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Economia social  o solu ie la incluziunea social  pe pia aă ţ ă ţ  
muncii 

Prof. Univ. Dr. Elena Zamfir
Sebastian Fitzek 

Rezumat:
Strategia  actual  a  Uniunii  Europene  se  îndreapt  spre  o  nou  solu ie,ă ă ă ţ  
fundamentat  pe  for a  unei  platforme  numite  „economie  social  de  tipă ţ ă  
european”. Economia social  pleac  de la un principiu filosofic umanist careă ă  
urm reşte oportunit i  egale pe pia a muncii  a tuturor categoriilor sociale.ă ăţ ţ  
Institu iile europene, ini iativele şi direc ia de finan are a proiectelor europeneţ ţ ţ ţ  
depind, în prezent, de acest model de gândire reformator, care a fost adoptat  
în tratatul de la Lisabona din decembrie 2009. Studiul îşi propune s  analizezeă  
aceast  orientare economic , prin raportare la procesul incluziunii sociale, caă ă  
solu ie etic  şi social  de integrare pe pia a muncii a celor marginaliza i, înţ ă ă ţ ţ  
contextul actual al crizei. De asemenea, sunt punctate obiectivele principale,  
caracteristicile  institu ionale  precum  şi  sursele  teoretico-filozofice  aleţ  
economiei sociale.
Cuvinte cheie: economie  social ,  incluziune  social ,  responsabilitateă ă  

social ,  economie  inteligent ,  economie  durabil ,ă ă ă  
descentralizare, corpora ii, dezvoltare local  şi regional .ţ ă ă

Abstract:
The  current  strategy  of  the  European  Union  is  strongly  related  to  a  new 
solution that is based on the force given by the so called “European social  
economy”  platform.  The  social  economy  is  initiated  by  a  humanist  
philosophical  principle  that  aims  equal  opportunities  for  all  the  social  
categories. The European institutions, their initiatives and the approach itself  
alleged by European projects depend on this reformative model of thought  
that has been adopted through the Lisbon Treaty in December of 2009. The  
study has as main goal to analyze this principle, by taking into account its  
connections with the social  inclusion aspects and its  approach as a major  
ethical and social integration on the market labor for those who have been  
isolated in the current context of the crisis. Moreover, the main objectives, the  
institutional  characteristics  and  also  the  theoretical  and  philosophical  
backgrounds of the social economy will be highlighted.
Cuvinte cheie: social  economy,  social  inclusion,  social  responsibility, 

intelligent economy, durable economy, decentralization, 
corporations, local and regional development. 

„Economia social ” este un concept înc  ambiguu în disputaă ă  

de  interes  european  care  priveşte  o  anumit  strategie  a  politiciiă  

economice şi  sociale a Uniunii  Europene.  Începând cu reducerea 

şomajului,  promovarea  egali ii  de  anse,  asigurarea  securit iiăţ ăţ  

migra iei for ei de munc  şi a asisten ei sociale pentru persoaneleţ ţ ă ţ  

defavorizate,  crearea  unor  noi  locuri  de  munc ,  promovareaă  

cet eniei  europene  într-o  economie  a  comunit ilor  locale,ăţ ăţ  

„economia social ” este speran a şi obiectul principal de atrac ie aă ţ ţ  
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unor solu ii mai mult sau mai pu in realiste, în rezolvarea urgent  aţ ţ ă  

situa iei  generate  de  criza  actual .  ţ ă Acest  studiu  este  dedicat 

obiectivelor  şi  filozofiei  economiei  sociale  aplicat  la  politicile  deă  

incluziune  pe  pia a  muncii.  Importan a  diferitelor  sectoare  aleţ ţ  

economiei  sociale  este  ilustrat  prin  utilizarea  re elelor  deă ţ  

solidaritate ale comunit ilor locale sau regionale în crearea unor noiăţ  

locuri de munc  pentru persoanele marginalizate. Organiza iile dină ţ  

cadrul  sistemului  cooperatist,  sectorul  de  asociere,  asocia iileţ  

mutuale, inclusiv asocia iile voluntare de bun stare sunt doar câtevaţ ă  

dintre  exemplele  privitoare  la  cum  se  pot  dezvolta  şi  pozi ionaţ  

anumite principii de organizare, idei de func ionare ale unor institu iiţ ţ  

sau proiecte modelate de filozofia modern  a unei economii socialeă  

de tip nediscriminatoriu.  La acestea se adaug  şi accentul deosebită  

pus pe problema motiva iei cet eneşti, f r  de care nu ar fi posibilţ ăţ ă ă ă 

o economie comunitar  local  ca obiectiv strategic al procesului deă ă  

euroregionalizare,  într-un  spirit  de  competitivitate,  dar  şi  de 

cooperare şi întrajutorare. 

