРИДИЧЕСКА ФОРМА

ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Търговия 
Услуги

Дистрибуция

42%

12%

17%

29%

Потребление

Производство 
Преработка 

При анализа на традиционните икономически дейности, осъществявани от 

избраните практики, може да се забележи преобладаване на дейностите, 

свързани с търговията и услугите (42%), следвани от дейностите за 

производство и преработка (29%), потребление (17%) и дистрибуция (12%).

По отношение на юридическата

форма на тези организации е

интересно да се отбележи, че по-

голямата част от практиките 

попадат в една от четирите 

основни категории: кооперативи 

(15) или асоциации, НПО или 

фондации (13), докато в по-малка 

степен социални предприятия (9) 

и частни предприятия (5).

Освен това съществуват и области или мрежи (10 с различни форми) и две 

практики без определена юридическа форма (неформални групи).

Общо казано съвсем ясно е, че анализираните практики на ССИ са насочени 

към постигане на целите на публичните политики, насърчаване на 

взаимоотношенията между различните субекти, запазване на подходящо 

използване на ресурсите, опазване и зачитане на околната среда. Има 

значителна хомогенност между принципите, които вдъхновяват много 

практики, дори ако често използват различни думи, за да опишат или да 

определят себе си, подчертавайки някои аспекти, спрямо други. Най-често 

използваните термини са сътрудничество, реципрочност, отговорност, 

субсидиарност, устойчивост, енергийна и екологична съвместимост. 
По-конкретно, в повечето от анализираните практики наблюдаваме 

голямото значение, придавано на социалното и екологичното измерение. 

Друг важен фактор е този, който се отнася до самоуправлението и участието 

и до способността на работа в мрежи, създаването на взаимоотношения с 

други практики на територията и извън нея, което е отчетено като 

положително в няколко анализирани практики. 

Най-слабо представяне се наблюдава в капацитета за комуникация и 

застъпничество на тези преприятия. Също така може да се отбележи, че в 

много ситуации анализираните практики се смятат за постоянно променящи 

се реалност, които създават цели, следят пътища и не пренебрегват нито 

едно усилие за постигане на определената цел за тяхната работа. По този 

начин често е важно да се оценят постигнатите резултати в продължаващата 

трансформация и съществуващия потенциал, вместо да се опише ситуацията 

по време на реализацията на изследването. Гореспоменатите индикации са 

представени в следната графика, която показва въздействието на някои 

стойности в практиките.

Околна среда

04

06

44

Мрежа

05

14

36

Споделяне на 
управлението 

04

18

33

Комуникация и 
застъпничество 

10

28

17

Социални

01

09

45

ниско

средно

високо

ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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ССИ като положителен фактор при икономическа криза

По време на изследването често се споменава, че много от идентифици-

раните практики са важни участници в преодоляването на социалната 

вреда, причинена от световната икономическа криза. Разбира се, размерът 

на инициативите често е ограничен, което не позволява на този етап да се 

считат за решаващ фактор при преодоляването или излизането от кризата. 

ССИ ясно се явява носител на ценности и методи, които контрастират 

значително, особено в западните страни и тези, които зависят от тях за 

износа, на стратегиите, вдъхновени от строгите икономии, които като 

първоначална реакция възпират създаването на нови работни места. 

Затова отвъд своя обсег ССИ играе особено ценна роля и насока, за да се 

справи с глобалната икономическа, финансова и екологична криза. В много 

страни, независимо от стратегиите за икономическа политика, приети от 

правителствата, тя отваря важно обществено пространство, а именно 

способността да популяризира, насърчава и подкрепя инициативите и 

дейностите, вдъхновени от принципите на социалната икономика и 

солидарността, което също в краткосрочен план може да играе улесняваща 

роля и подкрепа за населението, което страда от отрицателните последици 

от кризата. Всички анализирани практики имат този потенциал, чиито 

ефекти вече са били създадени през последните години, а някои практики 

са полезни за обосноваване на горните твърдения. 

Практиките по ЗПО в Австрия, Финландия, Ирландия и Германия са от 

особен интерес, тъй като те представляват възникващи схеми, ориентирани 

към продоволствения суверенитет, готови да покажат, че е възможно да се 

подкрепят доходите, както и качеството на живот на различните хора с 

малки решения на местно ниво. Това е основната причина, поради която те 

са доста важни инструменти за противодействие на въздействията, 

причинени от продължаващата системна криза. Също така в 

Средиземноморието всички различни форми на ССИ като органично 

земеделие, групите за солидарни потребители, производството на 

възобновяема енергия, кооперативите, справедливата търговия се 

разрастват, макар и по-бавно, отколкото в миналото. Те не са освободени от 

икономическата криза и могат да бъдат поразени от нея (особено ако 

имитират конкурентния модел), но те са много по-жизнеспособни. И 

основният урок е, че чрез обединяване в мрежа и сътрудничество по един 

по-цялостен начин, кризата може да се превърне в истинска възможност да 

се ангажират повече хора и да се вземе участие в повторното създаване на 

различна икономика, която отговаря на нуждите на отделните хора и 

общностите, а не на алчността на печелившите и на изключително частни 

интереси. 

В Гърция например организацията „Солидарност за всички“ е забележителна, 

защото предлага координация и практическа помощ за всички видове 

инициативи – от социални клиники и аптеки до кухни за обществени нужди 

и дистрибуция на храни. „Солидарност за всички“ е „дете“ на кризата. Тя е 

създадена, за да отговори на нуждите за установяване на връзки, комуни-

кация, подпомагане и координация на всички разнообразни структури, 

движения и инициативи, които са възникнали поради кризата и нейните 

последици за хората в тази страна.

През последните 10 години работниците в предприятията за ССИ нарастват 

от 11 милиона през 2002-2003 г. на 15 милиона, което представлява около 

6,5% от работещото население на ЕС. Тази бройка не включва всички 

неформални начини и смесени форми на практики и инициативи на ССИ 

(от собствено производство, до съвместно строителство, бартер, социални 

валути, банки за време и т.н.). ЗПО групите, групите на солидарни потреби-

тели и производители се мултиплицират в много форми: от няколкостотин в 

края на 90-те и само в две-три държави, до десетки хиляди през 2015 г. Друг 

възникващ проблем, с който ССИ може да помогне, е нарастващият брой 

мигранти, които се установяват или преминават през европейски държави, 

като често получават лоша помощ или подкрепа. Една практика за ССИ,  

популяризирана в Словения и наречена "Skuhna" или Словенска световна 

кухня, е иновативен проект за социално предприемачество, включващ 

както мигранти, така и бежанци. 

Идеята се основава на връзката между хората около основната нужда – 

храна и хранене. Също така по въпроса за мигрантите и бежанците важна 

роля играе Българската хранителна банка. Заедно с класическия си подход 

за осигуряване на грижи и храна за мигрантите, тя създава връзка между 

хранителната промишленост и организациите, предоставящи хранителна 

подкрепа вътре и извън приютите за бежанци. През 2014 г. бяха подпомог-

нати над 3 480 бежанци, включително над 150 семейства, настанени на 

външни адреси. В тези примери можем да видим, че конкретният принос 

към по-човешката миграция определено 

е скромен, но формите, с помощта на 

които се справя, определено могат да 

бъдат копирани от много от 

правителствените интервенции във 

всички приемащи страни.
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Световните север и юг се сблъскват с глобализацията

Структурни слабости

 

8  wfto.com/fair-trade/definition-fair-trade

Добрите примери за ССИ често имат близки отношения със страните от 
глобалния юг, въпреки че не всички области отчитат голям брой дейности 
по международно сътрудничество. В Северна и Централна Европа 8 примера 
проявяват  силен интерес към международното сътрудничество, докато в 
другите географски райони вниманието, посветено на обмена с глобалния 
юг, е по-малко (3 практики в Средиземноморския регион, 3 в световните 
региони и още по-малко в Източна Европа). Много от текущите проекти са 
свързани с дейностите на справедливата търговия, често свързани с 
инициативи на „Глобалното образование“ и етичното потребление. Според 
Световната организация за справедлива търговия "Справедливата търговия 
е търговско партньорство, основано на диалог, прозрачност и уважение, 
което търси по-голяма равнопоставеност в международната търговия. Тя 
допринася за устойчивото развитие, като предлага по-добри условия за 
търговия и гарантира правата на маргинализираните производители и 
работници – особено в глобалния юг. (...) Организациите на справедливата 
търговия (подкрепени от потребителите) се ангажират активно в подкрепа 
на производителите, повишаване на осведомеността и в провеждането на 
кампании за промени в правилата и практиките на конвенционалната 
международна търговия." . В допълнение към справедливата търговия 
съществуват инициативи, които попадат в сферата на международно 
сътрудничество за развитие. Някои проекти се изпълняват от организации 
на ССИ, които всъщност работят в Белгия, Австрия, Англия и Германия в 
Северна Централна Европа; в Испания и Франция в Средиземноморския 
район; в Чехия и Словакия в Източна Европа и накрая в Мозамбик, Боливия 
в световните региони.

8

На базата на по-нататъшен анализ, извършен върху установените добри 
практики, в няколко територии постепенно се появиха общи недостатъци. 
Такива „структурни слабости“ изглежда забавят или възпрепятстват появата 
и разпространението на практиките. Тази част от изследванията и 
анализите са особено важни, не толкова за точността и пълнотата на целия 
проект, а защото една интелигентна визия, произтичаща от критичната 
работа, извършена в изследването, може да допринесе за насърчаването на 
стартирането и разпространението на инициативите на ССИ. В текстовете, 
представени от изследователите, често се съобщава, че инициативите се 
затрудняват да осъществяват дейности в областта на комуникацията и 
застъпничеството; освен това, практиките от голям интерес очевидно не 
обръщат особено внимание на необходимостта да се комуникира редовно и 
последователно и дори на национално равнище се срещат някои трудности 
при получаването на задоволителни резултати по укрепването и 

разпространението на практиките на ССИ. Нивото на ефективност на 
инициативите в тази област се нуждае от допълнителни усилия, за да се 
постигнат по адекватни ефекти в кратък период от време.

По отношение на Северна Европа общественото мнение остава 
недостатъчно информирано за възможностите, създадени от социалната 
икономика, до голяма степен поради пренебрегването й от обществените 
медии и слабото въздействие на проведените кампании. Нововъзникващите 
социални предприятия се борят да запазят присъствието си на пазара, а 
информационните и образователните дейности не се подкрепят в 
достатъчна степен от публичната администрация. Както вече беше 
отбелязано в качествени данни за въздействието на тези практики в 
различни контексти, в действителност  тази част от дейностите, която трябва 
да се извършва в подкрепа на практическите дейности, изглежда твърде 
ограничена и поради това все още не играе необходимата роля за 
насърчаване и мултиплициране дори в най-добрите практики. Дейностите за 
комуникация и застъпничество, извършвани от някои от избраните 
практики, трябва да бъдат значително подобрени, за да може логиката на 
солидарната икономика да расте достатъчно, за да промени националния 
икономически резултат. В тази област на дейност взаимодействието между 
местните власти, университетите и обществените организации за МСП и 
конкретната реалност на ССИ е от решаващо значение. 

По отношение на Средиземноморския регион, има много текущи инициа-
тиви в комуникацията и застъпничеството, изпълнявани от някои от най-
активните организации, така че има значително подобрение в обществената 
реакция, като например наличието на някои от тези практики във вестни-
ците или социалните медии. Има обаче необходимост от включване на по-
голям брой хора, при това в кратки срокове, тъй като този район показва 
същите трудности в областта на комуникацията и застъпничеството, регист-
рирани в други райони на изследването. В другите два района ситуацията 
изглежда още по-негативна. Вторият често споменаван въпрос е критично 
свързан с стратегиите за икономическа политика по отношение на ССИ, тъй 
като във фазите на разширяване всички дейности, които се извършват в 
тези райони, заслужават известна подкрепа от страна на публичните власти 
или дори да се считат за бенефициенти на икономически политически 
мерки, като се вземе предвид тяхното социално значение. 

От друга страна не можем да подценяваме някои рискове: често правителст-
вата са склонни да възлагат на организациите, занимаващи се със социални 
въпроси, някои от задачите, които трябва да бъдат изпълнявани от общест-
вените структури; понякога финансирането или стимулите се придружават от 
ограничения или твърде бюрократичен контрол; често публичните органи 
се опитват да постигнат политическа или публична възвръщаемост от 
дейности, които следват напълно различна логика 
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По отношение на Северна Европа следва да се направят някои оценки по 
отношение на мерките за национална и регионална икономическа политика. 
На ниво отделни територии, където добрите практики са много съществени, 
публичните дружества са наясно, че тяхната задача е да създадат благоприятна 
среда за създаването и увеличаването на ССИ. Поради това е важно да се 
разработи обща стратегическа визия за територии с висока концентрация 
на инициативи на ССИ, или под формата на области или специални райони 
или сектори с високо специализирани производства. Наистина в някои от 
териториите важността на тези важни фактори и насоки за обществото са 
възприети, но има многобройни примери за добри практики, които вече 
действат в рамките на обществените услуги, но се ограничават само в 
логиката на появата и липсва целенасочена подкрепа и сътрудничество с 
практиките на ССИ. В някои региони изследването подчертава някои примери 
за истинско сътрудничество, което трябва да бъде възпроизведено във 
всички страни, тъй като те вече са дали добри доказателства за ефективност 
и ефикасност. 

В Източна Европа, общо взето, не можем да  посочим на обществена 
политика, формулирана според нуждите на различните сектори на ССИ. В 
някои държави неотдавна бяха предприети конкретни мерки за регулиране 
и подкрепа на сектори и специфични дейности на ССИ. Първата индикация 
за близкото бъдеще е, че би било много полезно за правителствата и местните 
власти да изготвят и споделят публично регулиране, способно да стимулира 
създаването на нови предприятия на ССИ и от друга страна да насърчава и 
подкрепя съществуващите дейности, които много често са оригинални и 
интересни, така че те могат да бъдат незабавно копирани в други региони и 
други страни. Няколко от анализираните практики вече дават ценни решения 
на социални проблеми, които трябва да бъдат решени и показват най-
подходящите начини за решаване на различните проблеми в териториите.

Възможно предложение, произтичащо от изследванията, е да се изработи 
нормативна рамка за ССИ, която да отчита съществуващите и потенциалните 
дейности, като се видят много внимателно текущите практики в другите 
европейски страни със сходни културни традиции. Могат да се разработят 
ценни мерки за създаване на работни места за хора в неравностойно 
положение в дейности, свързани с устойчивостта на околната среда и 
миграцията. Тези мерки биха могли да поставят европейските страни в 
пряк контакт с държавите, които все още се стремят да намерят собствена 
стратегия за устойчиво развитие. Съгласно тази правна рамка би могла да 
се предостави пряка подкрепа на ранните етапи на създаване на мрежи и 
създаване на вериги за доставки за предприятията от ССИ, за да се свържат 
съществуващите добри практики, да се насърчи тяхното мултиплициране и 
хоризонтална интеграция. И накрая, очевидно е, че тези правила ще бъдат 
одобрени, само ако предприятията по ССИ оказват подходящ натиск в 
някои сектори, които днес се считат за необходими и спешни за цялата 
планета като например всички практики, които обръщат внимание на 
проблемите на околната среда и социалното приобщаване.

Не на последно място, в Средиземноморския регион се появиха някои 
критични ситуации в отношенията Север-Юг. Може да се отбележи, че 
въпреки факта, че международното сътрудничество е доста развито и често 
срещано в много страни, в този регион има ограничен опит за реално 
партньорство и споделяне между Севера и Юга. Много от практиките на ССИ 
възникват на юг и те могат да бъдат копирани и  разпространени в много от 
северните и южните части на света, но има слабо разбиране за 
трансформационния потенциал за споделяне и мултиплициране според 
нуждите на реалните партньори. Тези практики също така подкрепят 
различни местни организации и проекти, насърчават създаването на нови 
работни места, предприемаческия дух и възстановяването на местни 
дейности като селски туризъм, местни занаяти. Основните социални външни 
фактори се отнасят до създаването или възстановяването на работни места, 
както и инвестициите в селските райони, предотвратявайки например 
миграцията на младите хора.

Едно от най-забележителните въздействия на тяхното действие е 
подобряването на използването на местни ресурси и възстановяването на 
традиционните икономически дейности, които са вкоренени в териториите 
като селското стопанство или риболова. Асоциацията подпомага процеса, 
като популяризира концепцията за местна идентичност, за да стимулира 
отношенията, както между производителите и потребителите, така и между 
самите производители. Това води до среда, подобна на тази на споделената 
икономика: производителите споделят материали, производителите работят 
в малки групи, за да гарантират справедливи цени и да рекламират 
продуктите си съвместно. Възстановяването на селското стопанство в 
крайградска територия беше много важно, тъй като имаше непосредствено 
въздействие върху нивото на създаване на работни места, генериране на 
доходи и предотвратяване на безработицата. Потребителите получават нов 
ангажимент с общността и осъзнават въздействието на своите действия, 
наред с всичко останало. 

ССИПУР: изследователската дейност и мрежата
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Предизвикателства и неща за резюмиране

Събраната информация от 55 практики ясно показва, че 41 от тях са 

единични инициативи, докато има само няколко, които са част от мрежи 

или други форми на взаимосвързаност (консорциум, федерация и т.н.). 

Очевидно е, че докато самодостатъчността и фокусът върху мисията 

несъмнено са положителни фактори за всички практики, участието във 

федерални единици или мрежи е елемент, който може да бъде полезен за 

разпространението върху териториите и за обмена на опит и развитието 

на оперативно сътрудничество. 

В допълнение, по-големите координиращи групи биха могли да позволят 

представянето на интереси и искания на цели сектори на социалната или 

солидарната икономика пред публичните органи и правителствата. Тези 

форми за представителство биха били удобни и пред европейски или 

международни организации. 

Ще бъде интересно да се прецени в бъдеще (след края на проекта), дали 

експертният опит, който излезе на светло благодарение на изследването, 

ще има известни резултати на това ниво. Как да генерираме 

алтернативни териториални икономически модели? Как да изградим 

местно развитие, ориентирано към ССИ? В контекста на изследването 

вече излезе наяве опитът на повече или по-малко интензивно 

сътрудничество между участващите организации. Можем да споменем 

общите обучителни сесии, реципрочните покани за участие в инициативи 

в някои страни, някои примери за споделено участие към други проекти, 

докато се разработват други съвместни дейности. 

Второ  потенциално ниво на сътрудничество в конкретни територии и с 

цели, които не могат да бъдат предварително определени, се отнася до 

възможността за проектиране и прилагане на интегрирани системи за 

икономическо сътрудничество и междуличностни отношения или групи, 

които споделят една и съща цел. 

Поглеждайки към контекста на териториите, участващи в изследването, 

няколко изследователи често посочват възможността за организиране на 

производствени вериги между градовете и крайградската околна среда 

или за увеличаване площите за продажба на справедливи и биологични 

продукти, свързващи производителите с групи потребители, които искат 

да създадат групи за покупки.

Особено в териториите, които представят много алтернативни преживя-

вания и добри практики със значително измерение и с по-голям опит, 

имаше поглед към възможността за създаване на всеобхватни 

териториални

модели, дори и експериментално, но започвайки с група организации, 

които се познават и имат конкретни общи цели (райони на икономическа 

солидарност, местни планове за развитие на селското стопанство и т.н.). 
Тези перспективи са извън обхвата на настоящото изследване, но могат да 

намерят в него изходната точка за по-сложни процеси, но също така и 

възможността за иницииране на по-дълбоки трансформации, които 

представляват голям интерес за местното население и например да бъдат 

мултиплицирани по света.

 икономически схеми, работещи по реални алтернативни 
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Северна и 
Централна Европа

 

9 www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/193555
bis-13-p74-small-business-survey-2012-sme-employers.pdf 

Контекста на ССИ в страните с добри практики 
В целия регион на Северна и Централна Европа секторът на икономиката 
на солидарността все още не е добре дефиниран в нейния обхват и 
съдържание.
В анализа на австрийския опит например се посочва, че няма специфично 
поле за действие на ССИ; във всички добри практики анализите започват 
от описанието на така наречения „трети сектор“, в който е включена и 
солидарната икономика. „В момента дискусията за икономиката на 
солидарността страда от недостиг на знания. Знанията относно факторите 
за успех на предприятията от солидарната икономика трябва да бъдат 
разпространявани по-широко, както и познанията за подходящи правни 
форми за икономиките на солидарността“. Важно е да се отбележи, че: 
„значението на икономиката на солидарността се основава на 
перспективата за всеобхватна обществена трансформация. Тази 
трансформация започва в ниши, където хората се стремят да се обвързват 
един с друг, които се основават на равенство, демокрация и солидарност, 
на загриженост за целия свят и бъдещите поколения. Такива ниши са, 
например, хранителни кооперативни магазини, магазини за справедлива 
търговия, популярни кухни и помещения за съвместно ползване. 
Движението за суверенитет на храните, т.е. за правото на хората да 
определят произвеждането на храната си по свой начин, е добър пример 
за икономиката на солидарността като трансформативно движение. Тези 
ниши съществуват в рамките на система на обществено доминиране: на 
капитализъм, сексизъм, расизъм и други форми на неравенство и 
безмилостност. Нишите са противоречиви и са в състояние само да 
променят части от обществени отношения в конкретен контекст. 
Трансформацията се ръководи от развитието на противоречията на 
икономиката на солидарността.“ 

Така че организациите са наясно с някои отделни и важни характеристики 
на ССИ, също така, ако те не са склонни да им дават голяма значимост като 
такива в своите страни. В изследването на Обединеното кралство някои 
области на икономиката на солидарността са описани като уместни 
(„Движение за справедлива търговия“, увеличаване на биологичното 
производство в кооперативното движение и др.), а в района на голям 
Лондон се провеждат множество инициативи на общността за обучение 
на млади хора, местни проекти и организации да работят по взаимни и 
колективни микрокредити за устойчиви инициативи. Общият анализ се 

извършва по отношение на цялата област на ССИ, включващ над 70 000 
инициативи , което означава, че има възможност за потенциално 
разширяване на свързаните с това икономически дейности. Един от 
акцентите е върху кооперативното движение, което също е 
широкообхватно. Общото определение на ССИ обаче не е много общо. 
Например в изследванията на „Мисли глобално“ (Think Global) се 
подчертава, че терминологията „Социална и солидарна икономика“ няма 
особено значение. Термини като „социална икономика“, „местна 
икономика“, „кооперативи“ и „социално предприятие“ са признати, уместни 
и разбираеми. Какъвто и термин да се използва за описанието й, тази 
алтернативна икономика на сътрудничество представлява многообразие от 
бизнеси и предприятия в Обединеното кралство, като кооперативи, 
взаимни институции, социални предприятия и има изключително богата 
история. Както се посочва в уводната част на доклада, през последните 
години британското правителство въведе масови мерки за приватизация и 
аутсорсинг на обществени услуги на частни компании. Макар че това 
доведе до голямо недоволство сред много граждани поради опасения 
относно намаленото качество на услугите и влошеното отношение към 
служителите и ползвателите на услуги, то предостави и възможността 
взаимоспомагателни дружества, кооперативи и социални предприятия да 
се превърнат в алтернатива на традиционните частни бизнеси 
ориентирани към печалбата. Когато се занимаваха със съкращения и 
приватизация, много местни власти и публични институции предпочетоха 
да възложат дейностите на кооперативи или взаимни предприятия заради 
своя ориентиран към хората и демократичен подход, вместо да обръщат 
внимание на по традиционните компании, чийто основен фокус е върху 
печалбата. В други страни, по-специално в Белгия и Финландия, 
изследването се извърши изцяло по отношение на цялата област на ССИ, 
без да се разграничава. Освен това Белгия е единствената страна в групата 
от 18 територии в Северна Европа, която се позовава на сферата на 
сътрудничеството за развитие, като посочва, че от 1994 г. насам са 
направени опити за увеличаване на задграничното присъствие на проекти, 
свързани със солидарната икономика. Във Финландия, където 
исторически много хора извършват доброволна работа, има нови 
инициативи, които са свързани с дейностите на ССИ.

9

Основно изследване – Северна и Централна Европа



местните услуги за благосъстояние и многосекторни услуги (1 практика на 
сектор). Загрижеността за хранителните продукти продължава да бъде 
основен приоритет за широката общественост: едно от най-силните 
движения е насочено към променящите се хранителни навици, така че да 
се консумират повече биологични храни и продукти на справедливата 
търговия. Не е съвсем нова тенденция, както може да се предположи, но 
има дълга история. Благополучието на човечеството и околната среда е 
приоритет за движението за биологично и справедливо движение, което 
има за цел да насърчи устойчивото развитие на всички участници в 
процеса. Органичнoто земеделие и справедливата търговия включват този 
холистичен подход в техните стандарти и критерии, които често се 
превръщат в отделяне на подходящо внимание на условията на работа, 
при които членовете произвеждат. Все по-голям брой потребители се 
присъединяват към тях и поставят под въпрос трудовите стандарти. 
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Анализ на данните

Сектори

Органично земеделие и 
суверенитет на храните

Международни кооперативи за 
развитие

Етично финансиране и банкиране

Екологични стоки / услуги

Справедлива търговия

Мултисекторни

Повторна употреба, рециклиране, 
преразпределение 

Отдих и спорт

7

4

2

1 1 1 1 1

ПРЕОБЛАДАВАЩИ СЕКТОРИ

В този контекст обаче концепциите като икономиката на споделянето и 
кръговата икономика са по-разбираеми и по-разпространени сред широ-
ката общественост. Икономическата ситуация във Финландия не е 
особено добра, но все още има силен публичен сектор и традиция на 
социална държава, която лесно води до силно присъствие на държавната 
подкрепа в дейностите  на третия сектор. Публичният сектор стана по-слаб  
и това може да предостави нови възможности за ССИ, както се случва в 
Германия. Изследването обръща внимание на селскостопанските проекти 
и проектите, свързани с храните, подчертавайки ролята на модела ЗПО, 
градските градини и местните хранителни съвети. В Берлин първият 
„Съвет за регионална политика по въпросите на храните“ е активен, с 
акцент върху по-справедлива и по-устойчива организация и управление 
на производството и потреблението на храни. 

