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Белгия?



Белгия

Федерално правителство 
Данъци, социално

осигуряване,
заместване на доходите, ...

Фландрия

Министър на 
* Благополучието
* Заетостта
* Социалната икономика
• …

Брюксел Валония



Амбициозен процент на заетост
> Колко хора са безработни?

Добри новини? Или подвеждащи 
новини? 

Фландрия
Общо



 Наема

 24 000 души, които са извън пазара на труда

 17 000 души, които са нетрудоспособни < „по старому 
Sh W“ 

 5000 души с прогресивна супрануклеарна парализа < 
„по старому Soc W“

 2000 души от други групи в неравностойно положение 
< LSE

Фландрия
Социална икономика



 17 000 + 5000 = фирми за индивидуализирана 
заетост

 Частни

 Бизнес модел?

 Текучество? 

Фландрия
Социална икономика






Анклав: начин за включване

Посланици

Фиксирани във фламандската 
икономика

Фландрия
Социална икономика



 Само 1%?
 Тясно определение
 Фокус върху заетостта на групите в неравностойно 

положение

 Социални предприемачи
 Сравни фокуса
 Част от социалната икономика < международни стандарти
 WISES
 Ясна социална цел

Фландрия
Социална икономика



6,3%
13,6 млн евро платени работни места
2,8 млн организации

Равностойни условия?

Европа
Социална икономика



САЩ:
Филантропски стълб
Дейност срещу социална цел
Основно обслужваща акционерите

ЕС:
Социално сближаване и икономическо 

измерение

Европа срещу САЩ
Социална икономика



Социална икономика
Социално предприемачество

Social dimension
(primary and obvious focus)

Administrative 
dimension

(administrative incorporation of social 
objective)

Economic dimension
(continuous economic activity)



 Същите средства, различна мисия

 Устойчивост на работните места

 Бързина

 „Не всичко, което може да се брои, си струва, и 
не всичко, което си струва, може да се брои“.

Социалната икономика срещу 
„Регулярната икономика“



Социалната икономика срещу 
„Регулярната икономика“



 Автоматизация

 Глобализация

 Промишленост 5,0

 Застаряващото
общество

 Популизъм

Огромни предизвикателства



Да направим Европа социална!
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