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Argumentare privind conceptul de economie socială 
 

 

Conceptul de Economie Socială își are rădăcinile în secolul al 19-lea, atunci când 

diferite tipuri de organizații și întreprinderi au fost create în mod colectiv de către grupuri de 

persoane în ceea ce privește aspectele cu care se confruntă din cauza transformări complete 

ale sistemului economic: societăți cooperative, societăți de ajutor reciproc și alte tipuri de 

întreprinderi care vizau organizarea consumului şi organizarea producției, accesului la 

finanțare, accesului la sănătate și alte servicii pe o bază mult mai echitabil și democratică. 

În prezent, economia socială se referă la companii de interes mutual, societăți 

cooperative și societăţi de asigurare, fundații și alte organizaţii non-profit ce împart în 

comun o serie de principii legate de del de-al treilea sector al economiilor moderne. 

În mod evident, organizațiile din domeniul economiei sociale sunt diferite de unitățile 

private orientate spre profit, mai ales că scopul lor principal este de a îndeplini nevoile 

membrilor sau de a servi un interes public mai larg în loc de a genera și de împărți profitul 

între acţionari. O altă distincţie clară a organizațiilor de economie socială este că acestea 

sunt auto-guvernate în adunarea lor generală de principiul "un membru, un vot". În general, 

aceste caracteristici ale sectorul economiei sociale pot conduce la obținerea de subvenții 

publice pentru a-și îndeplini misiunea lor1. 

Economia socială este doar una dintre modalitățile specifice activității economice 

care leagă cele două obiective: sociale și economice. Un alt sinonim pentru acest domeniu 

este de antreprenoriat social. 

Economia socială are diferite definiții prezentate de către experți și organizații. În 

scopul de a înțelege în mod corespunzător, este important să se descrie instituțiile de bază, 

respectiv întreprinderile sociale. European Research Network2 a elaborat una dintre cele mai 

populare definiții considerând că întreprinderea socială se referă la activitatea de a pune 

obiectivele sociale în primul rând, în care profiturile sunt reinvestite în zone sociale sau în 

cadrul societăților cooperative – nu vizează maximizarea profitului și creșterea veniturilor 

proprii. Astfel, au fost propuse mai multe criterii economice și sociale, în scopul de a distinge 

mai clar inițiativele de economie socială. 

 

Criterii economice 

 

 activități puse în aplicare în mod regulat și constant, cu utilizarea practică a 

instrumentelor economice; 

 instituțiile sunt independente și suverane în raport cu instituțiile publice; 

 asumarea de riscuri economice și de afaceri în funcționarea şi operarea acestora; 

                                                           
1
 EMES International Research Network - Social economy article http://www.emes.net/about-us/focus-areas/social-

economy   
2
 EMES International Research Network (website: http://www.emes.net)   



 existenta unui număr redus de personal plătit. 

 

Criterii sociale 

 

 orientarea clară către obiective sociale; 

 inițiativă la nivel local; 

 sistem specific de management cât mai democratic posibil; 

 caracterul comunitar al acțiunii; 

 distribuirea limitată a profitului. 

Un astfel de set de criterii bine defineșteîn mod  ideal întreprinderea socială. În plus, 

în cazul în care întreprinderea îndeplineşte cele mai multe dintre aceste condiții, este 

considerată ca aparținând de asemenea sectorului economiei sociale. 

 

Economia socială în Polonia – trecut şi prezent 
 

 

 

Înainte de al doilea război mondial, economia socială în Polonia a cuprins în principal 

cooperative și societățile de asigurare mutuală. În perioada comunistă, aceste instituții au 

fost exploatate în scopuri de propagandă și, ca urmare, acum pot trezi asocieri negative 

pentru unii polonezi. 

Cooperativele sunt cele mai înclinatepentru atribuirea unor conotatii negative, 

termenul fiind folosit pentru a descrie asocierile lucrative și de vecinătate în timpul regimului 

comunist. Pentru unele dintre persoanele în vârstă din Polonia, cuvântul "co-op" a devenit 

un sinonim pentru o afacere comunistă. În timp ce sunt definite ca o uniune de cooperare, 

cooperativele in timpul acelei epoci au avut foarte puțin de a face cu cooperarea sau 

standardele democratice. În anii 1990, cele mai multe cooperative s-au restructurat în 

companii, în mare măsură din cauza asociațiilor negative cu cuvântul "co-op" sau au revenit 

la adevăratele principii ale unei cooperative. 

