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Introducere 
 

 

 

Antreprenoriatul social și economia socială sunt concepte noi care nu au fost deocamdată pe 

deplin clarificate. Această constatare pare a întruni acordul teoreticienilor și practicienilor din 

domeniu, dar și al organizațiilor internaționale care au studiat fenomenul. Probabil că va fi 

necesar un timp mai îndelungat pentru ca ideile să se cearnă și să se așeze; ghidul de față își 

propune să contribuie la procesul de clarificare aflat în plină desfășurare și să extragă din 

dezbaterile care se poartă cele mai utile cunoștințe pentru practica înființării și dezvoltării 

întreprinderilor sociale.  

 

De asemenea, să precizăm, dacă mai este cazul, că instrumentele cele mai potrivite pentru 

analiza economiei sociale sunt, în primul rând, știința economică (mai ales instituționalismul și 

economia managerială) și, în al doilea rând, sociologia și psihologia. Din acest punct de vedere, 

suntem foarte norocoși că economia este, incomparabil, cea mai avansată dintre științele social-

umane.  

 

În contextul noutății subiectului și al dezbaterilor care au loc, materialul de față este un ghid care 

are un dublu scop. În primul rând, lucrarea își propune să contribuie la clarificarea conceptuală a 

domeniului economiei sociale. Subsecvent și dependent de o cât mai limpede clarificare 

conceptuală, ghidul are finalitatea de a putea fi folosit ca un instrument util în înțelegerea și 

conducerea organizațiilor din cuprinderea economiei sociale.  

 

Din acest motiv și urmărind scopul final de a reprezenta un instrument util antreprenorilor activi 

în economia socială, prezentul ghid va urmări simultan trei obiective principale: (i.) de a aduce 

clarificarea conceptuală și teoretică necesară privind economia socială și antreprenoriatul social; 

(ii.) de a identifica și prezenta care sunt cele mai potrivite, adică cele mai mai eficiente și mai 

larg aplicabile cunoștinte și instrumente acumulate în domeniul înființării și conducerii 

întreprinderilor sociale și iii.) de a ilustra cât mai bine întregul câmp definit anterior prin 

prezentarea unui eșantion de structuri ale economiei sociale și de a analiza explorativ cauzele 

care au condus la succesul ori eșecul fiecăreia dintre acestea.  

 

În același context al noutății subiectului, limitările ghidului de față sunt date de nivelul explorativ 

al literaturii de specialitate, de incipiența legislației relevante la nivelul statelor membre ale 

Uniunii Europene, care este deocamdată lipsită de o îndelungată practică operațională și juridică, 

și, ca rezultat al tuturor acestora, de insuficienta clarificare conceptuală.   

 

Metodologie și sumar 

 

În urmărirea primului scop al unei mai bune clarificări conceptuale vom recurge la clasica 

metodă analitică, care definește specia față de gen calificând-o prin diferențele observate. 

Economia socială și antreprenoriatul social ar constitui, așadar, o specie a genului economie și 

antreprenoriat, calificată prin diferențe ale căror întindere logică poate fi de la completa opoziție 

și până la completa identitate. În timp ce extremele sunt desigur puțin plauzibile, este deja 
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evident că acest spațiu al asemănărilor și diferențelor este cel care constituie obiectul de maxim 

interes teoretic.    

 

În încercarea de a găsi corespondențele economice cele mai informative ale ideilor vehiculate în 

literatura economiei sociale și antreprenoriatului social, am ajuns la concluziile că: (i.) aspectele 

antreprenoriale și economice trebuie înțelese prin recursul la Școala Austriacă de Economie – 

singura tradiție îndelungată de gândire economică în a cărei preocupare centrală se află 

antreprenorul și antreprenoriatul, (ii.) aspectele manageriale și toate cele care țin de mijloace și 

metode au referința literaturii consistente din domeniul economiei manageriale, care a crescut 

