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Pojęcie organizacji pozarządowej  1. 
i podmiotu ekonomii społecznej

Organizacja pozarządowa
Obecnie w Belgii nie istnieją ścisłe przepisy ani też status formalno-prawny, które re-
gulowałyby stosowanie nazwy „organizacja pozarządowa”. Organizacja pozarządowa 
może mieć status  stowarzyszenia prowadzącego działalność w celach niezarobko-
wych, ale może również zostać powołana w innej formie prawnej, na przykład jako 
podmiot użyteczności publicznej (np. belgijski Czerwony Krzyż) lub też jako fundacja 
użyteczności publicznej.

Niemniej jednak organizacje, które chcą uzyskać status organizacji pozarządowej ofi-
cjalnie uznawanej przez belgijską administrację federalną podlegają bardzo ścisłym 
przepisom. Status taki nadawany jest przez Dyrekcję Generalną ds. Współpracy Roz-
wojowej (DGCD) jedynie tym stowarzyszeniom, które działają w obszarze współpracy 
rozwojowej. Obecnie status ten posiada około 130 organizacji pozarządowych.

Aby móc ubiegać się o przyznanie wyżej wymienionego statusu wnioskująca organi-
zacja musi: 

być powołana zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach prowadzących działalność •	
w celach niezarobkowych, stowarzyszeniach międzynarodowych prowadzą-
cych działalność w celach niezarobkowych i o fundacjach z dnia 27 czerwca 
1921 roku, zmienioną ustawą z dnia 2 maja 2002 roku, bądź też być spółką o 
celu społecznym zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 1996 roku zmieniającą 
ustawy o spółkach prawa handlowego zharmonizowane w dniu 30 listopada 
1935 roku;

mieć za główny przedmiot działalności współpracę rozwojową;•	

prowadzić działalność zgodną z celami belgijskiej Współpracy Międzynarodo-•	
wej opisanymi w artykule 3 ustawy o współpracy międzynarodowej z dnia 25 
maja 1999 roku z uwzględnieniem kryteriów celowości wymienionych w artykule 
4 tej samej ustawy;

posiadać aktualne i adekwatne doświadczenie w jednej lub kilku dziedzinach •	
powiązanych z obszarem współpracy rozwojowej - doświadczenie to musi zo-
stać wykazane w oficjalnych sprawozdaniach z działalności za ostatnie trzy lata, 
przedstawionych przez organizację wnioskującą o przyznanie statusu;

dołączyć do wniosku następujące elementy: •	

prezentacja wizji organizacji w zakresie współpracy rozwojowej oraz misji, - 
którą organizacja ta chce pełnić w przedmiotowym obszarze;
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prezentacja celów planowanych w perspektywie średnio- i krótkotermino-- 
wej wraz z planem finansowym przedstawiającym wszystkie środki finanso-
we, które organizacja ma zamiar spożytkować do realizacji swoich celów; 
chodzi tu nie tylko o środki własne organizacji, lecz także o środki pocho-
dzące od podmiotów publicznych bądź prywatnych; środki te powinny być 
wyszczególnione w planie finansowym według ich źródeł pochodzenia; 

prezentacja strategii realizacji tych celów;- 

być niezależna, co oznacza, że funkcji kierowniczej w takiej organizacji nie •	
mogą pełnić czynni pracownicy następujących ministerstw Federalnej Admini-
stracji Publicznej: Spraw Zagranicznych, Handlu Zagranicznego i Współpracy 
Rozwojowej, ani też osoby zatrudnione w komórce strategicznej Ministra ds. 
Współpracy Rozwojowej;

być w stanie zapewnić ciągłość swojego działania;•	

dysponować przejrzystą rachunkowością, zgodnie z rozporządzeniem królew-•	
skim z dnia 19 grudnia 2003 roku w sprawie obowiązków w zakresie rachunko-
wości i jawności rocznych sprawozdań finansowych niektórych stowarzyszeń 
prowadzących działalność w celach niezarobkowych, stowarzyszeń międzyna-
rodowych prowadzących działalność w celach niezarobkowych i fundacji;

dysponować odpowiednią strukturą osobową organów kierowniczych - organy •	
te muszą w większości składać się z osób mających obywatelstwo belgijskie.

Ekonomia społeczna

Na szczeblu europejskim ekonomia społeczna jest pojmowana bardziej z punktu widze-
nia prawnego aniżeli pojęciowego. Ekonomia społeczna jest w tym ujęciu odzwiercie-
dlana za pomocą skrótu CMAF: spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 
stowarzyszenia, fundacje. Zasadnicza część pracy Komisji Europejskiej zasadza się 
zatem w definiowaniu ram prawnych inicjatyw ekonomii społecznej poprzez tworze-
nie europejskiego statusu dla każdej z tych form prawnych. Przykładowo niedawno 
przyjęty został europejski status spółki spółdzielczej (SEC). Aktualnie trwają prace nad 
europejskim statusem towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Prace nad europejskim 
statusem stowarzyszenia i fundacji są daleko mniej zaawansowane.

Jeśli nawet, jak to pokażemy poniżej, wymienione wyżej kategorie prawne istnieją  
w Belgii, to belgijska ekonomia społeczna jest w większym stopniu poddana definicji 
pojęciowej, w której wyróżnić można cztery podstawowe zasady (demokratyczny pro-
ces decyzyjny, pierwszeństwo człowieka i pracy nad kapitałem przy podziale zysku, cel  
w postaci świadczenia usług dla spółdzielców / udziałowców i ludności, autonomia  
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w zarządzaniu), do których coraz częściej dochodzi piąta zasada: zrównoważonego 
rozwoju z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

W oparciu o te zasady administracja federalna, Region Flamandzki, Region Waloński, 
Region Stołeczny Brukseli i Wspólnota Niemieckojęzyczna podpisały 4 lipca 2000 roku 
porozumienie o współpracy w zakresie ekonomii społecznej, mające na celu wspieranie 
rozwoju ekonomii społecznej w Belgii poprzez współfinansowanie działań na poziomie 
poszczególnych regionów i wspólnot, które definiuje inicjatywy i przedsiębiorstwa na-
leżące do ekonomii społecznej jako inicjatywy i przedsiębiorstwa działające w oparciu  
o następujące zasady: 

pierwszeństwo pracy nad kapitałem, •	

autonomia zarządzania, •	

cel w postaci świadczenia usług dla spółdzielców / udziałowców i ludności,  •	
a nie jedynie w postaci realizacji zysku, 

demokratyczny proces decyzyjny,•	

zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego.•	 1

Z kolei porozumienie z dnia 30 maja 2005 roku pomiędzy administracją federalną, Re-
gionem Flamandzkim, Regionem Walońskim, Regionem Stołecznym Brukseli i Wspól-
notą Niemieckojęzyczną w sprawie ekonomii wielosektorowej zawiera następujące za-
pisy: 

 „Inicjatywy i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej produkują dobra bądź świadczą 
usługi, które są wprowadzane na rynek, za które uiszczana jest cena i które odpowia-
dają na istniejące zapotrzebowanie, i mają istniejących klientów. Ich celami są ciągłość 
działania, rentowność i zrównoważony rozwój. 

Te inicjatywy i przedsiębiorstwa przestrzegają następujących zasad podstawowych: 
pierwszeństwo pracy nad kapitałem, autonomia zarządzania, cel w postaci świadcze-
nia usług na rzecz spółdzielców / udziałowców / interesariuszy, demokratyczny proces 
decyzyjny, zrównoważony rozwój z poszanowaniem środowiska naturalnego. Usługi 
lokalne zajmują istotne miejsce wśród inicjatyw ekonomii społecznej.” 2

Pierwszeństwo pracy nad kapitałem znajduje swój wyraz w podziale zysków poprzez 
takie praktyki, jak: ograniczenia w wynagradzaniu kapitału, gromadzenie rezerw inwe-

1  Ustawa z dnia 26 czerwca 2001 roku zatwierdzająca porozumienie o współpracy z dnia 4 lipca 
2000 roku pomiędzy administracją federalną, Regionem Flamandzkim, Regionem Walońskim, Regionem 
Stołecznym Brukseli i Wspólnotą Niemieckojęzyczną w obszarze ekonomii społecznej, Moniteur Belge, 
28 sierpnia 2001 roku, str. 28684.
2  Ustawa z dnia 10 maja 2006 roku zatwierdzająca porozumienie o współpracy z dnia 30 maja 2005 
roku pomiędzy administracją federalną, Regionem Flamandzkim, Regionem Walońskim, Regionem Sto-
łecznym Brukseli i Wspólnotą Niemieckojęzyczną w obszarze gospodarki wielosektorowej, Moniteur Bel-
ge, 29 marca 2006 roku, str. 17825.
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stycyjnych, tworzenie funduszy świadczeń społecznych, podział zysków w postaci opu-
stów w wysokości składki, itp.

Autonomia zarządzania jest zasadą oznaczającą, że dana inicjatywa bądź przedsię-
biorstwo muszą być usytuowane poza strukturami aparatu państwowego i nie podlega-
ją kontroli jakiegokolwiek innego podmiotu, czy to w formie kontroli poprzez większo-
ściowy udział kapitałowy w organach decyzyjnych, czy też w postaci kontroli de facto 
sprawowanej przez organy administracji publicznej bądź ich reprezentantów. 

Cel w postaci świadczenia usług dla spółdzielców / udziałowców i ludności, a nie 
jedynie w postaci realizacji zysku oznacza, że celem działalności gospodarczej 
jest świadczenie usług na rzecz spółdzielców / udziałowców lub innych osób, 
a nie bycie instrumentem relacji finansowej. Nie oznacza to zakazu realizacji 
zysków, pod warunkiem, że zyski te stanowią instrument podnoszenia jakości 
świadczonych usług i główny motyw prowadzonej działalności.

Zasada demokratycznego procesu decyzyjnego stanowi nawiązanie do zasa-
dy „jedna osoba – jeden głos”, stosowanej w suwerennych organach, zgodnie  
z którą prawo głosu nie jest uzależnione od kwoty kapitału posiadanej przez daną 
osobę. Ten ostatni mechanizm przewidują zresztą przepisy ustawowe regulujące 
poszczególne formy prawne występujące w ekonomii społecznej.3

3  Mertens, S. (2007)
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Podstawowe dane na temat ekonomii społecznej2. 

Sektor ekonomii społecznej to 6,6% miejsc pracy w Unii Europejskiej, czyli równowar-
tość 8,9 milionów pełnych etatów.

Szacuje się, że w Belgii instytucje działające w celu niezarobkowym reprezentują 14% 
wszystkich stanowisk pracy najemnej (włączając w to pracowników pozapaństwowego 
sektora oświaty i personel szpitalny), zatrudniając 450 000 osób (400 000 w przelicze-
niu na pełne etaty).

Uzyskanie bardziej precyzyjnych danych było możliwe dzięki wyodrębnionemu rachun-
kowi instytucji prowadzących działalność w celach niezarobkowych. Comparative Non-
profit Sector Project koordynowany przez Johns Hopkins University (Baltimore), 
jest programem naukowym ukierunkowanym na badanie sektora organizacji po-
zarządowych na całym świecie. Efektem prowadzonych badań było powołanie 
w roku 2000 grupy roboczej współpracującej z Departamentem Statystycznym 
ONZ, jak również opublikowanie przez ONZ w roku 2003 opracowania « Handbook 
on Non-profit Institutions in the System of National Accounts », które rekomenduje 
instytucjom prowadzącym rachunkowość narodową wyodrębnienie osobnego 
rachunku dla instytucji prowadzących działalność w celach niezarobkowych 4.

Belgia znalazła się w gronie trzech pierwszych państw (wraz z Włochami i Australią), 
które opublikowały w roku 2004 pierwsze wyodrębnione rachunki dla instytucji prowa-
dzących działalność w celach niezarobkowych, w pełni powiązane i zharmonizowane  
z systemem rachunkowości narodowej. W dniu 1 czerwca 2007 roku instytut Rachunko-
wości Narodowej (ICN) opublikował po raz trzeci ww. wyodrębniony rachunek prezentu-
jący dane za lata 2000 - 2004.

Dane zaprezentowane w rachunku obejmują zasadniczo podmioty zatrudniające pracow-
ników najemnych i mające status formalno-prawny bądź to stowarzyszenia prowadzące-
go działalność w celach niezarobkowych, bądź też inną bardziej szczególną formę prawną  
o charakterze niezarobkowym (fundacja, zrzeszenie zawodowe, itp.). Rachunek ukazuje też 
dane na temat podmiotów, które są de facto stowarzyszeniami zatrudniającymi pracow-
ników i działającymi w celach niezarobkowych (w szczególności związki zawodowe). 
Zgromadzone dane nie obejmują natomiast placówek oświatowych należących do po-
zapaństwowego sektora oświatowego ani też instytucji działających w celach nieza-
robkowych, które nie zatrudniają pracowników najemnych. Dzieje się tak z uwagi na 
brak pewnych specyficznych danych podstawowych dotyczących tych jednostek.