В Полша социалният сектор включва над 100 000 от тези инициативи и най-
малко 17 000 имат юридическа форма на кооперативи, разположени главно 
в столицата и в големите градски центрове, докато в Ирландия, Латвия и 
Естония размерите на социалните сектори не са сравними с тези на други 
държави в региона и поради това все още са относително малко известни.

В този раздел са разработени някои количествени и качествени показатели 
от информацията, събрана в изследователските доклади, за да се предо-
ставят на читателя съпоставими данни за установените добри практики. 
Качествените индикатори се основават на някои общи ССИ критерии: 
влияние върху околната среда, социално въздействие, участие, споделяне 
на самоуправление/управление, способност за работа в мрежа и внимание 
към комуникацията и застъпничеството. По отношение на количествените 
показатели, анализът се отнася до сектори и дейности на ССИ, 
приблизителни оценки за броя на хората, пряко или непряко участващи в 
практиките (служители, членове, доброволци), от генерирания оборот от 
извършените дейности и съображения относно правната форма/ 
неофициалната структура, които са взети от практиките. Чрез тези показа-
тели е възможно да се изгради ефективна система за наблюдение и оценка 
на разглежданите практики, за да се създаде не само моментна снимка на 
текущите данни, но и да се намерят начини за укрепване на процеса за 
постигане на по-голяма  ефикасност на анализираните компоненти.

8-те избрани добри практики се отнасят до различни сектори или области 
на компетентност на ССИ. Първият резултат, показан в анализа, е 
разпространението на установените практики в селскостопанския/ 
хранителния сектор (7 практики) и сектора на справедливата търговия (4 
практики). Другите установени добри практики действат в сферата на 
международното сътрудничество (2 практики) и етичното финансиране, 
повторната употреба и рециклирането, екологичното занаятчийство, 

Международното движение „Органично земеделие“ и „Справедлива 
търговия“ представляват важни инициативи за подобряване на екологич-
ната устойчивост и социалната справедливост по света. Тези движения 
критикуват разрушителните производствени и потребителски практики и се 
стремят да създадат по-устойчива и справедлива глобална хранителна 
система. Международното движение за органични храни се съсредоточава 
върху вграждането на „естествени процеси“ (т.е. сезонност на културите) в 
селскостопанското производство, като същевременно насърчава биологич-
ното земеделие и пазарите за сертифицирани биологични продукти. 
Движението за справедлива търговия се  съсредоточава върху включването 
на „справедливи социални отношения“ в механизмите за производство и 
разпространение, като развива по-егалитарна търговия за социално и 
екологично устойчиви продукти. Тези проекти често се пресичат и допълват 
взаимно: движението за органична храна в справянето с екологичните 
практики и движението за справедлива търговия в справянето със 
социалните практики. Въпреки че сертифицираните продукти за органична и 
справедлива търговия представляват малък дял от световната търговия, 
тяхното производство и потребление включват голям и бързо растящ брой 
хора, предприятия и търговски обекти. Движението за органична храна и 
движението за справедлива търговия правят важни стъпки за подобряване 
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потребление 22%

търговия и услуги 37% дистрибуция 17%

производство и преработване  24%

на устойчивостта на околната среда в световен мащаб и социалната справед-
ливост; но последните им пазарни успехи ги изправиха пред предизвика-
телството да разширят обхвата си, като същевременно запазят своите 
основни принципи. Анализът на различните дейности, извършвани от 
практиките, показва, че в много случаи те засягат повече от един сектор. 
При групирането на всички тези области на действие е възможно да се 
изтъкнат основните референтни сектори, които са следните: справедлива 
търговия и верига на доставки на селскостопански и органични продукти, 
критично потребление, етично финансиране, повторна употреба и 
рециклиране, възобновяема енергия, биологично занаятчийство, местни 
услуги за благосъстояние, многосекторни. Съществуват и практики в 
производствените сектори (стоки и услуги), културни дейности и кампании. 
Тази категоризация е очевидно ограничена и синтетична, имайки предвид, 
че съществуват практики, които осъществяват дейности в няколко от тези 
области. Няма доказателства за модели, които свързват систематично тези 
практики в териториите. Практиките за солидарни вериги за доставки 

между производителите и потребителите между града и селските райони, 
мрежите, работещи в сферата на социалните комуникации и кампаниите, 
както и иновативния опит като райони със солидарна икономика, не са 
разпространени, както например в Латинска Америка или Южна Европа. 
Единствените опити за създаване на системни връзки могат да бъдат 
частично открити в практиките, свързани със ЗПО и градското градинар-
ство. При анализа на  традиционните икономически дейности, извършени 
от избраните практики, преобладаващата част от функциите, свързани с 
търговията и услугите, са преработване (37%), следвани от производствени 
и преработващи дейности (24%), потребление (22%) и дистрибуция (17%).  
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Анализираните практики от Северна и Централна Европа включват хиляди 
хора по различни  начини, които показват огромната им способност за 
ангажираност и в същото време възможността за изграждане на истинска 
алтернативна икономика, създаване на заетост, гарантиране на правата, 
разширяване на индивидуалната и колективна осведоменост за настоящите 
социални и икономически процеси, мислене за общност направена от хора, 
а не само от потребители, клиенти и производители. В тази географска 
област над 10 000 души участват по различни начини в структурите на ССИ, 
като се смята, че над 1 000 души се занимават пряко или непряко с тях. Това 
е един от анализираните райони с по-голям брой участници, но капацитетът 
за ангажиране и създаване на работни места е различен: има реалности с 
малко работни места, докато има други с няколко служители или членове, 
като „Кооперативният дом за грижи в Манчестър“, Обединено Кралство 
(Cooperative Manchester Home Care), в който работят 800 души. Друг пример 
е организацията „Споделен интерес“, Обединено Кралство (Shared Interest) с 
9 000 подкрепящи членове. Що се отнася до правната форма на тези 
организации, е интересно да се отбележи, че по-голямата част от практиките 
са асоциации, неправителствени организации или фондации (5), кооперативи 
(4) и социални предприятия (4), докато има само 1 частно предприятие, 
което е избрано като добра практика. Освен това съществуват и клъстер или 
мрежи (4 приемат различни форми).

Както знаем, практиките на ССИ са ориентирани към цели от колективен 
интерес. Насърчаването на партньорства и изграждането на мрежи, 
справедливото разпределение на ресурсите, уважението и опазването на 
околната среда, преследването на социални цели са признаци, които 
присъстват във всички разгледани практики. Тези практики имат за цел 
създаването и развитието на инициативи, посветени на производството и 
обмена на стоки и услуги и те работят в съответствие с принципите за 
сътрудничество, реципрочност, отговорна субсидиарност, устойчивост и

Основно изследване – Северна и Централна Европа
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Оборот

Решения срещу икономическата криза

Обмен юг-север

 

10 WWF, Das große Wegschmeißen (2014)
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енергийно-екологична съвместимост. По-конкретно, ако разгледаме опре-
делените практики, е възможно да се оценят качествено някои показатели 
за въздействието на някои критерии. Следващата графика показва въздей-
ствието на някои стойности в практиките. Например можем да наблюдаваме 
уместността на социалното и екологичното измерение в повечето от 
анализираните практики, не само на тези в конкретния географски район. 
Друг положителен фактор, който трябва да се подчертае, е свързан със 
забележителното присъствие на тематични мрежи и споделени кампании в 
този район. От друга страна наличието на строги управленски структури, 
които в много случаи се дължат на правните форми на организациите, не 
винаги позволяват хоризонталното участие в процесите на вземане на 
решения. И накрая, при оценката на въздействието на добрите практики, 
е от съществено значение да се споменат съществуващите слабости в 
способността за застъпничество и комуникирането; тази компетентност 
все още  съществува и със сигурност е фактор за ангажираност и образо-
вание, особено в сферите на сътрудничество и справедлива търговия.

По отношение на оборота, генериран от практиките на ССИ в този регион, 
е възможно да се правят само прогнозни оценки, защото данните не са 
пълни или адекватно дефинирани за всички територии и предприятия. 
Говорим за икономическа стойност от над 60 милиона евро годишно за 
изброените организации на ССИ. Обемите на оборота, произвеждани от 
субектите на ССИ в този регион са най-високите от получените в цялото 
изследване. Също така е важно да се подчертае, че някои от избраните 
добри практики, които се отнасят до този регион, достигат нива на оборот 
по-високи от тези на всяка друга организация, в изследването: „Споделен 
интерес“ с приблизително 42,500,000 евро на година и „Кооперативен дом 
за грижи в Манчестър“ с около 14,200,000 евро на година.

Като цяло, ролята и развитието на ССИ в тези страни е ключов аспект 
срещу централизацията, високата безработица и въздействието на 
кризата върху околната среда. Всъщност има много практики, които се 
намесват пряко в местния контекст, за да противодействат на нараства-
щите механизми за бедност и маргинализация в тези области, да се 

създадат възможности за нов бизнес и преди всичко да се предложи 
професионално и техническо обучение, което да даде възможност на младите 
хора да навлязат на пазара на труда. Във всички тези области съвместните, 
социалните предприятия и кооперативите се очертават като алтернатива 
на традиционните частни бизнеси с печалба. Практиката „Домашна грижа“ 
(Обединено кралство) например върви в тази посока, като повишава 
благосъстоянието на местните квартали, което не само предоставя ползи за 
общността, но същевременно допринася за създаването на работни места 
и за иновативния начин за правене на бизнес. Практиките на ЗПО в 
Австрия, Финландия, Ирландия и Германия са от особен интерес, тъй 
като са нововъзникващи схеми, насочени към продоволствения 
суверенитет, желаещи да покажат, че е възможно да се подкрепят доходите, 
както и качеството на живот на различни хора с малки решения на местно 
равнище. Това е основната причина те да са доста важни инструменти за 
противодействие на отрицателното въздействие, причинено от продължа-
ващата системна криза. 

Такива примери също така представляват валидиране на холистични 
отговори от общ характер за проблемите на общността. С намаляването на 
държавните разходи и политики на ограничения, засягащи най-уязвимите 
групи, местните общности все повече се обединяват, за да запълнят 
празнината в социалната подкрепа чрез създаването на възможности за 
обучение, работни места и екологични и етични бизнес предложения. 
Foodsharing.de например е немска онлайн платформа, която се използва и в 
Австрия и Швейцария, която свързва хората на местно ниво с цел 
предотвратяване на загубата на храна. Всяка година в Германия се 
изхвърлят 18 милиона тона храна, от които 10 милиона са отпадъци, които 
могат да се избегнат  – което означава храна, която все още е годна за 
консумация. В Латвия благотворителният магазин, идентифициран като 
добра практика, се опитва да постигне социалната цел за подобряване на 
благосъстоянието на социално уязвимите групи с участието на младите 
хора и чрез повторното използване на вещи. Всички те са ефективни 
отговори на различните аспекти на кризата.

10

Северна и Централна Европа са особено съсредоточени върху връзките 
между глобалния север и юг. Някои от избраните практики имат преки 
контакти с южното полукълбо и изпълняват проекти за международно 
сътрудничество. Движението за справедлива търговия определено играе 
забележителна роля в справянето с различни различия в развитието в 
много страни от юга. Представено е в 8 анализирани практики. 
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11 Това определение, създадено от Световната организация за справедлива 
търговия, беше прието през 2001 г. от FINE, неформална представителна 
група от четирите основни международни мрежи за справедлива търговия

Критични аспекти

Определяне на ССИ

Комуникация и застъпничество

Опитът, идентифициран в Полша, Великобритания, Естония и Австрия, 
е добър пример за това, че справедливата търговия и глобалното образо-
вание могат да преодолеят разликата между ССИ сътрудничеството за 
развитие. Справедливата търговия бе въведена в тази област от няколко 
НПО, които представиха значението на такава търговия, когато става 
въпрос за борба с бедността в световен мащаб, тъй като потребителите 
играят важна роля в световната търговия. Решенията им за това, какво да 
купят, могат да окажат пряко въздействие върху условията на живот и 
живот на хората в глобалния юг. Справедливата търговия може да помогне 
на сертифицираните производители да се обединяват в местни организа-
ции и да практикуват устойчиви начини на производство със загриженост 
относно начините за подобряване на условията на живот и труд. 

Справедливата търговия има за цел да насърчи устойчивото препитание 
сред малките производители и работниците, като даде възможност за 
подобряване на доходите, за достойни условия на труд и за устойчиви 
екосистеми. Справедливата търговия като система доказва, че търговията 
може да бъде основен двигател за намаляването на бедността и по-доброто 
устойчиво развитие, но само ако се управлява с тази цел, с голяма 
равнопоставеност и прозрачност. „Справедливата търговия е търговско 
партньорство, основано на диалог, прозрачност и уважение, което търси 
по-голяма равнопоставеност в международната търговия. Тя допринася 
за устойчивото развитие, като предлага по-добри условия за търговия и 
гарантира правата на маргинализираните производители и работници – 
особено на юг. Организациите на справедливата търговия (подкрепени от 
потребителите) се ангажират активно в подкрепа на производителите, 
повишаване на осведомеността и в провеждането на кампании за промени 
в правилата и практиката на конвенционалната международна търговия“ . 
В допълнение, съществуват различни практики (Белгия, Австрия и 
Германия), които се занимават с международното сътрудничество и 
общото между които е общата подкрепа за проекти за устойчиво 
земеделие както в Северното, така и в Южното полукълбо. От гледна 
точка на финансовите потоци към юга, тази област със сигурност е по-
силна и благодарение на британския случай на „Споделен интерес“, който 
подкрепя много проекти с принципите на етичното финансиране. 
Няколко от тези практики, които нямат пряка връзка с юга, като например 
ЗПО, със сигурност могат да бъдат добри примери, които могат да бъдат 
приспособени към различни контексти и да бъдат възпроизведени 
другаде.
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Както вече беше подчертано във въведението на доклада, „социалната и 
солидарната икономика“ като концепция няма почти никакво значение в 
този регион, а термини като „социална икономика“, „местна икономика“, 
„кооперативи“ и „социално предприятие“ са признати, уместни и разбрани 
от широката общественост. Представителите на интервюираните ССИ 
организации представиха ССИ по различни бизнес модели, насочени към 
социални нужди и инвестиции в местните общности. Професор Франсис 
Дейвис, основател на една от избраните добри практики - „Катедрален 
иновационен център“ – вярва, че ССИ призовава за изобретения и 
творчество в отговор на социалните нужди и може да се счита за мощно 
средство за компенсиране на недостатъците, произтичащи от 
разграждането на социална държава. 

Тази концепция се потвърждава и от представители на организациите за 
социално движение, които подчертават, че SSE може да насърчи 
създаването на устойчиви и иновативни инициативи, които са 
притежавани или изпълнявани от местни организации. Следователно, едно 
движение, компания или организация се ангажират да се превърнат в 
устойчив модел и да правят значителни икономии. Това може да доведе до 
създаването на множество малки предприятия без обща мрежа, която да ги 
свързва. По тази причина е от решаващо значение да се свържат 
инициативи, които работят успешно, да се споделят добри практики и да се 
използват нови технологии за преодоляване на географските препятствия.

Обществеността остава недостатъчно информирана за възможностите, 
създавани от социалната икономика, до голяма степен защото 
обществените медии често пренебрегват този въпрос, а кампаниите не 
могат да генерират очакваното въздействие. Развиващите се социални 
предприятия се борят да запазят присъствието си на пазара, а 
информационните и образователните дейности не се подкрепят в 
достатъчна степен от публичните администрации. 

Както вече отбелязахме в качественото въздействие на този опит в 
различни контексти, в действителност тази част от дейностите, които 
трябва да се извършват в подкрепа на практическите дейности, изглежда 
твърде ограничена и следователно все още не играе необходимата роля в 
насърчаването и мултиплицирането дори и в най-добрите практики. 
Дейностите по комуникация и застъпничество, извършвани от някои от 
избраните практики, трябва да бъдат значително подобрени, за да се 

Основно изследване – Северна и Централна Европа
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Стратегически икономически политики

Интересни аспекти
Има различни идеи и съображения, които могат да бъдат обобщени 
и подчертани от изследванията в този регион.

Иновативно земеделие

Нови градски перспективи

Обръщане на щетите от индустриалната 
обработка на храни

насърчи логиката на солидарната икономика да промени националния 
икономически продукт. В тази област на дейност взаимодействието между 
местните власти, университетите и обществените организации за МСП и 
специфичните реалности на ССИ е от решаващо значение.

Същите оценки трябва да бъдат направени по отношение на 
националните и регионалните мерки за икономическа политика. На ниво 
отделни територии, където добрите практики са от съществено значение, 
публичните субекти като цяло са наясно, че тяхната задача е да създадат 
благоприятна среда за създаването и размножаването на ССИ. Ето защо е 
от основно значение да се разработи обща стратегическа визия за 
територии с висока концентрация на инициативи на ССИ, или под 
формата на области или специални райони или сектори с високо 
специализирани производства. 

Наистина в някои от териториите значението на тези фактори и 
обществените насоки се възприемат, но има многобройни примери за 
добри практики, които вече действат в  рамките на обществените услуги, 
но са ограничени от произхода си и липсва целева подкрепа и 
сътрудничество с реалностите на ССИ. В някои от териториите са 
изброени някои практики за ефективно сътрудничество и трябва да бъдат 
възпроизведени във всички страни, тъй като вече са дали добри 
доказателства за ефективност и ефективност. Като пример можем да 
споменем „Хранителни съвети“ в Германия и фирми инкубатори в 
Обединеното кралство.

Разпространението и вниманието към въпросите, свързани с храната, 
позволяват да се разработят предложения, които са иновативни и могат 
да реализират визии, които надхвърлят практиката. Например, опитът на 
ЗПО и различните предложения за градско земеделие в Австрия, 
Финландия, Ирландия и Германия могат да се разглеждат като модели, 
които се считат за практики на ССИ. Позовавайки се на Германия, ЗПО 
имат за цел да създадат алтернативен модел за развитие в 
селскостопанския сектор в хармония с производителите, потребителите и 
природата. ЗПО е партньорство между земеделците и потребителите, в 

което се споделят отговорностите, рисковете и възнагражденията 
от селското стопанство. ЗПО помага да се отговори на нарастващата 
загриженост за липсата на прозрачност, устойчивост и стабилност на 
нашите хранителни системи.

В ЗПО храната не се разпространява чрез пазара, а в собствен прозрачен 
икономически цикъл, който се организира и финансира от самите участници. 
Принципите на ЗПО са солидарност, общност, справедливост и демокрация 
на обикновени хора. Малките стопанства наистина могат да задоволят 
всички тези нужди, но точно тези стопанства са в процес на изчезване. При 
сегашните условия земеделските стопани често се сблъскват с „избора“ на 
експлоатация или на природата или на самите себе си. 

Те са зависими от оцеляването си като земеделски стопани от субсидии, 
(световните) пазарни цени и от метеорологични условия – всички те са 
извън тяхното влияние. Постоянният натиск върху цените на селскостопан-
ската продукция често ги принуждава да надхвърлят личните си стресови 
ограничения, да експлоатират почвата и животните, с които работят – и в 
много случаи да напускат земеделието. Биологичното земеделие също е 
предмет на тези механизми.

Градското земеделие, споделените градини, колективното земеделие 
създадени и поддържани от квартални асоциации на малки парцели земя, 
осигурени от града или просто заети, са част от средата в града, чиято роля 
не е само да даде възможност на гражданите „да си изцапат ръцете със земя“. 
Чрез създаването на споделени пространства градското земеделие всъщност 
се превръща в пространство, което генерира и насърчава социални и 
културни връзки, инструмент, който може да създаде душевно, физическо и 
относително благосъстояние, и в същото време може да бъде възможност 
за физически натоварвания и може би отглеждане на зеленчуци, подходящи 
за здравословно хранене (Финландия, Ирландия и Германия).

В селскостопанския сектор съществуват някои практики, които противодействат 
на вредите, причинени от глобалната хранителна система, която се основава 
на икономическите интереси на световните компании и вреди на хората, 
животните и околната среда. Концентрацията на пазарните дялове и 
правомощия в селскостопанския сектор допринася за по-нататъшното 
задълбочаване на пропастта между богатите и бедните и между глобалния 
север и юг. За да се постигне промяна в политиката в областта на храните и 
селското стопанство, трябва да отговорим на това предизвикателство: да 
гарантираме, че производството, разпространението и унищожаването на 
нашата храна е екологично устойчиво и социално справедливо. 

Основно изследване – Северна и Централна Европа
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Устойчивост на дейностите

Самоорганизирани общности

Политики за храните

12 Европейска комисия, спрете хранителните отпадъци – http://ec.europa.eu/
food/safety/food_ waste/stop_en 

Съществуват множество несправедливи механизми за нанасяне на вреди, 
много от които се отнасят до преобладаването на селскостопански 
култури за промишлени цели, продукти, които изискват химически торове 
и поради това са нездравословни за храненето на хората и животните. И 
накрая, всички отпадъци, които възлизат на няколко милиона тона – 88 
само в Европа  – не само по веригата на прекомерна концентрация на 
супермаркети, но и произтичащи от приема на храна в домове и общности 
(болници или вериги за ресторанти). Интересно е да се отбележи в 
изследването, че има практики, който се опитва да намали тези отпадъци 
(платформата срещу отпадъци в Германия) и този вид опит трябва да 
стане пример за имитация във всички страни.

12

Съветите за хранителна политика е иновативен инструмент, който може 
да ни помогне да направим нашата система за храни по-демократична и 
устойчива за настоящите и бъдещите поколения. Хора от различни среди 
сядат на една маса, за да изготвят политика за храненето в региона. 
Съветите за хранителна политика може гъвкаво да се адаптират към 
нуждите на градовете и общностите и те вече могат да бъдат намерени в 
много части на света. Създали са инфраструктура и проекти, които 
насърчават участието и хоризонталността на решенията за хранителната 
политика в регионите им. 

Тези съвети за хранителна политика са организации, които обединяват 
различни участници, участващи в земя/храна в градските райони 
(земеделски стопани, ГСЗ, търговия на дребно, местни пазари, градски 
овощни градини, местни власти), за да започнат внедряването на място 
на хранителната система. Тяхната задача е да превърнат градското селско 
стопанство в неразделна част от градското планиране и да улеснят 
достъпа до земя и вода. Съветите обаче се занимават и със сигурността и 
суверенитета на храната и по-общо с политиките, свързани с храните. 
Хранителните съвети могат да бъдат открити в различни градове в 
Северна Америка, Великобритания, Германия и Нидерландия. В 
Амстердам хранителните продукти са в дневния ред през последните 
години, в града изобилстват инициативи, свързани с храните, а общината 
пише нова хранителна политика. 

Понастоящем в Германия започват да се появяват съвети по 
хранителната политика. Доброволци в Берлин и Кьолн работят усилено, 
за да ги създадат в своите региони, за да създадат мрежи от градски и 
селски райони, да насърчават регионално отглежданите и сезонни храни 
и да поставят храната и селското стопанство в политическия дневен ред. 

Берлинският съвет за хранителна политика чрез срещи и работни семинари 
работи добре с различни заинтересовани страни в процеса. Изследователите 
посочват, че заинтересованите страни от четирите германски територии са 
посочили съветите за хранителна политика като иновативен инструмент, 
който те искат да приложат в своите градове по време на този проект. 

Всички практики разгледани и избрани в изследването, имат важно 
положително въздействие върху устойчивостта. Повечето от тези 
реалности, всъщност са екологично, социално и икономически устойчиви, 
избягват химически вещества, генетично модифицирани организми, от 
малък мащаб са и не са ориентирани към максимизиране на печалбата, а 
към задоволяване нуждите на хората и към потребностите на природата. Те 
са самостоятелни в управлението и работят съобразно способностите и 
възможностите на участниците.

Както се посочва във въведението на доклада, през последните години в 
Европа се развива мащабно действие за приватизация и аутсорсинг на 
публични услуги към частни компании и поради мерките за строги икономии. 

Опитът на „Дом за грижи“ Манчестър е много интересен: социално 
предприятие, притежавано от служители, специализирано в предоставянето 
на грижи и подкрепа на хората, живеещи в домовете им. Служителите могат 
да участват в решения, които засягат техния трудов живот и след като минат 
шест месеца откакто са членове, могат да получат дял от печалбите, 
генерирани от бизнеса, в зависимост от резултатите на територията и 
груповите печалби. Уникалната структура на организацията означава, че 
служителите имат възможност да участват в демократичните двумесечни 
общи събрания и да помагат за определяне на бюджетите, заплатите и 
условията. Те могат също така да избират или да заемат длъжността си в 
Генералния съвет, който назначава хора в Изпълнителния съвет и 
одобрява ключови решения за това как се управлява бизнесът. Това е още 
един пример за самоорганизирана и самоуправляваща се инициатива, 
която на свой ред се превръща в укрепване на социалното приобщаване. 
Разбира се, избраните и анализирани примери много ясно показват това, 
че този вид инициативи изискват високо политическо и обществено 
участие в развитието на ССИ.

Основно изследване – Северна и Централна Европа
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Справедлива и солидарна търговия и 
международните права за суверенитет 
на храните

 

Ролята на справедливата търговия в моделите на трансформация се 
подчертава в практиките от Великобритания, Полша, Естония и 
Австрия. Терминът „Справедлива търговия“ се появи в Северна Европа 
като опит за въвеждане на справедливост и солидарност в търговията 
между северните и южните страни. За хиляди производители от южните 
страни тя е и остава отлична възможност за получаване на по-качествена 
продукция, по-добри цени, по-добри условия на труд и по-добро качество 
на живот за тях и техните семейства. 