Motiva ia pentru economia social , la nivel european, îşi are caţ ă  

principale argumente op iunea pentru o economie coeziv , fundatţ ă ă 

pe principiul incluziunii sociale, sus inut  de o re ea de solidaritate laţ ă ţ  

nivel familial, comunitar şi regional. Începuturile economiei sociale 

sub  forma  mişc rilor  cooperatiste  au  la  baz  modele  deă ă  

antreprenoriat  ale  sec.  XIX,  influen ate  de  ideologia  socialismuluiţ  

utopic,  a  liberalismului  şi  neoliberalismului,  dar  şi  a  solidarit iiăţ  

creştine.  Activit ile  economice  ale  cooperativelor,  asocia iilor  şiăţ ţ  

funda iilor erau centrate pe interesele şi nevoile colective,  urm rindţ ă  

realizarea nu numai a unor obiective strict economice, dar şi a unor 

beneficii  noneconomice,  de  tip  educativ-formativ,  moral  şi  social. 

Prin crearea unor re ele comunitare de solidaritate, de sprijin activ aţ  

celor în dificultate, cu risc crescut de marginalizare social  pe pia aă ţ  

muncii, se urm reau schimb ri în planul conştiin ei individuale careă ă ţ  
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s  duc  la formarea unei culturi a muncii. Se poate dobândi, astfel, oă ă  

autonomie profesional  şi economic  de natur  a elimina forme aleă ă ă  

dependen ei  de  ajutorul  social.  Structurile  organiza ionale  de  tipţ ţ  

economie social ,ă  precum:  cooperativele,  asocia iile,  funda iile,ţ ţ  

asocieri  de  ajutor  mutual  în  comunitate  etc.,  au  la  baz  formeă  

specifice de antreprenoriat cu actori economici şi sociali proprii, care 

au scopuri centrate atât pe dezvoltarea produc iei cât şi pe efecteleţ  

sociale şi umane ale acesteia. Se vizeaz , astfel, creşterea calit iiă ăţ  

vie ii a persoanelor vulnerabile.ţ

Capitalul  economic nu reprezint ,  în  sine,  o int  de baz  aă ţ ă ă  

actorilor  implica i  în  economia social .  Acesta este acceptat  doarţ ă  

prin rezultatele lui asupra schimb rii vie ii celor în dificultate, prină ţ  

integrarea lor pe pia a muncii, sau prin dezvoltarea unui profit socialţ  

centrat  pe  bun starea  individului  şi/sau  a  comunit ii.  Printr-ună ăţ  

management  specific  economiei  sociale,  se  ajunge,  în  timp,  la  o 

îmbinare  armonioas  a  interesului  individual  cu  cel  general  ală  

comunit ii, capabil  s  asigure autonomia şi independen a formelorăţ ă ă ţ  

de organizare dup  principiile economiei sociale şi recunoaşterea loră  

de c tre autorit ile publice. Orice profit al institu iilor de economieă ăţ ţ  

social  este reinvestit pentru dezvoltarea întreprinderii, a serviciiloră  

pentru  membrii  s i  sau  a  serviciilor  centrate  pe  bun stareaă ă  

colectiv . Asocierea, liber acceptat  de persoanele motivate pentruă ă  

întreprinderi ale economiei sociale,  la care se  adaug  şi ac iunileă ţ  

comunitare  pe  baz  de  voluntariat  sunt  o  constant  în  definireaă ă  

procesului economiei sociale (în creştere liber / la mod ), mai alesă ă  

în perioada actual  de criz .ă ă

Domeniile  de  baz  în  care  economia  social  şi-a  dezvoltată ă  

interesul de a deschide întreprinderi sociale sunt cele care, explicit, 

se leag  de sfera politicilor de incluziune social  a popula iei cu riscă ă ţ  

de  marginalizare  şi  de  protec ie  social .  Aceste  domenii  vizeazţ ă ă 
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direct  serviciile  sociale  de  tip  sanitar  şi  medical/  s n tatea,ă ă  