4  Organizacja Narodów Zjednoczonych, Handbook on Non-Profit Institutions  in the System of 
National Accounts, New York, 2003 rok; Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski, and Associates, 
Global Civil Society: Dimensions of the Nonprofit Sector, Tom drugi, Bloomfield, CT : Kumarian Press, 
2004 rok.
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Wyodrębniony rachunek belgijskich instytucji prowadzących działalność w ce-
lach niezarobkowych prezentuje dane na temat prawie 17 000 podmiotów. Ukaza-
ne w nim dane odzwierciedlają działalność gospodarczą tych organizacji za lata 
2000 – 2004.

Ogólnie ujmując - produkcja sprzedana instytucji prowadzących działalność  
w celach niezarobkowych pozwoliła na wygospodarowanie w latach 2000 – 2004 
wartości dodanej w kwocie blisko 13,3 miliarda EUR. Wkład tych instytucji w wy-
sokość belgijskiego Produktu Krajowego Brutto wyniósł 4,6%.

W roku 2004 stowarzyszenia zatrudniały 368 000 pracowników, tzn. 10,5% pra-
cowników najemnych zatrudnionych w Belgii.

TABELA NR 1. RACHUNEK WYODRĘBNIONY INSTYTUCJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W 
CELACH NIEZAROBKOWYCH1 - KILKA DANYCH LICZBOWYCH

2000 2001 2002 2003 2004
Liczba instytucji non profit objęta rachunkiem 
wyodrębnionym 15.723 15.823 15.832 16.116 16.913
Wartość dodana w cenach bieżących 
       w milionach EUR
       w % łącznego funduszu wynagrodzeń

10.142
4,0

10.779
4,2

11.695
4,4

12.348
4,5

13.285
4,6

Fundusz wynagrodzeń
       w milionach EUR
       w % łącznego funduszu wynagrodzeń

9.483
7,4

10.226
7,6

11.016
7,9

11.687
8,2

12.309
8,4

Liczba zatrudnionych pracowników
       w tysiącach osób
       w % łącznej liczby zatrudnionych w 
gospodarce

312,3
9,2

320,8
9,3

330,5
9,5

352,3
10,2

368,6
10,5

Źródło: ICN
1Bez placówek szkolnych pozapaństwowej sieci oświatowej oraz bez instytucji prowadzących działalność 
w celach niezarobkowych nie zatrudniających pracowników najemnych.

Instytucje prowadzące działalność w celach niezarobkowych są aktywne zwłaszcza w 
takich zróżnicowanych sektorach działalności, jak opieka zdrowotna (42% łącznej war-
tości dodanej sektora instytucji prowadzących działalność w celach niezarobkowych), 
pomoc społeczna (28,1%), różne rodzaje działalności stowarzyszeniowej (10,3%), jak 
również w niektórych branżach tradycyjnie zdominowanych przez przedsiębiorstwa ko-
mercyjne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą: handel, sektor hote-
larstwa / gastronomii / cateringu oraz usługi dla przedsiębiorstw (12,5%).5

5  Institut des comptes nationaux, Comptes nationaux, Le compte satellite des institutions sans but 
lucratif (Rachunkowość narodowa, rachunek wyodrębniony instytucji prowadzących działalność w celach 
niezarobkowych), 2000-2004, Bruksela, czerwiec 2007.
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TABELA NR 2. STRUKTURA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO W CENACH BIEŻĄCYCH 
INSTYTUCJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W CELACH NIEZAROBKOWYCH WG SEKTORÓW 
DZIAŁALNOŚCI
 (w procentach)

Sektory działalności wg NACE-BEL 2000 2001 2002 2003 2004

Rolnictwo i przemysł (od A do F) 1,5 1,5 1,7 1,4 1,4

Usługi (od G do K, 090 i 093) 10,9 11,8 12,0 11,4 11,1

Oświata (M) 2,2 2,2 2,4 2,4 2,5

Ochrona zdrowia (N85A i N85B) 41,8 41,6 40,8 43,3 42

Pomoc społeczna (N85C) 27,1 21,3 28,0 27,6 28,1

Rekreacja, kultura i sport (O92) 5,1 4,7 4,2 4,4 4,6

Razem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Razem (w milionach EUR) (10.142) (10.779) (11.695) (12.348) (13.285)

Źródło: ICN
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Dochody sektora3. 

Jedynymi informacjami na temat dochodów sektora spełniającymi kryteria adekwatno-
ści i celowości, są dane dotyczące instytucji prowadzących działalność w celach nieza-
robkowych.

TABELA NR 3. DOCHODY INSTYTUCJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W CELACH NIEZAROBKOWYCH 
WEDŁUG SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI (w milionach EUR)

Łączne Sprzedaż (P.11) Transfery bieżące (D.7) Przycho-
dy z praw 
własno-
ści (D.4)

Inne

Dla 
organów 

Dla 
sektora 

Dla 
reszty 
świata

Razem 
D.7

Od 
organów 

Od sektora 
prywatnego

Od reszty 
świata

rok 
2000

Razem 
Instytucje 
non profit

8.057,0 6.588,1 220,0 2.815,1 1.808,0 870,0 76,0 299,0 210,2

Rolnictwo i 
przemysł (A 
-F)

301,1 283,3 20,0 251,0 12,3 2,8 0,0 2,8 0,0 10,8 4,2

Usługi (G-K) 2.244,8 340,8 1.450,7 171,2 151,5 78,3 73,2 0,0 107,9 13,7

Oświata (M) 464,4 257,2 79,9 173,5 3,8 199,6 188,4 11,1 0,0 2,8 4,8

Ochrona 
zdrowia ludzi 
i zwierząt 
(N.85.1 i 
85.2N.85.1 i 
85.2)

7.460,4 5.915,7 1.410,1 2,0 9,5 0,0 9,5 0,0 68,9 54,1

Pomoc 
społeczna 
(N.85.3)

4.165,2 1.220,9 1.881,1 0,0 978,4 735,4 100,8 75,0 48,2 57,6

Różne 
rodzaje 
działalności 

2.419,2 951,9 115,2 852,7 0,0 1.339,2 770,4 502,8 0,0 50,9 61,2

Rekreacja, 
kultura i 
sport (O.92)

1.110,3 951,7 351,1 571,7 28,9 134,9 90,2 44,8 0,0 9,4 14,2

Usługi 
wodno- 25,1 24,0 5,0 17,5 1,7 0,2 0,0 0,2 0,0 0,7 0,3

rok 
2001

Razem 
Instytucje 
non profit

9.031,1 6.713,7 261,7 2.878,7 1.920,8 861,3 90,6 305,3 237,0

Rolnictwo i 
przemysł (A 
-F)

304,4 286,1 22,1 238,0 25,3 3,3 0,0 3,3 0,0 10,1 4,8

Usługi (G-K) 2.562,1 437,9 1.637,0 199,5 144,2 80,7 63,6 0,0 117,1 25,8

Oświata (M) 495,5 282,2 80,8 180,0 3,5 204,8 194,3 10,5 0,0 3,3 5,1
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Ochrona 
zdrowia ludzi 
i zwierząt 
(N.85.1 i 
85.2N.85.1 i 
85.2)

8.008,1 6.572,9 1.318,0 2,0 19,2 0,0 19,2 0,0 64,9 60,3

Pomoc 
społeczna 
(N.85.3)

4.293,5 1.387,8 1.883,2 0,0 1.014,5 758,0 165,0 90,0 46,8 61,2

Różne 
rodzaje 
działalności 

2.475,5 118,5 884,4 0,0 1.355,1 800,5 554,5 0,0 53,4 64,2

Rekreacja, 
kultura i 
sport (O.92)

1.131,7 970,0 300,8 544,0 28,0 137,3 93,0 44,4 0,0 9,1 15,2

Usługi 
wodno- 26,7 25,6 6,4 17,5 2,7 0,2 0,0 0,2 0,0 0,5 0,3

rok 
2002

Razem 
Instytucje 
non profit

9.328,8 7.513,5 307,0 2.999,0 2.035,9 800,1 100,0 274,8 253,0

Rolnictwo i 
przemysł (A 
-F)

347,8 330,0 24,1 253,0 42,0 2,4 0,0 2,4 0,0 10,1 5,4

Usługi (G-K) 2.771,5 500,5 1.732,2 233,4 150,6 84,4 76,1 0,0 105,8 30,1

Oświata (M) 538,4 321,4 111,3 205,5 4,5 205,7 193,2 13,5 0,0 3,7 6,7

Ochrona 
zdrowia ludzi 
i zwierząt 
(N.85.1 i 
85.2)

8.488,6 6.501,1 1.847,1 1,9 15,1 0,0 16,1 0,0 57,8 64,5

Pomoc 
społeczna 
(N.85.3)

4.848,3 1.633,3 1.945,1 0,0 1.158,1 858,8 100,4 100,0 43,4 68,4

Różne 
rodzaje 
działalności 

2.540,5 133,5 976,4 0,0 1.319,1 803,1 515,0 0,0 43,7 67,9

Rekreacja, 
kultura i 
sport (O.92)

1.107,5 952,3 408,9 519,7 23,7 135,9 90,4 30,5 0,0 9,8 9,6

Usługi 
wodno- 33,2 32,0 7,0 23,7 1,4 0,2 0,0 0,2 0,0 0,5 0,4
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TABELA NR 3. DOCHODY INSTYTUCJI PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W CELACH NIEZAROBKOWYCH 
WEDŁUG SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI -CIĄG DALSZY (w milionach EUR)

Łączne 
docho-
dy

Sprzedaż (P.11) Transfery bieżące (D.7) Przychody 
z praw 
własności 
(D.4)

Inne

Dla or-
ganów 
admini-
stracji 
publicz-
nej

Dla 
sekto-
ra pry-
watne-
go

Dla 
reszty 
świata

Ra-
zem 
D.7

Od orga-
nów ad-
ministracji 
publicznej

Od sek-
tora pry-
watnego

Od reszty 
świata

rok 
2003

Razem 
Instytucje non 
profit

10.468,8 353,9 2.205,1 965,3 138,6 278,9 256,6

Rolnictwo i 
przemysł (A 
-F)

352,2 334,1 29,3 239,2 65,0 2,2 0,0 2,2 0,0 11,0 4,9

Usługi (G-K) 2.845,7 507,8 264,1 173,2 91,5 81,8 0,0 110,7 23,6

Oświata (M) 552,9 318,0 103,0 213,2 1,8 223,9 200,3 14,7 0,0 3,7 7,3

Ochrona 
zdrowia ludzi 
i zwierząt 
(N.85.1 i 
85.2N.85.1 i 
85.2)N.85.1 i 
85.2

9.285,8 7.408,4 1,4 14,0 0,0 14,0 0,0 55,3 65,8

Pomoc 
społeczna 
(N.85.3)

5.077,8 1.875,1 0,0 930,1 229,1 139,0 45,3 71,1

Różne 
rodzaje 
działalności 

2.720,8 128,8 0,0 869,9 578,7 0,0 43,8 72,1

Rekreacja, 
kultura i sport 
(O.92)

1.092,1 923,4 403,5 500,4 19,4 149,3 104,4 44,0 0,0 8,8 10,7

Usługi 
wodno-
kanalizacyjne, 
drogowe, 
gospodarka 
odpadami 
i usługi dla 
ludności 
(O.90 i 93)

15,2 14,6 3,1 9,0 1,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,2

rok 
2004

Razem 
Instytucje non 
profit

11.673,6 372,0 2.304,4 1.025,5 170,0 273,8 274,6

Rolnictwo i 
przemysł (A 
-F)

379,5 360,9 34,8 257,0 68,4 2,3 0,0 2,3 0,0 10,2 6,3

Usługi (G-K) 2.987,0 403,1 280,9 174,9 68,4 106,6 0,0 115,7 32,3

Oświata (M) 570,0 313,8 110,0 197,1 0,8 242,8 225,4 17,2 0,0 5,2 8,3
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Ochrona 
zdrowia ludzi 
i zwierząt 
(N.85.1 i 
85.2N.85.1 i 
85.2)

8.208,1 0,8 12,0 0,0 12,0 0,0 51,8 70,8

Pomoc 
społeczna 
(N.85.3)

5.486,3 2.115,5 0,0 1.034,1 291,1 170,6 44,3 73,5

Różne 
rodzaje 
działalności 

2.749,1 148,0 0,0 805,3 540,1 0,0 38,2 72,7

Rekreacja, 
kultura i sport 
(O.92)

1.184,8 998,9 404,5 514,8 10,0 167,0 111,1 55,9 0,0 8,4 10,5

Usługi 
wodno-
kanalizacyjne, 
drogowe, 
gospodarka 
odpadami 
i usługi dla 
ludności 
(O.90 i 93)

16,7 16,4 3,0 11,3 1,4 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1

Źródło: ICN  N.B. Inne składki społeczne (D.81)

Na tej podstawie w analizowanym okresie 2000 – 2004 można stwierdzić wzrost dy-
namiki sprzedaży dla organów administracji publicznej z 54,2% do 60,2 %, przy jedno-
czesnym spadku dynamiki wysokości transferów bieżących ze strony sektora publicz-
nego z 66,4% do 65,8%.