spectaculos în ultimul secol și, mai cu seama, după ce a inclus preocuparea pentru mediul 

nonprofit în perioada sa modernă și (iii.) în ceea ce privește aspectele sociale, principala 

corespondență este paradigma analizei și dezvoltării instituționale dezvoltată de către Școala de 

la Bloomington, al cărei cel mai cunoscut reprezentant a fost Elinor Ostrom. Împreună cu mulți 

alți cercetători asociați de-a lungul anilor, Elinor Ostrom a studiat sistematic, atât la nivelul 

teoretic cât și la cel empiric (reprezentat de peste zece mii de cazuri de pe întreg cuprinsul lumii) 

toate formele de autoguvernare și autoorganizare care „nu sunt nici stat, nici piață‖ (Ostrom, 

1991), sub aspectele scopurilor, componenței, constrângerilor, cunoașterii și instituțiilor prin care 

se autoorganizează acestea.   

 

Un prim beneficiu care poate fi imediat valorificat este următoarea clarificare terminologică: 

clasele de obiecte cuprinse de categoria economiei sociale sunt, toate, organizații - indiferent cât 

de mult sau de puțin sunt acestea formalizate, putând acoperi întregul spectru dintre o firmă sau 

un ONG cu sute de reguli interne și până la un grup aproape deloc formalizat, ca, spre exemplu, 

un grup de inițiativă ori de dezbatere. 

 

Vom rezerva termenul instituție pentru a ne referi la o regulă, o normă, sau o strategie 

împărtășită (Crawford și Ostrom, 1995; Ostrom, 2005). Strategiile împărtășite sunt înțelegeri de 

coordonare operațională (ca de exemplu, schema de fază sau schema de joc în fotbal), normele 

sunt interdicții sau permisiuni iar regulile sunt norme care prevăd sancțiuni (id.). În uzanța de zi 

cu zi a limbii române, unele organizații sunt deseori numite în mod incorect instituții, ca în 

expresiile "instituția prefectului" sau "instituția prezidențială". Aceste expresii, traduse cuvânt cu 

cuvânt în terminologia de specialitate ar însemna "norma care instituie prefectul" sau "norma 

care instituie președintele", fiind de fapt niște metafore pe care este mai bine să le evităm. 

 

Astfel, codul rutier este un ansamblu de instituții (de reguli, în acest caz). Orice organizație 

conține și instituții. În mod exact, o organizație este compusă dintr-un ansamblu de instituții 

(toate regulile, normele și strategiile împărtășite aflate din uz) și din toate resursele sale 

(membrii, angajați, sediu, buget, unelte, reputație, brand, etc.). 

 

Imediat ce am reușit să clarificăm ce sunt organizațiile și să observăm rolul lor central în 

prezentul demers, putem cu ușurință să definim mediile de operare ale unei organizații ca 

însemnând întreaga lume exterioară acesteia cu care organizația se află în vreo relație sau care 

este influențează în vreun fel activitățile organizației. Mediile de operare sunt compuse din: 

mediul fizic (în relație cu care apar probleme de tipul disponibilității și costurilor resurselor 

fizice, probleme legate de poluare, de transport, etc.); mediul uman (ariile de probleme legate de 

selecția și competențele resurselor umane dar și de relațiile cu clienții, beneficiarii, ori cu 

comunitatea locală precum relații de vecinătate, sprijin reciproc, etc.) și mediul instituțional 

(care se referă la toate legile, regulamentele și normele formale ori informale care se aplică 
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asupra vreunui aspect al activităților organizației). Apoi, să convenim că vom folosi sintagmele 

―întreprinderi sociale‖ sau "structuri de economie socială" (prescurtat, SES) pentru a ne referi la 

toate formele organizaționale ale economiei sociale.  