asigur rile  sociale  şi  de  securitate  social ,  educa ia  şi  formareaă ă ţ  

profesional ,  servicii  în  agricultur ,  mediu  bancar  şi  cultural,ă ă  

activit ile de timp liber, serviciile de proximitate pentru cei s raci şiăţ ă  

cu  risc  de  marginalizare  sau  pentru  cei  care  doresc  o  afacere 

profitabil  sigur  pentru ei şi comunitate.ă ă

Crearea  locurilor  de  muncă în  comunitate,  prin  forme 

organizate  ale  economiei  sociale,  reprezint  o  caracteristică ă 

esen ial , un obiectiv major al acesteia, care creşte dezirabilitatea eiţ ă  

în  momentele  de criz  economic ,  financiar  şi  mai  ales  social .ă ă ă ă  

Creşterea ratei ocupa ionale pentru cei în dificultate prin mecanismeţ  

proprii  economiei sociale se poate realiza pe multiple c i: în  ă mod 

direct,  prin  dezvoltarea  conştient  şi  voit  a  unui  sistem  deă ă  

activit i  productive  destinate  celor  cu  probleme de  integrare  peăţ  

pia a  muncii,  în  ţ mod  indirect,  prin  cooperarea  cu  institu ii  dinţ  

re eaua  cooperatist ,  care  s  furnizeze  permanent  oferteţ ă ă  

ocupa ionale  pentru  cei  excluşi  de  pe  pia a  muncii,  sau  prinţ ţ  

preluarea celor cu dificult i profesionale din exteriorul organiza iilorăţ ţ  

care  utilizeaz  ă ca  independen iţ  serviciile  furnizate  de  formele 

institu ionale ale  economiei sociale. ţ

În cadrul acestui proces de apari ie, de l rgire şi consolidare aţ ă  

oportunit ilor pentru dezvoltarea unei re ele active ocupa ionale înăţ ţ ţ  

comunitate,  prin  creşterea  capacit ilor  profesionale  şiăţ  

performan elor educative pentru cei cu risc de excluziune social ,ţ ă  

economia social  îşi consolideaz  principiile sale. Acestea vizeaz ,ă ă ă  

explicit,  solidaritatea  şi  implicarea  activ  la  nivel  comunitar  aă  

individului,  dezvoltarea  unor  activit i  de  munc  care  duc  laăţ ă  

creşterea nivelului de via  al cet eanului, formarea unei culturi aţă ăţ  

muncii,  a  democra iei  comunitare şi  a valorilor  morale care s  leţ ă  

sus in  comportamental. Sunt formulate, astfel, explicit, cerin e aleţ ă ţ  
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dialogului social în comunitate care s  sus in  stabilitatea în munc ,ă ţ ă ă  

prin  alternative  ale  dezvolt rii  economice,  pluralismul  centrat  peă  

profilul  profesional  cerut  prin  ofertele  de  pia ,  stabilitatea  şiţă  

echilibrul social la nivel local şi regional prin controlul şi gestionarea 

competen elor  celor  asocia i.  ţ ţ Competi ia  real ,ţ ă  dominat  deă  

responsabilitatea socială în sfera produc iei bunurilor şi serviciilorţ  

este  una  de  tip  intrinsec,  care  duce  la  practici  de  succes  în 

organiza iile economiei sociale.ţ

Creşterea  preocup rii  pentru  rata  ocupa ional  şi  inovareaă ţ ă  

unor  forme  şi  mecanisme  de  organizare  institu ional  care  sţ ă ă 

stimuleze integrarea pe pia a muncii a grupurilor defavorizate socialţ  

coincide cu priorit ile ăţ noii Strategii 2020 ale Uniunii Europene, 

lansate recent ca o completare şi revizuire a Strategiei Lisabona. În 

prim-planul  priorit ilor  acestei  Strategii  g sim  cerin e  pentruăţ ă ţ  

generarea  unei  coeziuni  sociale  reale,  lupta  împotriva  s r ciei,ă ă  

adoptarea la nivel local, regional şi european a democra iei civice deţ  

tip participativ. Se reg sesc, cu o importan  major , cerin e legateă ţă ă ţ  

de o mai bun  guvernare pe baza unor mecanisme juridice centrateă  

pe  sus inerea  unor  re ele  de  economie  social  la  nivel  local,ţ ţ ă  

regional,  na ional  şi  european  (asocia ii,  funda ii,  cooperative,ţ ţ ţ  

societ i  corporatiste  etc.).  Acestea  pot  s  asigure  un  echilibruăţ ă  

economic  şi  social  stabil,  sustenabil  pentru  creşterea  economic ,ă  

prin  formare  profesional ,  educa ional  continu  şi  utilizare  aă ţ ă ă  

competen elor în domenii moderne de specializare. ţ

Rolul  întreprinderilor  cooperatiste  în  economia  socială 

contemporan  de pia  a fost minimalizat şi marginalizat adesea deă ţă  

abord ri  economice  de  tip  neoliberal.  ă Aceast  aten ie  sc zută ţ ă ă 

provine  de  la  aplicabilitatea  limitat  a  unor  principii  de  bază ă 

microeconomice, neglijate sau preluate nediferen iat în dezvoltareaţ  

întreprinderilor cooperatiste.  Discrepan a dintre premisele teoreticeţ  
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şi  dovezile  empirice  a  condus  la  subestimarea  poten ialului  deţ  