Справедливата търговия не трябва да се свежда до обикновена стратегия 
за продажби, тъй като тя може също така да стимулира устойчиво местно 
производство, достойни работни места, справедлива връзка между 
половете и т.н. Като насърчава създаването на мрежи и организирането 
на малките местни  производители, слагайки по-висока стойност върху 
работата и опазването на околната среда и апелирайки към 
потребителите да правят отговорни избори при покупки като част от 
ежедневието, се дава по-добра подкрепа на отношенията, свързани с 
производството, продажбите и потреблението. Важно е да се отбележи, 
че след повече от 40 години от първата практика, тази област все още се 
разширява и в различни страни, където тя се очертава като нова 
формула за сътрудничество с южното полукълбо (често изразена и 
обогатена в различни страни), и все още е забележителен начин за 
установяване на отношения между страните, така че да се въведат 
елементи на солидарност в международните търговски потоци. 
Неотдавнашното признаване на търговията юг-юг и север-север 
означава, че сега обхваща и местното измерение, пренасочвайки се към 
местния пазар и включва понятия като суверенитет и сигурност на 
храните, човешки права и опазване на околната среда. Въпреки това, 
нито справедливата търговия, финансовата солидарност или местните 
валути не могат да разрешат всички проблеми на развитието. Всеки 
участник във веригата на стойността трябва да бъде включен. 
Производителите по стандарта за справедлива търговия могат да се 
превърнат в една от връзките в производствената верига базирана върху 
солидарността, която обединява институции и мрежи насърчаващи ССИ 
със социални предприятия, групи от организирани потребители и в 
някои случаи с публични политики в подкрепа на тези инициативи.

Това ще включва действия като преструктуриране на производствените 
вериги, основани на солидарност, като се даде предимство на 

Международно солидарно финансиране
(проекти за развитие и опазване 
на околната среда)

  

доставчиците, които спазват критериите, основаващи се на солидарност и 
екологичните критерии, и създават дружества, които използват финансиране 
от инициативи за солидарност. По този начин може да се избегне преиму-
ществото на големите корпорации на досътъпа до крайните потребители.

Съответният опит в етичното финансиране на британската добра практика 
„Споделен интерес“ – етична инвестиционна организация, която предоставя 
финансови услуги и подкрепа на бизнеса за подобряване на поминъка и 
жизнения стандарт на общностите в неравностойно положение в някои от 
най-бедните страни в света. Както подчертават изследователите, организа-
цията насърчава справедливия, съвместен подход за финансиране и се 
стреми към устойчива инвестиционна стратегия, която осигурява положи-
телен резултат както за фермерите, така и за инвеститорите. Тя се фокусира 
върху дългосрочните заеми и подкрепата за производителите, а не върху 
„бързото решение“ и гарантира, че парите, които отпуска, отиват за нещо 
осезаемо, което ще помогне на производителите да изградят устойчив и 
успешен бизнес гледащ към бъдещето. Икономическото и социалното 
въздействие върху земеделските стопани се вижда и от работата на 
близката до нея благотворителна „Фондация споделен интерес“. 
Фондацията предоставя обучения за млади кооперативи, главно в Африка, 
изграждайки знанията и способностите им за придобиване на умения като 
финансово счетоводство и изграждане на мрежи. 

Трансформиращото въздействие в страните от глобалния юг се демонстрира 
от увеличаването на благосъстоянието и средствата за препитание на 
производителите, които „Споделен интерес“ е подкрепил, както и от повиша-
ване на доверието и достойнството на земеделските стопани, които се 
възползват от тези заеми. Те могат да се гордеят с факта, че те са тези, които 
носят пари на своите семейства и не са зависими от благотворителни 
раздавания или дарения. 

В близко бъдеще подобни практики трябва да бъдат възпроизведени в 
глобалния юг, както и в други райони на света, засегнати от кризата. Има 
редица проекти от голям интерес, които не намират достатъчно източници 
на финансиране, така че наличието на схеми за финансиране, съобразени с 
потребностите на ССИ, би могло да 
бъде от решаващо значение за  
неговото развитие и разпространение 
като ефективни отговори за справяне 
с нежеланите ефекти от световната 
криза и мерки на строги икономии.
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Средиземноморие
Контекстът на ССИ в страните с добри практики

Средиземноморието включва 17 добри практики в 8 държави. Някои терито-
рии и страни, включени в тази област, се самоидентифицират като инициа-
тиви, които трябва да бъдат посочени като „солидарна икономика“, макар 
понякога по-често да се използва определението „социална икономика“. В 
Италия например, социалната икономика е един от секторите с най-висока 
добавена стойност в регионите на страната. Тя е имала и все още има 
ключова роля на местно равнище, както по отношение на социалното 
сближаване, така и като средство за местно развитие. Освен това организа-
циите за социална икономика имат отлични постижения в областта: 
присъствието и дейността на сдружения, социални кооперативи и добро-
волчески организации спомагат за създаването и укрепването на регионал-
ната социално-икономическа структура. Нарастването на важността на 
тези организации подчертава необходимостта от измерване на конкрет-
ния принос, който те могат да осигурят на общността, която обслужват, по 
отношение на социалното сближаване и социалните иновации. Възможно 
е да се определи специфичният принос (или добавената стойност), който 
допринасят за социалната система, както и да опишат основните характе-
ристики на извършената работа в тази област (създаване на социално 
сближаване, сътрудничество с местните власти, социални иновации, 
промени в правилата за конкуренция, преодоляване на кризата). 

Национално проучване на съюза на земеделските производители 
„Колдирети“ (Coldiretti) твърди, че 18% от италианците (около 7 милиона 
души) се включват във форми на колективно производство и вериги за 
доставки. Около 150 000 души могат да бъдат включени в колективно 
производство и вериги за доставки на базата на солидарността като ГСЗ. 
ГСЗ са местни мрежи, които колективно организират директни доставки, 
най-вече на храни и други стоки от ежедневна употреба, но все повече и 
на текстил и „алтернативни“ услуги като възобновяема енергия, устойчив 
туризъм или дори стоматологична застраховка. Retegas.org е мрежата на 
ГСЗ на Италия, за която „солидарност“ означава сътрудничество и разби-
рателство с производителите, околната среда и други членове на ГСЗ. 

Тези мрежи на няколко територии се развиха в модели, описани като 
„области на икономиката на солидарност“ или ОИС. Те са мрежи от 
асоциации, доставчици и потребители, които обменят стоки и услуги в 
името на общи принципи на солидарност. Retecosol.org е порталът на ОИС 
в Италия. Таволо (Tavolo) ОИС е националната работна група, която 
популяризира, подкрепя и свързва проектите на ОИС. Всъщност в 
страната има 32 публични проекта на ОИС.

Във Франция, в 200 000 компании, които работят в областта на ССИ, наемат 
над 2 милиона души, 1 на всеки 8 служители от частния сектор. Дейностите в 
сектора представляват почти 10% от БВП. През последните десет години ССИ 
създаде 440 000 нови работни места – увеличение с 23% в сравнение с 7% в 
традиционната икономика. На 31 юли 2014 г. беше одобрен закон N2014 - 856  
за ССИ. Законът определя ССИ, създава висш съвет за ССИ, национална 
камара и регионални камари. Законът изменя или добавя многобройни 
разпоредби относно създаването на предприятия за социална икономика, 
прехвърлянето на предприятия към техните служители, модифицира 
кооперативния сектор и променя закона за сдруженията и т.н. Законът 
признава, че „ССИ е средство за управление и разширяване на икономиката, 
фокусирана върху всички сфери на човешката дейност, към които се 
придържат юридическите лица по частно право, отговарящи на следните 
кумулативни условия: целта, която се преследва не е само разпределяне на 
печалби; демократично и отговорно управление“. В страни като Франция са 
споделени някои характеристики на ССИ, като ограничения за печалбите на 
организациите, капацитетът за мобилизиране на хората в териториите, в 
които те работят и постигане на положителни външни ефекти от колективен 
интерес. В страната са създадени и компетентни институции за регламентиране 
на инициативите за солидарност, особено Френската камара за ССИ и 
„Депозити в брой“, които набират средства и финансират проекти в 
съответните сектори.

В Испания ССИ изглежда като възможна и актуална реалност за различна 
икономика. Призната като разновидност и формулиране на традицията на 
социалната икономика (основно съставена от кооперативи, взаимоспомага-
телни дружества и асоциации), тя се определя като съживяване на социално-
икономическите практики през последните десетилетия. През март 2011 г. 
страната прие Закона за социалната икономика с основната цел да създаде 
правна рамка, която да осигури видимост и признание на социалната 
икономика, като й осигури по-голяма правна сигурност чрез дефинирането на 
сектора на социалната икономика. Според Испанската бизнес конфедерация за 
социална икономика (CEPES) „социалната икономика е ключов социо-
икономически актьор с над 45 000 компании, които генерират 10% от БВП и 
12% от заетостта в страната.“ Движението на ССИ е разностранно и е 
утвърдено. То е силно представено от една от най-важните национални 
мрежи на мрежите на ССИ: „Мрежи от алтернативна и солидарна икономика" 
(REAS), която е конфедеративно партньорство, съставено от 18 мрежи (14 
териториални и секторни), които обединяват над 500 предприятия и фирми, 
участието на над 38 000 членове – в допълнение към 8 300 души наети за 
конкретни задачи и 355 млн. евро годишен оборот. Значението, което се 
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Анализ на данните

отделя на създаването на мрежите на ССИ, е една от основните им 
характеристики и в същото време един от идентифициращите аспекти, 
които я карат да изпъква в социалната икономика. В Испания този сектор 
се характеризира и със силно и широко разпространено присъствие на 
селскостопански дейности, устойчиви вериги за доставки и много 
органични или алтернативни инициативи, които се занимават главно с 
изграждането на мрежи, за да се създадат тесни връзки, дори и да са 
неформални, с други съществуващи практики.

В страни като Гърция, солидарната икономика придоби огромно 
значение след кризата от 2008 г., но се смята за много млада част от 
икономиката, а и неформалният сектор е доста оживен, като могат да му 
се предпишат почти всички дейности на ССИ. Инициативите за ССИ имат 
много трудна, но важна роля в бъдеще за страната: те трябва да покриват 
жизненоважни социални потребности, а също и да бъдат движеща сила 
за социална промяна, дори и да са изправени пред предизвикателства в 
враждебна среда. Във всеки случай трябва да се има предвид, че по-
голямата част от инициативите – със или без правно признаване – са 
създадени преди не повече от 3 години, така че все още е твърде рано да 
се предскаже дали те ще бъдат устойчиви като част от екосистемата на 
ССИ.

В Кипър ССИ имаше силно развитие, но наскоро имаше и проблеми с 
кредитните кооперативи. Извън кооперативното движение има силно 
нарастване на социални дейности, които включват застъпничество, 
подкрепа за благосъстоянието на уязвимите групи, околната среда и 
други инициативи на общността. Но липсата на рамка, както по 
отношение на признаването от страна на правителството, така и на 
обществената осведоменост относно принципите на социалната 
икономика или солидарността, често водеше до създаването на временни 
инициативи, които се прекратяваха, след като първоначалният 
ентусиазъм изчезва. Инициативите, които доживяха до 2015 г., са по-
добре планирани и много по-добре осъзнават, че са част от социалната 
икономика, отколкото преди кризата, като солидарността става все по-
важна част от тяхната идентичност. 

В Малта не е възможно да се установи всеобхватна мрежа от организации 
на ССИ, въпреки че присъстват редица участници в ССИ. За съжаление, 
липсата на адекватно регулиране и координация между участниците не 
създаде среда за достатъчна държавна подкрепа, като по този начин се 
ограничи използването на пълния потенциал на сектора. През 
последните години ССИ набира скорост, като привлича повече държавно 
внимание, особено след присъединяването на страната към ЕС. В 
момента Малта се опитва да рационализира действията си в рамките на 
сектора, като предоставя пространство на частни инициативи в рамките 

на системата за социално подпомагане. Докато социалните предприятия 
нямат формално законодателство в страната, проблемите, с които трябва да 
се справят, са част от областите на ангажиране на редица нестопански 
организации, които наемат голям брой хора, но често разчитат на 
доброволна работа. Малтийският контекст се характеризира с жизнен и 
разнообразен сектор на НПО, добре развит доброволен сектор и 
сравнително широко присъствие на кооперативи. Картината, която възниква 
от анализа на ССИ в Малта, е, че различните действащи лица работят, със 
слаби възможности за обмен на добри практики и опит. Това на свой ред 
често води до дублиране на инициативи и обща липса на координация. 

През последните трийсет години ССИ се разви много в Португалия, която в 
момента обхваща над 200 000 активни поддръжници и инициативи за 
координация особено в няколко основни сектори. Над 94% от активните 
организации работят в солидарната икономика и се определят като асоциации, 
като по този начин се изключва кооперативната структура. През 2010 г. 
секторът е включен като компонент на националния бюджет и БВП. Новосъз-
дадената Португалска мрежа на солидарната икономика (RPES) включва 
близо 45 професионалисти, организации и неформални групи, които желаят 
да популяризират алтернативна икономика, според манифеста на мрежата. 
Мрежата възнамерява да събере организации, институции, неформални 
групи и лица, които се идентифицират с визията и практиките на икономи-
ката, основана на солидарност, така че да станат разбираеми процесите на 
производство, търговия, потребление, разпределение, генериране на доходи, 
спестявания и инвестиции, които съчетават икономика със солидарност, 
екологична перспектива, културно разнообразие, критично отражение, 
демокрация на участието и местно развитие.

В този раздел са разработени някои количествени и качествени показатели 
от информацията, събрана в изследователските доклади, така че да се 
предоставят на читателя съпоставими данни за установените добри практики. 
Качествените индикатори се основават на някои общи критерии за ССИ: 
влияние върху околната среда, социално въздействие, участие, споделяне 
на самоуправление/управление, способност за работа в мрежа и внимание 
към комуникацията и застъпничеството. По отношение на количествени 
показатели, анализът засяга сектори и дейности на ССИ, оценки на броя на 
хората, участващи пряко или косвено в практики (служители, членове, 
доброволци), реализирания оборот от дейностите, извършвани и 
съображения за правната форма/неофициалната структура, която са взети 
от практиките. Чрез тези показатели е възможно да се изгради ефективна 
система за мониторинг и оценка на разгледаните практики, с цел не само да 
се създаде общ преглед на актуалните данни, но и да се намерят начини да 
се укрепи процеса за постигане на по-голяма ефективност на 
анализираните компоненти. 
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 ИКОНОМИЧЕСКИ

ФУНКЦИИ

17-те избрани добри практики се отнасят до различни сектори или видове 
на ССИ. Първият резултат, показан от анализа, е разпространението на 
установените практики в селскостопанския/хранителния сектор (9 практики) 
и многосекторни услуги (3 практики). Другите преобладаващи сектори, в 
които работят практиките, са повторната употреба, рециклирането и 
преразпределението (2 практики), етичното финансиране, екологичното 
занаятчийство и зелените технологии (по 1 практика всяка).

Графиката по-горе отразява местното измерение на световната тенденция: 
възходът на органичните храни и селскостопанските практики, които по-
добре представляват потенциалните въздействия върху околната среда и 
здравето, в зависимост от това, какво ядем. В Средиземноморието междуна-
родното органично движение бързо набира скорост, настоявайки за промяна 
в хранителните навици и в осведомеността на потребителите, които чрез 
покупките си могат да играят силна пазарна роля. Като анализираме различ-
ните дейности на избраните практики, откриваме, че основните референтни 
сектори са: веригата на доставки на селскостопански и органични продукти, 
критичното потребление, справедливата търговия, етичното финансиране, 
повторното използване и рециклирането, възобновяемата енергия, еколо-
гичните продукти, многосекторните услуги. Съществуват и практики в произ-

Една от основните характеристики на ССИ, която се отличава особено, 
когато я сравняваме с по-традиционните типове организация в конвенцио-
налната икономика, е значението, което се придава на човека над печалбата, 
което може да бъде синтезирано във формулата „хора преди печалба“. Този 
аспект показва как ангажираността играе значителна роля в ССИ, в която 
социалните цели и ценности са приоритетни и че принципи като включване, 
демокрация, внимание към сегментите от населението в неравностойно 
положение са основни елементи. Практиките, разгледани в тази географска 
област, са в съответствие с тези характеристики, като се има предвид, че 
над 3 500 души са въвлечени по различни начини и над 300 души са наети 
пряко или непряко от тези организации. По отношение на правната форма 
на тези организации е интересно да се отбележи, че по-голямата част от 
практиките са кооперативи (5) или сдружения с нестопанска цел (5), докато 
някои от тях са социално или частно предприятие (съответно 2 и 1). Освен 
това съществуват и активни клъстери и мрежи (4 с различни форми).

ПРЕОБЛАДАВАЩИ СЕКТОРИ

     

   

   

      

 

    

Възобновяеми/зелени технологии

Спорт и отдих 

Устойчив туризъм/пътуване

Здравеопазване и социални 
грижи

9

3

2

1 1 1

Органично земеделие и 
суверенитет върху храните

Международно сътрудничество 
за развитие
Етично финансиране и банкиране

Екологични стоки / услуги

Справедлива търговия

Многосекторни

Повторна употреба, рециклиране 
и преразпределение

Устойчив начин на живот

водствените сектори (стоки и услуги), културните дейности и провеждането 
на кампании. Тази категоризация е очевидно ограничена и синтетична, 
имайки предвид, че съществуват практики, които осъществяват дейности в 
няколко от тези области.

Много от разглежданите практики съчетават тези опити системно в 
териториите. В този регион съществуват практики на солидарната 
икономика като солидарни вериги за доставка на солидарност, които 
свързват производителите и потребителите в градските и селските райони, 
както и мрежите, работещи в сферата на социалните комуникации и 
кампании и иновативния опит. Опити за създаване на системни връзки 
между практиките могат частично да се открият в Италия, Испания, 
Португалия, особено в хранително-вкусовия и селскостопанския сектор. 
При анализа на традиционните икономически дейности, осъществявани от 
избраните практики в района, се забелязва преобладаване на функциите, 
свързани с търговията и услугите (42%), следвани от производствените и 
преработвателните дейности (28%), потреблението (19%) и дистрибуцията (11%).
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Като цяло ролята и развитието на ССИ в тези страни е от жизненоважно 

значение, за да се защитят от джентрификацията, високата безработица и 

по-лошото въздействие върху околната среда, предизвикано от общата 

криза. В този регион различните общи кризи (икономически, финансови, 

социални, екологични, политически, културни и знания) доведоха до 

множество трудности и несигурности (социални, екологични, културни, 

икономически и политически) и доказаха дълбоките слабости и неуспехи на 

доминиращия икономически и политически модели. Кризата в този географски 

регион има огромен ефект върху начина на живот на хората: широката 

общественост вече е много по-информирана за това какво консумира, как 

се произвежда, разходите и въздействието на делокализацията и конкурен-

тноспособността на широкомащабната международна търговия. Те се 

възприемат все повече като граждани, а не само като потребители и 

разбират своята власт при преминаване от нездравословно и неустойчиво 

потребление към копродукция, където имат активна роля и връзка с 

производителите. Овластяват себе си, когато осъзнават възможностите за 

организиране на икономиката по различен начин.

Въздействие Оборот

По отношение на доходите, генерирани от тези практики, възможно е само 

да направим прогнози, защото посочените цифри не са пълни или 

адекватно дефинирани, но като цяло говорим за икономическо измерение 

от над 23 милиона евро. Този регион има най-високия икономически обем, 

но въпреки това трябва да се отбележи, че оборотът на практиките варира 

значително по размер.

Решения срещу икономическата криза
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Както знаем, практиките на ССИ са ориентирани към цели на колективния 
интерес. Насърчаването на взаимоотношенията между различните 
субекти, справедливото разпределение на ресурсите, уважението и 
опазването на околната среда, преследването на социални цели са 
признаци, които присъстват във всички анализирани практики. Тези 
добри практики са ориентирани към създаването и развитието на 
инициативи, посветени на производството и обмена на стоки и услуги и 
работят в съответствие с принципите на сътрудничество, реципрочност, 
отговорна субсидиарност, устойчивост и енергийно-екологична 
съвместимост. По-конкретно, ако разгледаме установените с изследването 
практики, е възможно да се направи качествена оценка на някои 
показатели за въздействие на някои критерии. 

Следващата графика показва въздействието на някои ценности в 
практиките. Например можем да наблюдаваме голямата ценност, която 
се дава на екологичните и социалните аспекти в повечето анализирани 
практики. В тази област и повече, отколкото навсякъде другаде, голямо 
внимание се обръща на възможността за работа в мрежа, което е също 
толкова важно за околната среда. Друг ключов елемент, който трябва да 
споменем, е, че мениджърският дял в рамките на разглежданите добри 
практики е много по-хоризонтален, отколкото в други анализирани 
географски райони, но се регистрира слабост на способността за 
общуване и застъпничество. По-общо казано, що се отнася до 
въздействието на практиките, има относителна слабост в способността 
за застъпничество и комуникация, но със сигурност в сравнение с други 
анализирани области тази компетентност все още съществува и 
представлява фактор на ангажираност и образование, особено в 
областта на сътрудничеството и справедливата търговия.

ЮРИДИЧЕСКА ФОРМА

30Основно изследване – Средиземноморие



31Основно изследване – Средиземноморие

Всички различни форми на ССИ като органично земеделие, потребителс-

ките групи, производството на възобновяема енергия, кооперативи и 

справедливата търговия се разрастват – макар и по-бавно, отколкото в 

миналото. Тези области не са застраховани от икономическата криза и 

могат да завлядени от нея (особено ако имитират конкурентния модел), 

но са много по-жизнеспособни. Основният урок е, че по-холистичната 

работа в мрежа и сътрудничеството може да превърне кризата в истинска 

възможност за включване на повече хора и за участие в възстановяването 

на друга икономика, която отговаря на нуждите на отделните хора и 

общности, а не на алчността на производителите за печалба и на 

изключителните частни интереси. В този смисъл, когато различните 

практики се свързват, те са в състояние не само да оцелеят в 

разрушителната криза, но и да се възползват от активната взаимна 

инициатива, каквато солидарната икономика представлява. Мнозина 

смятат, че практиките фокусират действията си върху местното измерение, 

което им позволява да обърнат специално внимание на микроикономи-

ческото измерение, което способства организациите да идентифицират 

потребностите си и да се намесят в контекста на бедността и 

маргинализацията на глобалната криза. Тези дейности целят създаването 

на работни места и подобряването на условията на труд, като в същото 

време отделят особено внимание на измерението на социалната 

иновация в тяхната работа. Кооперативите и социалните предприятия, 

както и други структури на ССИ, показват по-висока  ефикасност и 

ефективност в сравнение с конвенционалните организации с нестопанска 

цел. През последните 10 години работниците в предприятията от ССИ 

нараснаха от 11 милиона през 2002-2003 г. на 15 милиона и сега 

представляват 6,5% от работещото население на ЕС. Този брой не включва 

всички неформални начини и смесени форми на практики и инициативи 

на ССИ (от собствено производство, съвместно строителство до бартер, 

социални валути, банки за време и т.н.). ЗПО и групите на солидарни 

потребители и производители се размножават в много форми: до края на 

90-те години имаше само няколкостотин примери, работещи в малък 

брой държави, докато в момента съществуват десетки хиляди.

В Гърция практиката „Солидарност за всички“ е забележителна. Тази 

организация е активна на национално равнище, като предлага 

координация и практическа помощ за всички видове инициативи в много 

области, вариращи от социални клиники и аптеки до обществени кухни и 

дистрибуция на храни, от социални магазини за хранителни стоки до 

свободно споделяне и социална икономика и др. „Солидарност за всички“ 

е „дете“ на кризата: тя е създадена, за да отговори на нуждите за взаимно 

свързване, комуникация, улесняване и координация на всички 

разнообразни структури, движения и инициативи, възникнали поради 

кризата и нейните последици за хората от тази държава. Друга забележителна 

практика в Гърция е БиоМи (BioMe), първият и единствен самоуправляващ 

се промишлен обект на национално ниво по това време. Инициативата е 

създадена и споделяна от половината от служителите на бивша 

процъфтяваща индустриална компания, специализирана в производството 

на свързващи материали и силни почистващи продукти. Усилието на 

неплатените работници да вземат бъдещето си в собствените си ръце и да 

претендират за средствата за производство, както и самите съоръжения, 

създаде движение на солидарност, което се ограничаваше в пределите на 

страната. От почти четири години БиоМи се развива заедно с инициативите 

в негова подкрепа, които изиграха своята роля по много различни начини. 

Те са  служили като мрежа за подкрепа на служителите, като движение за 

солидарност с работниците от промишлеността, остнали без работа, защото 

промишлените съоръжения са изоставени, фирмите са банкрутирали. Те са 

служили и като мрежа за дистрибуция на продуктите на БиоМи и накрая, 

като застъпници и като разширено общо събрание. Има много уроци, 

които трябва да се научат от тази практика. БиоМи показа, че тясното 

сътрудничество с хората на солидарността и включването им в работата на 

инициативата може да донесе много положителни резултати. БиоМи се 

бореше да докаже, че може да  съществува самоуправляващо се 

производство. Това е първата инициатива по рода си в Гърция и тя ясно 

показа, че има друг начин да се правят нещата. За да направи това, БиоМи 

използва максимално всеки ресурс, който успя да получи. Независимо дали 

става въпрос за солидарност или самоуправление на производството или 

техническо ноу-хау, служителите/работодателите успяха да направят нещо 

повече и това е ключов фактор за успех.