 

Cele două niveluri de analiză astfel delimitate – al organizației și al mediului său de operațiuni – 

dau totodată și structura ghidului de față. Primele două capitole se concentrează pe nivelul 

organizației, al treilea pe cel al mediilor de operațiuni, iar ultimul capitol explorează un set de 

douăsprezece cazuri empirice care constă, în fapt, în interacțiunea dintre organizațiile respective 

și mediile lor de operațiuni.  

 

Parcurgând aceste etape, cititorul își va putea forma o imagine completă și unitară privind 

antreprenoriatul social și va putea deprinde cele mai utile cunoștințe și abilități necesare 

înființării și conducerii unei organizații din domeniu.  

 

Studiul de față conține, așadar, umătoarele părți:  

 

Capitolul 1. Ce sunt economia socială și antreprenoriatul social? Primul capitol va începe 

prin a caracteriza pe scurt genul proxim: antreprenoriatul și economia. În continuare, va trece la 

analiza diferențelor și asemănărilor speciei sale antreprenoriat social și economie socială.  

În acest scop vor fi prezentate și analizate două paradigme ale antreprenoriatului social. Prima va 

fi definită prin scopul social, a doua prin rezultatele sociale. Ambele vor asuma însă mijloacele 

antreprenoriale și manageriale. Discutarea celor două paradigme este importantă pentru că 

determina cuprinderea economiei sociale, adică a categoriilor de organizații care o compun.  

Prima paradigmă caracterizează antreprenoriatul social prin scopuri sociale și mijloace 

antreprenoriale. Această abordare este răspândită în literatura antreprenoriatului social și în 

legislațiile actuale și este paradigma mainstream de înțelegere a antreprenoriatului social. 

Discuția despre scopul social este importantă pentru că acesta ne permite diferențierea, 

delimitarea întreprinderii sociale de întreprinderea „tradițională‖, delimitarea de mediul de 

afaceri propriu-zis sau de întreprinderile comerciale. 

A doua paradigmă pornește de la rezultatele sociale și raționează în sens invers față de prima, 

evidențiind că ceea ce contează de fapt sunt rezultatele sociale și că nu are importanță dacă 

organizațiile care produc rezultate sociale au avut sau nu scopuri sociale ori alte scopuri formale. 

A doua paradigmă ar include așadar și firmele și statele, sau câte o parte dintre acestea.  

A doua secțiune a capitolului 1 este așadar despre contrastul sau diferențele dintre cele două 

paradigme de înțelegere a antreprenoriatului social. Ambelor paradigme le sunt comune 

mijloacele antreprenoriale și rezultatele sociale, astfel încât restul capitolului (și al ghidului) se 

vor putea concentra asupra asemănărilor.  

Capitolul 2. Instrumentele antreprenorului social. Capitolul doi introduce principalele 

instrumente ale antreprenorului social. Aici vor fi expuse cât mai succint cele mai importante 

instrumente practice necesare pentru derularea activităților oricarei întreprinderi sociale: 

principiile economiei manageriale, principiile contabilității manageriale și elementele scrierii 

unui plan de afaceri. O carență răspândită, menționată destul de des în conexiune cu 

antreprenoriatul social, este tocmai lipsa cunoștințelor și abilităților manageriale și 

antreprenoriale. Această observație este considerată valabilă pentru mediul nonprofit în general 
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(nu doar pentru cel românesc). Rostul capitolului 2 este să îmbunătățească abilitățile și 

cunoștințele antreprenoriale și manageriale ale personalului implicat în întreprinderile sociale.  

Capitolul 3. Mediile de operațiuni ale antreprenoriatului social. Mediile de operațiuni sunt 

contextele antreprenoriatelor sociale. Acestea vor fi abordate prin intermediul oportunităților și 

riscurilor întreprinderilor sociale precum și prin rezumarea mediilor legislative în care operează 

întreprinderile sociale astăzi. Legile aduc cu sine oportunități și riscuri - o lege poate stimula 

activitatea unei întreprinderi sociale, de exemplu prin reducerea taxelor ori alte avantaje, sau, 

dimpotrivă, poate îngreuna ori bloca activitatea unei astfel de întreprinderi prin creșterea 

costurilor tranzacționale ale operațiunilor organizației prin, spre exemplu, creșterea taxelor ori a 

birocrației care apasă personalul său.  