creştere  a  întreprinderilor  de  economie  social ,  îngreunândă  

dezvoltarea şi implicarea acestor corpora ii în interesele majore aleţ  

comunit iii. De aceea,  ăţ este nevoie de o îmbun t ire a în elegeriiă ăţ ţ  

ştiin ifice a întreprinderilor cooperatiste şi  sociale,  din perspectivaţ  

unui management organiza ional modern, capabil s  propun  şi sţ ă ă ă 

difuzeze modele de creştere economic  relevante social  şi  uman.ă  

Persoanele  fizice  care  conduc  aceste  corpora ii  nu  pot  fiţ  

caracterizate  altfel  decât  ca  simpli  actori  motiva i  de  intereseţ  

personale,  dar şi  de dezvoltare comunitar .  În  schimb, dup  cumă ă  

sugereaz  abordarea comportamental , importan a şi complexitateaă ă ţ  

actelor  motiva ionale  generate  de  diverse  cauze  trebuie  s -şiţ ă  

g seasc  evaluarea final  în cadrul unor modele de interes colectiv:ă ă ă  

„mai mult, firmele nu pot fi interpretate doar într-un mod exclusivist  

(în) care urm resc doar câştigarea egoist  a unui profit propriu. ă ă Ele 

sunt principalele mecanisme de coordonare a activit ii economice,ăţ  

dup  cum ar sugera abordarea evolutiv  a câştigului. ă ă În acest scop,  

trebuie s  se dezvolte o strategie organiza ional  specific ,  chiară ţ ă ă  

dac  obiectivele acestora pot fi diverse, variind de la creditul pură  

privat la beneficiul reciproc şi colectiv bazat pe reciprocitate, care să  

urm reasc  beneficiul public sus inut de c tre politica statal  ce vaă ă ţ ă ă  

alege formularea unor preferin e sociale în interes generalţ .”3

 Prin aceste principii fundamentale care stau la baza economiei 

sociale  se  asigur  înfiin area  unor  societ i  care  s  dezvolteă ţ ăţ ă  

activit i  şi  proiecte  generatoare  de  venit  pentru  bun stareaăţ ă  

indivizilor şi a comunit ilor. Se combin  armonios urgen ele legateăţ ă ţ  

de  securitatea  locului  de  munc  cu  priorit ile  de  satisfacere  aă ăţ  

indicatorilor de calitate a vie ii a celor asocia i. Astfel, unele situa iiţ ţ ţ  

generatoare  de  dispari ia/  falimentul  sau  retragerea  unor  mariţ  

3  Carlo, Borzaga; Emanno, Tortia; Sarah, Depedri, "The Role of Cooperative and Social Enteprises: 
a Multifaceted approach for an Economic Pluralism", European Search Institute on Cooperative 
and Social Enterprises, Working Papers, Trento, 2009, p. 19.

http://www4.unitn.it/Ugcvp/it/Web/ProdottiAutore/PER0003000
http://www4.unitn.it/Ugcvp/it/Web/ProdottiAutore/PER0003322
http://www4.unitn.it/Ugcvp/it/Web/ProdottiAutore/PER0003271
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companii, institu ii-gigant afectate de criz , las  loc unor forme deţ ă ă  

organizare mai mici, la nivel local/regional, mai stabile economic şi 

financiar  pe  timp  de  criz ,  acceptate  voluntar  şi  sus inute  deă ţ  

eforturile  profesionale  ale  actorilor  implica i  în  diverse  tipuri  deţ  

economie social . Acestea apar ca solu ii profitabile social şi umană ţ  

care  pot  s  fie  mai  durabile,  constante  pentru  locuri  de  munc ,ă ă  

datorit  unui management flexibil, inovativ organiza ional, sus inută ţ ţ  

la  nivel  comunitar.  De  asemenea,  formele  economiei  sociale  prin 

eficien a lor economic  şi social , pot, prin concuren ,  prelua uneleţ ă ă ţă  

activit i/servicii  care  apar ineau sectorului  public,  ele  dezvoltândăţ ţ  

responsabil proiecte locale de succes.

În cadrul preocup rilor majore legate de politici ocupa ionale,ă ţ  

UE  apreciaz  economia  social ,  cu  tradi ia  ei  bun  de  peste  ună ă ţ ă  

secol, ca un mijloc eficient în procesul integr rii ocupa ionale a celoră ţ  

vulnerabili.  Ea  nu  apare  numai  ca  o  alternativ  viabil  pe  pia aă ă ţ  

modern , ca un r spuns social la problemele crizei actualeă ă , ci şi ca 

un partener serios al societ ii civile şi al Statului. Prin r spunsurileăţ ă  

ei punctuale concrete în sfera ofertelor de munc , economia socială ă 

poate deveni un actor important în formularea politicilor publice, în 

special a politicilor de incluziune social . Aşa cum se precizeaz  înă ă  

Strategia 2020, economia social  este parte integrant  al unui viitoră ă  

model social şi economic al Uniuni Europene. Cultura democra iei şiţ  

a muncii, asociat  cu responsabilitatea social  ca scop al formeloră ă  

institu ionale  din  economia  social ,  face  parte  din  obiectiveleţ ă  

prioritare  ale  noii  Strategii  Europene  2020.  Aceste  cerin e  suntţ  

formulate explicit în numeroase studii, c r i şi principii managerialeă ţ  

ale organiza iilor: „ţ Concentrarea tuturor eforturilor pe termen mediu  

şi  lung se vor axa,  în  principa,l  pe negocierile  diplomatice dintre  

reprezentan ii Uniunii Europene şi legislatorii federali ai fiec rui statţ ă  

membru. Orice stat democratic şi social constitu ional ar trebui sţ ă  

contribuie, în conformitate cu recomand rile f cute în articolele 20ă ă  
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şi  28  din  legea  fundamental  Welfare,  la  construirea  drepturiloră  