După căderea comunismului, sectorul economiei sociale a evoluat pentru a include o 

varietate de instituții, de la bănci de timp la întreprinderi sociale. Instituțiile economiei 

sociale contemporane, în Polonia sunt implicate într-o gamă largă de activități, de a aborda 

diverse probleme sociale și de multe ori de a sprijini grupurile sociale în mod specific. Toate 

acestea sunt caracterizate prin obiectivul dublu de a menține independența financiară și de a 

îndeplinI o misiune socială3.  

                                                           
3
 Social Economy - hopes and challenges, Peter Frączak, Parliament Analysis Office, Warsaw 2012   



Intrarea Poloniei în Uniunea Europeană în mai 2004 a adus noi oportunități pentru 

rezolvarea problemelor de pe piața forței de muncă din Polonia și îmbunătățirea nivelului de 

trai al populației. Finanțarea structurală, care a a contribuit la ridicarea nivelului de trai, nu 

numai într-un mod foarte concret, dar, de asemenea, prin investiții în cercetarea și 

dezvoltarea de noi modele și abordări sistemice pentru a contracara mai eficient problemele 

sociale. O parte din fondurile structurale a fost alocateprin programul EQUAL Initiative, ceea 

ce a permis punerea în aplicarea a unor parteneriate intersectoriale pentru a explora noi 

modalități de a sprijini persoanele vulnerabile prin intermediul schimburilor de cercetare, de 

informare și vizite de studiu. 

Antreprenoriatul social a fost acceptat ca o soluție și practică inovatoare la problema 

șomajului. Intreprinderile sociale din Polonia, la fel ca și în alte țări, ofera abordari creative 

pentru menținerea independenţei financiare în timp ce îndeplinesc o misiune socială clar 

definită. Cu toate acestea, sectorul economiei sociale din Polonia nu a utilizat pe deplin 

potențialul său: reprezintă 5,9% din piața forței de muncă - în comparație cu 8,3% în Franța, 

9,5% în Țările de Jos și 9% în Irlanda (2008). 

Sectorul economiei sociale în Polonia include acum o gamă largă de instituții, unele în 

curs de dezvoltare în sectorul non-guvernamental tradiționale și altele mai strâns asociate cu 

sectorul privat. Peste 19% dintr-un total de 64.500 organizațiilor non-guvernamentale (ONG-

uri) beneficiază de posibilitatea de a rula o activitate generatoare de venit (2008). 

Se estimeaza ca aproximativ 16.000 de cooperative funcționează în prezent în 

Polonia, într-o varietate de domenii, de la servicii de locuire și medicale până la de 

cooperative de consum. 

 Peste 500 de cooperative sociale au fost fondate de când a fost adoptată Legea 

poloneză privind cooperativele sociale din 2006  

 Peste 60 de centre de integrare socială (CIS) au fost stabilite pe baza Legii din 2003 

privind ocuparea socială a forței de muncă de către ONG-uri, centre de asistență socială și 

administraţii locale pentru a oferi locuri de muncă pentru persoanele din grupurile 

marginalizate social din Polonia (în special șomeri de lungă durată, persoane fără adăpost). 

 Aproximativ 60 de Centre de Formare Profesională (CFP) oferă locuri de muncă 

tranzitorii, în special persoanelor cu handicap fizic și mental cu scopul de a-i ajuta să reintre 

pe piața liberă a muncii4 

 

 

 

 

                                                           
4
 Social Economy Portal (http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433523)   



Cum este definită economia socială în Polonia? Exemple de proiecte 
 

Intreprinderile sociale pot implementa diferite activităţi. Mai jos, este prezentată 

distribuţia în funcţie de competențele lor, susținute de proiecte implementate în Polonia ce 

demonstrează existența economiei sociale. De asemenea, merită să subliniem, că, din cauza 

dimensiunii relativ scăzute ale economiei sociale în Polonia, anumite competențe sunt încă 

pe cale de a fi dezvoltate5. 