Capitolul 4. Succesul și eșecul întreprinderilor sociale. În partea a 4-a prezentăm o serie de 

unsprezece studii de caz. Acestea sunt exemple de succes și de eșec ale unor întreprinderi sociale 

diverse din întreaga lume. De regulă, literatura antreprenoriatului insistă pe exemplele pozitive, 

pe importul de bune practici. Acest lucru nu este neapărat rău, însă tinde să prezinte o imagine 

deformată asupra realității deoarece maschează rata de eșec (care poate foarte bine să fie inversă 

proporției cazurilor din capitolul 4). Orice activitate are nevoie de exemple, de modele și de bune 

practici, însă exemplele negative au și acestea rostul lor: se știe că întotdeauna învățăm mai mult 

din propriile eșecuri decât din propriile succese, iar același lucru este valabil și când acestea nu 

sunt ale noastre.  
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Cap. 1. Ce sunt economia socială și antreprenoriatul social? 
 

Scopul prezentului capitol este de a clarifica ce este economia socială și ce este antreprenoriatul 

social. În cuprinsul său vom trece în revista principalele abordări ale definirii economiei sociale 

și antreprenoriatului social și vom clarifica în final care ni se pare a fi cea mai bună și mai utilă 

înțelegere a acestora.  

În literatura dedicată antreprenoriatului social și economiei sociale există un acord general în 

privința faptului că nu există o definiție unanim acceptată care să clarifice ce sunt, în mod exact, 

acestea, și care este întinderea lor față de alte tipuri de organizații. Dificultatea ridicată de această 

situație este că nu pot fi desprinse metodele, cunoștințele și abilitățile necesare antreprenoriatului 

și managementului întreprinderilor sociale atât timp cât nu se știe cu precizie ce sunt acestea.  

Economia socială pare a include întregul sector nonprofit, dar totodată și firme care își asumă 

scopuri sociale. Recent adoptata Lege a economiei sociale din România prevede că actorii 

economiei sociale sunt cea mai mare parte dintre organizațiile sectorul nonprofit (mai puțin 

sindicatele, bisericile și cultele), dar întreprinderi sociale sunt doar acei actori ai economiei 

sociale care obțin un atestat acordat pe baza unor criterii restrictive și specializate. Iată așadar 

motivul pentru care discuția teoretică a capitolului de față este inevitabilă chiar și pentru 

scopurile restrânse ale unui ghid cum este cel de față.  

Lipsa de claritate conceptuală explică, poate, de ce evoluția legislației privind acest sector este 

una dificilă peste tot în Europa (v. Secțiunea 3.2.2). Într-adevăr, cum ai putea legifera ceea ce 

nici măcar nu ai înțeles? Este probabil mai greșit să fie legiferat ceva încă neînțeles pe deplin, 

decât să nu fie legiferat deloc, în așteptarea unei mai bune și mai definitive înțelegeri. Să 

presupunem însă opusul – anume că se poate începe cu o lege oarecare, în speranța că 

îmbunătățirile care își au originea în experiența aplicării practice și în jurisprudența legii vor 

conduce ele însele, în timp, la clarificarea conceptuală. Din păcate nici acest raționament nu ne 

poate fi de folos, întrucât legile europene în domeniu sunt cât se poate de diverse și relativ noi. 

Timpul prea scurt care a trecut nu ne permite să ne raportăm la legislația în domeniu ca la o 

instituție veche, exersată și stabilă, deoarece poate fi vorba despre ceva ce vom gândi într-un 

mod cu totul diferit peste douăzeci de ani. În cazul economiei sociale și antreprenoriatului social, 

referința pe care o pot oferi legile este și ea explorativă și experimentală. Inevitabil, aceeași lipsă 

de claritate conceptuală se răsfrânge și asupra designului programelor de finanțare în domeniu și 

explică ezitările care apar uneori în normarea acestora. În plus, nu există o lege generală a 

antreprenoriatului social la nivel european.   