sociale şi la punerea autorit ilor locale în pozi ia de a fi în m surăţ ţ ă ă  

s  îşi  dezvolte  propriile  lor  interese,  f r  amestecul  autorit iiă ă ă ăţ  

centrale.  Statul  economiei  sociale  este  un  stat  al  bun st rii,  caă ă  

postulat  nespecificat,  iar  în  ceea  ce  priveşte  acest  contract  de  

proiectare, el nu poate fi stabilit f r  o negociere care s  fie dusă ă ă ă  

mai întâi cu societatea politic  a fiec rei ri membreă ă ţă .” 4

Un aspect semnificativ al  acestor asocia ii  de tip cooperatistţ  

este cel referitor la apari ia lor pe baz  voluntar , liber acceptat  deţ ă ă ă  

cei interesa i. Aceştia vor dezvolta activit i economice centrate înţ ăţ  

special pe ajutorul celor s raci/excluşi economic. Func iile de ajutoră ţ  

reciproc al acestor asocia ii cooperatiste, deşi au r mas deseori înţ ă  

sfera utopiilor, au c p tat, în actualul context, un pronun at caracteră ă ţ  

modern,  de  promovare  a  incluziunii  pe  pia a  muncii  a  celorţ  

marginaliza i social. Ele devin, astfel, o form  de încurajare a unorţ ă  

forme proprii de organizare şi autoorganizare, prin diverse modalit iăţ  

de  cooperare/întrajutorare  economic  şi  social  la  nivel  comunitar, 

familial,  local.  Acestea  sunt  orientate  c tre  preluarea  treptat  aă ă  

atribu iilor  statutului  şi  a  înt ririi  spiritului  democra iei,  justi ieiţ ă ţ ţ  

sociale şi al moralit ii în rela iile de munc  şi solidaritate. Prin astfelăţ ţ ă  

de  obiective,  explicit  formulate,  economia  social ,  chiar  de  laă  

început, poate fi considerat  ca având leg turi multiple cu procesulă ă  

de  inovare  şi  creare  a  locurilor  de  munc  adaptate  la  profilulă  

economic al tuturor grupurilor sociale, în condi ii de raritate a oferteiţ  

ocupa ionale. Totodat , aceasta face fa  şi cerin elor unei dezvolt riţ ă ţă ţ ă  

economice  durabile.  Prin  specificul  s u,  economia  social ,  cuă ă  

ajutorul  unor  norme  precise  ale  cooper rii  reciproc  avantajoaseă  

impuse de structura şi cultura organiza iilor voluntare, asocia iilor,ţ ţ  

cooperativelor   economice  de  produc ie.,  a  b ncilor  de  tipţ ă  

4 Arnold Ulli, Maelicke Bernd, Lehrbuch der Sozialwirtschaft, Baden-Baden, Nomos, 2009, p.97.   



10 Economia socială o soluţie la incluziunea socială pe piaţa muncii

cooperatist etc., reuşeşte, deseori, s  dep şeasc   conflictele locale,ă ă ă  

comunitare ce pot ap rea.într-un context de austeritate generat deă  

criza economic , financiar , politic  şi social . Ea transform , astfel,ă ă ă ă ă  

formele  de  cooperare  economice  în  modele  antreprenoriale 

moderne,  orientate  pragmatic  c tre  bun starea  individual  şiă ă ă  

comunitar .ă

În concep ia lui Herman Schulze, doctrina liberal  cu tradi ieţ ă ţ  

apare şi  ca surs  a economiei  sociale moderne.  Aceast  doctrină ă ă 

subliniaz  principiile  antreprenoriale  legate  de  inova ia  social ,ă ţ ă  

autonomia  şi  democra ia  local  în  crearea  locurilor  de  munc  înţ ă ă  

comunitate, aspectele valorice în rela iile interpersonale, elementeţ  

ale unei culturi a cooper rii şi solidarit ii. Astfel de principii devină ăţ  

generatoare de bun stare comunitar , dar şi de incluziune socială ă ă 

pentru cei cu risc de marginalizare de pe pia a muncii, dovedindu-seţ  

eficiente şi pentru clasa mijlocie sau chiar cea bogat ..ă

Prin însuşi obiectivul s u central referitor la impactul social ală  

dezvolt rii  economice,  economia social  modern  se revendic  şiă ă ă ă  

din filozofia solidarit ii creştine, care readuce în prim plan  valoriăţ  

morale  ale  cooper rii  mutuale,  încredere  şi  solidaritate  la  nivelă  

comunitar, întrajutorare şi voluntariat în cadrul corpora iilor complexţ  

diferen iate. Aceste norme ale cooper rii în munc  aduc coeren  şiţ ă ă ţă  

stabilitate pe termen lung scopurilor de dezvoltare economic .ă

În  func ie  de  modelele  culturale  de  via ,  economia  socialţ ţă ă 

european ,  prin  forme  organiza ionale  specifice  şi  de  o  mareă ţ  

diversitate,  de  tip  cooperatist,  coorporatist,  asocia ionist  etc.,ţ  

dezvolt  solu ii  la criza actual , prin creare a noi locuri de munc , înă ţ ă ă  

contextul unei oferte de munc  care se restrânge mereu. Totodat ,ă ă  

economia  social  apare  şi  ca  un  impuls   al  dezvolt rii  spirituluiă ă  

antreprenorial  inovativ,  prin  form ri  profesionale  şi  educa ionaleă ţ  

continue,  cerute  de  pia a  muncii  şi  de  performan e  economiceţ ţ  
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ridicate. Ea se poate reg si şi  ca un produs cerut de o economieă  