Dane te zawierają jednak znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi sektorami dzia-
łalności. W roku 2004 produkcja sprzedana dla sektora publicznego wynosiła 9,6% w 
rolnictwie i w przemyśle, ale jednocześnie sięgała 83,7% w sektorze ochrony zdrowia 
i w usługach weterynaryjnych.6

6  Institut des comptes nationaux, op.cit.
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Rozwiązania prawne stosowane w przypadku przedsiębiorstw 4. 
ekonomii społecznej

Możliwe rozwiązania prawne stosowane w przypadku przedsiębiorstw 4.1 
ekonomii społecznej

Stowarzyszenia prowadzące działalność w celach niezarobkowych  
i fundacje

Mimo iż zjawisko stowarzyszania się nie jest  nowe w swojej istocie i odzwierciedla 
wrodzone dążenie człowieka do zrzeszania się wokół wspólnych projektów, trzeba było 
czekać aż do przełomu dziewiętnastego i dwudziestego stulecia na powstanie rzeczy-
wistych ram prawnych nadających prawdziwą strukturę środowisku stowarzyszeniowe-
mu, co stanowiło zarazem uznanie zasady swobody zrzeszania się. 

Status formalno-prawny stowarzyszenia prowadzącego działalność w celach nieza-
robkowych powstał na mocy ustawy o stowarzyszeniach prowadzących działalność  
w celach niezarobkowych (ASBL), stowarzyszeniach międzynarodowych prowadzących 
działalność w celach niezarobkowych i fundacjach z dnia 27 czerwca 1921 roku7. Z bie-
giem czasu ta forma prawna cieszyła się rosnącym powodzeniem, z pewnością z uwagi 
na swoją wszechstronność i prostotę. Podczas gdy w roku 1939 zarejestrowanych było 
7 131 stowarzyszeń prowadzących działalność w celach niezarobkowych, to w grudniu 
2002 roku było ich już 105 941, przy czym każdego roku tworzonych jest około 2 500 
tego rodzaju instytucji. Stowarzyszenie prowadzące działalność w celach niezarobko-
wych jest bowiem niezastąpionym instrumentem organizacji działalności społecznej, 
kulturalnej, zdrowotnej, pedagogicznej, sportowej, charytatywnej czy też innych rodza-
jów działalności. Ta forma prawna pozwala na prowadzenie działalności we wszystkich 
dziedzinach i zgodnie ze wszystkimi tendencjami filozoficznymi, wyznaniowymi czy po-
litycznymi i stanowi par excellence ucieleśnienie konstytucyjnie zagwarantowanej 
swobody zrzeszania się.8

Przepisy dotyczące stowarzyszeń prowadzących działalność w celach niezarobkowych 
zostały zmienione  na mocy ustawy o stowarzyszeniach prowadzących działalność  
w celach niezarobkowych (ASBL), stowarzyszeniach międzynarodowych prowadzą-
cych działalność w celach niezarobkowych i fundacjach z dnia 2 maja 2002 roku.9  

Ta reforma ustawy o stowarzyszeniach prowadzących działalność w celach niezarob-
kowych z 1921 roku nie odsyła do lamusa fundamentalnych zasad regulujących życie 
stowarzyszeniowe od dziesięcioleci, zmienia jednak całkowicie brzmienie poprzedniej 

7  Moniteur belge, 1 lipca 1921 roku.
8  Uzasadnienie – Wstępny projekt reformy ustawy z dnia 27 czerwca 1921 roku, kwiecień 1997 
roku, str.1.
9  Moniteur belge, 18 października 2002 roku i 11 grudnia 2002 roku.
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ustawy i ustanawia nowe reguły gry - zasadniczym celem tych zmian jest umożliwienie 
stowarzyszeniom dokonania reformy zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi i fi-
nansowymi przy zachowaniu przejrzystości na każdym etapie i w każdym obszarze.

Pewne zmiany do ustawy z roku 1921 wniosła też ustawa o powołaniu Banque-Carrefour 
des Entreprises (banku głównego dla przedsiębiorstw) i wprowadzająca inne przepisy 
z dnia 16 stycznia 2003 roku.10 Niewielkie zmiany wniosła także ustawa programowa  
z dnia 22 grudnia 2003 roku.11

Stowarzyszenie prowadzące działalność w celach niezarobkowych jest stowarzysze-
niem mającym co najmniej 3 członków (osoby fizyczne lub prawne), posiadającym oso-
bowość prawną, nie prowadzącym działalności przemysłowej ani komercyjnej i nie ma-
jącym na celu przysporzenia zysków materialnych swoim członkom.12 

W odróżnieniu od stowarzyszenia de facto, stowarzyszenie prowadzące działalność 
w celach niezarobkowych ma osobowość prawną, co oznacza, że jego członkowie 
ponoszą odpowiedzialność osobistą tylko do pewnego określonego poziomu. 

Definicja stowarzyszenia prowadzącego działalność w celach niezarobkowych 
ma zresztą charakter negatywny poprzez enumeratywne wskazanie rodzajów 
działalności zakazanych dla tego rodzaju podmiotów. Pomimo tego, wbrew re-
strykcyjnej literze prawa, doktryna prawna i orzecznictwo przyznały stopniowo 
stowarzyszeniom prowadzącym działalność w celach niezarobkowych możliwość 
prowadzenia działalności komercyjnej jako działalności niepodstawowej.

Status fundacji różni się od statusu stowarzyszenia prowadzącego działalność 
w celach niezarobkowych w kwestii majątku - stowarzyszenie nie potrzebuje bo-
wiem majątku, jako że posiada członków stowarzyszenia, którzy poprzez prowa-
dzoną przez siebie działalność umożliwiają stowarzyszeniu realizację jego celów. 
Fundacja nie posiada natomiast ani członków, ani wspólników. Niezbędne jest za-
tem wyposażenie jej w majątek, który umożliwi jej realizację założonych celów.

Spółdzielnie
Historia spółdzielczości sięga połowy XIX wieku. W okresie apogeum trwającej rewolu-
cji przemysłowej grupa angielskich tkaczy tworzy w roku 1844 pierwsze statuty przed-
siębiorstwa spółdzielczego. Dokumenty te zawierały, oprócz idei realizacji wspólnego 
projektu, zasady założycielskie „spółdzielczości”: podział zysków pomiędzy spółdziel-

10  Ustawa z dnia 16 stycznia 2003 roku o powołaniu Banque-Carrefour des Entreprises (banku 
głównego dla przedsiębiorstw), reformie rejestru handlowego, stworzeniu autoryzowanych punktów ob-
sługi przedsiębiorstw i wprowadzająca inne przepisy, Moniteur belge, 5 lutego 2003 roku, zmieniona 
ustawą programową z dnia 27 grudnia 2004 roku, Moniteur belge, 31 grudnia 2004 roku.
11  Ustawa wprowadzająca różne przepisy (Ustawa programowa), Moniteur belge, 31 grudnia 2003 
roku. 
12  Artykuł 1 par. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1921 roku, op. cit.
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ców wprost proporcjonalnie do obrotu zrealizowanego przez nich ze spółdzielnią, ogra-
niczenie pułapu wysokości zwrotu z kapitału, stosowanie zasady „jeden spółdzielca, 
jeden głos” w organach decyzyjnych, autonomia zarządzania spółdzielnią, swobodaę 
akcesu do spółdzielni i rezygnacji z członkostwa w spółdzielni. Zasady te po dziś dzień 
stanowią ważne atrybuty ruchu spółdzielczego. 

W Belgii status przedsiębiorstwa spółdzielczego został prawnie uregulowany w 1873 
roku. Paradoksalnie ustawodawca nie bierze w zasadzie pod uwagę fundamentalnych 
zasad spółdzielczości. W sensie prawnym przedsiębiorstwo spółdzielcze jest definio-
wane bowiem w następujący sposób:

zmienna liczba członków i udziałów: spółdzielnia jest spółką „otwartą”, w kapitale •	
której można wyróżnić część stałą i część zmienną. Część zmienna ewoluuje 
w zależności od wnoszonych nowych wkładów (subskrypcji), przyjmowania no-
wych członków, rezygnacji z członkostwa lub wykluczania członków spółdzielni, 
przy czym tego rodzaju zmiany kapitału nie wymagają zmiany statutu13;

ściśle ograniczona zbywalność praw spółdzielczych: udziały spółdzielcze są •	
imienne14 i mogą być zbywane i przenoszone jedynie na osoby imiennie wskaza-
ne w statucie lub też zaliczające się do jednej z kategorii wskazanych w statucie 
i spełniające wymagane przepisami bądź zapisami statutu warunki członkostwa 
w spółdzielni15.

W zamian za te przywileje Kodeks spółek nakłada na spółdzielnie ścisłe obowiązki  
w zakresie rezygnacji z członkostwa, wycofywania wkładów udziałowców i przyznawa-
nia tym ostatnim ewentualnej dywidendy. Reguły te są następujące: 

nie jest dozwolona wypłata dywidendy, jeśli wskutek wypłaty tejże dywidendy •	
wartość aktywów netto spółdzielni na koniec ostatniego zamkniętego okresu 
sprawozdawczego, wynikająca z rocznego sprawozdania finansowego, spadła-
by poniżej kwoty stałej części kapitału - lub kwoty kapitału objętego jeśli ten 
ostatni jest niższy od stałej części kapitału - powiększonej o wszystkie rezerwy, 
na których podział pomiędzy udziałowców nie zezwalają obowiązujące przepisy 
bądź zapisy statutowe16;

o ile statut spółdzielni nie stanowi inaczej, udziałowcy mają prawo zrzec się •	
członkostwa lub wycofać część swoich udziałów, ale z prawa tego mogą skorzy-
stać jedynie w ciągu sześciu pierwszych miesięcy roku obrachunkowego spół-
dzielni17;

13   Artykuł 350 Kodeksu spółek.
14   Artykuł 356 Kodeksu spółek.
15   Artykuł 366 Kodeksu spółek.
16   Artykuł 429 par. 1 Kodeksu spółek.
17   Artykuł 367 Kodeksu spółek.
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istnieje możliwość swobodnego zbywania udziałów pomiędzy udziałowcami, ale •	
na warunkach przewidzianych przez statut spółdzielni18;

udziałowcy mają prawo do uzyskania spłaty swojego udziału, ale może to nastąpić •	
jedynie pod warunkiem, że nie pociągnie to za sobą zmniejszenia wartości aktywów 
netto poniżej kwoty stałej części kapitału spółdzielni (funduszu udziałowego)19. 

Przedsiębiorstwa spółdzielcze oficjalnie uznane przez Krajową Radę Spół-
dzielczą
Wiele spółdzielni zostało jednakże powołanych w oparciu o zasady spółdzielczości. 
Dlatego też w celu promowania tożsamości spółdzielczej w roku 1955 powołana została 
Krajowa Rada Spółdzielcza, zrzeszająca pod jednym szyldem spółdzielnie przestrze-
gające określonych przez Radę wartości i fundamentalnych zasad. 

Określone zostały kryteria uzyskania statusu członka zrzeszonego - są one powtórze-
niem pięciu naczelnych zasad spółdzielczości: dobrowolność zrzeszania się, zasada 
równości, znana też jako zasada ograniczenia praw głosu na walnych zgromadzeniach 
spółdzielni, zasada mianowania członków władz przez walne zgromadzenie spółdzielni, 
umiarkowany poziom dywidendy wypłacanej z tytułu udziałów (obecnie 6 % netto) oraz 
zwrotny podział zysku pomiędzy udziałowców.20 W celu wspierania rozwoju spółdzielni 
podejmujących zobowiązanie do przestrzegania warunków zrzeszenia w Radzie Spół-
dzielczej, ustanowiony został dla tych spółdzielni oddzielny status formalno-prawny, 
który zawiera pewne przywileje w porównaniu z przepisami prawa powszechnego. Fakt 
uzyskania statusu przedsiębiorstwa spółdzielczego uznanego oficjalnie przez Krajową 
Radę Spółdzielczą daje bowiem takiemu przedsiębiorstwu prawo do zwolnienia dywi-
dendy z opodatkowania oraz zwalnia je z obowiązku publikowania prospektu w przy-
padku ogłoszenia publicznej emisji udziałów21.