 

Aplicațiile antreprenoriale, metodele de management și legile economiei sociale depind în cea 

mai mare măsură de definirea clară a acesteia și a entităților care o compun. În lipsa unor 

referințe ferme, singurul ghid care ne poate orienta este raționamentul teoretic. Capitolul de față 

va trece principalele concepte aflate în dezbatere prin filtrul metodei analitice, urmând a oferi în 

final o mai bună clarificare a acestora. 

 

Există două întrebări teoretice principale.  

 

Prima dintre acestea este dacă diferențele specifice dintre întreprinderile sociale și celelalte 

întreprinderi sunt date de: scopurile acestora, de mijloacele pe care le angajează în 

urmărirea lor sau de rezultatele finale ale activității lor.  
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A doua întrebare teoretică, legată de prima, este dacă diferențele specifice identificate fac ca 

întreprinderile sociale să fie ceva calitativ diferit față de celelalte (adică să existe diferență 

sau diferențe de natură între ele) ori dacă este vorba despre diferențe cantitative între unele 

și altele (adică să existe diferențe de grad). Cu alte cuvinte, aici analizăm dacă antreprenoriatul 

social reprezintă o schimbare de paradigmă față de alte organizații (firme, ONGuri, state, etc.) 

sau vorbim mai degrabă doar despre accente diferite în orientarea activităților.  

 

Răspunsurile la aceste două întrebări vor clarifica, totodată, și definițiile antreprenoriatului 

social, a întreprinderii sociale și a componenței economiei sociale și vor fi rezumate în 

concluziile prezentului capitol.  

 

Înainte de a încerca să le răspundem și pentru a câștiga o înțelegere prealabilă cât mai precisă, 

vom trece pe scurt în revistă genul proxim al antreprenoriatului, firmelor și economiei de piață 

―clasice‖. Încercând să rezumăm ceea ce se cunoaște despre genul proxim vom avea o sarcină 

mult mai ușoară în a identifica, ulterior, diferențele specifice ale speciei.  

 

Acest parcurs este recomandat și de faptul că reflecția asupra antreprenoriatului și economiei are 

la bază tradiția mult mai îndelungată a științei economice, dar și de faptul că cea mai mare parte 

a literaturii dedicate economiei sociale este axată aproape exclusiv pe calea simplificatoare de a 

încerca să diferențieze sau să contrasteze întreprinderile sociale față de „întreprinderile 

comerciale‖, „antreprenoriatul tradițional‖ și alte generalizări care doresc să cuprindă întreaga 

diversitate a ecosistemului organizațional al economiei de piață în câte două cuvinte. Aparent 

paradoxal, odată ce s-au convins că au diferențiat și contrastat îndeajuns economia socială, 

aceeași autori încearcă apoi să importe, adapteze și aplice tocmai gândirea și metodele 

antreprenoriale, manageriale și economice. Noi vom începe, așadar, cu acestea din urmă.   

 

   

1.1. Ce sunt economia și antreprenoriatul? 

 
Secțiunea de față va clarifica principalele caracteristici ale genului proxim – economia și 

antreprenoriatul – urmând ca restul capitolului să se concentreze asupra diferențelor specifice  

economiei sociale și antreprenoriatului social. 

 

Încă de la început trebuie precizat că rolul central în orice tip de economie revine antreprenorilor 

și managerilor. Astfel, nu poate exista economie socială fără antreprenori sociali, și nici 

antreprenori sociali care să nu formeze o economie socială. În funcție de circumstanțe, aceste 

două funcții pot fi îndeplinite de aceeași persoană sau nu, ori de un grup, iar importanța lor 

relativă poate varia de la o situație la alta. În cazul economiilor planificate și a unei părți a celor 

dirijate, aceste două funcții economice (sau părți ale lor) sunt îndeplinite de birocrație. Însă până 

și o economie de stat planificată și condusă centralizat, precum o economie socialistă, are totuși 

nevoie de manageri care sunt deseori siliți să joace rolul antreprenorial, în special în situațiile, 

multe la număr, în care planificarea centralizată dă greș (v. Kornai, 1992, 2012).   