 

 

 
 

 

 

 

Integrarea socială și activitățile de pe piața forței de muncă 
 

 

Un exemplu de astfel de activități ar putea fi "Laboratorul de activităţi diverse", 

condus de Fundația Synapsis, care vizează integrarea socială a persoanelor cu autism, 

precum si Fundatia Sławek ajutând persoanele private de libertate și eliberate condiţionat 

                                                           
5
 Social Economy Portal (http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433225)   



pentru a se reintegra social. Toate proiectele vizezază integrarea grupurilor dezavantajate și  

în același timp crearea de locuri de muncă.  

 

Furnizarea de servicii publice 

Serviciile publice oferite de către întreprinderile sociale pot avea context și caracter 

larg, dar cu toate acestea două grupuri majore (servicii sociale și tehnice) într-adevăr merită 

să fie subliniate datorită semnificaţiei acestora în cadrul sectorului: 

o Servicii sociale 

 servicii educaționale (de exemplu, Asociația pentru dezvoltarea satului Sokołowo, 

care conduce magazinul de lângă școală, în scopul de a genera profit prin menţinerea școlii 

complet operaţionale) 

 activități în domeniul larg de servicii sociale (de exemplu, Asociația "Be Together" 

de înfiinţare de case comunitareîn care persoane fără adăpost sunt susținute inițial de către 

asociația şi își asumă treptat responsabilitatea pentru casele care servesc interesul public) 

 servicii de îngrijire prestate la domiciliu, precum și administrarea diverselor tipuri 

de instituții de îngrijire (de exemplu, Asociația Flandria, deși are 7000 de membri are 

capacitate de a negocia ratele de servicii de asistență medicală și îngrijire medicală, de a 

organiza în plus o reţea de farmacii) 

 activități în contextul mai larg al serviciilor de sănătate (de exemplu, "Șanse și de 

sprijin" de cooperare socială, care formează și pregătește asistente medicale pentru a lucra 

în spital) 

o Servicii tehnice pot acoperi, de exemplu, îngrijirea de gradini comunitare și alte 

lucrări de curățenie referitoare la proprietatea publică (de exemplu, cooperative sociale 

Piątków - cartier oraș Poznan - generatoare de locuri de muncă pentru persoanele aflate în 

incapacitate de plata a chiriei). Servicii similare sunt legate de colectarea, sortarea și 

utilizarea deșeurilor (de exemplu, Varșovia EKON oferă locuri de muncă pentru mai mult de 

800 de persoane cu handicap și persoanele cu handicap). 

 

Servicii de ajutor reciproc pot fi implementate pe piața liberă și pot rămâne extrem 

de competitive, datorită caracterului său comun, de exemplu, asigurări mutuale (companie 

de asigurare mutuală "Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych"), servicii de sănătate și de 

îngrijire, cooperative de telefonie etc . În acest catalog larg se pot include mecanisme 

alternative de schimb, de exemplu, Băncile de Timp (de exemplu, schimbul de competențe și 

servicii reciproce în cadrul grupului de persoane asociate in banca) sau sisteme de tip barter. 

Servicii pe piața liberă 

Unul dintre exemplele de modele se referă la Pensiunea din Cracovia "U Pana Cogito" 

(care oferă servicii de cazare și catering de înalt profesionalism şi care angajează persoane 

după tulburări mentale și pune la dispoziţie profitul pentru reabilitarea persoanelor cu 

handicap). 



 

Furnizarea de bunuri publice și dezvoltarea comunităților locale 

O bună ilustrare a acestor competențe poate fi un mic oraș situat în apropiere de 

Bałtów Ostrowiec Świętokrzyski, în care cetățenii au avut ideea de a stabili Jurassic Park ca 

una dintre soluțiile de combatere a sărăciei și a șomajului ridicat. Prin urmare, râul local a 

fost curățat, în scopul de a stabili căi navigabile pentru rafting. In prezent, Bałtów este vizitat 

de peste 200 000 de turiști. 

