1. Economia socială în România –
Date generale

2. REGLEMENTAREA ECONOMIEI
SOCIALE IN ROMANIA
2011-2015
Principalele evolutii de
politica publica

Institutul de Economie Socială
Un centru de resurse pentru
ONGuri, cooperative, case de
ajutor reciproc, organizații de
producători agricoli și
proprietari de păduri/pășuni
din România și pentru toți
actorii interesați de domeniul
economiei sociale.

Politici
publice

Consultanță
și formare
Cercetare

Promovare

Obiective IES
 Cartografierea economiei sociale și
dezvoltarea cercetarii stiinfice si aplicate in
domeniul economiei sociale in Romania la
standarde europene si internationale;
 Promovarea unor politici publice favorabile
dezvoltarii economiei sociale in Romania;
 Cresterea performantelor intreprindelor
sociale din Romania prin dezvoltarea de
programe de formare si consultanta;

Informare
dezbateri

Politici

Atlasul Economiei
Sociale 2011, 2012,
2014
Economia sociala si
ocuparea –
integrarea in munca
a lucratorilor
defavorizati UPA

ES - Formarea
profesională şi
serviciile de stimulare
a ocupării

Economia sociala si
serviciile sociale

Organizatiile religioase
angajate in economia
sociala

Economia socială – ce este?

• Conceptul de economie socială desemnează
multitudinea iniţiativelor colective cu scop social
(finalitate socială - nevoi individuale, de interes
mutual sau general) ce se desfăşoară între graniţele
sectorului public și cel privat de afaceri.

ECONOMIA SOCIALĂ ȘI
SĂRĂCIA
Lipsa
educației

Incapacitate
de muncă

Sărăcie

Oportunități de muncă
reduse

Boală –
Handicap

Ciclul sărăciei la nivel individual
VENIT – CONSUM – ECONOMISIRE - INVESTIȚII

SĂRĂCIE

Fără
economii

EXCLUZIUNE
FINANCARĂ

Fără bunuri
în
proprietate

EXCLUZIUNEA
FINANCIARĂ

Fără acces la servicii
de consiliere
financiara

Fără
asigurări
Fără acces la
servicii de
tranzacții
financiare
Fără acces
la credit

Modelul de business intreprindere sociala
• Contribuie la cresterea competitivitatii producatorilor
mici
• Combate monopolurile
• Reduce preturile la bunurile de consum dar si la credit
• Raspunde bine la nevoile persoanelor pe care le
servesc - prin modul de constituire, conducere si
scopuri sunt mai preocupate de nevoile acestora decat
de maximizarea profitului
• Pot compensa profitabilitatea negativa atragand
resurse cum ar fi munca voluntara sau donatiile, foarte
importante mai ales in faza de start-up
• Urmareste scopuri multiple

O pluralitate de forme de intreprinderi
Nu numai societatile comerciale ci si
Cooperative sau asociatii sau intreprinderi
sociale comunitare (multi-stake-holder, cu
implicarea unor donatori, a autoritatilor locale)
Cooperative – mecanism de coordonare
- mestesugaresti – de lucratori
- de producatori – agricoli
- de consum
- De credit

Actorii
1. Asociaţii şi
Fundaţii
4. Societăţi
comerciale
deţinute de
organizaţii
ale ES

Economia
Sociala

3. Case
de ajutor
reciproc

2.
Cooperative

Economia socială în România – Actori
Asociatii si Fundatii (AF)
Include obsti/composesorate,
asociatii si societati agricole

Cooperative
mestesugaresti, de
consum, credit, agricole

2.000 organizatii

26.300 organizatii active

Intreprinderi Sociale

AF cu activitati economice
si angajati (2.700)
CAR
Salariati si Pensionari
3.000 org.

Societati comerciale
controlate de AF
AF si Coop – Unitati
protejate 129 –
intreprinderi sociale de
insertie

Rolul economiei sociale pe piata muncii
- Ocupare

• 131,127 locuri de
muncă
• 1,9% din forța de
muncă salariată
din România

* Atlasul Economiei Sociale, 2012

Ratele de creştere ale principalilor
indicatori ale OES 2012/2010

Rezultatul evoluţiilor sectorului...
Indicatori macro ES 2012
Ponderea Valorii
Adaugate Brute a
economiei sociale în
total economie
naţională (cf. CNPS)