Spółki o celu społecznym
Instytucja spółki o celu społecznym powstała w celu rozwiązania pewnego problemu 
istniejącego w sektorze ekonomii społecznej, a mianowicie zjawiska polegającego na 
tym, że niektóre stowarzyszenia prowadzące działalność w celach niezarobkowych pro-
wadziły głównie działalność komercyjną22, podczas gdy niektóre spółki komercyjne pro-
wadziły działalność komercyjną, nie dążąc jednocześnie absolutnie do przysparzania 
zysków swym udziałowcom23.

18  Artykuł 362 Kodeksu spółek.
19  Artykuł 428 Kodeksu spółek.
20  Rozporządzenie królewskie z dnia 8 stycznia 1962 roku.
21  Patrz poniżej.
22  Czego nie wolno im czynić, nawet jeśli nie dokonują one podziału zysku na rzecz swoich udziałowców.
23  Co było sprzeczne z prawną definicją spółki.
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Spółka o celu społecznym jest typową spółką (taką jak spółka akcyjna, spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, spółka spółdzielcza, itp.), które jednakże nie ma na celu 
przysparzania zysków swoim udziałowcom.

Udziałowcy spółki o celu społecznym oczekują jedynie ograniczonych zysków z mająt-
ku spółki albo wręcz nie oczekują żadnego zysku24.

Zysk z majątku spółki dotyczy tu dwóch aspektów: z jednej strony bezpośredni zysk z ma-
jątku spółki w postaci podziału dywidendy pomiędzy udziałowców, z drugiej zaś - pośredni 
zysk z majątku spółki tzn. uzyskanie przez udziałowców pewnych oszczędności.

Obowiązujące przepisy zezwalają jednakże na realizację przez udziałowców bezpo-
średniego zysku z majątku spółki w ograniczonej wysokości: możliwa jest wypłata dy-
widendy - identycznie jak w przypadku spółdzielni oficjalnie uznanych przez Krajową 
Radę Spółdzielczą - o ile wysokość takiej dywidendy nie przekracza stawki 6 % okre-
ślonej oddzielnie w rozporządzeniu wydanym przez króla25. 

Kodeks podatków dochodowych przewiduje również zwolnienie odsetek i dywidend  
z opodatkowania26.

Ponadto statut spółki musi określać zasady podziału zysków w sposób spójny z celami 
spółki, a członkowie rady nadzorczej spółki mają obowiązek sporządzenia oddzielnego 
sprawozdania na temat sposobu, w jaki spółka dba o realizację określonych dla niej celów.  

Niezbędne jest także przestrzeganie wszystkich przepisów obowiązujących w zależności 
od wybranej formy prawnej spółki takich, jak: przepisy dotyczące subskrypcji i obejmo-
wania udziałów kapitałowych, przepisy regulujące funkcjonowanie organów decyzyjnych, 
przepisy regulujące kwestie rachunkowości, czy wreszcie przepisy regulujące zakres od-
powiedzialności członków-założycieli, członków rady nadzorczej i zarządu, itp.

Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych narodziły się w XIX wieku z inicjatywy osób 
prywatnych. Celem TUW jest zastosowanie zasady solidarności wobec skutków cho-
roby bądź inwalidztwa. Inicjatywy takie biorą swój początek w sposób naturalny w śro-
dowiskach lokalnych czy zawodowych, wśród osób nawzajem sobie bardzo bliskich  
i połączonych silnymi więzami solidarności. Kasy te oferują czasową pomoc w przypad-
ku choroby, inwalidztwa, zgonu, jak również kosztów pogrzebu. Źródłem inspiracji dla 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych były idee dobroczynności.

24  Artykuł 661 Kodeksu spółek.
25  Dywidenda wypłacona udziałowcom nie może przekraczać stopy oprocentowania określonej roz- Dywidenda wypłacona udziałowcom nie może przekraczać stopy oprocentowania określonej roz-
porządzeniem królewskim z dnia 10 listopada 1996 roku zawierającym przepisy wykonawcze do ustawy 
powołującej Krajową Radę Spółdzielczą z dnia 20 lipca 1955 roku.
26  Patrz poniżej.
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Ustawa o towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych z dnia 3 kwietnia 1851 roku umoż-
liwiła towarzystwom wzajemnej pomocy uzyskanie statusu podmiotów oficjalnie uzna-
nych przez organy administracji i na uzyskanie przez nie tym samym osobowości 
prawnej. Wysokie kryteria uzyskania oficjalnego statusu wynikające z obowiązujących 
przepisów spowodowały, że większość towarzystw ubezpieczeń wzajemnych pozostała  
w sensie formalno-prawnym stowarzyszeniami de facto.

Pod koniec XIX wieku następuje okrzepnięcie struktury ruchu ubezpieczeń wzajem-
nych, a towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przybierają orientację polityczną bądź 
wyznaniową. Ustawa z 1851 roku zostaje zmieniona ustawą z 23 czerwca 1894 roku, 
która dokonuje rewizji statusu formalno-prawnego towarzystw ubezpieczeń wzajem-
nych i zezwala im na zrzeszanie się w federacje. Intencją ustawy jest poprawa efek-
tywności zarządzania towarzystwami ubezpieczeń wzajemnych. Istotnym czynnikiem 
wspierającym rozwój ruchu ubezpieczeń wzajemnych staje się stworzenie możliwości 
przyznawania dotacji przez administrację publiczną oficjalnie uznanym towarzystwom 
ubezpieczeń wzajemnych. Możliwość taką tworzy ustawa z dnia 19 marca 1898 roku. 

Ustawa ta regulowała funkcjonowanie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych do dnia  
1 stycznia 1991 roku, kiedy to weszła w życie ustawa o towarzystwach ubezpieczeń 
wzajemnych i krajowych związkach towarzystw ubezpieczeń wzajemnych z dnia  
6 sierpnia 1990 roku. Ustawa ta zmierza w trzech głównych kierunkach:

dostosowanie zadań towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i ich krajowych związ-•	
ków do obecnych realiów społecznych. Zadania te określone są w sposób na-
stępujący: współudział w systemie ubezpieczeń, organizowanie niepaństwowych 
i uzupełniających ubezpieczeń w obszarach ochrony zdrowia i niezdolności do 
pracy, świadczenie pomocy i przekazywanie informacji członkom TUW;

uproszczenie struktur, demokratyczne uczestnictwo i ochrona członków TUW;•	

organizacja skutecznego systemu kontroli w dziedzinie finansów i rachunkowości.•	 27

27   Moniteur belge, 28 września 1990 roku.
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Zachęty fiskalne4.2 
Darowizny zwolnione z opodatkowania

Podatnicy mogą odliczać od swojego dochodu netto darowizny w minimalnej kwocie 30 
EUR, przekazane jednej z oficjalnie uznanych przez administrację rządową instytucji 
mających cele naukowe, kulturalne, społeczne lub humanitarne. Odliczeniu od dochodu 
podlegają też w szczególności darowizny przekazane stowarzyszeniom i instytucjom, 
które niosą pomoc ofiarom dużych wypadków przemysłowych oraz instytucjom zajmu-
jącym się konserwacją i ochroną zabytków i obiektów, a także instytucjom zajmującym 
się ochroną przyrody i środowiska naturalnego pod warunkiem, że są to instytucje, któ-
rych status jest potwierdzony przez organy administracji.28 

Warunkiem dokonania odpisu darowizny jest posiadanie pokwitowania wystawionego 
przez odbiorcę dotacji. Łączne odpisy z tytułu takich darowizn nie mogą przekroczyć 
maksymalnie 10% dochodu netto podatnika, nie więcej jednak niż 299 780 EUR dla 
osób fizycznych i 500 000 EUR dla przedsiębiorstw w roku 2004.

Niektóre tzw. plany społecznie odpowiedzialnego inwestowania, w ramach których oso-
ba inwestująca zrzeka się całości lub części odsetek lub dywidendy od swoich inwestycji 
na rzecz oficjalnie uznanego stowarzyszenia, dają również prawo do wyżej opisanych 
odliczeń pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionych warunków.

Zakup obligacji Funduszu Ekonomii Społecznej i Zrównoważonej
Pewne ulgi oferuje inwestorom system inwestowania w Fundusz Ekonomii Społecznej i 
Zrównoważonej, o którym będzie mowa w dalszej części niniejszego opracowania.

Zakup obligacji imiennych z terminem wykupu 60 miesięcy daje osobom fizycznym prawo do 
odpisania od podatku części kwoty zainwestowanej w obligacje w danym roku podatkowym. 

Kwota odpisu od podatku wynosi maksymalnie 5% rzeczywiście zainwestowanych środ-
ków (korzyść podatkowa wynosi zatem 1 % kwoty zainwestowanej rocznie), nie więcej 
jednak niż 210 EUR (obecnie 270 EUR wskutek indeksacji) w jednym roku podatkowym. 

 Do odpisu ma prawo każdy ze współmałżonków osobno, jeśli obligacje są wyemitowa-
ne na jego własne nazwisko. 

Dywidendy wypłacone z tytułu posiadanych udziałów w spółdzielniach zrze-
szonych w Krajowej Radzie Spółdzielczej i w spółkach o celu społecznym
Dywidendy wypłacone z tytułu posiadanych udziałów w spółdzielniach zrzeszonych  
w Krajowej Radzie Spółdzielczej i w spółkach o celu społecznym są – dla członka spół-
dzielni lub udziałowca – zwolnione z podatków do maksymalnej kwoty 160 EUR.29 

28 Art. 107 i kolejne Kodeksu podatków dochodowych 1992.
29 AR/CIR 92 artykuł 21 6° i 10°.
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Zachęty przy publicznych ofertach instrumentów inwestycyjnych4.3 
W trosce o zapewnienie ochrony inwestorom sprzedaż instrumentów inwestycyjnych 
w ofercie publicznej podlega określonym uregulowaniom zarówno w prawie belgijskim, 
jak i europejskim.

Przepisy obowiązujące w tej sferze zostały ostatnio zmienione ustawą o publicznych 
ofertach instrumentów inwestycyjnych i o dopuszczaniu instrumentów inwestycyjnych 
do obrotu na rynkach regulowanych z dnia 16 czerwca 2006 roku.30

Ustawa ta definiuje „ofertę publiczną” jako:

 „[…] przekaz informacyjny nadany w dowolnej formie i w dowolny sposób, adresowany 
do osób i prezentujący wystarczające informacje na temat warunków oferty i ofero-
wanych instrumentów inwestycyjnych w taki sposób by inwestor był w stanie podjąć 
decyzję o dokonaniu zakupu lub subskrypcji tych instrumentów inwestycyjnych, przy 
czym przekaz ten jest nadawany przez osobę mającą zdolność dokonania emisji lub 
sprzedaży instrumentów inwestycyjnych lub też w imieniu takiej osoby31”.

Ustawa zastrzega32 jednak, iż charakteru oferty publicznej nie mają oferty instrumentów 
inwestycyjnych:

skierowane w każdym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospo-•	
darczego do mniej niż 100 osób fizycznych lub prawnych, nie będących inwesto-
rami kwalifikowanymi33;

opiewające na kwotę niższą niż 100 000 EUR.•	

 „Instrumentami inwestycyjnymi” w sensie ustawy są „papiery wartościowe”, które obej-
mują akcje, obligacje i inne instrumenty wierzycielskie34 emitowane przez spółki. 
Publiczne oferty subskrypcji udziałów (akcji) spółek spółdzielczych wchodzą zatem  
w zakres zastosowania ww. Przepisów, o ile są one skierowane do ponad 100 osób nie bę-
dących inwestorami kwalifikowanymi i jeśli opiewają na kwotę wyższą niż 100 000 EUR.
Ponadto oferowanie osobom fizycznym możliwości udostępnienia ich oszczędności za 
pośrednictwem pożyczek dla alternatywnych instytucji finansowych (funkcjonujących  
w formie spółdzielni lub stowarzyszenia prowadzącego działalność w celach niezarob-
kowych) również podlega zapisom ww. Ustawy, o ile adresatem oferty jest grupa ponad 

30 Moniteur belge, 21 czerwca 2006 roku.
31 Artykuł 3 par. 1 ustawy z dnia 16 czerwca 2006 roku.
32 Artykuł 3§ 2 b) i e) ustawy z dnia 16 czerwca 2006 roku.
33 Ustawa z dnia 16 czerwca 2006 roku określa w artykule 10 pojęcie „inwestora kwalifikowanego”. 
Jest to pewna grupa osób prawnych posiadających określone zezwolenia lub objętych określonymi prze-
pisami –takich jak operatorzy rynków finansowych (instytucje kredytowe, spółki inwestycyjne, itp..), admi-
nistracja rządowa, Regiony, Wspólnoty, niektóre duże przedsiębiorstwa oraz pewne osoby fizyczne bę-
dące rezydentami na terytorium Belgii, które wystąpiły z wnioskiem do Komisji ds. Bankowości, Finansów 
i Ubezpieczeń o przyznanie im statusu inwestora kwalifikowanego.
34 Artykuł 5 § 1 1° et 2° ustawy z dnia 16 czerwca 2006 roku.