 

Activități de comerț și de producție 

Intreprinderi sociale pot pune în aplicare, de asemenea, activităţi de producție în 

același mod ca și EKO "Școala Vieții", în Wandzin. S-a creat cel mai mare institut din Polonia 

pentru persoanele dependente de droguri, de asemenea, infectate cu virusul HIV și bolnav 

de SIDA. În urmă cu mai mulți ani, EKO "Școala Vieții", a plantat o livadă cu diferite tipuri de 

pomi fructiferi polonezi  și, în al doilea rând, a înfiinţat o crescătorie de iepuri și găini de 

reproducție. 

 

Incubatoare de economie socială în Polonia – exemple selectate 
 

 

Incubatoarele de Economie Socială reprezintă o modalitate populara de a ajuta 

organizațiile societății civile și persoanele fizice să cunoască mai bine sectorul economiei 

socială. Datorită incubatoarelor răspândit peste tot Polonia, atelierelor de lucru și 

campaniilor de sensibilizare a fost implementat un număr important de cooperative sociale. 

Vă rugăm să consultați mai jos câteva exemple selectate, pentru o informare suplimentară 

 

Incubatorul de antreprenoriat social ca instrument de promovare a economiei 

sociale(2010-2012). 

 

Proiectul a vizat consolidarea economiei sociale în regiune. Prin formele propuse de 

sprijin, proiectul a crescut numărul de persoane calificate în economie socială. Proiectul a 

contribuit, de asemenea, la îmbunătățirea accesului la locuri de muncă pentru persoane care 

sunt în risc de excluziune socială, prin cursuri de formare și furnizarea de servicii de 

consultanță privind înființarea de întreprinderi sociale și a contribuit la consolidarea și 

extinderea sectorului de economie socială prin promovarea cooperării  și construirea de 

parteneriate locale. 

 

În cadrul proiectului au fost implementate următoarele activități: 



 Organizarea a două conferințe, având ca subiect promovarea economiei sociale și 

a ocupării forței de muncă în acest domeniu 

 crearea de 5 puncte de consultare în comunitățile Świętokrzyskie ca un program-

pilot de verificare a eficienței sprijinului menționat mai sus. În punctele de consultare se 

oferă consiliere în domeniul de aplicare a economiei sociale: identificarea și mobilizarea 

operatorilor din economia socială, precum și posibilitatea de a obține surse de finanțare 

externe. 

 organizarea de cursuri de instruire privind înființarea de afaceri de economie 

socială, accesarea unor posibile surse de finanțare externe, realizarea de parteneriate, 

clarificarea unori aspecte juridice și de contabilitate pentru afacerile economiei sociale 

 organizarea de întâlniri de informare, care au ca scop promovarea economiei 

sociale și prezentarea ofertei punctelor de consultare  

 pregătirea și tipărirea unui Ghid pentru afaceri economie socială, care va include 

orientări privind înființarea de afaceri economie socială, precum și aspecte juridice și de 

contabilitate. Ghidul va include, de asemenea, răspunsurile la cele mai frecvente întrebări 

adresate în punctele de consultanță 

 

KIES Social Economy Incubator (2011-2014)  

 

Incubator de Economie socială KIES oferă un spectru larg de sprijin profesional la 

peste 40 de beneficiari din sfera societății civile. Proiectul Kies este dedicat tuturor 

locuitorilor Voievodatul Swietokrzyskie 

(1) interesați în crearea unui entităţi în sectorul economiei sociale, precum și 

(2) deja au entitatea de ES înfiinţată. 

Principalele grupuri ţintă sunt: șomeri, tineri, din mediul rural și cu nivel scăzut de 

calificare pe termen lung aflaţi în risc de excluziune socială. 

Principiul general este de a reduce la minimum sau de a evita toate barierele de 

blocare a organizațiilor societății civile în activitatea lor de zi cu zi, activitățile și eficiența lor. 