• 1,9% în anul 2012
• 1,3% în anul 2011

Ponderea angajaţilor
din sectorul economiei
sociale în total
populaţie salariată

• 1,9% în anul 2012
• 1,75% în anul 2011
• 1,7 % în anul 2010

Contribuţia sectorului
economiei sociale în
total impozite persoane
juridice şi contribuţii
angajatori(estimare)

• 4,18% în anul 2012
• 3,04% în anul 2011

Asociații și fundații
• Dimensiune AF 2012:
- 85% din totalul organizaţiilor de economie socială,
- 52% din totalul activelor și 63% din totalul veniturilor şi
- 59% din forţa de muncă angajată de sector
• Evoluţie AF 2012/2011:
Ușoară scădere de -2,6% în 2012 faţă de 2011 a numărului de
AF înregistrate în Registrul ONG - Ministerul de Justiţie
• Domenii principale:2012
Domeniul social/caritabil - 22% în total AF,

Economia sociala – furnizor de servicii sociale
Număr beneficiari ai serviciilor sociale
• În scădere faţă de anul 2010
• Sectorul privat ONG acoperă aproape 50% din
numărul total de beneficiari al organizaţiilor
chestionate
2011

2010

272.998

323.305

Furnizori privati
146.298
Asociatii, fundatii, culte

126.700

Furnizori publici

173.322

Total

149.983

Organizaţiile comunitare
tradiţionale
obştii, composesorate
~13% din suprafata de paduri si
pasuni a Romaniei

Cooperativa
• Societate de persoane, nu de
capital
• Un om, un vot indiferent de
participarea la capital
Renasterea cooperativelor ?

Cooperativele si uniunile de credit si
ajutor mutual în Europa
Cooperative – au aparut in secolul XIX
Contrabalansarea monopolurilor
• de consum – bunuri de consum sau servicii (utilitati –
energie) la preturi accesibile;
• de producatori – lucratori –a gasi o piata in comun
Cooperativele in UE
– 1 din fiecare 3 cetateni UE sunt membri ai unei cooperative,
- angajeaza 5.4 mil. persoane
- Cote de piata: agricultura - 83% in Olanda, sector bancar
(50% in Franta, 31% in Austria, comert retail - cooperative
de consum - 36% in Finlanda. In Italia cooperativele
reprezinta 15% din ansamblul economiei
Cooperative multinationale?

COOPERATIVELE
Număr
Active
2012 organizații (mii lei)
1.122.80
2.228
5
Cooperative, din care:
Cooperative
846
599.352
meșteșugărești
940
265.295
Cooperative de consum

Venituri
(mii lei)

Angajați

1.764.363

31.428

719.036

22.082

11.000

571.711

7.050

11.000

Membri

Cooperative de credit

86

86.371

156.339

2.049

650.000

Cooperative agricole

356

171.787

317.277

247

Na

11

23.966

55.862

424

na

Cooperative de gradul
2* (incluse mai sus)

Cooperativa de
producatori agricoli
Country

Number of
farms

% of farms

Romania

3,020,180

71

Poland

1,393,760

56

Hungary

557,620

78

Bulgaria

416,550

78

Italy

348,250

20

Greece

155,450

19

Lithuania

124,330

49

Spain

120,440

11

Portugal

104,580

32

United Kingdom

103,380

36

Latvia

83,790

65

Slovakia

55,620

81

• De ce?
- dimensiunea mica si
numarul mare al
exploatatiilor,
- lipsa de capital de
dezvoltare
- Barierele de acces la piete
de desfacere

3. Casele de ajutor reciproc
2012

Număr
organizaţii
active

Active (mii lei)

Venituri
(mii lei)

Angajați

CAR, din care:

2.767

3.624.190

589.143

5.403

CARP

198

768.865

159.879

2.240

CARS

2.569

2.855.325

429.264

3.163

Sursa: INS, 2011 - 2012, UNCARSR 2011 – 2012 – date de bilant www.uncar.ro

Nr. membri (mii) estimare

2010

2011

2012

CAR, din care:

3.237

3.125

3.028

CARP

2.000

1.853

1.811

CARS

1.237

1.272

1.217

https://www.youtube.com/watch?v=CR6bD
fB0F0Q

Economia sociala din Romania –
principalele realitati
• Asociatii si fundatii ONG - principalul actor al
economiei sociale din România (incl. CARuri si
asociatii de producatori agricoli si proprietari de
paduri)
•

