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demia de Studii Economice din București și Programul Naţiunilor Unite
pentru Dezvoltare România. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007-2013.
Raportul tratează potenţialul de dezvoltare al economiei sociale în
România și soluţiile pentru o dezvoltare durabilă. Raportul este rezultatul unei analize a mediului economic, legal, financiar, social și instituţional. Este alcătuit din cinci capitole. Patru dintre capitole tratează domenii precum cel economic, legal, financiar și social, iar în ultimul capitol ne sunt prezentate un număr de recomandări si soluţii. Cadrul metodologic este reprezentat de metode cantitative și calitate și anume: analiza documentară, analiza primară/secundară de date și analiza diagnostic. Scopul cercetării a fost diagnosticarea cadrelor financiar, legal,
instituţional și social cu impact asupra economiei sociale din România.
În capitolul I, Cadrul financiar cu impact asupra economiei sociale, ne
sunt descrise instrumentele financiare disponibile. Sunt menţionate următoarele instituţii: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul
Social European, Fondul de Coeziune, Programul Operaţional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane. În România nu există o politică bancară
specifică susţinerii și dezvoltării economiei sociale. Băncile sprijină
financiar dezvoltarea activităţilor antreprenoriale; printre acestea se
numără și BCR, BRD, BT, Raiffeisen Bank, Bancpost, Alpha Bank,
Unicredit Tiriac, Citibank. Conform rezultatelor cercetării proiectele de
economie socială finanţate din fonduri europene sunt puţine.
În capitolul II, Cadrul legal cu impact asupra economiei sociale, ne
este prezentat procesul de legiferare al economiei sociale. Europarlamentara Patrizia Toia a readus economia socială în atenţie în 2009 prin
intermediul unui raport privind ocuparea forţei de muncă și afacerile
sociale. Priorităţile economiei sociale sunt: incluziunea socială, ocuparea forţei de muncă și combaterea sărăciei. Conform acestui raport
statele europene se împart în state cu nivel ridicat de acceptare a economiei sociale, state cu un nivel moderat de acceptare și state cu un
nivel redus sau necunoscut de acceptare a economiei sociale. Din
păcate, România face parte din categoria statelor cu nivel redus de
acceptare a economiei sociale. Sunt prezentate succint și entităţile de
economie socială: cooperativele, asociaţiile, fundaţiile și organizaţiile
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mutuale prin intermediul cărora se vizează inserţia grupurilor vulnerabile.
Capitolul III al acestui raport este dedicat Construcţiei instituţionale
cu impact asupra economiei sociale. Sunt analizate instituţiile și organizaţiile cu impact asupra economiei sociale: Comisia Europeană, Comitetul European Economic si Social, Parlamentul European și Consiliul
Europei. Structurile naţionale de reprezentare a economiei sociale sunt
vechi. Avem Banca Centrală Cooperatistă (Creditcoop) înfiinţată în
1851, Uniunea Naţională a Cooperaţiei Meșteșugărești (UCECOM) și
Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum. Cooperarea dintre entităţile de economie socială și administraţia publică locală se poate baza
pe experienţele dobândite prin activităţile care aduc venit, prin prezenţa unor experţi privind problematica romilor. În România au fost
organizate evenimente locale de promovare, seminarii, grupuri de
lucru, schimburi de experienţă în ţară și străinătate.
În capitolul IV, Cadrul social cu impact asupra economiei sociale, sunt
tratate două dimensiuni: nivelul de acceptare și conștientizare a activităţilor economiei sociale și implicarea cetăţenilor în economia socială.
Se impune dezvoltarea unor recomandări de politici de reducere a sărăciei și promovare a incluziunii sociale. În România notorietatea domeniului de economie socială este scăzut, ceea ce determină un nivel scăzut de acceptabilitate. Gradul de informare privind economia socială influenţează implicarea activă a cetăţenilor în activităţi specifice, conștientizarea importanţei economiei sociale și a avantajelor oferite de
către acest domeniu.
Ultimul capitol al raportului este dedicat recomandărilor pentru
dezvoltarea economiei sociale în România. Dintre recomandările făcute
pentru fiecare dintre cele patru domenii analizate, menţionez: informarea entităţilor de economie socială privind sursele de finanţare, asigurarea asistenţei tehnice pentru solicitanţii eligibili, adoptarea legii economiei sociale, facilităţi fiscale pentru întreprinderi sociale, elaborarea
unor strategii naţionale de dezvoltare a economiei sociale, gestionarea
resurselor locale pentru susţinerea întreprinderilor sociale în folosul
comunităţilor, informarea și educarea cetăţenilor privind economia
socială, promovarea programelor de voluntariat.
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Indiferent de scenariul adoptat se recomandă elaborarea Strategiei
naţionale de dezvoltare a economiei sociale și a unui plan de acţiuni cu
obiective măsurabile. La finalul raportului sunt atașate următoarele
anexe: volumele privind economia socială în România, sursele de finanţare pentru întreprinderile sociale, actori relevanţi pentru economia
socială la nivel european, cadrul instituţional de la nivel central cu
impact asupra entităţilor de economie socială, cadrul instituţional de la
nivel local cu impact asupra entităţilor de economie socială și actori
publici și privaţi ai economiei sociale pe regiuni de dezvoltare.
Informaţiile prezentate în acest raport se adresează atât persoanelor
cu pregătire în domeniul economiei sociale, cât și celorlalţi actori sociali
care sunt interesaţi de acest domeniu și doresc un plus de informaţii,
dar și instituţiilor din ţară cu putere decizională asupra domeniului.
Raportul de faţă realizează o trecere în revistă a principalelor probleme din cadrele financiar, legal, social și instituţional cu impact asupra economiei sociale în România. Studiul realizat este unul important
deoarece ne prezintă elementele problemă în calea dezvoltării economiei sociale.
Realizarea unei asemenea cercetări constituie un suport important
pentru schimbările posibile și necesare în domeniul economiei sociale
din România.
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