incluziv .  Se  actualizeaz ,  astfel,  un  posibil  model  de  dezvoltareă ă  

economic  durabil  la  nivel  local,  regional,  comunitar  şi  familial,ă ă  

apropiat  de  cerin ele  mediului  de  via  normal  al  individului.ţ ţă  

Descentralizarea, ca principiu dezirabil oric rei politici moderne deă  

dezvoltare  social  şi  economic  cap t  imediat,  în  contextulă ă ă ă  

economiei  sociale,  un  sens  pragmatic  şi  eficient  în  reconstruc iaţ  

calit ii  vie ii  şi  bun st rii  individuale  şi  colective.  Formeleăţ ţ ă ă  

organiza ionale  ale  economiei  sociale  pot  prelua  în  timp  o  bunţ ă 

parte din obliga iile de protec ie şi asisten  social  ale statului deţ ţ ţă ă  

tip  paternalist,  ajutînd,  astfel,  politicile  de  incluziune  social  aleă  

persoanelor şi grupurilor vulnerabile..

Cele  trei  surse  teoretico-ideologice  ale  economiei  sociale 

moderne:  socialismul  utopic,  filozofia  creştin  şi  liberalismul/ă  

neoliberalismul  modern,  pot  aduce  multe  preciz ri  în  definirea  şiă  

caracterizarea  întreprinderilor  de  economie  social ,  în  func ie  deă ţ  

dimensiunile şi accentele puse pe filozofia, obiectivele şi modelele 

istorice de inspira ie preluate în timp ţ

Dac  lu m în calcul noile cerin e ale Strategiei Lisabona 2020,ă ă ţ  

putem spune c  economia social  se prefigureaz  ca orientare deă ă ă  

dezvoltare  economico-social  pe  linia  unei  ă „creşteri economice 

inteligente”, unei „creşteri economice durabile”, dar şi a unei 

„creşteri economice de tip incluziv”.

Defini ia  dat  la  Conferin a  European  Permanent  aţ ă ţ ă ă  

Cooperativelor,  Mutualit ilor,  Asocia iilor  şi  Funda iilor,  singurulăţ ţ ţ  

Comitet din Europa care regrupeaz  foră ele cele mai reprezentativeţ  

în Economia Social , subliniaz  c : „Organiza iile Economiei Socialeă ă ă ţ  

sunt  actori  economici  şi  sociali  activi  în  toate sectoarele,  care se 

caracterizeaz , în principal, prin scopurile şi prin forma lor specifică ă 

de  antreprenoriat.  Economia  social  include  organiza ii  precum:ă ţ  
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cooperativele mutuale, asocia iile şi funda iile. Aceste întreprinderiţ ţ  

sunt  deosebit  de  active  în  anumite  domenii,  cum ar  fi:  protec iaţ  

social , serviciile sociale, s n tatea, b ncile, asigur rile, produc iaă ă ă ă ă ţ  