•
•

Dinamica pozitivă a economiei sociale prin
contribuţia sectorului neguvernamental în
condiţiile unui declin accentuat al cooperativelor,
cu excepția cooperativelor de credit
Inexistenta unor actori cu traditie in Europa –
societatile mutuale de asigurari – rol posibil in
reforma asigurarilor de sanatate
Slaba dezvoltare a organizatiilor agricole

Economia sociala – Agenda 2014-2020
1. Recunoaşterea potenţialului economic şi social al
entităţilor economiei sociale ca parte integrantă a
sectorului IMM prin includerea în toate programele de
sprijin si accesul acestora la toate facilitatile prevazute
pentru IMM
2. Dezvoltarea în continuare a sectorului asociativ prin
ridicarea barierelor de înregistrare şi de derulare a
activităţilor economice existente în prezent
3. Adoptarea unui cadru legal favorabil dezvoltării
economiei sociale în România (vezi proiectele de lege
aflate in dezbatere) – Coalitia Economiei Sociale
4. Stoparea declinului cooperaţiei şi relansarea acesteia în
domenii critice pentru dezvoltarea durabilă a României agricultură, forestier, dezvoltare rurală - consum şi
utilităţi în mediul rural
5. Promovarea mai accentuata a organizatiilor care asigura
acces la finantare – microcreditare CARuri si cooperative
de credit si asigurari de sanatate - mutualitati

Economia sociala – Agenda 2014-2020
5. Reforma politicilor sociale și mai ales a celor de
ocupare pentru a trece de la asistare la incluziune activă
prin integrarea eficientă a mecanismelor economiei
sociale:
-Externalizarea serviciilor sociale catre furnizorii din
economia sociala – asociatii si fundatii furnizori
acreditati
-Întreprinderi sociale de inserţie si unitati protejate
-Intreprinderi multi-stakeholder cu implicarea
autorităţilor locale – externalizarea unor servicii publice
catre cooperative create pentru a integra de ex.
beneficiarii de VMG
-Altele - cooperative de lucratori ale grupurilor
dezavantajate, ferme sociale, cooperative de marketing
si procesare pentru fermierii mici, organizații mutuale
de asigurări sociale si de sănătate

REGLEMENTAREA
ECONOMIEI SOCIALE IN
ROMANIA
2011-2015

Principalele evolutii de
politica publica

2009 Adoptarea Rezolutiei
PE privind economia
sociala
2006 Programarea POSDRU 2007-2013
Introducerea economiei sociale la
initiativa actorilor locali

Economia sociala a fost o prioritate
pentru Fondul Social European
in Romania in perioada 2007-2013 la
propunerea actorilor locali

Domeniu major de
interventie DMI 6.1
Dezvoltarea economiei
sociale
Alocatii bugetare
429 mil EURO

Alocat
9%

Întreprinderea sociala în România
• Nu exista ca entitate juridică;
• In dezbaterea publică conceptul e legat în
principal de integrarea în muncă a
persoanelor defavorizate;
• Au fost elaborate mai multe proiecte de
lege-inițiator MMFPS și parlamentari;

Legea economiei sociale
Parcurs
Initiatori
Tehnocrati din Ministerul Muncii
2015 – iunie
Promulgare
2014 Campanie în Senat și Camera
Deputaților pentru
amendamentele p Coaliției –
Dec 2013 Guvernul adopă
Proiectului de fără cea mai
mare parte a
amendamentelor propuse
Coaliție și îl trimite la

In Senat fara succes,
In Camera adoptate partial in 214
2 din 3 comisii
In 2015 – cea de a 3a ComisieComisia Munca

Agenda Coaliției –
Îmbunatățirea proiectului de Lege

ECONOMIA
SOCIALA
INTREPRINDERI
SOCIALE

INTREPRINDERI
SOCIALE DE
INSERTIE

• Clarificare concepte cheie – economie
socială, întreprindere socială IS și ISI
• Extinderea și la întreprinderea socială –
dincole de integrarea în muncă WISE
• Criterii clare de acordare a mărci sociale
și atestatului de ÎES– definiții clare,
criterii ușor de pus în practică, esența
nu poate fi lăsată pentru reglemente
seundară
• Măsuri de sprijin real