KIES organizează numeroase sesiuni de consiliere, oferă asistență tehnică și organizatorică, 

printre altele, prin menținerea de birouri complet funcţionale, cu scopul de a consolida 

capacitatea și potențialul profesional al beneficiarilor. 

Tipul de servicii oferite: 

 Incubarea de entități de economie socială (ONG-uri, fundații, etc): şedinţe 

individuale de consiliere, training-uri privind subiecte diferite solicitate de către participanți, 

birou complet echipate personal și servicii de contabilitate; 

 Consultanţă pentru persoane fizice: consiliere individuală,  training de 

antreprenoriat social 

 

 



Social Enterprise Incubator de Silezia (2010-2012) 

 

Incubatorul de întreprinderi sociale Silezia este unul dintre cele mai mari parteneriate 

orientate spre economie socială în Polonia, care implică municipalități și entități de 

economie socială. Este important a sublinia poziția puternică pe care o deţine în cadrul 

parteneriatului cu membrii săi. 

 

Cine este implicat: 

 Municipalitatea din Gliwice 

 Municipalitatea din Tychy 

 Municipalitatea din Bielsko Biała 

 Municipalitatea din Żory 

 Municipalitatea din Dąbrowa Górnicza 

 Municipalitatea Częstochowa 

 Centrul de Dezvoltare a Inițiativelor Civile CRIS (Asociaţie) 

 Asociația Artistică Grodzki a Teatrului Bielsko (Asociaţie) 

Rezultate după 1 an: 

 484 de întreprinderi sociale susținute (în principal ONG-uri); 

 2399 de persoane sprijinite; 

 3564 servicii de consultanță. 

 146 de cursuri de formare și ateliere de lucru; 

 3 parteneriate locale între oficiile de muncă, întreprinderi sociale, municipalități și 

reprezentanții mediului de afaceri. 

 

Ideea susţinută de parteneriatele transnaționale cu privire la 

economia socială 
 

 

Mai mult decât atât, un număr de proiecte de economie socială transnaționale au 

fost, de asemenea, puse în aplicare în Polonia, în scopul de a împărtăși cele mai bune 

practici, schimb de competențe și cunoștințe între toți partenerii: 

 

"Identificarea  unui model polonez al economiei sociale" (2005 - 2008) 

 

Proiectul a fost destinat pentru a descoperi un model polonez al economiei sociale și, 

în special, pentru a determina influenta de-al treilea sector cu privire la dezvoltarea și 

performanța economiei sociale. În cadrul parteneriatelor transnaționale, consorțiul a fost în 

căutarea celor mai bune practici de acordare de sprijin întreprinderilor sociale existente 



precum și facilitarea accesului la servicii financiare, consultanță în afaceri, consultanță și 

educație de management. Ideea era să schimbe planul de afaceri din sectorul privat pentru 

furniorii de servicii non-profit și sectorul întreprinderilor sociale, prin prezentarea 

contribuției acestora la dezvoltarea comunităților locale și a potențialul lor de a crea noi 

locuri de muncă care să permită reintegrarea socială. 

 

"Forumul Societății Civile" (2009 - 2011) 

 

Forumul Societății Civile a fost creat pentru a promova dezvoltarea societății civile și 

a economiei sociale în țările partenere, pentru a facilita contactele cu autoritățile, precum și 

pentru a promova cooperarea între societățile civile ale UE și țările partenere. Forumul este 

format din organizații comunitare, sindicate, patronate, asociații profesionale, ONG-uri, 

grupuri de reflecție, fundații non-profit, rețele naționale și internaționale și alți actori 

relevanți din societatea civilă. 

 

Forum Parteneriat transnațional (2010 - 2012) 

 

Forumul a avut loc, pe 25 și 26 aprilie 2012, unde șase țări au fost reprezentate la 

eveniment - cu un total de aproape 100 de participanți și 80 de proiecte din Polonia, Suedia, 

Belgia, Republica Cehă, Germania și Franța. Proiectele se aflau in diferite etape de 

implementare, unele dintre ele aflându-se la etapa  "o idee de proiect", în timp ce altele în 

faza de implementare. Obiectivul principal al Forumului a rămas același ca și pentru cele 3 

forumuri organizate până în prezent - de exemplu, pentru a ajuta proiecte pentru a găsi 

parteneri adecvați și de încredere și de a stabili contacte durabile pentru cooperarea 

transnațională în cadrul FSE. 