agricol ,  serviciile  de  proximitate,  educa ia  şi  formarea,  cultura,ă ţ  

sportul şi activit ile recreative.” ăţ

Formarea  specialiştilor  în  economia  social ,  în  momenteleă  

dificile ale unei crize acute economice şi sociale, devine o cerinţă 

presant  a politicilor de incluziune pentru cei  vulnerabili  pe pia aă ţ  

muncii.  „Promovarea  creşterii  economice  şi  ocuparea  for ei  deţ  

munc  conduce la o  ă dezvoltare general  a bog iei. Salvgardareaă ăţ  

particip rii  sociale  ajut ,  înainte  de  toate,  la  înmul ireaă ă ţ  

oportunit ilor  de  angajare,  precum  şi  la  formarea  unui  sistemăţ  

consolidat  de  securitate  social  orientat  spre  ă principiile  de 

responsabilitate  personal  şi  solidaritate,  care  este,  în  esen ,  oă ţă  

modalitate viabil  în care orice angajat poate s -şi apere intereseleă ă  

în fa a riscurilor de la locul de muncţ ă.”5

Procesul de formare în economia social  şi investi ia pe termenă ţ  

lung în capitalul uman se va baza pe obiective majore, care aduc în 

comunitate,  pe de o parte,  principiile  solidarit ii  şi  ale  implic riiăţ ă  

individuale în procesul dezvolt rii economice, iar pe de alt  parte,ă ă  

generarea de ocupa ii/ profesii  adaptate profilului pie ii şi a nevoilorţ ţ  

grupurilor- int ,  cu risc de excluziune social .  Oferirea unui cadruţ ă ă  

institu ional modern, care s  permit  apari ia unor noi întreprinderiţ ă ă ţ  

şi a noi forme de activit i de munc  necesit  şi noi roluri socialeăţ ă ă  

cheie  în  dezvoltarea  local  şi  coeziunea  social .  Pe  baza  uneiă ă  

responsabilit i  sociale  implicat  de  structurile  economiei  sociale,ăţ ă  

deciziile  de  dezvoltare  institu ional  sunt  p trunse  de  un  spiritţ ă ă  

democratic vizibil. Prin aceasta se ajunge la creşterea stabilit ii şiăţ  

5 Ernst-Ulrich  Huster,  Benjamin  Benz,  Jürgen  Boeckh,  ‹„Feeding  in”  and  “Feeding  out”,  and 
Integrating Immigrants and Ethnic Minorities”, Social Inclusion, A Study of National Policies, Second 
Semester Report 2006, Bochum/ Brussels: European Commission, p1.
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pluralismului modelelor de pia  economice, în contextul modern alţă  

diversit ii sociale, culturale şi politice.ăţ

Respectarea  priorit ilor  Uniunii  Europene  şi  ale  obiectivelor  saleăţ  

strategice  centrate  pe:  coeziune  social ,  ocupare  flexibil ,ă ă  

diminuarea  ratei  s r ciei,  democra ie  participativ ,  o  mai  bună ă ţ ă ă  

coordonare a proceselor economice de dezvoltare durabil , tehniciă  

de guvernare în accord cu nevoile actuale generate de criz  devină  

principii de organizare ale activit ilor de economie social .ăţ ă

Formele legale ale economiei sociale pot s  varieze de la o ară ţ ă 

la alta şi au statut diferit în cadrul European actual. Totuşi, aceste 

întreprinderi se disting fa  de companiile clasiceţă , bazate pe capital, 

prin urmatoarele aspecte distinctive:

- Calitatea de membru prin aderare voluntar  şi deschis ;ă ă

- Controlul democratic exercitat de c tre membrii asocia iei;ă ţ

- Armonizarea intereselor individuale ale participan ilor cu interesulţ  

general al comunit ii;ăţ

-  Ap rarea  şi  aplicarea  principiului  solidarit ii  şi  responsabilit iiă ăţ ăţ  

colective;

- Management autonom şi independent fa  de autorit ile publice.ţă ăţ

Surplusul  realizat  de  întreprinderi  este  utilizat  pentru  a 

contribui  la  obiectivele  de  dezvoltare  durabil  ale  aceă stora,  la 

servicii de interes comun pentru membrii s i sau servicii de interesă  

general pentru întreaga comunitate.

Defini ia economiei sociale în UE îmbrac  o mare diversitate deţ ă  

forme la nivel na ional, regional, local, fapt care nu împiedic  însţ ă ă 

formarea  unor  re ele  de  cooperare  a  întreprinderilor  economieiţ  

sociale la nivel na ional şi European.ţ

Prin  Strategia  2020,  CE  şi-a  propus  ca  principal  obiectiv 

dezoltarea  unor  mecanisme de pia  orientate  spre  includerea înţă  

munc  a celor cu risc de şomaj şi s r cie. Acestea pot fi realizateă ă ă  
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prin formarea de competen e necesare pie ii muncii, prin inovareaţ ţ  

unor politici active de integrare pe pia a muncii a celor cu risc deţ  

excluziune social , prin creşterea gradului de participare democratică  

al  comunit ii  la  creşterea bun s rii  proprii  etc.  În  acest sens,  seăţ ă ă  

accentueaz  apari ia unor întreprinderi de economie performante şiă ţ  

competitive,  în  cadrul  re elelor  na ionale  şi  interna ionale  deţ ţ ţ  

economie  social .  De  aceea,  în elegerea/  diagnoza  şi  analizaă ţ  

fenomenelor  economice  din  economia  social  va  fi  orientat ,  cuă ă  

prec dere,  pe  implica iile  directe  şi  indirecte,  de  termen scurt  şiă ţ  

lung, în sfera socialului şi umanului. Accentul nu va fi pus pe factorul 

economic  în  sine  şi  nici  pe  creşterea  capitalului,  ci  pe  eficien aţ  

uman  şi social  a dezvolt rii economice, cu posibilitatea de stopareă ă ă  

a efectelor negative ale crizei economice actuale asupra individului. 