Legea economiei sociale –
Măsuri de sprijin
1. Programul de finantare in cadrul Programului
anual de sprijin pentru IMM
2. Contract de solidaritate pentru Întreprinderile
sociale de inserţie, care angajează tineri cu risc
de marginalizare socială, astfel cum sunt aceştia
definiţi în Legea nr. 76/2002
3. Măsuri fiscale –Noul Cod Fiscal - Nu se
datoreaza impozit/taxa pe cladiri și teren
detinute sau utilizate de catre intreprinderile
sociale de insertie;
4. Măsuri de natura achizițiilor sociale – în noua
Lege a achizițiilor publice - Contracte
rezervate pentru unitățile protejate autorizate și
întreprinderilor sociale de inserţie prevăzute

•
•
•
•

Măsuri de sprijin Fonduri europene
POSDRU 2007-2013
Fonduri alocate - 600 milioane Euro din care sau contractat efectiv aprox. 400 mil Euro.
Proiecte incă în desfășurare până la 31 dec.
2015.
Runda 2014-2015 – aprox. 200 proiecte val. de
aprox. 200 mil. Euro – un numar estimat de
1.000 de noi intreprinderi sociale SES si un
numar estimat de noi locuri de munca de
aproximativ 5000.

Măsuri de sprijin Fonduri europene
• POCU 2014-2020
• Suma alocată economiei sociale pentru
perioada următoare este mult mai mică 100 milioane de Euro.
• În cadrul componentei de incluziune
socială din POCU sumele cele mai mari
au fost alocate serviciilor sociale și
comunităților dezavantajate cu populații
semnificative de romi.

Economia sociala in Romania
Viziune pe termen lung - Agenda 2014-2020
1. Reforma politicilor sociale și mai ales a
celor de ocupare
Asistare

-

-

Incluziune
prin
integrarea
eficientă a
mecanismelor
economiei
sociale

întreprinderile sociale de inserţie
cooperative de lucratori - ale grupurilor dezavantajate
Intreprinderi multi-stakeholder cu implicarea
autorităţilor locale – externalizarea unor servicii
publice catre cooperative create pentru a integra de
ex. beneficiarii de VMG
organizații mutuale de asigurări sociale si de sănătate

Politici publice PP pentru IS/ES
• IS/ES pot fi susținute prin politici publice adecvate
(alocare de resurse publice pornind de la
identificarea unui situații problematice create de
lipsa /subdezvoltarea IS);
• PP pot sa creasca capacitatea IS existente, sa
ajute la dezvoltarea/replicarea lor, la creșterea
impactului lor (ex.mai multi beneficiari);
• Lipsa PP riscă să impiedice dezvoltarea
inițiativelor de tip IS (oportunități pierdute,
incapacitatea de a dezvolta strategii de dezvoltare
pe termen mediu și lung, instabilitate financiară)

Economia sociala – una din solutiile crizei economice?
•
•

•

•
•
•

“Ne-am concentrat prea mult timp pe un model particular de
intreprindere, si anume cea care maximizeaza profitul.”
Modelul actual nu functioneaza, avem nevoie de alte modele.

Trebuie gasit un echilibru intre sectorul privat capitalist, sectorul
public si celelalte institutii – inclusiv non-profit, cooperative, etc.
Tarile de succes sunt cele care au gasit acest echilibru.
O societate mai justa , care asigura o mai buna distributie a
veniturilor are o crestere sustenabila. Inegalitatea excesiva poate
genera probleme macro-economice.
Oamenii sunt resursa cea mai importanta a unei tari si de aceea este
important sa ne asiguram ca fiecare isi poate realiza intregul
potential.
Aceste forme alternative de organizare aduc o contributie semnificativa
societatilor in care exista si infloresc, nu numai in termeni de PIB dar si de
satisfactie.
Joseph Stiglitz laureat al premiului Nobel pentru economie

De unde venim?
Cooperativele si uniunile de credit si
ajutor mutual - istoric in Romania
Spiru Haret, printr'o înţeleaptă colaborare cu
toţi dascălii ţării, a adus, prin şcoală,
salvarea masei populare:
-înfiinţarea a 3000 bănci populare cu o
jumătate milion membrii, 75.708.294 Lei capital
- prin 1910, cea mai puternică organizaţie
financiară din ţară;
-300 obşti săteşti cari cultivau 209.646 ha
-186 magazine cooperative de consum si
-173 cooperative de exploatări de păduri,
lăptarii, brânzării, brutării, grădinarii, desfaceri
de ouă, etc.
SCOAL Ă NOASTR Ă Revistă pedagogică culturală a corpului didactic primar din
jud. Sălaj, nr. 11 decembrie 1932