Bernard Bayot, Annika Cayrol, Alexandra Demoustiez, Lise Disneur, Olivier Jérusalmy

22

100 osób nie będących inwestorami kwalifikowanymi i jeśli opiewają na kwotę wyższą 
niż 100 000 EUR.

Działalność kontrolna Komisji ds. Bankowości, Finansów i Ubezpieczeń 
(CBFA) i obowiązek publikacji prospektu

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 16 czerwca 2006 roku każda publiczna oferta instru-
mentów inwestycyjnych ogłoszona na terytorium Belgii i każde dopuszczenie instru-
mentów inwestycyjnych do obrotu na belgijskim rynku regulowanym wymaga uprzed-
niej publikacji prospektu przez – w zależności od sytuacji – emitenta, podmiot oferujący 
instrumenty inwestycyjne lub przez podmiot wnioskujący o dopuszczenie do obrotu na 
rynku regulowanym35.
Przeznaczony do publikacji prospekt musi zostać uprzednio zatwierdzony przez Ko-
misję ds. Bankowości, Finansów i Ubezpieczeń (CBFA), jeśli państwem członkowskim 
pochodzenia jest Belgia lub przez właściwy organ innego państwa należącego do Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego będącego państwem pochodzenia.
Treść i forma prospektu, a także procedura jego zatwierdzenia przez CBFA, podlegają 
ścisłym uregulowaniom.

Zwolnienie z obowiązku publikacji prospektu w przypadku spółdzielni zrze-
szonych w Krajowej Radzie Spółdzielczej i stowarzyszeń prowadzących 
działalność w celach niezarobkowych
Jeśli chodzi o uregulowania dotyczące stowarzyszeń prowadzących działalność w ce-
lach niezarobkowych, to artykuł 16 par. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 czerwca 2006 roku 
mówi, że ustawa „nie reguluje publicznych ofert instrumentów inwestycyjnych emitowa-
nych przez stowarzyszenia działające na podstawie uregulowanego statusu prawnego 
lub przez podmioty prowadzące działalność w celach niezarobkowych, oficjalnie uzna-
nych przez jedno z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
w celu pozyskania środków niezbędnych do realizacji ich celów niezarobkowych”.
W związku z tym stowarzyszenia prowadzące działalność w celach niezarobkowych 
mogą ogłaszać publiczne oferty instrumentów inwestycyjnych, na przykład emisje ob-
ligacji, bez konieczności publikowania prospektu wymagającego zatwierdzenia przez 
Komisję ds. Bankowości, Finansów i Ubezpieczeń (CBFA).

Jeśli chodzi o uregulowania dotyczące spółdzielni zrzeszonych w Krajowej Radzie Spół-
dzielczej, to artykuł 18 par. 1 pkt. a) ustawy mówi, że „obowiązku publikacji prospektu 
(rozdział I ustawy) nie stosuje się do ofert publicznych, dotyczących udziałów w oficjal-
nie uznanych36 spółkach spółdzielczych, pod warunkiem, że nabycie lub posiadanie 

35  Artykuł 20 ustawy z dnia 16 czerwca 2006 roku. 
36  Na mocy artykułu 5 ustawy o powołaniu Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 20 lipca 1955 roku.
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takich udziałów stanowi niezbędny warunek korzystania z usług świadczonych przez 
spółki spółdzielcze oraz że łączna kwota oferty jest niższa niż 2 500 000 EUR”.

Powyższe zwolnienie z obowiązku publikacji prospektu dotyczy operacji, które nie 
podlegają zwolnieniu na mocy dyrektywy nr 2003/71/WE, stąd zastrzeżenie, że zwol-
nienie na mocy ustawy stosuje się jedynie wtedy, jeśli łączna kwota oferty jest niższa 
niż 2 500 000 EUR.37

4.4 Zachęty w sferze przetargów publicznych

Łączna kwota zamówień składanych każdego roku w ramach procedur przetargów pu-
blicznych przez publiczne i parapubliczne organy zamawiające 25 państw członkow-
skich Unii Europejskiej wynosi ponad 1 000 miliardów EUR, czyli około 14 % Produktu 
Krajowego Brutto Unii Europejskiej ! 

Zamówienia publiczne są zatem nie tylko instrumentem zaopatrzenia administracji pu-
blicznej w dobra i usługi, lecz także wspaniałym i całkiem istotnym instrumentem ekono-
micznym. W szczególności istnieje możliwość przetransponowania do systemu zamó-
wień publicznych celów ekonomii społecznej (a więc możliwość uwzględnienia w pro-
cesie przetargowym innych kryteriów oprócz kryterium „zysku”, które w tym konkretnym 
przypadku przybiera postać skali oszczędności finansowych, które mógłby zrealizować 
publiczny organ zamawiający wybierając najtańszą ofertę), jak również możliwość za-
gwarantowania uczestnictwa podmiotów ekonomii społecznej w procedurach przetar-
gów publicznych. Realizacji tych celów mogą służyć rozliczne mechanizmy.

Klauzule społeczne 
Klauzula społeczna jest zapisem dotyczącym realizacji zamówienia publicznego. Może 
ona narzucać przedsiębiorstwu obowiązek zatrudnienia na czas realizacji zamówienia 
dodatkowych pracowników należących do grup trudno integrujących się zawodowo. 
Innym rodzajem klauzuli społecznej jest zapis nakładający na przedsiębiorstwo obowią-
zek przyuczania praktykantów przez cały okres realizacji zamówienia.

Klauzule społeczne zastosowano dotąd w różnych regionach Belgii, przy czym wyniki 
zastosowania tego mechanizmu okazały się zróżnicowane.

37 Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie pro-Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie pro-
spektu publikowanego w przypadku publicznej oferty papierów wartościowych lub dopuszczenia do obrotu 
oraz zmieniająca Dyrektywę 2001/34/WE, DzUWE nr 345 z dnia 31 grudnia 2003 roku, str. 0064 – 0089.
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Zapisy dotyczące zobowiązań etycznych, społecznych  
lub środowiskowych 

Ustawa o zamówieniach publicznych przewiduje dwie procedury przetargowe: zapro-
szenie do składania ofert oraz aukcję. W przypadku aukcji oferty są porównywane jedy-
nie w oparciu o jedno kryterium: kryterium ceny. 

Celem jest udzielenie zamówienia przedsiębiorstwu oferującemu najniższą cenę.

W przypadku procedury zaproszenia do składania ofert, oferty są porównywane w opar-
ciu o kilka różnych kryteriów. Artykuł 16 ustawy z dnia 24 grudnia 1993 roku mówi, iż 
„[…] kryteria udzielenia zamówienia muszą mieć związek z przedmiotem zamówienia, 
mogą dotyczyć na przykład jakości produktów bądź usług, ceny, wartości technicznej, 
cech estetycznych i funkcjonalnych, uwarunkowań środowiskowych, uwarunkowań 
społecznych i etycznych, kosztów użytkowania, rentowności, serwisu posprzedażne-
go i pomocy technicznej, daty lub terminu dostawy bądź wykonania…”.38

Przepisy regulujące sferę zamówień publicznych pozwalają zatem – tym organom pu-
blicznym, które mają taką wolę – na włączenie do kryteriów udzielenia zamówienia 
uwarunkowań natury społecznej i etycznej, a także uwarunkowań środowiskowych.

Priorytety społeczne 
Ustawodawca dopuszcza także inną możliwość, która ma szczególne znaczenie dla 
ekonomii społecznej: priorytet społeczny. Otóż artykuł 18 bis par. 2 ustawy z dnia  
24 grudnia 1993 roku stwarza możliwość zastrzeżenia przez organ udzielający zamó-
wienia dostępu do uczestnictwa w procedurze udzielenia zamówienia publicznego tzw. 
przedsiębiorstwom pracy dostosowanej i integracyjnym przedsiębiorstwom ekonomii 
społecznej. Istnieje jednak jeden warunek: zamówienie nie może podlegać obowiązkom 
wynikającym z zapisów dyrektyw europejskich. Definicja integracyjnego przedsiębior-
stwa ekonomii społecznej, o którym mowa powyżej, znajduje się w artykule 59 ustawy 
o belgijskim planie działań na rzecz zatrudnienia 1998 i wprowadzającej inne przepisy 
z dnia 26 marca 1999 roku.

 „Przez pojęcie integrującej ekonomii społecznej należy rozumieć inicjatywy, których 
przedmiotem działalności jest integracja społeczna i zawodowa osób poszukujących 
pracy, które mają szczególne trudności w znalezieniu miejsca pracy, poprzez działal-
ność polegającą na produkcji dóbr lub świadczeniu usług, i które to inicjatywy spełniają 
następujące warunki ogólne: 

po zakończeniu etapu rozruchu przedsiębiorstwa 50% załogi – pracowników •	
bądź osób szkolonych – muszą stanowić osoby należące do grupy docelowej; 

38 Ustawa o zamówieniach publicznych i niektórych zamówieniach na roboty budowlane, dostawy i 
usługi z dnia 24 grudnia 1993 roku, Moniteur belge, 22 stycznia 1994 roku.
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co najmniej 10% kadry kierującej pracownikami należącymi do grupy docelo-•	
wej muszą stanowić osoby zdolne do prowadzenia bądź tworzenia programów 
szkolenia lub orientacji zawodowej; 

przedsiębiorstwo musi przyjąć status formalno-prawny stowarzyszenia prowa-•	
dzącego działalność w celach niezarobkowych, spółdzielni, spółki o celu spo-
łecznym lub inny status formalno-prawny, pod warunkiem zapisania w przed-
miocie prowadzonej działalności celów społecznych i zbiorowych; 

przewagi w organach kierowniczych przedsiębiorstwa nie mogą mieć osoby po-•	
chodzące z sektora publicznego; 

status przedsiębiorstwa musi być zatwierdzony przez właściwy organ. •	

Dla potrzeb stosowania poprzedniego akapitu przez pojęcie osób poszukujących pracy 
mających szczególne trudności w znalezieniu miejsca pracy należy rozumieć: osoby 
poszukujące pracy, które w momencie zatrudnienia lub podjęcia szkolenia są niepeł-
nosprawne bądź bezrobotne od ponad 12 miesięcy, mają co najwyżej wykształcenie 
średnie na poziomie niższym lub inny porównywalny poziom wykształcenia, a także 
przeżywają trudności społeczne.”39

Odnotujmy także, że nowa dyrektywa unijna w sprawie zamówień publicznych w ar-
tykule 19 zawiera zapis o możliwości zastrzeżenia dostępu do procedury udzielenia 
zamówienia publicznego. Takie zastrzeżenie dostępu do procedury udzielenia za-
mówienia publicznego jest możliwe w przypadku wszystkich zamówień publicznych 
(bez minimalnego ani maksymalnego progu zamówienia) na rzecz bądź to przed-
siębiorstw społecznych, bądź to „w ramach programów zatrudnienia osób niepełno-
sprawnych, pod warunkiem że większość odnośnych pracowników stanowią osoby 
niepełnosprawne”.40

39 Ustawa w sprawie belgijskiego planu działań dotyczącego zatrudnienia na rok 1998 i wprowadzają-
ca inne przepisy z dnia 26 marca 1999 roku, Moniteur belge, 1 kwietnia 1999 roku.
40 Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku w sprawie 
koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, DzUWE 
L 134 z dnia 30 kwietnia 2004 roku, str. 114-240.



Bernard Bayot, Annika Cayrol, Alexandra Demoustiez, Lise Disneur, Olivier Jérusalmy

26

Finansowanie sektora5. 
Instytucje finansowe współpracujące z sektorem ekonomii  5.1 

 społecznej i ich instrumenty
Można wyróżnić trzy główne rodzaje instytucji finansowych współpracujących z sekto-
rem ekonomii społecznej: instytucje finansowe pochodzące z klasycznego środowiska 
finansowego, oferujące tzw. produkty finansowe o charakterze solidarnościowym, 
alternatywne instytucje finansowe oraz pewne fundusze i instytucje publiczne lub para-
publiczne, stworzone z myślą o wsparciu ekonomii społecznej.