Във Франция, според Инициативи за солидарна икономика (IéS), финансите 

и местната икономика могат да бъдат съгласувани, за да се ангажират 

гражданите с местен икономически проект чрез индивидуална собственост 

върху акциите на компанията. Той демонстрира уместността и успеха на 

краткия финансов цикъл. Чрез 

финансираните проекти тя подтиква 

хората да осъзнаят факта, че те могат 

да станат важна част от този процес. 

Освен това всички проекти, които IéS 

финансира, оказват значително 

въздействие върху региона. От 
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Критичен аспект

Определяне на ССИ

Комуникация и застъпничество
Обмен юг-север

Отношенията юг-север в Средиземноморския регион не са много 
развити. Всъщност само няколко практики имат пряк контакт с глобалния 
юг чрез проекти за сътрудничество за развитие. Съществуват различни 
практики, свързани с международното сътрудничество (в Испания и 
Португалия), които имат подкрепа за проекти за устойчиво земеделие 
както в северното, така и в южното полукълбо.

Друг добър пример е магазинът Алмокафре (Almocafre) в Испания: 
кооператив с нестопанска цел с около 2500 свидетелства за справедлива 
търговия, от които 80% са местни или регионални, а останалите от  
страната и чужбина. 
Интересно е да се подчертае кампанията в подкрепа на палестинските 
продукти в рамките на програма "ACRA". ADREPES работи активно в 
сътрудничество с Кабо Верде (Encurtar Distâncias) по силата на протокола, 
учреден между община Палмела и община Санта Анта, и от друга страна 
НПО Монте (MONTE) работи в африканските страни, които говорят 
португалски като Гвинея или Кабо Верде.

създаването си през 1998 г. са финансирани 87 дружества (включително 

14 дружества за включване – които осигуряват адаптиране на работната 

ръка). Понастоящем се подкрепят 53 фирми. Тези компании като цяло 

отчитат третични дейности в секторите на околната среда, 

възобновяемата енергия, биологичната и справедливата търговия, 

строителството, културата и свободното време, социалните услуги, 

производството на храни, транспорта и кетъринга. През 17-те години от 

дейността са създадени или поддържани над 800 работни места. В 

момента IéS поддържа над 600 работни места. Чрез дейността си, целта на 

IéS е да съживи територията, като увеличи подкрепата си за местната 

заетост. IéS извърши значителна работа, насочена към финансовата 

жизнеспособност на подкрепяните компании. Бяха предприети действия 

за анализ на проблемите, за да се подобри фазата на подготовка, която се 

провежда преди вземането на решение за финансиране.

Изследователите съобщават, че в този регион „социалната и солидарната 

икономика“ е общопризната концепция, а също така и определения като 

„социална икономика“, „местна икономика“, „кооператив“ и „социалните 

предприятия“ са признати, уместни и добре разбираеми от широката 

общественост. Опитът на ССИ има преди всичко местно измерение, като се 

съсредоточава върху нуждата на общностите да ги укрепват. Това показва 

необходимостта от създаване на мрежи, споделяне и сътрудничество, за да 

могат практиките да се превърнат в устойчиви модели и да поддържат 

устойчиви размери и обороти.

Изправени пред финансовата, икономическата, социалната и екологичната 

криза, много територии въвеждат практики, които могат да представляват 

алтернативен път, който може да насърчи създаването на работни места, да 

осигури права, да натрупа индивидуалното и колективно разбиране на 

настоящите икономически и социални процеси. За тази цел е от основно 

значение местните институции и публичните органи да изградят обща 

стратегия, за да подкрепят новите и съществуващите инициативи на ССИ. В 

някои области изследването посочва конкретни практики за истинско 

сътрудничество и те трябва да бъдат възпроизведени във всички страни, 

тъй като вече са дали добри доказателства за ефективност и ефективност.

Както вече беше споменато в анализа на други географски региони, 

дейностите за комуникация и застъпничество, осъществявани в 

средиземноморския регион, не са систематични и имат оскъден обхват. 

Много от идентифицираните добри практики експериментират с иновативни 

начини на комуникация чрез социалните медийни платформи, въпреки че 

тяхното използване не е равномерно разпределено между всички инициа-

тиви. Интересно е обаче да се отбележи по-високият капацитет за комуни-

кация и застъпничество на тези практики, които прилагат мрежови методи 

за организиране на техните операции. Значението на такива дейности се 

състои в тяхното потенциално ангажиране и ефекта на повишаване на 

осведомеността за широката общественост, въпреки че те могат да бъдат 

пропуснати, поради ограничения на организационния  бюджет.

Стратегически икономически политики
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Критични отношения с глобалния юг

Интересени аспекти
Има различни идеи и съображения, които могат да бъдат обобщени 
и подчертани от изследването в този регион.

Иновативно селско стопанство

 

И накрая, при анализа на взаимоотношенията с глобалния юг може да се 
отбележи, че независимо от факта, че международното сътрудничество е 
доста развито и често срещано в много страни, в този регион има и 
ограничени практики за реално партньорство и споделяне между севера 
и юга. Много от практиките за ССИ възникват на юг и те могат да бъдат 
имитирани и разпространявани в много страни както в северната, така и 
в южната част на света, но има слабо раазбиране за трансформационния 
потенциал за споделяне и размножаване според нуждите на реалните 
партньори. Тези практики също така подкрепят различни местни организа-
ции и проекти, насърчаващи създаването на нови работни места, 
предприемаческия дух и възстановяването на местни дейности като 
земеделски туризъм, местни занаяти. Основните социални външни 
фактори се отнасят до създаването или възстановяването на работни 
места, както и инвестициите в селските райони, като например предотвра-
тяването на миграцията на младите хора. Едно от най-забележителните 
въздействия на тяхното действие е подобряването на използването на 
местни ресурси и възстановяването на традиционните икономически 
дейности, които са характерни за териториите като селското стопанство 
или риболова. Асоциацията функционира като фасилитатор на процеса, 
като популяризира концепцията за местна идентичност, за да стимулира 
отношенията между производителите и потребителите, но и между 
производителите. Това води до среда, подобна на тази на споделената 
икономика: производителите споделят материали, производителите 
работят в малки групи, за да гарантират справедливи цени и да рекламират 
продуктите си един на друг. Възстановяването на селското стопанство в 
крайградска територия беше много важно, тъй като то имаше непосредст-
вено въздействие върху нивото на създаване на работни места, генерира-
нето на доходи и предотвратяването на безработицата. Потребителите 
получават нов ангажимент с общността и осъзнават въздействието на 
своите действия, наред с другото.

Разпространението и вниманието към въпроси, свързани с храната, 
позволяват да се разработят предложения, които са иновативни и могат 
да реализират визии, които надхвърлят практиката. Например опитът на 
ЗПО и различните предложения за фермерски пазари в Италия, Испания 
и Португалия могат да се разглеждат като модели, които идентифицираме 
като добри практики за ССИ.

В примерите от Италия и Испания, моделът на ЗПО цели да се справи с тези 
проблеми в хармония с производителите, потребителите и природата. ЗПО е 
партньорство между земеделски стопани и потребители, в което се споделят 
отговорностите, рисковете и възнагражденията на селското стопанство. 
Арвайа (Arvaia) в Италия е една от най-интересните разгледани добри 
практики. Това е селскостопански кооператив, изграден от граждани и 
органични земеделски стопани. В страната това е първото съществуващо 
ЗПО. За разлика от други подобни кооперативи, Арвайа експериментира на 
общинска земя, която е публична. Основните цели на организацията са: 
заетост, растеж на социалното участие, мониторинг и защита на територията, 
разпространение на органичното/биодинамичното земеделие, възстановяване 
на традиционните култури, намаляване на пазарния и паричния обмен, 
използване на самосертифицирането на продукти чрез участие и развитие 
на мрежа от връзки с държавни структури, асоциации и отделни лица в Италия и 
в чужбина, мотивирани от едни и същи цели. Някои от най-интересните 
практики са организациите, които създават и организират местна производ-
ствена мрежа, основаваща се на екологосъобразни земеделски практики, 
които се предлагат на потребителите на фермерски пазари. Фермерските 
пазари са обществени места, в които се събират много земеделски 
производители, които продават своите селскостопански продукти директно 
на потребителите. Фермерските пазари могат да бъдат управлявани от 
общини или частни лица и могат да бъдат сезонни или целогодишни.

В Италия има мрежа в Саленто „Алтернативен пазар Саленто“, а в Испания 
се намира „Панаира на агро-екологичното земеделие в Сарагоса“ (MAZ). Тези 
практики подкрепят кратките канали за разпространение при установяване на 
преки взаимоотношения между производителя и потребителя. Също така се 
извършват многобройни дейности едновременно с прилагането на практиката: 
работни семинари, дегустации на храни и информационни бюра за местни 
продукти и регионално биоразнообразие. Тези практики също генерират 
новаторски социален подход и политическо усвояване на местните 
обществени пространства за социално-екологичен преход. Междувременно 
беше създаден устойчив икономически контекст, който позволи на много 
малки местни и регионални производители да станат самонаети и те вече 
започнаха да инвестират в органично земеделие. Беше доказано, че 
устойчивото и етично производство е успешно и води до предпочитание 
към модели на органично и натурално производство, които могат да 
променят основните схеми за производство и продажби. Тези практики в 
момента изграждат нови икономически отношения, основани на доверие и 
пряк обмен, като по този начин положително повлияват на осведомеността 
за ролята на гражданите в опазването на околната среда и активността им в 
местното развитие. Това от своя страна увеличава социалния капитал и 
засилва процесите на социална иновация. Хората все повече осъзнават 
различията между агроекологията и агробизнеса и значението на вземането 
на позиция в този дебат, дори ако това се изразява единствено в съзнателно 
закупуване.
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Устойчивост на дейностите

Намаляване на потреблението, повторното изпол
и рециклирането може да помогне на общностите

зване 
Иновативни инициативи за социално приобщаване 

Една от основните цели на анализираните добри практики е специалното 
внимание, обърнато на въпроса за устойчивостта, не само от икономическо, 
но и от социално, екологично и общностно ниво. Много от производстве-
ните процеси, които се вземат предвид, са на пътя на екологична и 
социална промяна, като подчертават необходимостта да бъдат ориентирани 
към удовлетворяване на основните потребности, а не към максимизиране 
на печалбата.

Във Франция, например, „Енеркооп“ (Enercoop) е асоциация за кооперативи и 
сдружения, създадена през 2005 г., която е активна на национално ниво. 
„Енеркооп“ е единственият кооперативен доставчик на 100% електроенергия 
от възобновяеми източници в пряк контакт с производителите. Тя се формира 
от работна група, съставена от участници в сектора на възобновяемите 
енергийни източници, граждански асоциации и структури на ССИ, които се 
срещнаха през 2004 г., за да измислят нов енергиен модел. Гринпис 
(Greenpeace), Биокооп (Biocoop), Хеспул (Hespul), CLER, Приятели на земята 
(Friends of the Earth) и Ла Неф (La Nef) са основателите на компанията. 
„Енеркооп“ работи с местни играчи, за да създаде и реализира производст-
вени обекти (от машинното производство до сглобяването) и фазите на 
производство, като в същото време насърчава местната заетост. Енеркооп 
купува електроенергия от 14 производителя: 7 производители на 
хидроелектроенергия, 1 производител на енергия от биомаса, 3 произво-
дители на вятърна енергия и 3 производители на фотоволтаична енергия. 
Целта на организацията е да предостави на гражданите шанса да допринесат 
за местното производство на енергия чрез регионална мрежа от кооперативи 
(които се създават постоянно) и да се включат в управлението на тези 
кооперативи, като използват подход за доставка на електроенергия чрез 
кратък цикъл. Енеркооп Enercoop Лангедок-Русийон повишава осведоме-
ността на гражданите чрез дебати, конференции и прогнози. Предлагайки 
чрез кратък енергиен цикъл кооперативна енергия, която не замърсява, 
„Енеркооп“ има положително въздействие върху околната среда в региона.

Намаляването на потреблението, повторното използване и рециклирането 
може да помогне на общностите и околната среда чрез спестяване на пари, 
енергия и природни ресурси. Най-ефективният начин за намаляване на 
отпадъците е да не ги създаваме на първо място. Създаването на нов 
продукт изисква много материали и енергия, суровините трябва да бъдат 
извлечени от земята и продуктът трябва да бъде произведен, след това 
транспортиран до мястото, където ще бъде продаден. В резултат на това 
намаляването на потреблението и повторното използване са най- 
ефективните начини за запазване на природните ресурси, опазване на 
околната среда и спестяване на пари.

В Кипър Анакиклос перижалонтики (Anakyklos Perivalontiki – рециклиране на 
периферни устройства) е най-старата организация за солидарност, която не е 
кооператив, която нараства и набира сила през последните пет години. Тя 
също така реагира на икономическата криза, засягаща страната, като поема 
много по-голяма солидарна роля в общностите на страната, често поемайки 
лидерството в осигуряването на финансиране. Освен това предложената 
добра практика съчетава най-много от принципите на ССИ, определени от 
проекта. Организацията събира дрехи, обувки, колани и чанти, както и 
домакински текстил и генерира приходи от препродажба и рециклиране. По 
този начин тя е в сектора на екологичното рециклиране, но е добавила и 
социални цели за осигуряване на основни нужди на общностите и 
финансиране на водещи проекти на общността. 

Друга иновативна практика по отношение на устойчивостта е ЪпСайкъл 
(UpCycle) във Франция, акционерно дружество, което е получило признаването 
на ESUS като „компания с обществена полза“. ЪпСайкъл предлага да се 
разработи иновативен икономически модел: циркулярната икономика, 
адаптирана към градското земеделие, предназначена да отговори на градските 
изисквания и ограничения. Бизнесът на компанията се основава предимно на 
„утайката от кафето“. ЪпСайкъл събира кафето, използвано от автоматичните 
кафе машини в Париж, за да ги рециклира в специално разнообразие от гъби – 
„Стриди Монте Кристо“. Утайката от кафето се изпраща в работилниците на 
„Ателиета без граници“ (ASF), в които работят неквалифицирани служители. 
Кафето се сортира така, че да се остави утайката, която не е развила гъби и 
към нея се прибавят дървени стърготини, мицели и вода и се съхраняват в 
чували. Има два начина за разпространение на продуктите. Чувалите могат 
да се продават на професионални фермери/градинари, които могат да 
увеличат доходите си в извън пиковите периоди, като продават гъбите. В 
допълнение, ЪпСайкъл стартира така наречената „гъбен комплект“, който 
може да бъде използван от всеки, за да отглежда гъби у дома в кутия. След 
като гъбите са култивирани, останалите чували се продават като тор за 
насажденията на земеделските производители. По този начин икономическият 
цикъл е затворен по устойчив начин и се решават няколко социални 
проблема по продължението на самия цикъл.

В различните практики социалната икономика и социалното предприемачество 
се възприемат преди всичко като инициативи за наемане на хора в неравно-
стойно положение. Поради това те се наричат социални предприятия за трудова 
интеграция. Социалното предприемачество се счита за инструмент за решаване 
на проблеми на територията и не се възприема в глобалния си потенциал. 
Обръщането на вниманието на много практики към социалното приобщаване 
е важен фактор, тъй като в Испания, Италия и Франция има различни практики, 
които оказват огромно въздействие върху подкрепата на групите в неравно-
стойно положение. Всички тези практики играят уникална роля в обучението 
на териториите, което може да се възприеме като възможност за свързване 
на възможностите на икономиката на ССИ с изискванията на териториите.
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Мрежи в действие: области и клъстери

В хранителния сектор можем да си спомним фермата Коломбини (Colombini) в 
Италия и кооператива Терабона (Terrabona) в Испания. Тяхната дейност е 
насочена към органичното земеделие с цел насърчаване на социалната и 
трудова интеграция на хората с физически увреждания или психични 
заболявания или имигранти. За някои от тях, които са изправени пред 
ежедневна дискриминация поради националността или уврежданията си, 
за първи път в живота си те се чувстват, че не са оставени настрани, а са 
полезна част от „нещо по-голямо“. Независимо от тези положителни 
аспекти, социалната ферма е изправена пред ежедневни предизвикателства, 
главно от финансова гледна точка. За да се изпълнят всички социални 
проекти, които са споменати по-горе, освен с производството на органични 
продукти организациите трябва да получат достатъчно средства, за да 
подкрепят голям брой уязвими хора в процеса на рехабилитация или 
интеграция на пазара на труда.

В този регион намираме доста интересни примери за организирани мрежи, 
които също са описани като „клъстери на икономика на солидарността“ или 
„области на солидарност“: те са мрежи от сдружения, производители и 
потребители, които обменят стоки и услуги в името на споделените принципи 
на солидарност. Обхватът им варира от неформална мрежа до представителна 
организация, те са активни в няколко сектора, но всички имат за своя цел 
въвеждането в своите местни територии на най-близки взаимоотношения, 
партньорства, сътрудничество между местни организации, групи, местни 
власти към иновативни форми на местно устойчиво развитие. 

Те могат да приемат различни правни форми, но всички те имат някои 
характеристики като силен промоционален фокус към иновативни форми 
на производство и потребление и способност да предоставят продукти, 
грижи и услуги, които отговарят на нуждите на динамичните и иновативни 
малки предприятия.

В Италия РЕЕС Марше (REES Marche) е създадена през 2006 г. от предишна 
неформална структура „Регионална маса на икономиката на солидарността“, за 
да се даде възможност за постепенно определяне на условията за развитие 
отдолу нагоре за нова икономическа и социална система, насочена към 
екология, общи стоки, справедливост, солидарност и нова истинска 
демокрация в региона Марке. РЕЕС е както асоциация, така и мрежа, тъй 
като тя се стреми да събере в мрежа от икономически и културни обмени 
толкова много различни участници, за да постигне общия проект за нова и 
по-добра икономика и общество. Освен това тя възнамерява да бъде мрежа 
от мрежи, тъй като има за цел включването на други асоциативни мрежи 
(екологични, културни, икономически, доброволни, социална промоция, 
благосъстояние, профсъюзи, НПО и др.) за положителна социална трансфор-
мация. Понастоящем РЕЕС Марше има около 200 членове, включително 
много юридически лица (дружества, кооперативи, асоциации, ГСЗ, 

организации с нестопанска цел и местни органи) и понастоящем се занимава 
с изграждането на райони на икономика на солидарността (РИС) на няколко 
места в региона чрез ангажиране на икономически субекти, сдружения и 
институции, работещи в различни области. По-конкретно, най-важните 
дейности са: дейности за създаване на мрежи, културни дейности, опити за 
създаване на РИС и органични райони, застъпничество, спонсорство и 
насърчаване на нова икономическа система.

Съществува и неформална мрежа, открита при изследването на италианската 
територия Саленто, свързваща няколко добри практики в селскостопанския 
сектор. Тя може да се счита за район на ССИ, който свързва няколко инициативи, 
които работят основно в областта на селското стопанство, като по този начин 
създават добродетелен цикъл от производство до разпространение. Районът 
включва земеделска къща „Тулио е Джина“ (Tullio e Gina) oт Кастильоне 
д'Отранто и „Алтернативен пазар Саленто“ – Лече, както и проект „Саленто 
Кm0“ (Salento Km0) на асоциацията МедитФилм (MeditFilm) в Галатина. Тази 
група от организации представлява основна устойчива, етична и основаваща 
се на солидарност верига на предлагането на храни, с обща визия за местно 
развитие, основано на продоволствения суверенитет. Такава мрежа се 
разпростира върху цялата област на провинция Лече, като по този начин 
създава силни връзки в радиус от над 60 километра и извън провинцията 
Лече (известна като район Саленто). Съществуват и елементи на работа в 
мрежа и създаване на клъстери в няколко от добрите практики, които вече 
сме изброили в анализа, посветен на този регион. 

Това са пилотни практики, в които местните субекти от няколко сектора, както 
и от публичното пространство и местните власти, осъществяват дейности, пред-
лагат възможности, а също и политики, споделящи общи принципи, а именно:

џ Икономиката трябва да бъде справедлива и социално отговорна: от 
лицата, принадлежащи към областите, се изисква да действат 
съобразно правилата на справедливостта и зачитането на хората 
(условия на труд, здраве, образование, социално приобщаване, 
осигуряване на основни стоки и услуги); 

џ Предприятията се насърчават да правят справедливо разпределение 
от приходите от икономически дейности (инвестиционни доходи за 
социални работници на местно ниво и в глобалния юг), с прозрачни 
критерии при ценообразуването на стоки и услуги; 

џ Мрежите и клъстерите по ССИ помагат при умножаването на 
контактите и споделянето между различни практики с пълно 
удовлетворяване на местните потребности в опазването на околната 
среда;

џ Мрежите и клъстерите по ССИ експериментират и поддържат 
местните инициативи включително във форми, които все още не са 
признати от закони и подзаконови нормативни актове, за да 
отговорят на основните човешки нужди, да насърчават правата на 
човека и да гарантират достойни условия на живот на всички жители.
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Източна Европа
Контекстът на ССИ в страните с добри практики

Практиките за ССИ в региона на Източна Европа се борят да намерят 
определено пространство в икономиките на своите страни. В няколко от 
анализите, подготвени от изследователи, концептуализацията на ССИ 
страда от известна маргинализация, идваща вероятно от културната 
пристрастност, свързана с възприемането на тези практики, да бъде в 
съгласие с „социалистическия модел“, който е силно компроментиран 
след падането на Берлинската стена. Поради тази причина традиционният 
модел на „социална икономика“ е най-широко разпространен в този 
регион: действа локално върху благосъстоянието, до голяма степен 
насочено към социалното приобщаване. Последните опити за регулиране 
на този сектор са важни сигнали, за да се опитаме да определим ССИ.

В Унгария например липсва закон за социалните предприятия и  
икономиката на солидарността, но от 2006 до 2013 г. са издадени няколко 
наредби за различни сектори: ОГО, доброволческите дейности, 
осъществявани с цели от обществен интерес, кооперативи и социалните 
кооперативи. Социалните предприятия могат да избират от основана на 
печалба и нестопанска правна форма; последните могат да упражняват 
стопанска дейност само ако тя не е свързана с основния сектор на 
дейност. Социалните предприятия могат да получат различни отстъпки и 
освобождавания от данъчно облагане и тарифи.

България наскоро прие план за действие за социалната икономика. През 
октомври 2014 г. бе подписана декларация, която подчерта факта, че 
социалните предприятия могат да играят важна роля в страната с оглед 
на устойчивото развитие. Също така през 2014 г. бе разработена пътна 
карта „Насърчаване и развитие на социалните предприятия в България“ 
и в момента се извършва проучване на всички действащи лица в тази 
област.

В Чешката република има силно присъствие на централизирани 
инициативи за социална икономика в Прага, създадени от нестопански и 
социални предприятия. Те са много разнообразни и дори няма ясно 
разделение в дефиницията между социалните предприятия и тези, 
насочени към солидарността. Това разнообразие се отразява върху 
различните дефиниции на структурите на ССИ, отчасти в случая на 
организации с нестопанска цел и предимно в областта на социалното 
предприемачество. Това се отразява и в различното възприятие на 
социалната и икономическата им роля и, разбира се, във формите на 

подкрепа и стратегиите за тяхното развитие. Освен това разделителната 
линия между НПО и социалните предприятия не е напълно ясна. В страната 
има данни, в които са изброяват 22 149 нетърговски дружества (фондации, 
пенсионни фондове, благотворителни организации, асоциации, законно 
признати църкви, координиране на организации). Две министерства играят 
важна роля за насърчаване и подкрепа на предприятия с нестопанска цел и 
социални предприятия с нестопанска цел, които също се поддържат от 
някои международни банки. Дори университетите се интересуват от 
сектора и извършват изследвания и анализи по различни въпроси. Най-
общо казано, повечето социални предприятия имат за цел да интегрират 
хората с увреждания на работа. Като се има предвид, че социалната 
икономика и социалното предприемачество в Чешката република се 
възприемат като инициативи за наемане на хора в неравностойно 
положение, те са социални предприятия за трудова интеграция. 
Социалното предприемачество се възприема като инструмент за решаване 
на проблеми в страната, а не като глобален подход към икономиката. 

В Румъния има висока концентрация на тези практики. В столицата Букурещ 
оперират много социални предприятия, като развиват много интересни 
практики, докато в повечето селски райони този опит е ограничен.

В Словакия социалният сектор включва профсъюзи, кооперативи и други 
форми на социални предприятия, групи за подкрепа, местни ОГО, 
асоциации на работници в неформалната икономика, НПО, осигуряващи 
услуги, финансови програми и много други дейности.

В Хърватия социалната икономика по-често се свързва с форми на 
социални предприятия, сдружения на общността и „третия сектор“. 
Солидарната икономика не е познато понятие за основните социални 
участници, активисти или обществени. ССИ в страната е в началото на 
своето развитие, отчасти в маргинализирана позиция от страна на 
публичните власти, което е очевидно в националните документи, където се 
споменава само в „Националната стратегия за създаване на благоприятна 
среда за гражданското общество от 2006 г. до 2011 г.“. Процесът водещ към 
нова национална стратегия за развитие на социалното предприемачество 
за периода 2014-2020 г. е много бавен, а слабостта на сектора произтича от 
отговорите, получени по време на интервюта, проведени със 
заинтересовани страни в Дубровнишко-Неретванска жупания. 
Единствената форма на социално предприемачество, която има 
институционална и законодателна рамка, е кооперативната схема, която се 
признава в Закона за кооперациите. За да се постигне потенциалното 
развитие на социалното предприемачество, следва да се определи правна 
и институционална рамка за социалните предприятия и икономиката на 
солидарността и да се комбинира с горепосочената национална стратегия, 
така че да се даде „голям тласък“ на развитието на ССИ в Хърватия.