Sumarizând semnifica ia economiei sociale în contextul crizeiţ  

actuale, se pot puncta cateva concluzii cu rol de direc ii de ac iune:ţ ţ

 Necesitatea  implement rii  unor  alternative  organiza ionale  deă ţ  

dezvoltare  ocupa ional  durabil  în  comunitate  ca  r spuns  laţ ă ă ă  

criza economic  actual .ă ă

 Centrarea accentuat  pe dezvoltare local  şi regional , mult maiă ă ă  

apropiat  şi prietenoas  pentru individ, familie şi comunitate.ă ă

 Extinderea  procesului  descentraliz rii,  a  euroregionaliz riiă ă  

institu ionale.ţ

 Flexibilizarea barierelor na ionale şi comunic rii dintre culturi, prinţ ă  

efectele europeniz rii şi globaliz rii for ei de munc .ă ă ţ ă

 Urm rirea procesului migra iei pe pia a muncii prin efectele saleă ţ ţ  

în timp asupra economicului, dar şi asupra socialului şi umanului.

 Formarea  unei  re ele  de  solidaritate  în  comunitate  pentruţ  

sus inerea  ratei  ocupa ionale  pe  pia a  muncii  versus  creştereaţ ţ ţ  

ratei şomajului.
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 Creşterea  posibilit ilor  de  incluziune  social  în  sferaăţ ă  

ocupa ional .ţ ă

 Creşterea încrederii în procesul cooper rii în munc .ă ă

 Renaşterea unor valori morale noi în comunitate.

 Importan a crescând  a factorilor sociali în cadrul proceselor deţ ă  

influen  economic  sau politic ,  prin actul  de realizare a unorţă ă ă  

strategii  competente  şi  viabile  pe  termen  lung  (o  dezvoltare 

durabil  şi sustenabil ). ă ă

 Necesitatea folosirii metodelor, mijloacelor şi tehnicilor moderne 

de cercetare în domeniul economiei sociale.

 Dezvoltarea unei în elegeri critice, de tip sistemic integrat dintr-oţ  

perspectiv  multidisciplinar  a dimensiunii economice cu impactă ă  

direct în sfera socialului.

 Formarea  unei  comunit i  ştiin ifice  în  strâns  leg tur  cuăţ ţ ă ă ă  

practica de func ionare a întreprinderilor de economie social . ţ ă

 Stabilirea  unui  dialog  activ  între  actorii  comunitari  implica i  înţ  

procesul inovativ al economiei sociale.

 Utilizarea  eficient  a  fondurilor  structuraleă ,  în  procesul  de 

construc ie  institu ional  şi  legislativ  a  întreprinderilor  deţ ţ ă ă  

economie soccial .ă

  O  aprofundare  academic  a  domeniilor  specifice  economieiă  

sociale,  prin  formarea  unor  cadre  specializate,  care  s  ofereă  

solu ii reale pentru incluziunea social , prin politici economice deţ ă  

succes,  capabile  s  asigure  totodat  şi  o  dezvoltare  stabil  aă ă ă  

comunit ilor. ăţ

În  contextul  modern al  economiei  sociale se deschid câteva 

posibilit i  punctuale  pentru  sfera  politicilor  ocupa ionale  şi  deăţ ţ  

incluziune social  pe timp de criz :ă ă



16 Economia socială o soluţie la incluziunea socială pe piaţa muncii

 Lansarea,  la  nivel  naţional,  al  unui  pachet  combinat  de  strategii 

alternative  de  dezvoltare  economică,  receptiv  la  problemele  sociale, 

direct  legate  de  politicile  de   incluziune  socială.  Protejarea  celor  în 

dificultate asigură un mediu de dezvoltare economic şi social favorabil, 

echilibrat şi poate stopa efectele explozive nocive care pot să apară  în 

plan social şi uman.

 Impunerea unor măsuri punctuale, centrate activ pe politici sociale, cu 

susţinerea corectă a priorităţilor din sfera ocupaţională, educaţională şi a 

formării profesionale.

 Integrarea pe piaţa muncii  a categoriilor defavorizate,  prin stimularea 

motivaţiei lor pentru angajarea în  muncă şi a scăderii dependenţei de 

ajutorul social.

 Crearea  de  servicii  complexe  ca  diversitate  şi  utilitate  socială,  prin 

mecanismele moderne ale economiei sociale.

 Promovarea în procesul decizional  a specialiştilor/tehnocraţilor,  alături 

de reprezentanţi ai democraţiei politice .

 Formularea unor măsuri active de diminuare a  fenomenelor  grave de 

excluziune socială, având ca preocupare, în timp, eradicarea lor.

 Dezvoltarea  unei  infrastructuri  moderne  în  sfera  economiei  sociale, 

bazate  pe  construcţii  organizaţionale  orientate  social  şi  pe  un  cadru 

legislativ adecvat, care să le susţină.

 Stimularea  unor  resurse  şi  capacităţi  umane  performante,  care  să 

propună  modele  de  succes  pentru  dezvoltarea  economică,  cu  impact 

social şi uman direct în procesul de  incluziune socială.

Principiul  dominant  al  instituţiilor  de  economie  socială  constă  în  creşterea 

responsabilităţii  sociale  în  sfera  politicilor  de  promovare  a  coeziunii  sociale,  a 

construirii unei solidarităţi comunitare stabile şi a unui nou model moral, orientat spre 

dezvoltarea unei societăţi incluzive.
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