Klasyczne instytucje finansowe
Niektóre instytucje finansowe uczestniczą w bardzo ograniczonym stopniu w finan-
sowaniu podmiotów ekonomii społecznej poprzez dwa mechanizmy solidarnościowe 
zintegrowane z oferowanymi przez nie produktami oszczędnościowymi: jednostkami 
funduszy zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe lub rachunkami oszczędno-
ściowymi.

Na rynku belgijskim można wyróżnić dwa takie mechanizmy solidarnościowe, które 
mogą być stosowane w sposób skumulowany:

Lokata inwestycyjna z solidarnym podziałem zysków 
Istnieje możliwość redystrybucji części ewentualnych zysków z produktu oszczędno-
ściowego – inwestycji bądź depozytu – w postaci darowizny przekazywanej na rzecz 
działań prowadzonych w sferze ekonomii społecznej i solidarnej. Mechanizm darowizny 
musi być ściśle i jasno określony w taki sposób, by nie istniała możliwość jakiegokol-
wiek nieporozumienia. Mechanizm ten może przybierać trzy formy:

na poziomie podmiotu lokującego środki:•	

podmiot lokujący środki przekazuje co najmniej 25% swojego rocznego zy-- 
sku (przeznaczonych do podziału dochodów funduszy inwestycyjnych lub od-
setek z produktów oszczędnościowych bądź depozytów) albo

walne zgromadzenie subskrybentów przyjmuje w głosowaniu uchwałę, okre-- 
ślającą jaka część procentowa wygospodarowanego zysku ma być przeka-
zana w formie darowizny;

na poziomie podmiotu wprowadzającego na rynek produkt oszczędnościowy, inwe-•	
stycyjny lub depozyt:

podmiot wprowadzający produkt oszczędnościowy na rynek przekazuje  - 
w momencie subskrypcji w formie darowizny część kwoty (minimum 1%) 
zainwestowanej przez podmiot lokujący środki albo
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 podmiot wprowadzający produkt oszczędnościowy na rynek co roku prze-- 
kazuje w formie darowizny część bieżącej wartości netto (minimum 0,15%) 
produktu inwestycyjnego bądź depozytu, albo

 podmiot wprowadzający produkt oszczędnościowy na rynek co roku przeka-- 
zuje w formie darowizny pewną stałą kwotę, której wysokość nie może być 
niższa od kwot przekazywanych w przypadku zastosowania dwóch poprzed-
nich rozwiązań;

na poziomie podmiotu lokującego środki i podmiotu wprowadzającego na rynek •	
produkt oszczędnościowy, inwestycyjny lub depozyt:

następuje kumulacja darowizn przekazywanych z jednej strony przez lokujący - 
środki, z drugiej zaś przez podmiot wprowadzający produkt oszczędnościowy 
na rynek - w oparciu o właściwe dla każdej z tych dwóch stron rozwiązania.

Inwestowanie etyczne i solidarne
Część zebranych oszczędności jest przekazywana na finansowanie działań z zakresu 
ekonomii społecznej i solidarnej:

minimum 5% środków z funduszy inwestycyjnych musi być w  inwestowane w przed-•	
siębiorstwa prowadzące działalność w sferze ekonomii społecznej i solidarnej41;

w przypadku innych produktów oszczędnościowych – jeśli zgromadzone za po-•	
średnictwem tych produktów środki nie mogą być wyodrębnione w aktywach 
podmiotu zarządzającego, to minimum 10% sumy aktywów tego podmiotu musi 
być wykorzystywane do finansowania działań prowadzonych w sferze ekonomii 
społecznej i solidarnej; w przeciwnym przypadku co najmniej 50% środków zgro-
madzonych za pośrednictwem wyodrębnionych produktów musi służyć finanso-
waniu działań prowadzonych w sferze ekonomii społecznej i solidarnej.

Na dzień 30 czerwca 2007 roku 11 instytucji finansowych pochodzących z tradycyjnych 
kręgów finansowych oferowało produkty z solidarnym podziałem zysków: Axa, Delta 
Lloyds, Ethias Assurance, Grupa Fortis, HSBC, ING, KBC, Record Banque, Triodos 
Banque, Van Moer & Santerre, VDK-Spaarbank.
Proponowane przez te firmy produkty są w większości produktami o charakterze fundu-
szy zbiorowego inwestowania o kapitale zmiennym (14) lub o charakterze rachunków 
oszczędnościowych (5).
Jedynie produkty oszczędnościowe oferowane przez Bank Triodos spełniają zarazem 
kryteria solidarnego inwestowania i solidarnego podziału zysków. 

41 Jedna z dyrektyw unijnych obliguje bowiem fundusze zbiorowego inwestowania do lokowania mini-
mum 90 % środków w aktywa spółek notowanych na giełdzie. Uwzględniając fakt, iż fundusze zawsze 
inwestują część swoich środków w instrumenty pieniężne, trudno jest zapewnić przestrzeganie wymogu 
inwestowania minimum 10 % środków w podmioty działające w sferze ekonomii społecznej.
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Alternatywne instytucje finansowe
Pod pojęciem tym kryją się podmioty oferujące osobom prawnym i fizycznym pewne 
formy alternatywnego oszczędzania przynoszącego zyski nie tyle finansowe, co przede 
wszystkim społeczne i ludzkie. Podmioty te udzielają także kredytów projektom społecz-
nym nie mającym dostępu do kredytu bankowego, jak również inicjatywom skierowa-
nym do osób najbiedniejszych, wykluczonych zarówno Belgów, jak i obcokrajowców.
W Belgii alternatywne instytucje finansowe są tworzone w formie spółdzielni (Alterfin, 
COGEP, Crédal, Hefboom, Incofin, Netwerk Rentevrij , Oikocredit–be, Trividend), bądź 
też jako zrzeszenia lokalnych kas oszczędnościowych działające w formie stowarzy-
szeń prowadzących działalność w celach niezarobkowych (L’Aube, La Bouée, Les Ecus 
Baladeurs, La Fourmi Solidaire, Le Pivot).

Charakterystycznym typem działalności, którą prowadzą alternatywne instytucje finan-
sowe, jest finansowanie projektów społecznych nie mających dostępu do kredytu ban-
kowego oraz inicjatyw skierowanych do osób najuboższych – poprzez przyznawanie 
kredytów na preferencyjnych warunkach lub poprzez obejmowanie udziałów kapitało-
wych; w niektórych przypadkach udzielane są także gwarancje kredytowe, doradztwo  
i wsparcie rozwojowe.
Aby móc refinansować prowadzoną przez siebie działalność, alternatywne instytucje fi-
nansowe korzystają (pośród innych źródeł refinansowania) z oszczędności osób fizycz-
nych, które są następnie udostępniane finansowanym projektom albo bezpośrednio (w 
przypadku zrzeszeń lokalnych kas oszczędnościowych), albo też poprzez podwyższe-
nie kapitału tych projektów w drodze obejmowania udziałów w kapitale spółdzielni. 

Osoby fizyczne obejmujące udziały w kapitale spółdzielni lub bezpośrednio udostęp-
niające swoje oszczędności finansowanym projektom, czynią to jedynie z intencją 
uzyskania korzyści finansowych. Najważniejszym imperatywem skłaniającym osoby 
oszczędzające do lokowania swoich środków w taki sposób, jest perspektywa odpowie-
dzialnego zarządzania zgromadzonymi oszczędnościami poprzez wspieranie realizacji 
projektów stymulujących przemiany społeczne.

Fundusze lub podmioty publiczne bądź parapubliczne
Fundusz Ekonomii Społecznej i Zrównoważonej (FESD)

Celem Funduszu Ekonomii Społecznej i Zrównoważonej, powołanego przez Société 
fédérale d’investissement - Federalną Spółkę Inwestycyjną na mocy ustawy programo-
wej z dnia 8 kwietnia 200342 roku, jest prowadzenie wszelkich form interwencji, w szcze-

42 Artykuł 90 i następne, M.B. 17 kwietnia 2003 roku, strona 19.436 i następne. (patrz załącznik 1); 
patrz także rozporządzenie królewskie z dnia 3 maja 2003 roku w sprawie przepisów wykonawczych do 
rozdziału 11 tytuł IV ustawy programowej powołującej „Fundusz Ekonomii Społecznej i Zrównoważonej” 
z dnia 8 kwietnia 2003 roku, M.B. 9 maja 2003 roku, 2 wydanie, strona 25.328 i następne. 
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gólności dokonywanie inwestycji kapitałowych i udzielanie pożyczek na rzecz działań 
leżących w sferze ekonomii społecznej i zrównoważonej. Minimum 70% środków fun-
duszu musi być inwestowane w tego rodzaju działania.

Za należące do sfery ekonomii społecznej i solidarnej są uważane wszelkie typy dzia-
łalności, które mogą być prowadzone przez spółkę prawa handlowego bądź stowarzy-
szenie prowadzące działalność w celach niezarobkowych w oparciu o następujące pod-
stawowe zasady: prymat pracy nad kapitałem, niezależność zarządzania, priorytetowy 
cel w postaci świadczenia usług na rzecz członków podmiotu i ludności, a nie jedynie 
w postaci realizacji zysków, demokratyczny proces decyzyjny, zrównoważony rozwój  
z poszanowaniem środowiska naturalnego43.
Maksymalny poziom zobowiązań Funduszu został określony na 75 milionów EUR. 
Fundusz może korzystać z pożyczek bądź emitować obligacje imienne z minimal-
nym pięcioletnim terminem wykupu, opatrzone gwarancją uzyskania oprocentowania 
minimalnego na poziomie nie niższym niż oprocentowanie oferowane w przypadku 
tzw. pięcioletnich obligacji linearnych (OLO). Poziom gwarantowanego oprocentowa-
nia publikowany jest na siedem dni przed dniem emisji (3,125% przy pierwszej emisji  
w maju-czerwcu 2003 roku).
Zakup obligacji imiennych z terminem wykupu 60 miesięcy daje osobom fizycznym 
prawo do odpisania od podatku części kwoty zainwestowanej w obligacje w danym 
roku podatkowym. Kwota odpisu od podatku wynosi 5% rzeczywiście zainwestowa-
nych środków (korzyść podatkowa wynosi zatem 1% kwoty zainwestowanej rocznie), 
nie więcej jednak niż 210 EUR (obecnie 250 EUR wskutek indeksacji) w jednym roku 
podatkowym. Do odpisu ma prawo osobno każdy ze współmałżonków, jeśli obligacje są 
wyemitowane na jego własne nazwisko.

Fundusz przyjął status formalno-prawny spółki spółdzielczej z ograniczoną odpowie-
dzialnością mającej cel społeczny. Fundusz ma trzech udziałowców: Federalna Spółka 
Inwestycyjna - Société fédérale d’investissement (99% udziałów), Federalna Spółka 
Udziałowa - Société fédérale de participation oraz Fundusz Udziałowy - Fonds de par-
ticipation.

Artykuł 5 statutu Funduszu przewiduje zawarcie umowy o zarządzanie z administracją 
rządową reprezentowaną przez ministrów właściwych dla obszarów ekonomii społecz-
nej i zrównoważonego rozwoju.

Przywołajmy tutaj dwa ważne aspekty tej umowy:

43 Ustawa z dnia 26 czerwca 2001 roku zatwierdzająca porozumienie o współpracy  z dnia 4 lipca 
2000 roku pomiędzy administracją federalną, Regionem Flamandzkim, Regionem Walońskim, Regionem 
Stołecznym Brukseli i Wspólnotą Niemieckojęzyczną w sprawie ekonomii społecznej, Moniteur belge, 28 
sierpnia 2001 roku, str. 28.684.
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fundusz może angażować swoje środki w sposób długofalowy – w perspektywie •	
czasowej przekraczającej 27 czerwca 2008, kiedy to Fundusz będzie musiał do-
konać wykupu swoich pierwszych obligacji.

administracja rządowa nakłada na Fundusz obowiązek udzielania pożyczek •	
sektorowi na szczególnie preferencyjnych warunkach, przy poszanowaniu obo-
wiązujących przepisów i mając na uwadze priorytet w postaci tworzenia miejsc 
pracy dla grup docelowych. Aby umożliwić Funduszowi realizację jego celów 
przy zachowaniu równowagi finansowej minister odpowiedzialny za ekonomię 
społeczną zasila Fundusz corocznie odpowiednią kwotą w formie wkładu kapi-
tałowego.

Fonds de participation – Fundusz Udziałowy
Fonds de participation – Fundusz Udziałowy jest publiczną i federalną instytucją finan-
sową, która wspiera i rozwija przedsiębiorczość. Realizuje on swe zadania pod egidą 
Ministerstwa Klasy Średniej, Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Zatrudnienia.