11-те избрани добри практики се отнасят до различни сектори или области 
на компетенции на ССИ. Първият резултат, показан от анализа, е 
разпространението на практиките, идентифицирани в хранителния сектор, 
по-специално екологосъобразните стоки/услуги (5 практики) и сектора на 
справедливата търговия (2 практики). Сред останалите сектори намираме 
преразпределението, повторното използване и рециклирането (2 практики) 
и една практика в областта на устойчивия начин на живот, биологичното 
земеделие и хранителния суверенитет. Интересно е да се подчертае, че по-
голямата част от избраните практики са съсредоточени върху услугите за 
кетъринг/обществено хранене, което позволява включването на други 
сектори на ССИ, включително и ако има опасения относно известна слабост в 
селскостопанското производство и практики в селското стопанство 
извършвани от предприятия на ССИ.
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И в Словения определението „социална икономика“ е малко познато, а 
широката общественост е по-добре запозната с понятието „социално 
предприемачество“. До януари 2015 г. Министерството на труда, 
семейството, социалните въпроси и равните възможности отговаря за 
сектора, а в момента компетентността е в ръцете на Министерството на 
икономическото развитие и технологиите. Официалните документи се 
отнасят до инициативите в тази област като 

„новаторска форма на предприемачество с високо чувство за отговорност 
към обществото и хората. За социалното предприемачество мотивите на 
бизнеса са насочени към решаване на социални, икономически, екологични и 
други проблеми на обществото по новаторски начин. Основната цел на 
тези алтернативни форми на предприемачество е функционирането на 
пазара, като същевременно се вземат предвид принципите на социалното 
предприемачество: създаване на работни места за уязвими групи от хора и 
осъществяване на социално полезни дейности. Подобно на класическите 
компании, социалните предприятия работят на пазара, с разлика, че 
печалбата обикновено не се споделя между собствениците (и работниците), 
но се връща обратно, за да се подкрепи дейността на дружеството. 
Социалното предприемачество е свързващ фактор, тъй като насърчава 
участието на хората и доброволческата работа и по този начин укрепва 
солидарността в обществото."

В този раздел са разработени някои количествени и качествени 
показатели от информацията, събрана в изследователските доклади, така 
че да се предоставят на читателя съпоставими данни за установените 
добри практики. Качествените индикатори се основават на някои общи 
критерии за ССИ: влияние върху околната среда, социално въздействие, 
участие, споделяне на самоуправление/управление, способност за работа 
в мрежа и внимание към комуникацията и застъпничеството. По 
отношение на количествени показатели, анализът засяга сектори и 
дейности на ССИ, оценки на броя на хората, участващи пряко или косвено 
в практики (служители, членове, доброволци), реализирания оборот от 
извършваните дейностит и съображения за правната форма/ 
неофициалната структура, която са взети от практиките. Чрез тези 
показатели е възможно да се изгради ефективна система за мониторинг и 
оценка на разгледаните практики, с цел не само да се създаде общ 
преглед на актуалните данни, но и да се намерят начини да се укрепи 
процеса за постигане на по-голяма ефективност на анализираните 
компоненти.

Като анализираме различните дейности на идентифицираните практики, 
ние откриваме, че основните референтни сектори на ССИ в тази област са: 
екологични стоки и услуги със силен призив за действие за ангажираност 
към устойчив начин на живот и критично потребление. Дори справедливата 
търговия и селскостопанските и органичните предприятия са добре 
представени, както и практиките за повторна употреба и рециклиране;  
отделено е внимание и на устойчивия туризъм. Няма практики свързани с 
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прякото действие на международното сътрудничество за солидарност към 
етичното финансиране и възобновяемите енергийни източници. Тази 
категоризация е очевидно ограничена и синтетична, имайки предвид, че 
съществуват практики, които осъществяват дейности в няколко от тези 
области.
В този регион не са правени опити за взаимосвързаност между 
организациите на ССИ, за да станат по-устойчиви. Изглежда, че това са 
едни от най-неотложните цели, които трябва да бъдат споделени за 
организациите на ССИ в тази регион. 
Очаква се това проучване да стане фактор, позволяващ по-добро 
сътрудничество и споделен начин на работа, за да се постигне по-голямо 
социално въздействие. Всъщност, единственият опит да се работи 
систематично може да се отчете отчасти в практики, свързани с 
екологично чисти стоки и услуги.

потребление 13%

дистрибуция 9%

производство и обработка 35%

ИКОНОМИЧЕСКИ
ФУНКЦИИ

търговия и услуги 43%

При анализа на традиционните икономически дейности, осъществявани 
от избраните практики, може да се отбележи преобладаване на 
функциите, свързани с търговията и услугите (43%), следвани от 
производство и преработка (35%), потребление (13%) и дистрибуция (9%). 
Този факт е тясно свързан с разпространението на хранителния сектор, 
както беше споменато преди това.

Участие
Анализът на практиките в Източна Европа създава различни начини за 
ангажиране на хиляди хора в ССИ и показва тяхната голяма способност за 
ангажиране. Те изграждат реална алтернативна икономика, способна да 
създаде заетост; да се гарантират права, да се разшири индивидуалната и 
колективна осведоменост относно сегашните социални и икономически 
процеси; да се мисли за общност, съставена от граждани и хора, а не от 
потребители, клиенти и производители. Общо има над 500 души, 
участващи по различни начини, докато над 150 души са пряко или 
непряко наети от ССИ субекти. 
Капацитетът на ангажираност и създаване на работни места е различен 
за организациите на ССИ: например фондация „Българска банка за 
храните“ (БХБ) подкрепя 22 500 души. По отношение на правната форма 
на тези организации, интересно е да се отбележи, че по-голямата част от 
практиките са асоциации, неправителствени организации или фондации 
(3) и кооперативи (3), също частни предприятия (2) и само едно социално 
предприятие. Освен това има и клъстер или мрежи (1 с различни форми).

Както вече беше обяснено за региона на Северна и Централна Европа, 
практиките на ССИ обикновено са насочени към цели на колективния 
интерес. По-голямата част от тези практики са съсредоточени върху 
създаването и развитието на инициативи, посветени на производството и 
обмена на стоки и услуги и те работят в съответствие с принципите на 
сътрудничество, реципрочност, отговорна субсидиарност, устойчивост и 
енергийно-екологична съвместимост. По-конкретно, ако разгледаме 
установените с изследването практики, е възможно да се направи качествена 
оценка на някои показатели за въздействие, свързани с някои критерии. 
Следващата графика показва въздействието на някои стойности в 
практиките. Например можем да отбележим високата стойност, дадена на 
социалния и екологичния аспект в повечето от анализираните практики.

В този регион е важно да се подчертае значителното екологично и 
социално въздействие на практиките. Особено в по-голямата част от 
практиките двата аспекта се извършват едновременно и се комбинират по 
различни начини, но възножно най-висока ефективност. Практиките 
показват и въздействие в работата в мрежа и в самоуправлението, но 
трябва да се отбележи по-голяма слабост в техните компетенции по 
застъпничество и комуникация, които се считат за умерено важни от 
анализираните организации. Тези индикации следва да бъдат взети 
предвид при оценката на евентуални действия за подкрепа и/или обучение 
на по-късен етап от проекта или в неговото продължение. 
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Оборот

Решения срещу икономическата криза

Обмен юг-север

По отношение на оборота, генериран от тези практики, е възможно да се 
направят само общи оценки, защото събраните цифри не са пълни или 
адекватно дефинирани. Във всеки случай става дума за обща икономическа 
стойност от над 2 милиона евро. Това е регионът, който регистрира най-нисък 
икономически обем за сектора ССИ в проценти. Също така в този случай е 
целесъобразно да се прави разграничение между практики, чиито обороти са 
със значителен размер, като този на Българската хранителна банка (БХБ).

Източна Европа е един от регионите, който има по-малко директни отношения 
с глобалния юг. Има няколко практики на ССИ, които имат проектни връзки с 
реалностите на глобалния юг, както и проекти за сътрудничество за развитие. 

Справедливата търговия е модел за различни отношения с много страни от 
юга, в две практики, които се намират в Чешката република „Феър и био 
пражирна“ (Fair & Bio Pražírna) и в Словакия „Лира чоколейт сро“ (Lyra 
Chocolate sro), които имат основна дейност трансформирането на продуктите 
на справедливата търговия като какао и кафе. Зърната кафе произхождат от 
Латинска Америка и Африка и страните на отглеждане Гватемала, Никарагуа, 
Хондурас и Уганда, докато какаото идва от семейни фермери в Колумбия и 
Доминиканската република.

Чрез справедливата търговия е възможно да се води борба с бедността в 
световен мащаб, като се има предвид решаващата роля на съзнателните 
потребители, чиито решения за покупка пряко засягат условията на работа и 
живот на производителите в глобалния юг. Благодарение на визията и 
целите си, справедливата търговия може да се разглежда като мост между 
ССИ и сътрудничеството за развитие.

Дори словенската Скухна или „Словенската световна кухня“ е по някакъв 
начин опит да се изгради мост между мигрантите и бежанците и местните 
общности. Успешното интегриране на мигрантите в приемащите ги общества 
е ключът към максимално увеличаване на ползите от имиграцията. Като се 
има предвид, че готвачи и сервитьори, участващи в проектите, са мигранти и 
бежанци, идващи от различни краища на света, Скухна предлага разнообразие 
от ястия, типични на Централна и Южна Америка, Азия и Африка. 

Те работят по културни условия, но 
също така гарантират конкретната 
стойност на работата си и потока от 
парични преводи, които генерират, да 
установят многобройни връзки на 
сътрудничество и солидарност между 
страните от където идват и общностите, 
в които всъщност живеят.  

По отношение на решенията за продължаващата икономическа и 
социална криза ролята на ССИ в този регион е насочена в различни посоки. 
От една страна, ролята на социалните и солидарно-икономическите 
предприятия се състои в прякото изпълнение на техните мисии, т.е. 
социални и екологични цели, постигнати чрез техните нестопански и/или 
бизнес дейности. Независимо от това, най-големите субекти на 
икономиката на социалната и солидарната система също играят ключова 
поддържаща роля, допринасяйки за по-нататъшното развитие на 
организациите на ССИ на местно равнище. Това включва различни форми 
на финансиране и консултантски услуги, спонсорство, законодателен и 
политически патронаж, обучение и, не на последно място, научни 
изследвания, образование и повишаване на информираността на 
обществото.
Вниманието на много практики към социалното приобщаване е важен 
фактор на отличителния характер на региона.

В Румъния, България, Словения и Хърватия има няколко практики, 
които имат решаващо въздействие върху подкрепата на хората в 
неравностойно положение. Те насърчават заетостта, както и работят в 
образованието и обучението по схема за намеса, която следва да се 
възприеме като модел, който да бъде възпроизведен, за да се приспособят 
дейностите на ССИ към нуждите на териториите. Припомняйки повишава-
нето на миграцията в Европа, е необходимо да се спомене практиката на 
ССИ, промоцирана в Словения, наречена Скухнa (Skuhna) или 
„Словенската световна кухня“. Това е иновативен проект за социално 
предприемачество, който включва както мигранти, както и бежанци. 
Целта му е да допринесе за подобряване на социалните условия на 
мигрантите и бежанците, като същевременно обогатява словенското 
общество. Идеята се основава на връзката между хората около основната 
нужда – храна и хранене. Също така по въпроса за мигрантите и 
бежанците важна роля играе фондацията „Българска хранителна банка“. 
Заедно с класическия си подход за осигуряване на грижи и храна за 

мигрантите, тя създава връзка между хранителната 
промишленост и организациите, предоставящи 
хранителна подкрепа вътре и извън приютите за 
бежанци. През 2014 г. бяха подпомогнати над 3 480 
бежанци, включително над 150 семейства, 
настанени на външни адреси.
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Критични аспекти

Определяне на ССИ

Комуникация и застъпничество

Както вече отбелязахме в качествените цифри, комуникационните и 
застъпническите дейности, извършвани от някои от избраните практики, 
показват слабостта на такова измерение, въпреки че подходите и 
ангажираността варират значително в различните практики. В интерес на 
истината, някои практики разглеждат дейностите за комуникация и 
застъпничество като стратегии за позициониране на пазара в местната 
ССИ. Това поле на действие обаче трябва да бъде значително подобрено, 
когато логиката на солидарната икономика нарасне достатъчно, за да 
промени националната икономическа картина. В тази област на дейност 
взаимодействието между местните власти, университетите и 
обществените организации за МСП и индивидуалната реалност на ССИ е 
от решаващо значение.

Следователно за движение, фирма или организация ще бъде трудно да се 
развие следвайки устойчив модел и да постигне забележим размер.
Това може да доведе до създаването на множество малки предприятия без 
обща мрежа, която ги свързва един с друг. Ето защо е от решаващо 
значение да се свържат инициативи, които работят успешно, да бъдат 
накарани да споделят добри практики на управлението и използването на 
нови технологии за преодоляване на географските препятствия.

Стратегически икономически политики

В повечето страни в този регион не можем да се позовем на обществена 
политика, формулирана според нуждите на различните сектори на ССИ. В 
някои държави неотдавна бяха предприети конкретни мерки за 
регулиране и подкрепа на сектори и специфични дейности на ССИ. 
Първата индикация за непосредственото бъдеще е, че би било много 
полезно за правителствата и местните власти да изготвят и да споделят 
публични регулации, способни да стимулират създаването на нови 
предприятия от ССИ и от друга страна, да насърчават и поддържат 
съществуващите дейности, които много често са оригинални и интересни, 
така че могат да бъдат незабавно копирани в други региони и други 
страни. Няколко от анализираните практики вече дават ценни решения на 
социални проблеми, които трябва да бъдат разрешени и показват най-
подходящите начини за решаване на различните проблеми в териториите.

Възможно предложение, произтичащо от изследването, е да се изработи 
нормативна рамка за ССИ, която да отчита съществуващите и 
потенциалните дейности, като се глежда много внимателно на текущите 
практики в другите европейски страни със сходни културни традиции. Могат 
да се разработят ценни мерки за създаване на работни места за хора в 
неравностойно положение чрез дейности, свързани с устойчивостта на 
околната среда и миграцията.
Тези мерки биха могли да свържат европейските държави директно с 
държави, които все още се стремят да намерят собствена стратегия за 
устойчиво развитие. Съгласно тази правна рамка би могла да се предостави 
пряка подкрепа на ранните етапи на създаване на мрежи и създаване на 
вериги за доставки за предприятията от ССИ, за да се свържат 
съществуващите добри практики, насърчаващи тяхното размножаване и 
хоризонтална интеграция.

И накрая, очевидно е, че тези правни норми действително ще бъдат 
одобрени само ако предприятията от ССИ упражнят подходящ натиск 
в някои сектори, които вече се считат за необходими и неотложни за 
цялата планета, като всички практики, които обръщат внимание на 
проблемите на околната среда и социалното приобщаване.

Според концепцията, приета в ССИ, изследователите съобщават, че в 
региона дефиницията „социална и солидарна икономика“ изобщо не се 
използва. Термините като „социална икономика“ и „социално предприятие“ 
се признават, възприемат се като уместни и дълбоко разбрани. 

Социалната икономика в този регион обикновено се счита за „трети 
сектор“ от формалната икономика, допълвайки „първия сектор“ (частен/ 
ориентиран към печалбата) и „втория сектор“ (обществен/планиран). 
Третият сектор включва кооперативи, взаимоспомагателни дружества, 
асоциации и фондации. Тези организации са колективно организирани и 
ориентирани към социални цели, които са с приоритет над печалбата или 
се връщат към акционерите. Основната грижа на тези организации, като 
общества на хора, а не на капитали, не е да се максимизират печалбите, а 
да се постигнат социални цели (което не изключва реализирането на 
печалба, необходима за реинвестиране).
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Интересни аспекти

Има различни идеи и съображения, които произлизат от анализа на 
установените в този регион практики и изброени в изследването.

Иновативни и екологосъобразни 
роизводствени дейности

Намаляване на потреблението, повторното 
използване и рециклирането може 
да помогне на общностите

Няколко иновационни практики в тoзи регион са свързани с екологичното 
производство на храни и стоки като фактор за социално развитие. 
„Социален клуб фурна“ в България и „Пекарна Конкордия“ в Румъния, в 
допълнение към производството на хляб и хлебни изделия, организират 
културни мероприятия, осъществяват социални и образователни програми 
за младежи и възрастни, нуждаещи се или не. Тези практики популяризират 
социално-професионалната интеграция на младите хора в техните 
общности по различни начини, опитвайки се да извлекат колкото е 
възможно повече от местните суровини (над 80% идват от местния пазар), 
като по този начин намаляват въглеродния отпечатък, като транспортират 
материали от/до много близки дестинации. По този начин количеството на 
емисиите на парникови газове от транспорта е ограничено. В допълнение, 
те работят за възраждането на културните и кулинарни традиции в региона, 
предлагайки качествени и здравословни продукти. С добавената стойност 
на тези продукти клиентите съзнателно участват в създаването на условия 
за достоен живот на хора в неравностойно положение и допринасят за 
общото благосъстояние на местната общност. „Хлебната терапия“ се 
очертава като подходящ, но базов инструмент за социална промяна. 
Следователно икономическата устойчивост на тези предприятия се 
осигурява от производството на хляб, продукт, който се изисква всеки ден и 
възстановяването на стари рецепти го прави привлекателен за хората със 
средни и високи доходи, ценители на традициите.

По същия начин кооперативът РОХ (ROH) в Чехия с кафенето към него и 
Скухна или „Словенската световна кухня“ в Словения захранват иновативни 
процеси на социално събиране чрез алтернативните си услуги за хранене, 
създаващи пространство, където могат да се срещнат хора от различни 
социални групи, да споделят идеите си и да дебатират върху национални и 
глобални въпроси.

Подобни примери са пазарът на селскостопански производители Симпла 
(Szimpla) в Унгария: изключително популярен пазар на справедливата 
търговия в центъра на Будапеща, който дава възможност на местните 
фермери да продават продуктите си на достъпни цени за наем на сергии, а 
местните жители да могат да купуват стоки от производителите. Основната 

цел на проекта бе да предостави на дребните местни производители 
стабилна и евтина възможност да продават продуктите си и да популяри-
зират къси хранителни вериги и местно устойчиво земеделие и не на 
последно място да предоставят на клиентите надежден източник на храна. 

Намаляването, повторното използване и рециклирането - всичко това 
помага да 
съхранява природни ресурси, пространство за депониране и енергия и 
спестява пари. Намаляването, повторното използване и рециклирането е 
най-добрият начин да се помогне на околната среда. Рециклируемият 
продукт се превръща обратно в суровина, която може да се използва за 
създаване на нов и различен продукт. Събирането и продажбата на стоки, 
извлечени от градските отпадъци, е нещо като „естествена“ мярка за 
социална защита и източник на доходи за много обществени групи, които 
са маргинализирани на пазара на труда, особено в периоди на 
икономически трудности. Освен това рециклирането на употребявани 
предмети допринася за намаляването на разпределението на отпадъците, 
като по този начин намалява екологичните кризи в териториите.

В този регион има някои отлични инициативи, които показват елементи на 
социалните иновации: социално кооперативно дружество „Приятелица“ 
(Prijateljica) в Хърватска и „Ателиере фара фронтиере“ (Ateliere fără Frontiere) 
в Румъния. Тези две практики разглеждат въпроса за социалното 
приобщаване и околната среда, насърчават наемането на хора с 
увреждания и други социално изключени лица чрез производството и 
продажбата на изделия от глина, гипс, рециклиран парафин и текстил или 
чрез събиране, повторно използване, рециклиране електрическо и 
електронно оборудване. По този начин кооперативите активно допринасят 
за устойчивото развитие на местните общности, опазването на околната 
среда и намаляването на бедността и подобряват самочувствието и 
качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства. 

се намали количеството отпадъци, които изхвърляме. Това 
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Устойчивост на дейностите

Иновативни инициативи за 
социално приобщаване

По отношение на хранителните отпадъци трябва да сме наясно, че 
повечето хора не осъзнават колко храни изхвърлят всеки ден – от 
неизядени остатъци до развалени продукти. Около 95% от храната, която 
изхвърляме, завършва в депа за отпадъци или в екарисажи. През 2015 г. 
сме унищожили над 37 милиона тона хранителни отпадъци в световен 
мащаб. Веднъж оказала се в депата, храната се разлага, за да произведе 
метан – мощен парников газ, който допринася за изменението на 
климата. Една от избраните добри практики – фондация „Българска 
хранителна банка“ – работи за намаляване на тези хранителни отпадъци, 
като ги използва като средство за развитие.

Както беше подчертано в Средиземноморския регион, всички анализи и 
изброени в изследването практики имат важно въздействие върху 
глобалната и местната устойчивост. Повечето от тези реалности всъщност 
са екологични, социални и икономически устойчиви. Те не използват 
химически вещества, генетично модифицирани организми, те са с малък 
мащаб и не са ориентирани към максимизиране на печалбата, а за 
задоволяване на нуждите на хората и природата. Градското селско 
стопанство насърчава едно силно преоткриване на самоорганизацията и 
самоуправлението, като тези нови инициативи също представляват силен 
елемент на социалното приобщаване. Фермерският пазар „Симпла“ в 
Унгария е чудесен пример за междусекторно сътрудничество, 
насърчаващо ССИ, който дава силно послание към други участници, 
подчертавайки предимствата на подхода на участие. Проектът активно 
допринася за устойчивото развитие на дребните селскостопански 
производители и местните общности, насърчава понятието за къси 
хранителни вериги и местно, устойчиво земеделие и осигурява на 
клиентите надежден хранителен източник. Всичко това насърчава и 
култивира опазването на околната среда и намаляването на бедността. 
Избраните примери показват, че инициативите за ССИ изискват високо 
ниво на политическа зрялост и капацитет на визията и стратегията.

В този регион ролята на справедливата търговия е подчертана в 
практиките на Чешката република ( Феър и био пражирна“) и в 
Словакия ( Лира чоколейт сро“), които са насочени към продуктите на 
справедливата търговия, както и към трансформацията, както и към 
социалното предприемачество. 
С наемането на хора с увреждания, „Феър и био пражирна“ е пример за 
добра практика в тази географска област.

„
„

Съзнателната връзка с глобалния юг прави практиката изключителна 
предвид сегашните преобладаващи условия в Чешката република, където 
социалните предприятия се чувстват отговорни само за развитието на 
територията, в която оперират. Чрез насърчаването на създаването на 
мрежи и организация между малките местни производители, поставянето 
на по-висока стойност на труда и опазването на околната среда и 
приканването на потребителите да вземат отговорни решения за покупки 
като част от ежедневието, справедливата търговия дава по-силна 
подкрепяща основа на отношенията, производство, продажби и 
потреблението.
Важно е да се отбележи, че след повече от четиридесет години от първата 
практика този сектор все още се разширява и към нови страни, където сега 
представлява нова формула за сътрудничество с южното полукълбо (често 
съставена и обогатена в различни страни). По този начин могат да се 
установят вътрешнонационални взаимоотношения, така че да се разширят 
групите на солидарност в международните търговски потоци.
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По света
Контекст на ССИ в страните с добри практики

 
13 Национален секретар на солидната икономика (SENAES), Солидарната 

икономика в Бразилия: национален анализ на данните (2013 г.)

Този регион включва страни, които са много различни една спрямо друга и 
с различни културни традиции, по този начин дори когато някои икономи-
чески проекти изглеждат сходни, те могат да имат малко сравнимо 
съдържание. Например в Латинска Америка понятието „икономика на 
солидарност“ предполага различна перспектива, спрямо „социалната 
икономика“, така както тя е определяна в Европа, за да се определят 
подобни дейности. Докато европейската парадигма се съсредоточава 
върху организационни форми (кооперативи, взаимоспомагателни 
дружества, асоциации), Латинска Америка се съсредоточава върху 
същността, а именно върху това как различните участници могат да бъдат 
ангажирани в икономиката. Солидарната икономика в тази перспектива е 
алтернативна форма на икономика чиято теория и практики са силно 
свързани със социалните и икономическите промени.

Тази конкретна визия имаше силно развитие, когато Боливия, Бразилия, 
Еквадор и Венецуела бяха управлявани от сили, тясно свързани с 
популярните движения. Боливия изглежда е добре организирана и със 
силно институционално присъствие на ССИ като цяло. Има общностни 
икономически дейности признати от държавата (по-специално, че 
принадлежат към Оекас (Oecas) и Оеком (Oecom), като често се провежда 
събирането и анализирането на данни, проверяват се редовно политиките 
и процесите в отрасъла и многогодишните планове подпомагат интервен-
циите и регулирането. В Бразилия, една от най-активните и напреднали 
държави по отношение на ССИ, първите практики на ССИ са започнали 
още в началото на 80-те, а секторът е получил политическо внимание още 
в началото на 90-те, но чак в средата на 90-те години икономиката на 
солидарност бе изрично призната и възстановяването на предприятията 
започна да се мултиплицира, тъй като предприятията се управляват 
пряко от служителите. Един от най-ефективните субекти за подкрепа, 
което работи и като координатор, е форумът Бразилски форум на 
солидарна икономика (FBES) – пространство за популяризиране на 
гражданското общество, с подкрепата на публично финансиране, което 
свързва производители, предприятия, сдружения, неправителствени 
организации и техните мрежи.

Бразилия е страната, която осигурява най-различни публични мерки за 
насърчаване на икономиките на солидарността. Първата практика е по 
инициатива на университета в Порто Алегре с подкрепата на местните и 
национални правителства. През 2004 г. правителството на Лула Да Силва 
създаде „Секретариата на солидарната икономика“, подчинен на 

Министерството на труда. Този секретариат е създаден с цел да „насърчава 
укрепването и разпространението на икономическа солидарност чрез 
интегрирани политики, насочени към създаване на заетост и доходи, 
социално приобщаване и насърчаване на справедливото развитие“. 
Работата му е да управлява предприятията, бизнес асоциациите, 
търговските изложения, солидарността и мрежите за дистрибуция на 
справедливата търговия. Над 1 милион работници понастоящем 
принадлежат към самостоятелно управляваните предприятия. 
Картографирането, извършено от подминистерството за ССИ, е отчело 
общо 33 518 предприятия в страната между 2004г. и 2013 г. 