Discuții cu privire la tineret, 50 +, adaptabilitate și grupurilor dezavantajate 

În mod tradițional, principalul obiectiv al seminarului a fost pus pe discuțiile din 

cadrul meselor rotunde, unde participanții au avut ocazia de a prezenta ipotezele de bază ale 

proiectelor lor. Mesele rotunde au abordat următoarelor teme / grupuri țintă: 

 Tineret - în special "abandonul" la adolescenţi 

 persoane cu vârsta de peste 50 de ani 

 Probleme de adaptabilitate - proiecte legate de sprijinirea IMM-urilor și 

învățământul profesional 

 Grupuri defavorizate - diferite grupuri dezavantajate pe piața muncii 

Temele au fost selectate în prealabil pe baza fișelor întocmite de către participanții ce 

descriu proiectele lor (toate fișele de proiect sunt disponibile în baza de date). În scopul de a 

ajuta pe participanți să găsească parteneri, discuția la fiecare masă a fost condusă de 

facilitatori din Polonia, Suedia și Belgia. Participanții care nu au reușit să găsească parteneri 

în prima zi au fost distribuiţi la alte mese în a doua zi. 



 

Un accent special pe vârstă și îmbătrânire activă 

 

Ca o schimbare la forumurile organizate anterior, au fost organizate diferite sesiunile 

plenare. În loc să prezinte ipotezele de bază ale diferitelor sisteme și diferențele culturale, 

organizatorii au decis să concentreze discuția pe probleme de vârstă, în special cele legate 

de situația tinerilor și persoanelor mai în vârstă de pe piața forței de muncă. Aceste aspecte 

au fost alese ca cele de o mare importanță pentru multe țări europene și, de asemenea, în 

conformitate cu Anul european al îmbătrânirii active și al solidarității între generații. Tema a 

dus la o discutii foarte interesante, printre experții din panel, precum și în rândul 

participanților. 

După discuțiile tematice menționate mai sus, participanții s-au angajat în diferite 

exerciții cu scopul de a face participanții să înțeleagă ceea ce, în practică, înseamnă 

cooperarea transnațională pentru ei și pentru a combate stereotipurile de a vedea aceasta în 

felul lor aspectele legate de vârstă și îmbătrânire activă. 

În jur de 95% din proiectele participante la forum declară că au găsit potențiali 

parteneri, și de multe ori mai mult decât unul. Cel puțin 10 de scrisori de intenții au fost 

semnate în loc. 

Edițiile următoarele ale Forum Partnereriat transnațional va fi organizat de către 

National Supporting Institution (INS). Persoana de contact de la Institutul Național de 

Statistică este Dl Maciej Jamrozik cu următoarea adresă de e-mail: maciej.jamrozik (la) 

cpe.gov.pl 

Viitorul economiei sociale în Polonia 
 

Societatea poloneză are în prezent în discuție ideea unui proiect de lege cu privire la 

antreprenoriatul social. Un astfel de act ar include: o definiție a întreprinderii sociale, o listă 

de posibile forme de sprijin pentru astfel de entități din partea statului, crearea unei Camere 

a antreprenorilor sociali, care ar controla fiabilitatea activităților efectuate de entități de 

economie socială. Până în prezent, statutul și activitățile întreprinderilor sociale nu au fost 

definite în mod legal. Proiectul a fost inițiat în 2009 de către echipa care se ocupă cu soluții 

pentru sectorul economiei sociale, numită în mod oficial de către primul ministru polonez. 

Există încă multe provocări viitoare privind economia socială în Polonia: 

• Modernizarea sectorului cooperatist, 

• Economisirea sectorului ONG, 

• Crearea de noi întreprinderi sociale, 

• Valorificarea importanța economiei sociale pentru dezvoltare locală, 

• O mai bună utilizare a diferitelor mecanisme de finanțare, 

• Înrădăcinarea economiei sociale în societate. 