Jego główne zadania44 są następujące:

maksymalizacja efektów interwencji, mających charakter wsparcia działalności •	
małych i średnich przedsiębiorstw i wkładu w walkę z bezrobociem, w duchu 
otwarcia i partnerstwa z innymi podmiotami należącymi do przedmiotowego sek-
tora;

przekazywanie know-how Funduszu innym podmiotom mającym w szczególno-•	
ści za zadanie ułatwianie dostępu osób fizycznych i prawnych do kredytu na pro-
wadzenie działalności gospodarczej, poprzez oferowanie najlepszych warunków 
obsługi technicznej i finansowej;

rozpowszechnianie i koordynowanie najlepszych praktyk w zakresie finansowa-•	
nia małych przedsiębiorstw.

Wśród produktów finansowych oferowanych przez Fonds de participation funkcjonuje 
tzw. „microcredit business line”, składająca się z trzech produktów mikrokredytowych. 

 « Prêt Lancement » (Pożyczka na uruchomienie działalności) - mikrokredyt ofe-•	
rowany opcjonalnie z profesjonalnymi usługami wsparcia;

 « Plan Jeunes Indépendants » (Program dla młodych przedsiębiorców) - pro-•	
gram wsparcia poprzedzający Pożyczkę na uruchomienie działalności, przezna-
czony dla osób młodych do 30 roku życia, mających projekt uruchomienia wła-
snej działalności gospodarczej;

44  Fonds de Participation, www.fonds.org, (31/07/2007) 
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« Prêt Solidaire » (Pożyczka solidarnościowa) - produkt mikrokredytowy adreso-•	
wany do znajdujących się w trudnej sytuacji osób, mających projekt uruchomie-
nia własnej działalności gospodarczej. 

Powyższe produkty adresowane są do osób bezrobotnych lub innych osób pragnących 
uruchomić własną działalność gospodarczą, które napotykają na trudności w dostępie 
do kredytów inwestycyjnych oferowanych przez banki. 
Poza tym Fonds de participation dysponuje także całym asortymentem kredytów takich, 
jak: « Starteo », « Optimo », « Impulseo », czy « Business Angel+ ».

BRUSOC

Brusoc jest podmiotem parapublicznym działającym w formie spółki akcyjnej, złożo-
nym z siedmiu jednostek publicznych i prywatnych, z których jedna – Region Stołeczny 
Brukseli – jest akcjonariuszem większościowym. Brusoc jest spółką zależną Société 
régionale d’investissement de Bruxelles (SRIB) – Regionalnej Spółki Inwestycyjnej 
Miasta Brukseli, której rolą jest wspieranie i ukierunkowywanie prowadzących własną 
działalność osób fizycznych i małych przedsiębiorstw. Brusoc ma w szczególności za 
zadanie rozwijanie ekonomii społecznej i lokalnej w Regionie Stołecznym Brukseli45.
Brusoc oferuje trzy typy kredytów : fundusz rozruchowy, pożyczki podporządkowane  
i mikrokredyt. Fundusz rozruchowy jest formułą skierowaną do tych małych i średnich 
przedsiębiorstw, które mają trudności w uzyskaniu kredytu bankowego. 
 Pożyczka podporządkowana adresowana jest do podmiotów ekonomii społecznej.  
Z kolei mikrokredyt jest produktem skierowanym do osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji, pragnących uruchomić bądź rozwinąć własną działalność gospodarczą. 

SOWECSOM
SOWECSOM, czyli walońska spółka komercyjnej ekonomii społecznej, jest podmiotem 
publicznym działającym w formie spółki akcyjnej pożytku powszechnego, a zarazem 
spółką zależną Société régionale d’investissement de Wallonie (SRIW) – Regionalnej 
Spółki Inwestycyjnej Regionu Walonii. Działalność SRIW polega na prowadzeniu dłu-
gofalowych interwencji w przedsiębiorstwach - na terenie Belgii i za granicą - w celu 
bezpośredniego lub pośredniego wspierania rozwoju gospodarczego regionu Walonii. 
Podmioty te uczestniczą w projektach restrukturyzacji, modernizacji i rozwoju przedsię-
biorstw. 
SOWECSOM wspiera stowarzyszenia prowadzące działalność w celach niezarobko-
wych lub przedsiębiorstwa spełniające następujące kryteria: 

45 http://www.srib.be/index.php?option=com_filiale&idFiliale=5&Itemid=1&lang=fr, (31/07/2007)  
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siedziba firmy i prowadzenie działalności na terytorium Walonii; •	

nie więcej niż 50 pracowników pełnoetatowych; •	

maksymalne obroty w wysokości nie większej niż 6 milionów EUR; •	

maksymalna wysokość sumy bilansowej 2,5 miliona EUR; •	

nadrzędny cel w postaci świadczenia usług na rzecz członków-udziałowców  •	
i ludności, a nie jedynie w postaci realizacji zysku; 

żaden z udziałowców nie może być bezpośrednio lub pośrednio właścicielem •	
ponad 50% kapitału; 

żaden z udziałowców nie może być bezpośrednio lub pośrednio właścicielem •	
ponad 20% praw wykonywania głosu na walnym zgromadzeniu udziałowców; 

podział zysków w oparciu o kryteria dające pierwszeństwo człowiekowi i pracy,  •	
a nie faktowi posiadania kapitału; 

obowiązek prowadzenia działalności komercyjnej. •	

Formy działania SOWECSOM obejmują udzielanie pożyczek i gwarancji oraz dokony-
wanie inwestycji kapitałowych.
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Solidarnościowe mechanizmy oszczędzania w Belgii:  5.2 
 kilka danych liczbowych

Oferta 
Solidarnościowy system oszczędzania w Belgii obejmuje trzy rodzaje produktów 
oszczędnościowych:

instytucje zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe;•	

rachunki oszczędnościowe i rachunki terminowe;•	

„inne” formuły oszczędnościowe, obejmujące udziały spółdzielcze w alternatyw-•	
nych instytucjach finansowych, fundusze inicjatyw publicznych, lokalne grupy 
oszczędnościowe oraz kapitał bankowy w postaci belgijskiego Banku Triodos. 
Według kryterium podaży najliczniejszymi z tych podmiotów są spółdzielnie, 
przed drugą największą kategorią pod względem liczebności – lokalnymi grupa-
mi oszczędnościowymi. 

Rozkład „innych” formuł oszczędnościowych na dzień 30 czerwca 2007 roku  
– wg liczebności podmiotów

Struktura rynku innych inwestycji społecznie odpowiedzialnych - % 
na dzień 30 czerwca 2007 r.

 

Proporcje powyższe ulegają jednak całkowitej zmianie, jeśli weźmiemy pod uwagę sta-
ny bilansowe w rozbiciu na poszczególne „inne” formuły oszczędnościowe. W takim 
ujęciu najbardziej liczącymi się podmiotami są bank i inicjatywa publiczna, a dopiero 
następnymi w kolejności - spółdzielnie i lokalne grupy oszczędnościowe.

IES - inicjatywa 
publiczna; 1 IES - bank; 1

IES - spółdzielnie; 
7

IES - Lokalne kasy 
oszczędnościowe; 5
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Rozkład „innych” formuł oszczędnościowych na dzień 30 czerwca 2007 roku
 wg stanów bilansowych

 
 

IES - Bank 
17,5% 

IES - Spó³dzielnie 
29,6% 

IES – Lokalne kasy 
oszczêdnoœciowe 

0,1% 

IES - Inicjatywa  
publiczna 
52,8% 

 Inw.solidarnościow
e 

 PRODUKTY 
IES - Bank 

Capital Banque Triodos en Belgique 

IES - 
Spółdzielnie Alterfin 

COGEP 
Crédal 
Hefboom 
Incofin 
Oikocredit-be 
Trividend 

IES – Lokalne kasy oszczędnościowe 
La Bouée 
La Fourmi solidaire 
L'Aube 
Le Pivot 
Les Ecus Baladeurs 

IES – Inicjatywa publiczna 
Fundusz Ekonomii Społecznej i Zrównoważonej 

Źródło: ALTERNATYWNA SIEĆ FINANSOWA
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Stany bilansowe 
Struktura produktów o charakterze solidarnościowym na dzień 30 czerwca 2007 r.  

według stanów bilansowych

Rozkład produktów o charakterze  solidarnościowym – według stanów bilansowych

 Inwestycje   
solidarnościowe 

17% 

Solidarny podział zysku 
40% 

 Inwestycje  

 solidarnościowe z solidarnym        

  podziałem zysku  

                                        43% 

 Produkty solidarnościowe Kwoty 
Inwestycje solidarnościowe 138.378.167 
Solidarny podział zysku 327.290.658 
Inwestycje solidarnościowe 

z solidarnym podziałem zysku 

343.238.325 

Źródło: ALTERNATYWNA SIEĆ FINANSOWA

Ogólna kwota udzielonych produktów finansowych sięga 808 907 150 EUR, czyli 7,1% 
łącznej kwoty społecznie odpowiedzialnych inwestycji w Belgii.  
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Dynamika stanów bilansowych „innych” produktów – w EUR

 Dynamika stanów bilansowych « innych » produktów – w 
EUR 
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Źródło: ALTERNATYWNA SIEĆ FINANSOWA

Z przytoczonych danych widać wyraźnie, że kwoty społecznie odpowiedzialnych in-
westycji systematycznie rosną oraz że na dynamikę tych inwestycji w bardzo istotnym 
zakresie wpłynęło pojawienie się nowych dużych podmiotów takich, jak: Fundusz Eko-
nomii Społecznej i Solidarnej w roku 2003, czy Banku Triodos w roku 2004.

Liderzy rynku w kategorii „inne” produkty – na dzień 30 czerwca 2007 roku

 Leaderzy rynku « innych»  produktów na dzień 30-06-2007 

Fundusz Ekonomii  
Społecznej i Zrównoważonej 

52,7% 

Triodos 
Banque 17,4% 

Hefboom 
7,3% 

Crédal 
7,2% 

Incofin 
7,1% 

Alterfin 
5,4% 

Oikocredit-be 
2,4% 7 developerów <1%  

udziału w rynku 
0,5% 

Źródło: ALTERNATYWNA SIEĆ FINANSOWA
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Doświadczenia belgijskich instytucji finansowych6. 

Instytucje finansowe oferujące produkty o charakterze solidarnościowym takie, jak: Al-
terfin, Crédal, Incofin, Hefboom, Netwerk Rentevrij, Oikocredit-be i Trividend, jak rów-
nież podmioty reprezentujące sektor, takie jak Alternatywna Sieć Finansowa, SAW-B  
i VOSEC zaprezentowały w grudniu 2007 roku następującą analizę. 

Instytucje finansowe o charakterze solidarnościowym na rzecz ekonomii 
społecznej? 
Ekonomia społeczna udowadnia od dziesiątków lat, że możliwe jest prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w sposób solidarny. Ekonomia społeczna w Belgii i w krajach 
południa ma perspektywę rozwoju jedynie w przypadku istnienia doraźnych systemów 
finansowania tego sektora. Podejmowanie działalności gospodarczej kosztuje, przy 
czym koszty takie mogą się podwajać w przypadku ekonomii społecznej.

Klasyczne rynki finansowe często nie są dla niej dostępne ani możliwe do wykorzysta-
nia. Dzieje się tak z szeregu znanych powodów: 

ograniczony poziom rentowności finansowej;•	

niejednokrotnie wyższy poziom ryzyka;•	

fakt wyznaczania pionierskich ścieżek w nowych sektorach, w których inicjatywy •	
podejmują właśnie przedsiębiorcy ze sfery ekonomii społecznej;

brak gwarancji i specyfika związana z realizacją małych projektów. •	

Począwszy od lat 80 lukę tę wypełniają instytucje finansowe o charakterze solidarno-
ściowym. Oferują one przedsiębiorstwom ze sfery ekonomii społecznej dostęp do kre-
dytów i do kapitału podwyższonego ryzyka (venture capital), zazwyczaj wraz z instru-
mentami wsparcia dostosowanymi do specyfiki tych podmiotów.