В Уругвай движенията за ССИ са имали силен тласък след финансовите 
кризи, които ударят страната през 2001 г. Мрежите за ССИ се състоят от 
неформални групи или малки кооперативи, работещи предимно в сферата 
на занаятите или органичното земеделие, но има и много активни и в 
отговорния туризъм и в справедливата търговия. Голяма част от ССИ в 
страната се състои от ОГО, като асоциации и НПО и университети, които 
подкрепят и популяризират тези практики в териториите. Проведеното 
наскоро картографиране от Републиканския университет идентифицира 
около 600 практики на солидарната икономика (60% от тях неформални, 
40% колективни) и включващи над 5000 души. Има няколко възможности за  
обсъждане с национални и местни институции, а в някои региони има 
местни правителства, които разполагат със специфичен административен 
отдел за подкрепа на ССИ. Първият магазин за органични продукти беше 
открит през 2005 г., а през 2007 г. беше открит първият магазин за продукти 
на справедливата търговия, на следващата година бе създаден национален 
координационен орган за солидарност с цел да се популяризират събитията 
и пазарите на ССИ в цялата страна. Днес движението е донякъде намаляло 
и е по-фокусирано върху органичното земеделие и отговорното 
консумиране. През последните години проблемът със самоуправлението 
отново се превърна в гореща тема за движенията в страната. 

На азиатския континент има огромно разнообразие от практики, а 
движенията на ССИ често са малко познати и силно локализирани. В Индия 
организациите на ССИ, поради принципите, които поддържат, имат голяма 
стойност и значение за големи сегменти от бедно население с ограничен 
достъп до ресурси, особено в столиците, което им позволява да станат 
собственици на малкия си бизнес. Много често чрез колективно участие те 
печелят повече средства за постигане на интересите си пред институциите 
и благодарение на кооперативите и мрежите осигуряват равнопоставеност 

13.
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и лоялно управление на членовете чрез своите системи за управление на 
участието. Социалните и солидарните дейности включват близо 300 милиона 
души, основно организирани в кооперативи, като две трети от тях работят 
в селското стопанство (предимно в производството на захар и млечни 
продукти) и с ограничено присъствие на жени. През 90-те години след 
глобалната динамика на икономическата и финансова либерализация 
беше внесен законопроект, насочен към кооперативния сектор, включително 
тези предприятия, които могат да бъдат свързани със солидарната иконо-
мика, дори и да не са определени като такива. В страната има активна 
дейност в сферата на справедливата търговия и органичното земеделие. 

В Малайзия широкият спектър на ССИ е разделен на четири сектора: 
кооперативи, социални предприятия, етично финансиране и ОГО. 
Последните извършват много често икономически дейности, за да бъдат 
устойчиви. Като цяло инициативите, които принадлежат към сектора на 
справедливата търговия, не се чувстват като част от по-всеобхватно 
движение. Обхватът на инициативите за етично финансиране и взаимно 
признаване, признати от националния регистър, наброява около 3800 
единици, но има много малко данни за извършените конкретни дейности. 
Може да се отбележи, че ОГО, НПО и организациите с нестопанска цел се 
разрастват въпреки закъсненията поради някои ограничителни мерки, 
въведени напоследък. На азиатския континент през последните двадесет 
години се наблюдава ръст на практиките и въздействието на ССИ. 

В Мавриций няма конкретна юридическа или популярна дефиниция, 
която да предполага наличието на концепцията за ССИ. Този регион е 
слабо известен, така че е възможно да се срещнат някои наистина 
интересни практики, които не са идентифицирани или признати, така че 
няма конкретно събиране на данни. ССИ в страната се състои от три 
основни сектора: кооперативи, ОГО, които осъществяват стопанска 
дейност и нестопански дружества. Над 30 различни социално-
икономически дейности се осигуряват от кооперативите. Кооперативите в 
Мавриций и Родригес наброяват 95 012 членове, групирани в 1 052 
кооператива с оборот от около 5,5 млрд индийски рупии (над 70 милиона 
евро). Основните икономически дейности, предприети от кооперативите 
включват производство и търговия със захарна тръстика (10% от 
националното производство), отглеждането на картофи (45%), лук (70%), 
пресни зеленчуци (80%), добитък, риба, собствениците на автобуси, 
потребителски магазини, занаяти, кредити и спестявания. Въпреки че има 
многобройни ОГО и благотворителни институции, които поддържат 
някаква форма на икономическите дейности: като например 
производството на мозайка (асоциацията „Меджик фингърс“ (Magic 
Fingers)), производството на поздравителни картички (Centre d Áccueil de 
Terre Rouge), занаятчийски продукти (Medine Horizons), както и други 
събития за набиране на средства („Каритас“ и други НПО) няма 
систематично регистриране и статистическо отчитане на приходите от 

такива дейности и тяхното използване. Интересни практики се появяват в 
региона свързани със земеделски кооперативи, които инициират процеси на 
преминаване към органично земеделие и под влиянието на вносителите по 
стандарта справедлива търговия, които изискват органично сертифициране 
на все повече селскостопански продукти.

Що се отнася до Палестина, практиките на ССИ се коренят в икономиката на 
механизмите за устойчивост на заетостта и самостоятелната заетост. В 
страната няма концепция за определението за ССИ. Днес палестинското 
общество и икономика се характеризира с хроническа политическа 
нестабилност, икономическа зависимост от окупатора и международни 
донори. Наблюдава се и влошаване на солидарността и социалните 
ценности и модели, както и липсата на ефективни публични политики за 
справяне със структурните проблеми, засягащи икономическите сектори и 
пазара на труда. Въпреки тези тенденции и цялостната ситуация, някои 
добри практики все още могат да бъдат идентифицирани и те представляват 
значителен и интересен опит да се противопоставят и да създадат 
алтернативни начини за производство, ангажираност, създаване на работни 
места, потребление, инвестиции и т.н. Някои практики са: организации с 
нестопанска цел или НПО, работещи в областта на изграждането на 
капацитет, за да засили ролята на кооперативите и неформалните групи, 
работещи в областта на органичното земеделие.

В Тунис практиките, който могат да бъдат отнесени към ССИ, са много 
ограничени, но има структурирано гражданско общество, което е активно в 
различна област, от тази свързана с ценности на ССИ. Според неотдавнашно 
проучване (март 2015 г.) над 18 000 организации работят в сферата на ССИ в 
местните общности, въпреки че не всички трябва да се считат за активни. 
Има поне 80 международни НПО, които които реализират проекти и са силно 
зависими от чуждестранни донори, стремейки се в същото време да създадат 
стабилни работни места и да създават възможности за работа в контекста, в 
който те са ангажирани. Съществува и значителен брой неформални групи, 
които са предимно активни в селските или крайградските райони и във 
вътрешните региони, чиято дейност се оценява на над една трета от 
местната икономика. Най-представените сектори са търговията, занаятите, 
селското стопанство и традиционната гастрономия. Тези организации нямат 
правно признание, но все пак осигуряват приемственост с традиционните 
практики за местна солидарност. И накрая, закон от 2005 г. защитава 
съвместните дейности на предприятията за селскостопански  услуги.

Икономиката на Мозамбик, страна, разположена на югоизточното крайбре-
жие на Африка, до голяма степен се основава на селското стопанство. Смята 
се за една от най-слабо развитите страни в света, въпреки изобилието от 
природни ресурси. В допълнение към земеделските ресурси, като земя, гори 
и вода, тя притежава и минерали, например въглища, природен газ и графит. 
Минералите обаче имат малък принос за цялостното богатство на по-



широкото население, тъй като добивът им ще изисква голяма инвестиция в 
инфраструктурата на страната. Земеделието играе важна роля, това е 
основата на икономиката на страната. 

Понастоящем селското стопанство и риболовът съставляват около 25% от 
БВП на страната. В същото време приблизително 80% от работещите 
мозамбици са заети в селското стопанство, по-голямата част от тях в дребно 
земеделие, обработват земя не по-голяма от един – два хектара на 
семейство. Тези дребни ферми произвеждат почти всички пресни продукти 
на Мозамбик. 

Голяма част от практиките на ССИ са в този сектор, представляван главно от 
кооперативите, които се борят срещу политиките на индустриализация и 
стандартизация на селскостопанския сектор, но потенциалните пътища за 
създаване на устойчив селскостопански модел и подобряване на достъпа 
на хората до храна са много различни и вижданията на хората по този 
въпрос се различават значително. Докато правителството вярва, че 
земеделските корпорации трябва да играят по-силна роля, организациите 
на фермерите и кооперативните асоциации настояват за подобрена 
политическа рамка и повече подкрепа за дребните производители. Залогът 
не е нищо друго освен бъдещето на селското стопанство в страната.

Ето защо неправителствените организации в Мозамбик и асоциациите на 
земеделските производители като „Националния съюз на селяните“ (União 
Nacional dos Camponeses) са изключително критични към ПНИСА (PNISA) и 
Новия алианс за продоволствена сигурност и хранене. Те предлагат 
модели, които поставят в центърат дребното селско стопанство и укрепват 
регионалното икономическо движение, за да превърне суверенитета на 
храните в реалност. 
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Анализ на данните

Сектори

В този раздел са разработени някои количествени и качествени показатели 
от информацията, събрана в изследователските доклади, така че да се 
предоставят на читателя съпоставими данни за установените добри 
практики. Качествените индикатори се основават на някои общи критерии 
за ССИ: влияние върху околната среда, социално въздействие, участие, 
споделяне на самоуправление/управление, способност за работа в мрежа и 
внимание към комуникацията и застъпничеството. 
По отношение на количествени показатели, анализът засяга сектори и 
дейности на ССИ, оценки на броя на хората, участващи пряко или косвено в 
практики (служители, членове, доброволци), реализирания оборот от 
извършваните дейности, както и съображения за правната форма/ 
неофициалната структура, от която са взети практиките.
Чрез тези показатели е възможно да се изгради ефективна система за 
мониторинг и оценка на разгледаните практики, с цел не само да се създаде 
общ преглед на актуалните данни, но и да се намерят начини да се укрепи 
процеса за постигане на по-голяма ефективност на анализираните компоненти. 
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ПРЕОБЛАДАВАЩ СЕКТОР

9-те избрани добри практики са в различни сектори или сфери на дейности 
на ССИ. Първият резултат, показан от това изследване, е преобладаването 
на установените практики в селскостопанския/ хранителния сектор (4 
практики) и екологичното занаятчийство (2 практики) спрямо останалите. 
Сред останалите сектори намираме повторната употреба и рециклирането, 
устойчивия туризъм/пътуване и многосекторни услуги. 

В този регион селскостопанският сектор остава неразделна част от приобща-
ващото развитие, което е по-ефективно за намаляването на бедността в 
сравнение с други сектори. Все пак съществува повишена загриженост, че 
конвенционалната практика на селското стопанство причинява замърсяване 
на почвата и водите, като същевременно изхвърля значителни количества 
парникови газове, намалява биологичното разнообразие и заобикаля 
бедните земеделски стопани, особено в дъждовните региони. Освен това 
качеството и безопасността на храните, произведени в рамките на конвен-
ционалното селско стопанство, все повече се подлагат под съмнение от 
потребителите. Съответно, спешно е необходима фундаментална трансфор-
мация към алтернативни производствени системи, които са по-благоприятни 
за околната среда и климата, включително и за производство на по-безопасна 
храна. Сред схемите за алтернативно земеделие, органичното земеделие 
получи голямо внимание, тъй като секторът нараства с двуцифрени темпове 
през последните десет години. Практиките в този регион дават ясни индикации 
в посока на тези изисквания. Много от тях са процесите на трансформация 
към органично отглеждане и все повече практики в общността се основават 
на качеството на храната и на преките връзки между земеделските произво-
дители и потребителите. Що се отнася до практиките, основани на занаят-
чийските дейности и повторното използване и рециклиране на суровини, 
производства, насочени към съществена консумация, различна от храна, 
тяхното създаване се дължи по-скоро на намаляването на минното дело и 
защитата и създаването на работни места, което е особено важно за доскоро 
индустриални зони. Като анализираме различните дейности на избраните 



практики, установяваме, че основните референтни сектори са: органично 
селско стопанство и храни, справедлива търговия и екологично 
занаятчийство, следвани от критично потребление, повторна употреба и 
рециклиране и многосекторна дейност. Съществуват и практики в 
производствените сектори (стоки и услуги). Тази категоризация е очевидно 
ограничена и синтетична, имайки предвид, че съществуват практики, 
които осъществяват дейности в няколко от тези области. 
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Предвид хетерогенността на контекста, в който функционират установе-
ните добри практики, не е възможно да се правят обобщения относно 
тяхната способност за системно свързване. В страните, където същест-
вуват форми на ССИ в продължение на много десетилетия, т.е. в Латинска 
Америка, наличието на области и други методи за работа в мрежа са 
добре установени. От друга страна в африканския и азиатския контекст, 
където ССИ е донякъде по-нова концепция, опитите за създаване на 
връзки често са на по-начален етап.
При анализа на традиционните икономически дейности, осъществявани 
от избраните практики, се забелязва превес на дейностите, свързани с 
търговията и услугите (44%), следвани от дейностите на производство и 
преработка (17%), потребление (33% (6%). В този регион се отделя по-
голямо внимание на производствените и преработващите дейности, 
които са преобладаващи, в сравнение с другите анализирани географски 
региони.

Анализираните практики от Латинска Америка, Африка, Азия включват по 

различни начини хиляди хора, които демонстрират огромната си 

способност за ангажираност и в същото време способността да изградят 

реална алтернативна икономика, да създават заетост, да гарантират права, 

да разширяват индивидуалната и колективната осведоменост за 

настоящите социални и икономически процеси, мислят за общност, 

съставена от граждани и хора, а не от потребители, клиенти и 

производители. Общо над 100 000 души са въвлечени по различни начини, 

докато прогнозата е за над 558 души наети директно или косвено от тях. 

Това е един от анализираните региони с по-голям брой въвлечени хора, но 

капацитетът за ангажиране и създаване на работни места е различен: има 

практики с малко работни места, докато има други, които могат да включват 

няколко служители или членове като Петит саван кредит сосайати (Petite 

Savanne Cooperative Credit Society), в което работят 274 души или 

Централния кооператив, в който работят 150 души. Друг пример е 

организацията „Национален селски съюз на Мозамбик“ със 100 000 

членове, които са организирани в около 2 500 земеделски сдружения или 

кооператива; тази практика има силно влияние върху общия брой на 

участващите хора, тъй като природата на това популярно движение сред 

фермерите насърчи формирането на широка основа на подкрепа.

По отношение на правната форма на тези организации е интересно да се 

отбележи, че о-голямата част от практиките са кооперативи (4), 

асоциации, НПО или фондации (4) и социални предприятия (1). Освен 

това има и неформалната тунизийска група, избрана за добра практика на  

територията.



Както знаем, тези практики на ССИ са ориентирани към цели на колективния 
интерес. Насърчаването на взаимоотношенията между различните 
предприятия, справедливото разпределение на ресурсите, уважението и 
опазването на околната среда, преследването на социални цели са признаци, 
които присъстват във всички анализирани практики. По този начин тези 
практики са съсредоточени върху създаването и развитието на инициативи, 
посветени на производството и обмена на стоки и услуги. Те функционират 
в съответствие с принципите на сътрудничество, реципрочност, отговорна 
субсидиарност, устойчивост и съвместимост с енергийната и екологичната 
среда. По-конкретно, ако разгледаме практиките, установени с това 
изследване, е възможно да се направи качествена оценка на някои 
показатели за въздействие на някои критерии.

Следващата графика показва въздействието на някои стойности в практиките. 
Например можем да наблюдаваме голямата стойност, която  се отделя на 
социалното и екологичното измерение в повечето от анализираните 
практики. Важно е да се подчертае по-голямото внимание, което се отделя 
на аспекта на управлението, което се изразява в процеси на вземане на 
решения с участието на участниците, обмен на мнения и демократично 
управление. Всички тези практики се опитват да подобрят колективните 
инициативи и способността да работят в сътрудничество между различни 
организации, като в момента на този аспект вече се обръща повече 
внимание, отколкото в други географски региони. Що се отнася до 
въздействието на практиките, дори тук има относителна слабост в 
способността за застъпничество и комуникация, може да се отбележи, че 
някои от тези практики обръщат повече внимание на тези дейности, по-
специално с цел защита на правата на хората, участващи в тях или да 
повлияят на националните политики в техните сфери на интереси, така че 
да се подобри тяхното социално и екологично въздействие.
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ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Що се отнася до приходите, генерирани от тези практики, е възможно да 
се правят само прогнозни оценки, защото цифрите не са пълни или 
адекватно дефинирани, но като цяло говорим за общ икономически 
оборот от повече от 4 милиона евро. Това е регионът с най-висок 

икономически обем. Също така в този случай е целесъобразно да се разгра-
ничат практики, чиито обороти са със значителен размер, като индийския 
случай на „Централния кооператив“, който възлиза на 3 900 000 евро. Също 
така не можем да разглеждаме в този икономически обем приноса на 
„Националния селски съюз на Мозамбик“, който с 2 500 земеделски 
сдружения или кооперативи определено е от голямо икономическо значение.

В глобалния юг нарастваща част от хората в трудоспособна възраст 
намират работа в неформалната икономика, често в условия на несигурни 
условия на труд и остри дефицити на достойни условия на труд. 
Преобладаването на неформалната заетост в много части на света не само 
засяга текущия жизнен стандарт на населението, но също така е и сериозно 
ограничение, което пречи на домакинствата и икономическите единици да 
увеличат производителността си и да намерят изход от бедността. Според 
последните оценки неселскостопанската заетост в неформалната 
икономика съставлява 82% от общата заетост в Южна Азия, 66% в 
Субсахарска Африка, 65% в Източна и Югоизточна Азия (с изключение на 
Китай) и 51% в Латинска Америка. Като цяло, ролята и развитието на ССИ в 
тези страни са от жизненоважно значение, за да се защити по-голямата 
част от тях от бедността, градската маргинализация, високата безработица 
и лошото въздействие на кризата върху околната среда.

ССИ предлага средства за справяне с уязвимата заетост и преодоляване на 
прехода от неформална към формална икономика при условия на достоен 
труд. В рамките на една благоприятна политика и институционална среда 
ССИ може да играе ключова роля за постигането на целта за достоен труд, 
както и съставните елементи на създаването на заетост, социалния диалог 
и трудовите стандарти, свързани, както с правата на работниците, така и 
със социалната закрила. 
Организацията на работещите в неформалната икономика и производителите 
в различни форми на сдружаване и кооперативи може да играе важна роля 
при справянето с пазарните неуспехи. Такива организации могат да улеснят 
достъпа до финансиране, пазарна информация, ресурси, технологии, услуги 
и пазари за подпомагане, и да повишат капацитета на производителите да 
договарят по-добри цени  и доходи. Инициативите на ССИ могат да намалят 
асиметрията на властта и информацията в рамките на трудовите и 
продуктовите пазари и да повишат нивото и редовността на доходите. 
Това е особено важно в сектори като храни и селско стопанство, които 
изпитват световна конкуренция и несигурност. Ниските капиталови 
изисквания, необходими за формирането на някои видове кооперативи, 
могат да бъдат от полза за неформалните работници, които искат да се 
занимават с предприемачески дейности. От обща гледна точка 
кооперативите са сред най-големите работодатели в  много страни в 
глобалния север и юг.
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14 Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), La Economía Solidaria en 
Brasil: un análisis de datos a nivel nacional (2013)

Обмен юг-север

Институциите за солидарно микрофинансиране и групите за самопомощ 
често улесняват достъпа до онези ресурси, които са от съществено 
значение за стартиране и развитие на дейности, генериращи доходи. 
Икономиката на солидарността, например, процъфтява през 90-те години в 
Латинска Америка, когато тези страни са изправени пред икономическа 
криза и високи нива на безработица. Хората, търсещи алтернативни 
източници на доходи, започнаха да се обединяват в групи, кооперативи и 
асоциации. Моделът не е добре познат, но осведомеността нараства и 
Бразилия се очертава като лидер на това ново движение. Сега страната 
има 20 000 предприятия, работещи в рамките на този модел, и според 
правителствено проучване в ССИ работят 1,8 милиона души. В Бразилия 
опитът на „Коопамаре“ (Coopamare) в Сао Пауло е посочен като много 
важен пример за инициативата за ССИ, тъй като е пионер, поставящ 
основата за по-нататъшно ангажиране. Днес 5% от хората, заети в ССИ в 
страната, работят в събирателски инициативи. В интервютата, проведени в 
бразилския процес на картографиране, хората признават, че генерирането  
от приходите (основно предизвикателство за 74% от работещите в ССИ) и 
поддържането на конкурентоспособността на пазара (64%) бяха 
идентифицирани като двете основни предизвикателства от страна на 
бразилските работници от ССИ .

В селскостопанския сектор практиките на Боливия, Мозамбик, Мавриций 
и Палестина показват по различен начин как политиките за суверенитет 
на продоволствената политика и агроекологичните практики имат 
потенциала да създадат храна и селскостопански системи, които са 
справедливи и работят в хармония с околната среда. Те поставят акцент 
върху онези, които създават основната част от световната храна: дребни 
земеделски производители. За да разберем защо тази идея е толкова 
отчаяно необходима като част от международната политика за развитие и 
селскостопанска политика и научни изследвания, трябва да погледнем 
нашата сегашна хранителна система, където хранителните и земеделските 
корпоративи имат цялата власт, а производството, обработката и дистрибу-
цията на храната вървят ръка за ръка с експлоатацията на хората и околната 
среда. Въпреки ендемичната бедност и глада в страната, малките фермери 
в Мозамбик проправят пътя по този въпрос, както се доказва от много 
ефективни практически казуси. Като част от колективните земеделски 
сдружения, от организациите на производителите и от политически кампании, 
те упражняват правото си да организират своите селскостопански системи 
по начин, който им позволява да живеят достойно и да се хранят. По този 
начин те се справят с предизвикателствата на глада и бедността, както и с 
опустошителните последици от изменението на климата в страна, чиято 
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икономика е силно зависима от селскостопанския сектор. Въпреки доказаната 
ефективност на агроекологичните методи, които позволяват на фермерите 
да възвърнат автономността си и да се адаптират, за да защитят местната 
екосистема, така че да се ограничат щетите върху околната среда и наличните 
ресурси, тяхното правителство все още насърчава индустриалното земеделие, 
което обслужва интересите на агробизнеса. В сдруженията на производителите 
фермерите се организират, например, да осигурят достъп до земята си или 
дори да разширят районите, които използват за селско стопанство. Като си 
помагат взаимно в отглеждането и споделянето на ресурси и инструменти, 
като например регионално адаптирани семена, членовете на асоциацията 
„Националния селски съюз на Мозамбик“ могат да подобрят стандарта си на 
живот. Местната храна се подобрява и благодарение на увеличаването на 
доставките на годни за консумация  продукти. Този модел е успял чрез 
прилагането на адаптирани, агроекологични практики на култивиране, 
които включват използването на органични торове и избягването на 
химически и токсични пестициди, както и нерегулирано унищожаване и 
изгаряне. По-голямата част от тези техники се тестват върху демонстра-
ционните полета на асоциациите заедно с всички членове, които след това 
прехвърлят практиката в собствените си полета, така че методите да се 
предават независимо от „фермер на фермер“. Асоциациите също така 
помагат за създаването на независими производствени съоръжения, както и 
за нови местни и регионални пазари за продукти. Това позволи на членовете 
да преминат от земеделие само за оцеляване към генериране на доходи, 
като продават своите излишъци, до голяма степен независими от помощта на 
донорите и външните проекти. Други интересни предложения за „решаване 
на кризи“ в местната търговска област възникват в контекста на Малайзия и 
Тунис. Както неформалната икономика, така и формалната разчитат на 
местни търговски канали, които зависят от вноса на стоки, за да увеличат 
приходите, но също така създават форми на съпротива срещу нахлуването 
на чуждестранни продукти, които са конкурентни, но предлагат много малко 
от гледна точка на социалното и екологичното качество на производство, 
като по този начин осигуряват малко предимства за местната икономика.

Само три от избраните практики в тази област имат преки контакти със 
северното полукълбо и осъществяват проекти за справедлива търговия. 
Справедливата търговия определено играе важна роля в справянето с 
разнообразни различия в развитието в много страни от Глобалния юг и може 
да се разглежда като голяма сфера на ССИ, например в Мавриций, Боливия и 
Малайзия, където вместо това се разглежда като част от сътрудничеството за 
развитие. Както се подчертава в някои от изследванията, „целите на 
повишените надценки, платени за продуктите на справедливата търговия, са 
за да се подобрят лошите условия на труд, да се повишат заплатите, за да не 
бъдат хората и общностите бедни, да се сложи  край на използването на 
детски труд и да се ограничи вредата за околната среда.
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Критични аспекти
Определяне на ССИ

Комуникация и застъпничество

Визия и икономически стратегии

Някои от тези цели се постигат само благодарение на по-високите цени, 
които получават производителите, и чрез надценките, предназначени за 
проекти на общността. Другите цели са част от договора за сертифициране. 
Участващите фермери, например, трябва да запишат децата си в училище. 
Това гарантира, че те получават образование, но също така не работят на 
полето“ . Чрез своите механизми справедливата търговия успява да увеличи 
стабилността на дребните земеделски стопани по много различни начини: 
„Първо, по-високите цени, платени на земеделските стопани, осигуряват по-
голяма финансова стабилност. Второ, системата за справедлива търговия се 
стреми да създава и укрепва дългосрочни връзки между производители и 
купувачи. Очаква се купувачите да се включат в нещо повече от краткосрочни 
опортюнистични отношения. Трето, системата има за цел да предостави на 
фермерите по-голям достъп до кредити. От купувачите се изисква да предо-
ставят първоначален кредит – до 60% от крайната цена – ако производителите 
изискват подкрепа. Също така, кооперативите често предоставят кредити на 
своите членове, с част от надценката, която често се използват за тази цел. 
Четвърто, ценовата граница гарантира минимална цена, под която сертифици-
раният продукт за справедлива търговия не може да бъде продаден“ . 
„Може би най-важният инструмент, чрез който справедливата търговия има 
за цел да осигури по-голяма стабилност на земеделските стопани, е ценовата 
граница, която трябва да осигури предпазна мрежа за земеделските стопани 
в случай, че цените паднат значително. Въпреки че цената на продуктите, 
продавани под знака на справедлива търговия, гарантира, че е равна или 
по-висока от ценовата цена, няма гаранция, че те ще могат да продават 
кафето си като справедлива търговия. Известно е, че определянето на цена, 
която е под пазарната цена, води до излишно предлагане на продукта. 
Когато ценовата граница е фиксирана, има вероятност това да се случи и 
количеството доставени продукти за справедлива търговия е по-голямо от 
търсеното количество“ .