We Flandrii działają cztery instytucje finansowe o charakterze solidarnościowym: 
Hefboom cvba, Netwerk Rentevrij cvba, Triodos Bank i Trividend cvba. Działają one  
w ramach platformy „Overleg Solidaire Financiers” pod kierownictwem VOSEC, współ-
pracując z instytucjami finansowymi o charakterze solidarnościowym, które wspierają 
kraje południa: Alterfin cvba, Incofin cvba i Oikocredit-be cvba. Regularnie odbywają się 
konsultacje z partnerami frankofońskimi, tzn. z SAW-B i z Alternatywną Siecią Finanso-
wą. Na terenie Belgii frankofońskiej w sferze finansowania ekonomii społecznej od 20 
lat działa instytucja Crédal. Instytucje finansowe o charakterze solidarnościowym dzia-
łają w oparciu o swoje kapitały własne oraz środki pozyskane głównie od inwestorów 
prywatnych. 
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Ocena działań administracji rządowej
Instytucje finansowe o charakterze solidarnościowym cieszą się z faktu, że organy 
administracji zdają sobie sprawę z tego jak istotna jest ułatwienie przedsiębiorstwom 
działającym w sferze ekonomii społecznej dostępu do rynku kapitałowego. Poprzednie 
rządy federalne podjęły w tej dziedzinie trzy inicjatywy:

powołanie Funduszu Ekonomii Społecznej i Zrównoważonej (FESD);•	

powołanie spółki akcyjnej Fonds de réduction du coût global de l’énergie (FRC-•	
GE) – Fundusz Redukcji Ogólnych Kosztów Energii;

powołanie spółki akcyjnej Société belge d’investissement pour les pays en déve-•	
loppement – Belgijskiej Spółki ds. Inwestycji w Państwach Rozwijających się, 
poprzez którą możliwe jest pod pewnymi warunkami świadczenie pomocy tech-
nicznej i udzielanie pożyczek małym i średnim przedsiębiorstwom działającym  
w biednych państwach.  

Powyższe trzy inicjatywy podjęte przez rząd oparte są na tych samych zasadach i trybie 
funkcjonowania. Inwestowanie w fundusze FESD i FRCGE wiąże się z następującymi 
korzyściami:

gwarancja zwrotu zainwestowanego kapitału i poręczenie ze strony administra-•	
cji rządowej;

możliwość odliczenia 5% zainwestowanych środków od podatku dochodowego •	
dla osób fizycznych;

gwarantowany poziom zwrotu z inwestycji w postaci stałej stopy oprocentowania. •	
Instytucje finansowe o charakterze solidarnościowym stwierdzają jednakże, że organy 
publiczne zasilają te fundusze państwowe znacznymi środkami, podczas gdy już przed 
powołaniem tych funduszy na rynku finansowania o charakterze solidarnościowym 
działało wiele innych rozwiązań prywatnych, które prowadziły tego rodzaju działalność. 
W konsekwencji inicjatywy rządowe dysponują ułatwieniami, które są niedostępne dla 
inwestorów pragnących bezpośrednio zainwestować w przedsiębiorstwa działające  
w sferze ekonomii społecznej lub skorzystać w tym celu z pośrednictwa instytucji finan-
sowej o charakterze solidarnościowym.
Tymczasem doświadczenie pokazuje, że nie wszystkie potrzeby finansowe mogą być 
zaspokojone poprzez stworzenie funduszy publicznych inwestujących bezpośrednio  
w ekonomię społeczną. Wspomniane fundusze publiczne wydają się także działać bez-
pośrednio jako instytucje finansowe.
W momencie, w którym inicjatywy rządowe wchodzą aktywnie na teren instytucji finan-
sowych o charakterze solidarnościowym, następuje nieuchronne zachwianie równowagi 
konkurencyjnej. Można nawet określić to zjawisko mianem zakłócenia wolnej konkuren-
cji, albowiem zastosowane środki publiczne są tak duże, że inicjatywy prywatne stają 
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się przez to mniej atrakcyjne, przez co wzrasta presja, pod którą się znajdują instytucje 
finansowe o charakterze solidarnościowym. 

Propozycje
Jako punkt wyjścia instytucje finansowe o charakterze solidarnościowym wnioskują 
ustanowienie dla nich identycznych warunków konkurencji jak dla inicjatyw publicznych. 
Inna propozycja sugeruje by podmioty publiczne zajmujące się udzielaniem kredytów 
korzystały z usług istniejących instytucji finansowych o charakterze solidarnościowym 
zamiast bezpośrednio działać w terenie na podobieństwo instytucji finansowych.
Instytucje finansowe o charakterze solidarnościowym przypominają organom publicz-
nym złożoną przez nie obietnicę, że podmioty państwowe będą udostępniały swoje 
środki instytucjom finansowym o charakterze solidarnościowym, a nie działały w ich za-
stępstwie. Działalność instytucji finansowych o charakterze solidarnościowym pozwala 
na wykorzystanie gromadzonych przez nie latami doświadczeń i zaufania, którym je 
darzą podmioty należące do sektora ekonomii społecznej. Jedynie zrównoważone part-
nerstwo pomiędzy instytucjami finansowymi o charakterze solidarnościowym i inicjaty-
wami rządowymi jest w stanie zagwarantować równowagę i odpowiedni kształt rynku, a 
także dostępność finansowania o charakterze społecznym.  
Mówiąc konkretnie, instytucje finansowe o charakterze solidarnościowym proponują 
szereg pomysłów dotyczących sposobów zapewnienia przedsiębiorstwom działającym 
w sferze ekonomii społecznej łatwiejszego dostępu do rynku kapitałowego. W okresie 
najbliższej kadencji parlamentu przedsiębiorstwa te będą potrzebowały dodatkowych 
kapitałów po to, by być w stanie prowadzić swoją działalność, rozwijać się i podnosić 
poziom swojego profesjonalizmu.
Fondation Roi Baudouin (FRB) – Fundacja Króla Baudouin’a prowadzi obecnie prace 
nad analizą badawczą poświęconą ramom prawnym systemu finansowego o charak-
terze solidarnościowym. Analiza ta, realizowana na zamówienie sektora ekonomii spo-
łecznej, ma na celu przeprowadzenie oceny wykonalności poszczególnych pomysłów i 
przekształcenie ich na konkretne propozycje adresowane do decydentów. 

 Fundacja FRB opublikuje wyniki ww. analizy w czerwcu 2008 roku.

Korzyści podatkowe wynikające z inwestycji
Istnieją rozliczne korzyści podatkowe wspierające społecznie odpowiedzialne inwesty-
cje (patrz fundusze FESD i FRCGE). Instytucje finansowe o profilu solidarnościowym 
proponują, by te korzyści zostały rozciągnięte na spółdzielnie oferujące finansowanie 
o charakterze solidarnościowym podmiotom działającym w sferze ekonomii społecznej 
oraz na przedsiębiorstwa realizujące cele społeczne i ekologiczne.
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Nowe specjalistyczne instrumenty finansowe
Instytucje finansowe o charakterze solidarnościowym proponują stworzenie nowych in-
strumentów finansowych na potrzeby ekonomii społecznej. Na zlecenie sektora ekono-
mii społecznej fundacja FRB analizuje następujące konkretne pomysły: 

zmiana belgijskich przepisów, która umożliwiłaby powstawanie funduszy typu •	
PRICAF46;

stworzenie modelu finansowania na wzór istniejącego modelu holenderskiego •	
opartego na przepisach ekonomicznych i społecznych (fundusze zielone i fun-
dusze mikrokredytów);

stworzenie funduszu inwestycyjnego na wzór modelu francuskiego (przewidują-•	
cego korzyści podatkowe dla inwestorów lokujących od 5 % do 10 % środków  
w podmioty działające w sferze ekonomii społecznej).

Łatwiejszy dostęp do rynków kapitałowych
W celu ułatwienia procesu pozyskiwania środków na rozwój ekonomii społecznej insty-
tucje finansowe o charakterze solidarnościowym rozważają dwa następujące pomysły: 

zapisanie w przepisach belgijskich bądź unijnych rozwiązania mającego na celu •	
zwolnienie instytucji finansowych o charakterze solidarnościowym z obowiązków 
wynikających z przepisów unijnych. Intencją propozycji jest zastosowanie takie-
go samego systemu zwolnień, któremu podlegają credit unions i inne instytucje 
finansowe o charakterze solidarnościowym działające w Irlandii, na Łotwie, na 
Litwie i w Wielkiej Brytanii. W przypadku gdyby Belgia przyjęła te same przepisy, 
instytucje finansowe o charakterze solidarnościowym nie byłyby poddane tak 
samo ścisłym obowiązkom, jakim poddane są klasyczne instytucje bankowe;

wprowadzenie zmian do ustawy o prospektach emisyjnych z roku 2006: zmiany •	
te przewidywałyby bardziej elastyczne rozwiązania dla podmiotów działających 
w sferze ekonomii społecznej, zamierzających pozyskać środki w kwocie od 
100 000 EUR do 2 500 000 EUR.

Instytucje finansowe o charakterze solidarnościowym proponują zastosowanie dla po-
trzeb przyszłej rundy legislacyjnej definicji ekonomii społecznej stosowanej przez fun-
dację FRB: „Inicjatywy i przedsiębiorstwa ekonomii społecznej produkują dobra bądź 
świadczą usługi, które są wprowadzane na rynek, i które odpowiadają na istniejące 
zapotrzebowanie i mają istniejących klientów. Ich cele to ciągłość działania, rentowność 
i zrównoważony rozwój. Te inicjatywy i przedsiębiorstwa przestrzegają następujących 

46 Spółka nie notowana na giełdzie (w formie spółki akcyjnej lub spółki komandytowej bądź komandy-
towo-akcyjnej), której udziałowcami są inwestorzy pragnący dokonywać inwestycji w spółki nie notowane 
na giełdzie. 
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zasad podstawowych: pierwszeństwo pracy nad kapitałem, autonomia zarządzania, cel 
w postaci świadczenia usług na rzecz spółdzielców / udziałowców / ludności / interesa-
riuszy, demokratyczny proces decyzyjny, zrównoważony rozwój i poszanowanie środo-
wiska naturalnego”.
Definicja powyższa czerpie swoją inspirację z definicji ekonomii społecznej sformuło-
wanej przez COSEC vzw. Ta sama definicja ekonomii społecznej jest także podstawą 
porozumienia o współpracy w sferze ekonomii społecznej pomiędzy administracją fe-
deralną, Regionami i Wspólnotą Niemieckojęzyczną. Istnieje zatem szeroki konsensus 
w odniesieniu do brzmienia tej definicji. 

Kluczowe warunki sukcesu

Belgijska ekonomia społeczna dysponuje solidnymi atutami:

silnym zakorzenieniem historycznym;•	

daleko idącym zakresem obecności w społeczeństwie (14% miejsc pracy najem-•	
nej, 4,6% PKB);

instrumentami prawnymi stymulującymi jej rozwój.•	

Jest to jednak również sektor w wielu aspektach słabo rozwinięty:

brak dobrze widocznego wizerunku;•	

brak wiarygodności;•	

brak środków finansowych.•	

Wsparcie rozwoju tego sektora wymaga w naszym mniemaniu spełnienia następują-
cych warunków:

poprawa stanu wiedzy na temat sektora;•	

szersze wykorzystanie zamówień publicznych jako instrumentu stymulującego •	
rozwój ekonomii społecznej;

stworzenie prawdziwego systemu finansowego o charakterze solidarnościowym, •	
opartego na korzyściach podatkowych związanych z inwestowaniem kapitału, na 
nowych specjalistycznych instrumentach finansowych oraz na specjalnym statu-
sie formalno-prawnym instytucji finansowych o charakterze solidarnościowym.
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Opracowanie zostało przygotowane przez zespół pracowników  
Reseau Financement Alternatif.

Reseau Financement Alternatif (RFA) jest belgijską organizacją typu non-
profit, działającą od 1987 roku, zrzeszającą ponad 60 instytucji działających  
w sektorze ekonomii społecznej. Współpracuje również z innymi instytucjami 
(w tym finansowymi) prowadzącymi działalność na terenie Belgii oraz Europy. 
Głównym celem RFA jest promocja koncepcji finansowania społecznie odpo-
wiedzialnego. W celu zwiększenia świadomości społecznej odnośnie możli-
wych form etycznego dysponowania środkami finansowymi, Reseau Finan-
cement Alternatif proponuje klientom prywatnym jak też korporacyjnym konta 
bankowe oraz  lokaty. Środki zgromadzone dzięki tym produktom stanowią 
podstawę finansowania zrzeszonych podmiotów jak również wspierają projek-
ty społeczne oraz dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Działania RFA obejmują trzy podstawowe obszary:
informację (podnoszenie świadomości społecznej w zakresie finansów - 

solidarnych poprzez publikacje, konferencje, debaty, badania 
oraz warsztaty dla organizacji non-profit). 

aktywne badania (poszukiwanie nowych narzędzi oraz mechanizmów - 
wspierających rozwój ekonomii społecznej)

solidarność (udostępnianie instrumentów finansowych wspierających pod-- 
mioty ekonomii społecznej jednocześnie przynoszące korzyści 
inwestorom – oprócz zysków finansowych, środki pieniężne 
powiększone zostają o społeczną wartość dodaną).

Reseau Financement Alternatif pokazuje, że pieniądze, etyka oraz solidarność 
w łatwy sposób mogą zostać ze sobą połączone.