Други добри практики в Мозамбик, Мавриций и Боливия се занимават с 
международно сътрудничество и общото между тях е, че имат подкрепа за 
проекти за устойчиво земеделие както в северното, така и в южното 
полукълбо. Някои проекти всъщност започват като земеделски алтернативи 
на север, но след това се предлагат и се прехвърлят в страни от Глобалния 
юг със специфични споразумения за сътрудничество, особено по отношение 
на техниките и най-напредналите култури и се противопоставят на 
процесите на замърсяване на околната среда в селското стопанство. 
Практиката на отговорен туризъм, в Уругвай, вместо това е възможност за 
културен обмен между севера и юга чрез устойчивите туристически 
маршрути, които стават повод за нови начини да се срещнат, да се 
запознаят, както и за взаимна помощ за много маргинални общности.
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За повечето страни в този регион не можем да открием цялостна
обществена политика, формулирана според нуждите на различните
сектори на ССИ. В някои държави неотдавна бяха предприети мерки за 
адаптиране и подкрепа на някои от въведените дейности. Би било много 
полезно за правителствата и местните власти да подготвят и да споделят 
правна рамка, която да стимулира, от една страна, създаването на нови 
организации и, от друга страна, да насърчава и подкрепя съществуващите 
дейности, които биха могли да играят ролята на модел в други региони и

Изследователите съобщават, че в този регион „социалната и солидарна 
икономика“ като концепция се разглежда по различен начин. Термините 
като „икономика на солидарността“ и „кооператияи“ в Латинска Америка са 
по-релевантни, отколкото в Африка и Азия, където „социалната икономика“ 
или социалното предприятие "са признати, уместни и разбрани от широката 
общественост. Всички структури на ССИ, опериращи на тези континенти, се 
коренят в контексти, чиито характеристики се различават значително, 
въпреки че всички те споделят същия ангажимент за задоволяване на 
социалните потребности и допринасят за местното развитие на общностите. 

Положителните резултати на ССИ в тези региони не са добре известни на 
широката общественост, като се има предвид, че въпросът често се 
пренебрегва от основните медии и не се разглежда по подходящ начин при 
провеждане на кампании. Освен това публичните администрации често не 
осигуряват адекватна подкрепа за осъществяване на информационни и 
образователни дейности, а новопоявяващите се социални предприятия се 
борят да запазят присъствието си на пазара. Трудностите, пред които са 
изправени тези практики, трябва да бъдат отбелязани при изграждането на 
комуникационни кампании за борба с негативните ефекти на някои 
политики върху околната среда, където те работят и в същото време да се 
идентифицират нови форми на производство, разпространение и 
потребление, които да позволят на местното население да постигне 
достоен доход и възможности за добра работа и участие на пълно работно 
време. За тази цел комуникационните и застъпнически дейности следва да 
бъдат значително засилени и подкрепени от съвместните усилия на 
различни субекти като местните власти, университетите, публичните 
органи, МСП и организациите на ССИ, за да може да се постигне по-силно 
въздействие на национално равнище.
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Интересни аспекти

Има няколко съображения и идеи, които могат да бъдат подчертани 
от данните, които се появяват в този регион.

Политики, които подкрепят хранителния 
суверенитет и агроекологичните практики

други страни: практиките на ССИ вече предоставят ценни решения на 

социални въпроси, които могат да бъдат адаптирани за справяне с 

териториалните особености. 

Интересен урок, научен от опита на избраните практики, е значението на

дългосрочната работа с местните общности при разработването на 

цялостно алтернативно предложение за икономическите модели. 

В страни, които търпят реален икономически натиск от страна на 

международните капитали, които продължават да предлагат обичайния 

бизнес и финансират дейности за сътрудничество за развитие, 

изпълнявани по традиционни и неподходящи начини на намеса, 

конкретните практики и борбата на местните общности, подкрепяни от 

правителствата, могат да стимулират промяна играейки положителна 

роля в социалните и икономическите автономни и самоопределящи се 

иновационни процеси.

Ключовият път към успеха е този, прокаран от местните общности, които 

могат да покажат и изпробват подходящи подходи на сътрудничество за 

развитие и да разработят устойчиви инструменти, за да създадат 

привлекателни и устойчиви връзки на солидарност между Севера и 

Глобалния юг, за да запазят природните ресурсите и наследството, както и 

да насърчават икономически дейности, които поддържат в дългосрочен 

план реална стратегия за местно развитие. 

Това ще изисква правителствен капацитет за разработване на политики и 

стратегии, които позволяват на такива участници да бъдат протагонисти 

на тези процеси, както и да следят съвместно за изпълнението на всяка 

намеса, за да се избегнат грешките. Тези идеални условия са далеч от 

постигане във всички страни от региона, но идентифицирането на такива  

въпроси представлява първата стъпка за намиране на подходящи 

решения в зависимост от конкретните условия.

Методите, които индустриалното земеделие използва за обработка на земята, 
изтощават почвата, намаляват биологичното разнообразие и произвеждат 
големи количества метан, азотен оксид и въглероден диоксид, като по този 
начин допринасят за изменението на климата. Продължаването на подкрепата 
за системата за промишлено производство на храни може да бъде опасно за 
всички тези страни, които биха се възползвали по-скоро от по-висока степен 
на независимост от многонационалните вериги за доставки. Дори и днес, 
приблизително 1,7 милиарда дребни земеделски стопани са отговорни за 
производството на по-голямата част от храната на света, която те правят в 
само половин милиард земеделски стопанства. Това означава, че ако искаме 
да задоволим хранителните нужди на хората както сега, така и в бъдеще, по 
начин, който е социално справедлив и екологично устойчив, изискванията и 
нуждите на дребните производители трябва да бъдат в основата на 
абсолютно всички форми на селскостопански, търговски и развойни политики.
Основен елемент от това би било признаването на начина, по който техните 
практики допринасят за устойчивата хранителна система – т.е. чрез 
хранителния суверенитет и агроекологичните методи – и застъпвайки тези 
мерки на всички политически равнища.

Поради това е важно да се отбележи, че всички анализирани практики се 
основават на алтернативна икономика и проекти за органични продукти и 
методи за ценообразуване, които отчитат нуждите на земеделските стопани, 
производителите и потребителите. Всъщност стратегиите и политиките, 
които бяха открити в тези практики, са вдъхновени от принципите на 
суверенитета и агроекологията на храните. Застъпничеството за суверенитет 
на храните означава да се стремим да накараме хората да осъзнаят тяхното 
право на здравословна, подходяща от културата и устойчиво произведена 
храна. Това включва страни, региони и преди всичко местното население да 
може самостоятелно да избира оперативните аспекти на своите 
селскостопански и хранителни системи, вместо да оставя тези решения на 
глобализираните пазари и интересите на мултинационалните корпорации. 
Тази концепция поставя хората, които произвеждат, обработват и консумират 
храна в центъра. 
Справедлив достъп до ресурси като земя, вода, семена и биологично 
разнообразие са основата за гарантиране, че домакинствата са в състояние 
да произвеждат социално справедлива и екологично устойчива храна. 
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Намаляване на потреблението, повторното 
използване и рециклирането може да помогне 
на общностите и да пребори бедността

Защитата и стимулирането на местните пазари на храни – вместо едностра-
нен преход към глобалния пазар – е ключов елемент от дългосрочната 
стратегия за ефективно справяне с глада и бедността. 
Устойчивото развитие на местното производство и преработка на храни 
би изисквало прехраната на селските райони да бъде запазена и да бъдат 
създадени нови възможности за заетост. Това също означава политическо 
противопоставяне на хранителната и селскостопанската система, която 
експлоатира хората и околната среда. 
Агроекологията е едновременно движение, включващо доказани селско-
стопански практики, както и научна дисциплина, която разглежда устойчи-
вия дизайн на селскостопанските системи. Често се бърка с екологичното 
земеделие или с идеята за „устойчива интензификация“ (т.е. производство 
на повече с по-малко ресурси). Концепцията за агроекология се основава 
на богатството на опита и традиционното познание на дребните фермери. 
Следователно агроекологията не е подход „еднообразен пасващ на всички“; 
вместо това се основава на идеята, че агроекологичните системи са 
сложни и се различават от място до мястото. 

Всички разгледани практики в Мозамбик, Палестина, Боливия и 
Мавриций се сблъскаха с въпроса за устойчивото земеделие и местния 
суверенитет. Тези практики се характеризират със същия избор, работещ 
и в различен контекст: те поставят в центъра на стратегиите за развитие 
социалните участници за местна промяна, инвестират в селското 
стопанство и укрепват връзката между местното производство и местното 
консумиране, изграждат доверие и реципрочни знания сред вече 
съществуващите проекти в тази област в различните региони, насърчават 
местната и национална среда на политическо и правно равнище за тези 
видове организации.

Намаляването на потреблението, повторното използване и рециклирането 
може да помогне на общността и на околната среда чрез спестяване на пари, 
енергия и природни ресурси. Най-ефективният начин за намаляване на 
отпадъците е те да не се създават на първо място. Създаването на нов продукт 
изисква много материали и енергия, суровините трябва да бъдат извлечени 
от земята и продуктът трябва да бъде произведен, след това транспортиран 
до мястото, където ще бъде продаден. В резултат на това намаляването на 
потреблението и повторното използване са най-ефективните начини, по 
които можете да запазите природните ресурси, да защитите околната среда 
и да спестите пари. Понастоящем повторната употреба и рециклирането 
играят основна роля в справянето с световната екологична криза. 

Докато милиони тонове отпадъци се генерират от нашето потребителско 
общество, без подходящо окончателно изхвърляне и третиране, става 
крайно необходимо да се справим с проблема в началото на цикъла на 
изхвърляне на отпадъци. При тази перспектива социалната икономика по 
темата трябва да разгледа два основни проблема: от една страна съзнанието 
на потребителя, което би могло да помогне, чрез намаляване на производст-
вото на отпадъци и разделянето им у дома. 

От друга страна трябва да обмислим цикъла на отпадъците, след като е бил 
навън, на пазара за повторна употреба и рециклиране. В този смисъл 
важна роля играе сметосъбирача на отпадъка: най-малко 4 милиона от тях 
са организирани в сдружения и кооперативи. В този регион има отлична 
инициатива, която работи върху тези принципи, като същевременно 
насърчава големи социални иновации: кооператива „Коопемаре“ в 
Бразилия – и, общо казано, ССИ инициативи на сметосъбирачи на 
рециклируеми материали. Дейностите на кооперативите на сметосъбира-
чите, като „Коопемаре“, са от основно значение за икономическото и 
екологичното развитие. Рециклирането на отпадъците е много важна 
задача, тъй като това е алтернатива на много по-малко екологично устой-
чиви практики, като заравяне на отпадъците в почвата или изгарянето им. 
Според правителствената агенция ИПЕА (IPEA) 80% от всички рециклирани 
отпадъци в страната са събрани от сметосъбирачите на рециклируем 
материал, които по този начин изпълняват много важна роля за устойчи-
вото развитие в страната. Овластяването, разглеждано като трансформация 
на обществените отношения, за да се даде възможност на досега изключе-
ните хора, се разглежда като основен принос на сметосъбирачите в секто-
рите на ССИ. „Коопамаре“ играе специална роля за движението на смето-
събирачите, тъй като това е пионерската инициатива за осигуряване на по-
добри условия на труд, по-добри цени за продадените материали, както и в 
борбата за правата и социалния статус на сметосъбирачите. Тази практика 
е интересна, защото представлява добър пример за това как една 
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Устойчивост на дейностите

Самостоятелно управлявани и 
колективно притежавани инициативи

Равенство на половетестратегия, която включва този тип работници, може да бъде от решаващо 
значение за намаляването на бедността, една от основните цели на 
повечето правителства през последните години. Най-важната област на 
политиката в последно време, когато влиянието на сметосъбирачите е 
решаващо, е новият закон за твърдите отпадъци, който е изготвен по 
метода на участие, като сметосъбирачите са най-влиятелната група. 

В Бразилия законът, произтичащ от процеса на участие през 2010 г., не 
само включва сметосъбирачите в изготвянето му, но и ги разглежда в 
изпълнението на политиките. Законът за твърди отпадъци е стимулиран 
от национален закон (№ 12 305 от 2 август 2010 г.) и разглежда принципите, 
целите, инструментите и директивите за интегрирано управление на 
отпадъците, включително отговорностите на създателите на отпадъци и 
публичните структури.

Всички тези изследвания, анализирани и избрани в изследването, имат 
важно положително въздействие върху устойчивостта. Повечето от тези 
реалности всъщност са екологично, социално и икономически устойчиви, 
те избягват химическите вещества, генетично модифицираните организми. 
Те са с малък мащаб и не са ориентирани към максимизиране на 
печалбата, а към удовлетворяване на хората в нужда, които искат храна, и 
към нуждите на природата. Те сами определятначина и управлението и 
работят съобразно способностите и възможностите на участниците. 

В този регион много от установените практики са колективно притежавани 
и се поставя специален акцент върху общността в тяхната работа. В 
различните страни се използват различни термини, които се отнасят до 
структурите за колективна собственост и управление, но всички считат, че 
подходът им е насочен към хората и е демократичен. Като се има предвид, 
че демократичната и колективната собственост и управление са основна 
ценност на ССИ, въпросът повдигнат от анализа на практиките е дали да 
се включат самостоятелно наетите предприятия в по-широката категория 
на ССИ, когато такива предприятия са съобразени с принципите на ССИ, но 
оперират в други сфери на дейност като транспортни услуги, туристически 
услуги, почистване и т.н.  

Основна ценност за ССИ е равенството между половете, както по отношение 
на заплатите, така и на насърчаването и подкрепата за кариерното развитие. 
В този регион се отделя специално внимание на тази ценност. В случая на 
„Коопамаре“ в Бразилия, важен фактор за неговото трансформативно въздей-
ствие се отнася до пола. Бразилският зам-министър за ССИ, Пол Сингър 
(Paul Singer), заяви в интервюто, направено по повод на това изследване, че 
днес „жените са авангардът на движението“. Такъв е случаят особено със 
сметосъбирачите на рециклируем материал, които според Сингър са около 
70% жени. В случая на „Коопамаре“, една от интервюираните заинтересовани 
страни съобщи, че 62% от работниците са жени, които са основните поддръж-
ници на бизнеса, тъй като те са по-склонни да останат в бизнеса от мъжете. 
Един от интервюираните по-нататък обясни, че като се имат предвид 
специалните нужди на някои жени – като например отделяне на известно 
време за грижи за членовете на семейството – организацията на ССИ е 
много по-благоприятна, отколкото в конвенционалните фирми. Подобно 
разглеждане на равновесието между професионалния и личния живот може 
да бъде важна причина за по-активната роля на жените. 

Също така в Боливия благодарение на демократичните структури на 
кооператива „Агрокайн“ (Agrocaine) жените ефективно участват в обсъжда-
нията и вземанията на решения и имат същата тежест като мъжете в процеса 
на вземане на решения. Практиката допринася за оценяването на местната 
продукция от местните хора и туристите, като по този начин се подпомага 
поддържането на връзката между тези хора и тяхната земя и в резултат 
ограничаване на миграцията между селските райони. 

В Малайзия практиката „Х. Гаре“ (H.Gareh) е търговска марка, която предста-
влява местното знание на жените-тъкачки от общността Ибан (Iban) в Рума 
Гари (Rumah Garie). Тази търговска марка е създадена с намерението да 
запази традиционните права върху интелектуалната собственост на произ-
веденията на пуа кумбу (pua kumbu), традиционния тъканен текстил на 
Ибан. Тази организация включва 35 активни тъкачи, които произвеждат 
натурално боядисан текстил по традиционен начин, известни като пуа, 
изтъкани на стартов стан, всички направени ръчно. Те не са наети, а 
работят самостоятелно и са свободни да идват и да си отиват. Решенията в 
рамките на общността се вземат колективно въз основа на фокус групова 
дискусия, която претегля всяка възможност, особено за определяне на 
цените, стойността и обема. Неквалифицираните тъкачи са чираци и се 
обучават от опитен майстор тъкач. 
Увеличаването на правата на жените в общността на Ибан Рума Гари се 
подкрепя от непрекъснат приток на приходи и справедлива цена на пуа 
кумбу чрез продажбата на текстилните изделия.
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Запазване на наследството и културатаМестни пазари

Местните проекти винаги са (и по много различни начини) форма на 
съпротива срещу огромните сили на международните пазари, за да 
защитят законните права на хората, участващи в работните практики, да 
определят бъдещето им. Но местен не означава непременно малък, слаб 
или ограничен в определен контекст. Тази концепция отчита нуждите и 
границите на определена територия и предполага пълното спазване на 
социалната и икономическата динамика, която я характеризира. 
Добър пример за това се предлага от практиката, анализирана в 
Малайзия, където жените тъкачи също са свързани с директна пазарна 
платформа rhgareh.com, където техните пуа кумбу могат да бъдат 
разгледани и поръчани. 
Истинските пуа кумбу са високо ценени на отвъдморските пазари, но на 
местно ниво не се признава подходящо ценово равнище, защото 
неговата комерсиализация страда от нелоялна конкуренция от продукти, 
които са боядисани химически и механично, продавани на изгодни цени, 
представяни за автентични на местния пазар и туристически пазари. 
„Справедлив дял“ в контекста на тази бизнес структура е алтернативен 
подход към конвенционалната търговия и справедливата търговия, който 
се основава на партньорство в рамките на веригата за доставки, която 
включва доставчик на суровини, тъкачи и изследовател като дистрибутор 
и планиращ пазара. 
Ролята на изследователите е от решаващо значение във веригата на 
доставки, тъй като тъкачите са слабо образовани, нямат опит за работа в 
мрежа и разбиране за достъп до по-широка платформа за маркетинг. 
Чрез изследване и работа в мрежа изследователят изгражда екосистема 
да подобри производството на тъкачите, да подобри качеството и 
използването на пуа кумбу като суровина чрез обратна връзка и пазарни  
изисквания. Целта на този проект е да осигури на тъкачите възможността 
да бъдат независими и да имат пряк достъп до пазара. 

В Индия избраната практика на островите Андаман и Никобар – 
„Централно кооперативно маркетингово дружество“ – е първото и 
единствено централно племенно кооперативно дружество на територията 
и оперира в няколко различни области: маркетинг, потребителски стоки, 
дребномащабни индустрии, риболов, транспорт, кредит, надзор, 
кооперативно образование и обучение, пощенски услуги, туризъм, 
строителство, развлекателни дейности и др. 
Това означава локален интегрален пазар от особен интерес за 
обществото, но до голяма степен се контролира от кооперативни 
предприятия, които се справят с широк спектър от нужди, натрупващи 
огромни приходи и разпредещи ги по равно в общността.

Отговорният туризъм спазва принципите на социалната и икономическа 
справедливост и упражнява пълно зачитане на околната среда и нейните 
култури. Признава централната роля на местната приемаща общност и 
нейното право да действа като главен герой в развитието на устойчив и 
отговорен туризъм. Отговорният туризъм се застъпва за насърчаването на 
положителното взаимодействие между туристическата индустрия, местните 
общности и пътуващите. Този вид развитие на туризма изисква 
информирано участие на всички заинтересовани страни, както и силно 
политическо ръководство, за да се осигури широко участие и изграждане 
на консенсус. 

Практиката, описана в Уругвай, постига тези цели и е добър пример за това 
как отговорният туризъм може устойчиво да превърне местния контекст в 
предоставянето на възможности на местните общности да се свържат със 



Основно изследване – Заключения 54

Справедлива и солидарна търговия и 
международни права за хранителен суверенитет 

Заключения
Развиващи се модели, 
които работят

Иновативно земеделие

света, без да губят своите културни ценности, своята идентичност и правото 
да решат съдбата на техните територии. Търсенето на този вид туризъм 
нараства в световен мащаб и докато туристическите агенции не се интере-
суват от това да се работи за местното развитие на жителите или да им се 
дадат справедливи облаги, мрежата за отговорен туризъм може да расте и 
да бъде устойчива, като пряко свързва живота им с тези туристи. 

Има положителни икономически и културни външни въздействия в 
териториите, практикуващи отговорен туризъм. Икономически маргина-
лизираните домакинства могат да разнообразят своите дейности, като 
приемат туристи, както и да оценят и ценят своето културно наследство и 
традиции, като ги споделят със заинтересовани гости. 

В този контекст е необходима законова рамка, която да позволи на 
домакинствата да напуснат неофициалното измерение и да им помогнат да 
не бъдат унищожени от „екологично промитите“ туристически холдинги, 
които много често са се възползвали от неформалността, за да си възвърнат 
легитимността да построят своите хижи или неустойчиви структури в тези 
крехки екосистеми, изгонвайки всички местни жители или превръщайки 
част от тях от дребни самонаети работодатели и служители. 

Добрата практика, анализирана в Тунис, цели да подобри занаятчийството 
и традиционното наследство в област Касерин чрез запазване и подобряване 
на местните занаятчийски традиции. Тя има за цел също така да организира 
събирането на занаятчийски продукти и да ги продава на територията на 
Касерин, както и извън страната. Дейност, която не само възнамерява да 
отговори на местното търсене, доминирано от туризма, но има амбицията 
да изрази и запази тези древни традиции главно в селските райони. 

Ролята на справедливата търговия в моделите на трансформативна 
търговия се подчертава в добрата практика на Мозамбик. Терминът 
справедлива търговия се появи в Северна Европа като опит за въвеждане 
на справедливост и солидарност в търговията между северните и южните 
държави. За хиляди производители в южните страни тя е и остава 
отлична възможност за получаване на по-качествена продукция, по- 
добри цени, по-добри условия на труд и по-добро качество на живот за 
тях и техните семейства. 
Справедливата търговия не трябва да се свежда до обикновена стратегия 
за продажби, тъй като тя може също така да доведе до устойчиво местно 
производство, достойни работни места, справедливо отношение между 
половете и т.н.

Някои модели на интервенция, подчертани от изследователите въз основа
на техния директен опит, представляват интерес, особено ако целият 
изследователски проект бъде поставен в перспектива. Спомняме си някои 
от тях, поставяйки ги в четирите географски региона. 

Земеделие подкрепяно от общността (ЗПО) е иновативен подход към 
селското стопанство, който има за цел да се справи с производството в 
хармония с производителите, потребителите и природата. ЗПО е партньорство 
между земеделските стопани и потребителите, в което се споделят отговор-
ностите, рисковете и възнагражденията на селското стопанство. ЗПО помага 
да се отговори на нарастващата загриженост за липсата на прозрачност, 
устойчивост и гъвкавост на нашите хранителни системи. При ЗПО храната 
не се разпространява чрез пазара, а в собствен прозрачен икономически 
цикъл, който се организира и финансира от самите участници. 

Фермерските пазари са обществени места, в които се събират земеделски 
производители и продават своите селскостопански продукти директно на 
потребителите. Фермерските пазари могат да бъдат управлявани от общини 
или частни лица и могат да бъдат сезонни или целогодишни. В Италия има 
мрежа в Саленто, „Алтернативен пазар Саленто“, а в Испания се намира 
„Панаира на агро-екологичното земеделие в Сарагоса“ (MAZ). Тези практики 
подкрепят директно канали за разпространение при установяване на преки 
взаимоотношения между производителя и потребителя. Също така се 
извършват многобройни дейности едновременно с прилагането на практиката: 
работни семинари, дегустации на храни и информационни бюра за местни 
продукти и регионално биоразнообразие. Подобен пример е пазарът на 
селскостопански производители Симпла в Унгария: изключително популярен 
пазар на справедливата търговия в центъра на Будапеща, който дава 
възможност на местните фермери да продават продуктите си на достъпни  
цени за наем на сергии, а местните жители да могат да купуват стоки от 
производителите. 
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Енергийна устойчивост

Намаляване на потреблението, повторно 
използване и рециклиране

Градското земеделие, споделените градини, колективното земеделие 
създадени и поддържани от квартални асоциации на малки парцели 
земя, осигурени от града или завзети, са част от средата в града, чиято 
роля не е само да даде възможност на гражданите „да си изцапат ръцете 
със земя“. Чрез създаването на споделени пространства градското земеделие 
всъщност се превръща в пространство, което генерира и насърчава 
социални и културни връзки, инструмент, който може да създаде душевно, 
физическо и общностно благосъстояние, и в същото време може да бъде 
възможност за упражнения и може би да се отглеждат зеленчуци, подходящи 
за здравословно хранене. 

Промяна на хранителните практики и намаляване на хранителните 
отпадъци. В селскостопанския сектор има практики, които компенсират 
вредите, причинени от глобалната хранителна система, която се основава 
на икономическите интереси на световните компании и вредят на хората, 
животните и околната среда. Концентрацията на пазарните дялове и 
властта в селскостопанския сектор допринася за по-нататъшно задълбоча-
ване на пропастта между богатите и бедните, и между глобалния север и 
юг. За да се постигне промяна в политиката в областта на храните и 
селското стопанство, трябва да отговорим на това предизвикателство: да 
гарантираме, че производството, разпространението и изхвърлянето на 
нашата храна е екологично устойчиво и социално справедливо. 
Съществуват множество несправедливи механизми за насяне на вреда, 
много от които са свързани с преобладаването на селскостопански 
култури за промишлени цели, продукти, които изискват химически торове 
и поради това са нездравословни за хората и животните. 

И накрая всички отпадъци, които възлизат на няколко милиона тона – 88 
само в Европа  – не само надолу по веригата на прекомерна концентрация 
на супермаркети, но и произтичащи от приемането на храна в домове и 
общности (болници или вериги ресторанти). 

Тези практики също генерират новаторски социален подход и политическо 
присвояване на местните обществени пространства за социално-екологичен 
преход. Междувременно беше създаден устойчив икономически контекст, 
който позволи на много малки местни и регионални производители да 
станат самостоятелно заети и които вече започнаха да инвестират в 
органично земеделие. Доказано е, че  устойчивото и етично производство 
се оказва успешно и води до предпочитание към модели на органично и 
природно производство, които могат да променят основните схеми за 
производство и продажби. Тези практики изграждат нови икономически 
отношения, основани на доверие и директен обмен и следователно 
положително повлияват на осведомеността за ролята на гражданите в 
опазването на околната среда и проактивността към местното развитие. 
Това от своя страна увеличава социалния капитал и засилва процесите на 
социална иновация.
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Повечето от тези добри практики всъщност са екологично, социално и 
икономически устойчиви. Те избягват химическите вещества, генетично 
модифицираните организми са в малки размери и не са насочени към 
максимизиране на печалбата, а към удовлетворяване на основните нужди 
на хората, които искат храна, както и към нуждите на природата. Те сами 
определят управлението си и работят съобразно способностите и възмож-
ностите на участниците. Във Франция, например, „Енеркооп“ е асоциация 
за кооперативи и сдружения, създадена през 2005 г., която е активна на 
национално ниво. „Енеркооп“ е единственият кооперативен доставчик на 
100% електроенергия от възобновяеми източници в пряк контакт с произво-
дителите. Тя се формира от работна група, съставена от участници в сектора на 
възобновяемите енергийни източници, граждански асоциации и структури 
на ССИ, които се срещнаха през 2004 г., за да измислят нов енергиен модел. 
Гринпис (Greenpeace), Биокооп (Biocoop), Хеспул (Hespul), CLER, Приятели на 
земята (Friends of the Earth) и Ла Неф (La Nef) са основателите на компанията. 
Подобно на няколко други доставчици на алтернативна енергия, „Енеркооп“ 
работи с местните играчи, за да внедри производствени обекти (от машиност-
роенето до сглобяването) и фазите на производство, като в същото време 
насърчава местната заетост. Също така повишава осведомеността на 
гражданите чрез дебати, конференции и прогнози. Предлагайки чрез 
кратък енергиен цикъл кооперативна енергия, която не замърсява, 
„Енеркооп“ има положително въздействие върху околната среда в региона. 

Намаляването на потреблението, повторното използване и рециклирането 
може да помогне на общностите и околната среда чрез спестяване на пари, 
енергия и природни ресурси. Най-ефективният начин за намаляване на 
отпадъците е да не ги създаваме на първо място. Създаването на нов продукт 
изисква много материали и енергия, суровините трябва да бъдат извлечени 
от земята и продуктът трябва да бъде произведен, след това транспортиран 
до мястото, където ще бъде продаден. В резултат на това намаляването на 
потреблението и повторното използване са най-ефективните начини за 
запазване на природните ресурси, опазване на околната среда и спестяване 
на пари. Също така генерират приход от повторната продажба и рециклиране. 
ССИ работи в сектора на екологичното рециклиране, но е добавила и социални 
цели за осигуряване на основни нужди на общностите и финансиране на 
водещи проекти в общността. Дейностите на кооперативите на сметосъби-
рачите са толкова важни, че според изчисленията на бразилската правителст-
вена агенция ИПЕА 80% от всички рециклирани отпадъци в Бразилия са 
събрани от сметосъбирачите на  рециклируем материал, които по този 
начин изпълняват много важна роля за устойчивото развитие в Бразилия. 
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Създаване на мрежи в действие: 
области и клъстери

Овластяването, разглеждано като трансформация на обществените 
отношения, за да се даде възможност на досега изключените хора, е голямо 
постижение, постигнато чрез работата на сметосъбирачите. 

Има доста интересни примери за организирани мрежи; те също така са 
описани като „клъстери на солидарност“ или „области на солидарност“: те 
са мрежи от асоциации, производители и потребители, които обменят стоки 

В различните практики социалната икономика и социалното предприемачество 
се възприемат преди всичко като инициативи за наемане на хора в неравно-
стойно положение. Поради това те се наричат социални предприятия за 
трудова интеграция. Социалното предприемачество се счита за инструмент 
за решаване на проблеми на територията и не се възприема в глобалния си 
потенциал. Обръщането на вниманието на много практики към социалното 
приобщаване е важен фактор, тъй като има различни практики, както в 
Средиземноморието, така и в Източноевропейските страни, които оказват 
огромно въздействие върху подкрепата на групите в неравностойно 
положение. Всички тези практики играят уникална роля в обучението на 
териториите, което може  да се възприеме като възможност за свързване на 
възможностите на  икономиката на ССИ с изискванията на териториите.

Етичното финансиране, както и организациите за солидарно инвестиране 
предоставят финансови услуги и подкрепа на бизнеса, за да подобрят 
поминъка и жизнения стандарт за общностите в неравностойно положение 
в някои от най-бедните страни и общности в света. Няколко организации 
насърчават справедливия, кооперативен подход за финансиране и се 
стремят към устойчива инвестиционна стратегия, която осигурява 
положителен резултат както за фермерите, така и за инвеститорите. То се 
фокусира върху дългосрочните заеми и подкрепата за производителите, а не 
върху „бързото решение“ и гарантира, че парите, които отпуска, отиват за 
нещо осезаемо, което ще помогне на производителите да изградят устойчив 
и успешен бизнес с бъдеще. 

Други благотворителни организации, като добрата практика „Споделен 
интерес“ в Обединеното кралство, осигуряват обучение на обикновени 
кооперативи, основно в Африка, като изграждат знания и умения като 
финансово счетоводство и изграждане на мрежи. Трансформиращото 
въздействие в страните от Глобалния юг се демонстрира чрез увеличаване 
на благосъстоянието и средствата за препитание на производителите, които 
такива предприятия поддържат, както и увеличаване на доверието и 
достойнството на земеделските стопани, които се възползват от тези заеми. 
Те могат да се гордеят с факта, че те са тези, които внасят пари за своите 
семейства и не са зависими от благотворителни раздавания или дарения. 

В различните страни се използват различни термини, които се отнасят до 
структурите за колективна собственост и управление, но всички считат, че 
подходът им е насочен към хората и е демократичен. Като се има предвид, 
че демократичната и колективната собственост и управление са основна 
ценност на ССИ, въпросът повдигнат от анализа на практиките е дали да 
се включат самостоятелно наетите предприятия в по-широката категория 
на ССИ, когато такива предприятия са съобразени с принципите на ССИ, 
но оперират в други сфери на дейност като транспортни услуги, туристи-
чески услуги, почистване и т.н. Друг елемент, който трябва да се подчертае, 
е  значението, което се придава на качеството на труда, основен фактор, 
който в много случаи позволява да се превърнат хората в герои на техния 
икономически и социален живот. Работата в рамките на ССИ води до 
включване, социално развитие, равнопоставеност, екологично 
преустройство и социални иновации.

През последните години в Европа бяха разработени огромни действия за 
приватизация и аутсорсинг на обществени услуги на частни компании 
поради мерките за строги икономии. В Обединеното кралство, например, 
макар и това да е причинило много недоволство сред голяма част от 
британското обществено мнение, поради опасения, че качеството на 
услугите е намаляло и че третирането на служителите и ползвателите на 
услуги се е влошило, то е предоставило и възможност за взаимоспомага-
телните дружества, кооперативите и социалните предприятия да се 
превърнат в алтернатива на традиционните частни предприятия, които 
реализират печалба. Когато се сблъскват със съкращаване на средствата 
и приватизацията, много местни власти и публични институции са взели 
решение да възлагат работа на кооперативни или взаимоспомагателни 
предприятия поради техния личен и демократичен подход, а не алтерна-
тивния вариант за възлагане на по-традиционни компании, чийто акцент 
е постигане на голяма печалба. Много често служителите могат да участват 
в решения, които засягат техния трудов живот, и имат право да получат 
дял от печалбата, генерирана от бизнеса, въз основа на териториалните 
резултати и груповите печалби.

Градското земеделие насърчава едно силно преоткриване на самооргани-
зацията и самоуправлението и тези нови инициативи също представляват 
силен елемент на социалното приобщаване. Разбира се,  избраните и 
анализирани примери ясно показват, че този вид инициативи изискват 
висока степен на политически и публичен ангажимент за развитието на ССИ.
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Равенството между половете

Местен пазар

В ССИ местните проекти винаги са (и по много различни начини) форма на 
съпротива срещу огромните сили на международните пазари, за да защитят 
законните права на хората, участващи в работните практики, да определят 
бъдещето им. Но местен не означава непременно малък, слаб или ограничен 
в определен контекст. Тази концепция отчита нуждите и границите на 
определена територия и предполага пълното спазване на социалната и 
икономическата динамика, която я характеризира, запазвайки наследствата 
и културите. 
В ССИ отговорният туризъм спазва принципите на социалната и икономическа 
справедливост и упражнява пълно зачитане на околната  среда и нейните 
култури. Признава централната роля на местната приемаща общност и 
нейното право да действа като главен герой в развитието на устойчив и 
отговорен туризъм. Отговорният туризъм се застъпва за насърчаването на 
положителното взаимодействие между туристическата индустрия, местните 
общности и пътуващите. 

Този вид развитие на туризма изисква информирано участие на всички 
заинтересовани страни, както и силно политическо ръководство, за да се 
осигури широко участие и изграждане на консенсус. Търсенето на такъв вид  
туризъм нараства в световен мащаб и ако туристическите агенции не се 
интересуват от това местното развитие да работи за жителите или да им се 
дадат справедливи облаги, мрежата от отговорен туризъм може да расте и 
да бъде устойчива, като директно свързва живота им с тези туристи. 
Друг интересен вариант, представен от ССИ, е да се подобри занаятчийството 
и традиционното наследство на различните общности чрез запазване и 
подобряване на местните занаятчийски традиции. Възможно е да се пресече 
местното търсене, измесето от туризма, но то има амбицията да изяви и 
запази тези древни традиции дори в далечни райони, където живеят много 
хора, родени в тези села.

Една от основните ценности за ССИ е равенството между половете и 
овластяването на жените, както по отношение на възнагражденията, така 
и чрез насърчаване и подпомагане на развитието на кариерата. ССИ 
може да допринесе за устойчивото развитие и да се превърне в алтернатива 
на сегашното икономическо (неправилно) функциониране, като предложи 
иновативни форми на производство, потребление, обмен и финансиране, 
но може да бъде наистина трансформативна само ако рефлектира върху 
реорганизацията на социалното възпроизводство, интегрира политичес-
ките цели на равенството между половете и по справедливи отношения 
на власт. Бразилският зам-министър за ССИ, Пол Сингър (Paul Singer), 

заяви в интервюто, направено по повод на това изследване, че днес „жените 
са авангардът на движението“. Такъв е случаят особено със сметосъбирачите 
на рециклируем материал, които според Сингър са около 70% жени. 
Благодарение на демократичните структури на по-голямата част от 
предприятията и кооперативите на ССИ, те също така имат особено 
значение за равенството между половете, а жените ефективно участват в 
структурите на обсъждане и вземане на решения, както и имат същата 
тежест като мъжете в процеса на вземане на решения. Тези елементи са 
налице в някои от установените практики в Боливия, Тунис и Малайзия, при 
които процесите на вземане на решения са структурирани по начин на 
участие, който е начин, по който жените са овластени, също благодарение 
на непрекъснатия поток от нови умения, както и по-справедлив доход, 
произтичащ от участието на жените. 

и услуги в името на общи принципи на солидарност. Обхватът им варира 
от неформалната мрежа до представителна организация, те са активни в 
няколко сектора, но всички те имат за своя цел въвеждането в своите 
местни територии на най-близки взаимоотношения, партньорства, 
сътрудничество между местни организации, групи, местни власти 
насочени към иновативни форми на местно устойчиво развитие. Те могат 
да поемат различни правни структури, но всички те имат някои 
характеристики като силен промоционален фокус към иновативни форми 
на производство и потребление и способност да предоставят продукти, 
грижи и услуги, които отговарят на нуждите на динамичните и 
иновативни малки предприятия.

Някои местни мрежи понастоящем са ангажирани с създаването на 
райони на икономика на солидарността (РИС) чрез ангажиране на 
заинтересовани страни, асоциации и институции, работещи в различни 
области. По-конкретно, най-значимите дейности, в които участват, са: 
дейности по изграждане на мрежи, културни дейности, опити за 
създаване на РИС и органични райони, застъпничество, спонсорство и 
насърчаване на нова икономическа система. Съществуват и неформални 
мрежи, които свързват няколко инициативи, които работят предимно в 
областта на селското стопанство, като по този начин създават цялостен 
цикъл, от производство до разпространение. Тези мрежи представляват 
основна устойчива, етична и основана на солидарност верига за 
предлагане на храни в обща визия за местно развитие, основано на 
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Предизвикателства за близкото бъдеще

Изследването по проекта ССИПРУ, освен различните си цели, трябва да 
определи съвместни действия за укрепване на практиките на ССИ, 
включени в изследователския процес и по-общо да насърчават моделите 
за териториално развитие, алтернативни на доминиращата система. 
Резултатите от изследването вече са приели окончателната си форма и 
зависи от партньорите по проекта, които са от много страни, да научат 
какво работи и какво не. Опитът, натрупан в много описани практики, 
може да служи като ръководство и стимул за други хора, които се 
сблъскват със сходни, но не и идентични проблеми и трудности. 
Проектът избра 55 особено интересни и социално значими 
нововъзникващи реалности, след като идентифицира и разгледа много 
по-голям брой социални и солидарни практики и международни 
отношения, които съществуват, с различна жизненост, в почти всички 
страни, участващи в проекта. 
Сега Европейският съюз има подробна карта и дълбочина на множество 
фактически алтернативи, малки и големи, действащи по критерии – 
висока човешка и колективна стойност, често срещана в няколко 
територии – които вече не могат да бъдат забравени или пренебрегвани. 
Имайки за база наученото от проекта, може да се открият нови пътища за 
промяна и усъвършенстване на всяка страна във всеки от изследваните 
региони, за да се провеждат други инициативи (проучвания, изследвания, 
разпространение, осведомяване, популяризиране и разпространение) 
или да се създадат компании. 

Някои от анализираните практики се отнасят до важността на 
изграждането на мрежи, свързването на фирмите, които работят във 
всяка област, както и обмен на информация за работата и приетите 
методи. Това не е само необходимост от комуникация, а от повтарящо се 
и систематично споделяне, което подобрява и засилва дейността на всяка 
група, за да преодолее пропуските в знанията, които понякога 
възпрепятстват по-нататъшното развитие на инициативите и да увеличат 
възможността за включване и повишаване на осведомеността за повече 
участници в публичния и частния сектор. Мрежите често се считат за 
основани на общи принципи или са веригите за обединяване на 
дейностите, които се осъществяват нагоре или надолу по веригата на 
инициативите на другия. 
След като съществува обща представа, че този процес не е тежест, а обща 
цел, чието усъвършенстване ще бъде от полза за всички участници, вече 
има много инициативи, които могат да бъдат взети, които биха могли да 
бъдат взети предвид при всички избрани практики в рамките на проекта. 
Други форми на взаимосвързаност също трябва да бъдат 
облагодетелствани, като консорциуми, федерации, местни мрежи и др. 

Някои от тях могат да изпълняват и задачи за представителство от страна 
на организации или групи членки в държавни или регионални институции 
и международни организации, включително Европейския съюз. 
Както вече беше споменато в параграфа „Предизвикателства или неща, 
които трябва да се обобщят“, допълнително потенциално ниво на 
сътрудничество в конкретни територии и с цели, които не могат да бъдат 
предварително определени, засяга възможността за установяване на 
форми на териториално сътрудничество и междуличностни 
взаимоотношения, които свързват участници, които споделят същите цели.

Тези интегрирани системи могат да приемат различни форми, вариращи от 
солидарност в икономически райони до местни планове за развитие на 
селското стопанство, които биха могли да работят за реални алтернативни 
модели за местно развитие. При сегашната ситуация на продължителна 
многократна криза. броят на регионите, в които само координирани 
действия на социални кооперативи, солидарни икономически дейности, 
неформалните групи и гражданските организации могат да се справят с 
трудностите на бедното общество нараства. По-конкретно, анализираните 
практики популяризират неспорадични основни действия в подкрепа на 
местните общности, опитващи се да защитят общото си наследство и да 
осигурят бъдеще за своите деца, особено когато правителствата са 
отдалечени или потънали в международни конфликти.
Ефективните практики в тези региони не са толкова много, но 
необходимостта от бързо стартиране на много такива действия (например 
за справяне с проблемите на климата  или бежанците) става все по-
очевидна и спешна, а в някои страни тези практики представляват 
единствената възможност за справяне с глобалната криза. 

На много територии събрахме, описахме и оценихме законите и 
регламентите, засягащи  социалните и солидарните дейности, както и тези, 
свързани с международното  сътрудничество, но в много страни все още 
липсва специално законодателство или се намесва само в някои 
специфични регулаторни области. Възможно е обаче да има доста пълна 
колекция от правни и институционални договорености, особено на 
равнище регионални публични институции. 
Разбира се, всяка страна, която иска да приеме конкретни разпоредби, за да 
стимулира и подкрепя ССИ, следва да преразгледа примерите в светлината 
на собствените си правни традиции и да адаптира икономическите мерки 
към специфичния контекст, като използва и информация, произтичаща от 
други тествани законодателства в други контексти. 
Има един аспект, който не трябва да се пренебрегва, който обхваща 
стратегиите и тактиките, които трябва да се следват, за да се умножат и 
разпространят социални и солидарни практики във всяка страна, 
участваща в проекта, особено извън Европейския съюз. 
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ССИ и споделена визия за всички
Всички резултати и процеси, предприети по време на изследователския
проект на много голям брой територии, очертават визия, постижима в 
доста близко бъдеще, от голям социален и човешки интерес. Би било 
грешка да потъне в забвение. 
Както усилията за идентифициране и картографиране на социалните 
реалности, така и солидарността и международните отношения, както и 
всички последващи анализи, включващи не само изследователи и органи-
зации, отговорни за проекта, но и много опитни и значими личности в 
сектора ССИ, показа потенциал за модел на развитие на начален етап. 
Наборът от дълбоки корени, които вече са налице, макар и в зародиш, могат 
да представляват основата за бъдещото начало на нова еволюционна линия, 
която засяга обществото като цяло. 

ССИ не е очевидно органичен, добре дефиниран проект, особено когато го 
сравняваме от различни контексти, територии или държави, разстояния 
между които не са само географски. Но не можем да пренебрегнем факта, 
че подобни организации са се появили след няколко години в отдалечени 
общества и че дълбоко човешки ценности характеризират своите икономи-
чески дейности както по съдържание, така и по цели. 
Те изграждат някои от най-иновативните междуличностни и колективни 
взаимоотношения, които по същество са често срещани в много 
различни области на света. ССИ, толкова неконвенционална, толкова 
крехка, но толкова лесно споделяна въпреки езиковите и културните 
бариери, всъщност се формира от реалности, залегнали в съответните им 

общества, чието съществуване обаче сигнализира за наличието на силни 
точки на контакт по отношение на ценностите и на трансформиращите 
визии, които целят алтернативни икономически и социални модели. 
Вече съществува ембрионен социален модел, способен да отговори на 
толкова много човешки нужди, които отдавна са пренебрегвани, чиято 
подкрепа в кратък период от време доведе до мерки, действия, дейности, 
нови работни места и промени, които никога досега не са постигани. 
ССИ не го прави просто като стимулира теоретичните и политически 
разработки или само изобретява нови форми на конструктивни отношения 
между публичните власти и социалните потребности. ССИ внимателно 
разкрива свързващите процеси и чрез имитиране, възпроизвеждане и 
размножаване на добри практики, които вече са доказали, че знаят как да 
оцеляват и да се развиват дори в сурова или враждебна среда. Този привле-
кателен потенциал може да стане обект на по-нататъшни разсъждения и 
развития, ако такива процеси се отделят от конвенционалния икономически 
анализ, често разработен от учени и от теоретичните дисциплини. 

Никой „модел“ на еволюция не може да дойде отвън, още по-малко може да 
бъде наложен, но ще бъде произведен само  чрез спонтанната поява на 
много практики, които до голяма степен се оказаха жизнеспособни и 
полезни. Просто показвайки във всяка територия всички „добри практики“ 
идентифицирани в някои от тях и демонстрирайки неограниченото 
мултиплициране във всички територии или тестване на някои правила и 
мерки, които вече са се оказали полезни в някои области, вече представляват 
много солидна основа за този евентуален „модел“. 
Но потенциалът, който е имплицитен на взаимодействието и обмена между 
оригиналните практики, е илюзорен, а подкрепата и стимулирането му е 
неизбежна перспектива.

По време на първоначалната фаза на изследването изследователите 
често подчертават спонтанния и оригинален характер на почти всички 
практики; подборът на добри практики също така подчерта тази харак-
теристика, като идентифицира значими практики, които са вкоренени и 
консолидирани в изследваните региони.
Днес обаче поради продължителната криза са все по-очевидни забавянето 
на решаването на проблемите с околната среда и нарастващата бедност 
дори в страните с по-високи доходи. Поради това е все по-очевидна 
необходимостта от насърчаване и укрепване на тези дейности, които 
вече са достигнали заедно фазата на зрялост и трябва да станат възможно 
най-скоро жизнеспособния феномен, който може да се намеси положи-
телно във всяко общество, за да трансформира настоящите форми на 
социална маргинализация и изключване, като в същото време се 
справят с проблемите на околната среда. Отразяването на методите, 
които трябва да следваме, е едва началото, но през следващите години 
трябва да бъдат формулирани и проучени конкретни предложения; 
проектните материали ще представляват съществен принос за 
определянето на най-подходящите и ефективни стратегии.



60

Този окончателен доклад беше изготвен от 

координационна изследователска група на 

Феъруоч (FAIRWATCH) 

Изследователи: 
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Индия
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Италия
Латвия
Малайзия
Малта
Мавриций
Мозамбик
Палестина
Полша
Португалия
Румъния
Словакия
Словения
Испания
Тунис
Великобритания
Великобритания
Уругвай

Име и Фамилия:
Andreas Exner 
Annabel Maisin
Jennifer Locatelli, Juan Carlos Alarcón
Bernhard Leubolt
Marina Stefanova, Galina Mihneva
Romana Tomić, Jany Hansal, Ana Grgić
Alexander Apostolides
Petra Francová, Eva Dorňáková, Lenka Parkánová
Diana Tamm
Maija Lumme
Adèle Rivet, Martine Combemale 
Jan Urhahn, Christine Pohl
Irini Kareta, Kelly Garyfalli, ATN (Alternative Trade Network) 
Eva Bordos, Peter Oroszvari, Aniko Nemeth
Veena Nabar
Jennifer Harris
Samanta Musarò, Arianna Blasi, Virginia Meo, Chiara Pagni 
Evija Caune
Adèle Rivet, Martine Combemale 
Maria Di Domenico, Michelle Calleja Chehab
Ram Jutliah
Jan Urhahn, Christine Wiid
Valentina Verze, Bisan Centre for Research and Development 
Marysia Marciniak, Kristor Peel
Catarina Maciel 
Lavinia Andrei, Mihai Enescu
Gabriela Dubcová
Lana Zdravković
Pedro Lloret, Piergiuseppe Carucci
Alessia Tibollo, Sarra El Idrissi, Wassim Abidi
Ruth Holtom
Faaria Ahmad
Adriana Goni Mazzitelli 

Рикардо Троици (Riccardo Troisi) 

Моника ди Систо (Monica di Sisto) 

Алберто Костаньола (Alberto Castagnola) 

– Феъруоч

– Феъруоч

– Феъруоч
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Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз.
Съдържанието на този документ е отговорност единствено на БИТСП и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява позицията на 
Европейския съюз.

Този документ представя резултатите от изследването Трансформативна икономика: възможности и предизвикателства 
на социалната и солидарната икономика в 55 територии в Европа и по света, проведен в рамките на проект „Социална и 
солидарна икономика като подход за развитие за устойчивост” (SSEDAS) през европейската година за развитие 2015 г. и 
след това – Договор за безвъзмездна помощ: DCI-NSAED/2014/352-248”

За повече информация посетете уебсайта на проекта SUSY: 

SUSY онлайн карта
Има много алтернативи. Хайде да ги направим видими
Изследването "SUSY" нанесе на карта 55 практики на ССИ, но има много повече!
В сътрудничество с TransforMap, проектът SUSY създаде онлайн карта, която повишава видимостта на социалната и солидарната икономика в 
Европа и по света.
Намерете ги на www.solidarityeconomy.eu/susy-map/
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