 

În cadrul economiilor libere, aceste funcții economice se întâlnesc în orice firmă, ONG sau orice 

alt fel de organizație, cumulate sau separat, explicite sau implicite. Mai mult decât atât: într-o 

economie de piață liberă fiecare individ este în același timp antreprenor și manager, cel puțin a 
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propriei sale vieți, a resurselor (oricât de reduse) de care dispune și a nevoilor (oricât de mari) pe 

care trebuie să și le satisfacă. El își alocă cel puțin propriul său timp limitat către un scop sau 

altul. 

  

Cu excepția referirilor explicite la alte medii de operațiuni, în continuare ne vom raporta la o 

economie de piață liberă în care statul și legislația sunt minimale, adică nu induc costuri 

tranzacționale mari și nici distorsiuni ale piețelor.  

 

România și cea mai mare parte a lumii se află bineînțeles departe de acest ideal. Exemplul 

birocraților antreprenori din comunism arată însă că acțiunea antreprenorială este omniprezentă 

indiferent de mediul de operațiuni și că tocmai una dintre principalele caracteristici ale sale este 

adaptarea permanentă la caracteristicile specifice ale mediului extern și situațiilor concrete. 

Specificarea altor medii de operațiuni decât economia liberă de piață va fi oferită în cap. 3.  

 

Esența ambelor funcții (antreprenorială și managerială) și totodată motivul pentru omniprezența 

lor constă în necesitatea luării deciziilor de alocare a resurselor rare către scopuri concurente. 

Acest tip de decizii reprezintă elementul principal al coordonării tuturor activităților economice.  

 

Deja putem explicita și diferența principală dintre antreprenoriat și management. 

Antreprenoriatul constă în luarea deciziilor de alocare strategică a resurselor, incluzând 

elemente precum sesizarea oportunităților, compararea oportunităților, combinarea factorilor de 

producție pentru a valorifica o oportunitate (spre exemplu, proiectarea unei noi tehnologii sau 

proiectarea și lansarea unei noi firme), etc. Managementul constă în luarea deciziilor privind 

alocarea cea mai eficientă a resurselor rare disponibile în cadrul unei combinații de resurse 

deja angajate în urmărirea unei oportunități sau a unui set de oportunități. Vom folosi 

termenul decident (sinonime: actor, actant, agent economic – care se poate referi și la acțiunile 

unei întregi organizații) pentru a denota ambele categorii și funcții atunci când nu dorim să 

distingem între acestea. 

 

O oportunitate antreprenorială constă în nevoile nesatisfăcute ale altora: 

 

„Needs arise from our drives and the drives are imbedded in our nature. An 

imperfect satisfaction of needs leads to the stunting of our nature. Failure to 

satisfy them brings about our destruction. But to satisfy our needs is to live 

and prosper. Thus the attempt to provide for the satisfaction of our needs is 

synonymous with the attempt to provide for our lives and well-being. It is 

the most important of all human endeavors, since it is the prerequisite and 

foundation of all others.‖ (Menger, 1871 [2007], p. 77).  

 

Întrucât satisfacerea autonomă a tuturor nevoilor unui individ este neproductivă și, din acest 

motiv, rezultatul va lăsa întotdeauna de dorit, indivizii își pot satisface mai bine propriile nevoi 

dacă se specializează în satisfacerea câte unei nevoi a (tuturor) celorlalți, prin intermediului 

schimbului economic. Indivizii sunt conduși de propriile nevoi să satisfacă nevoile altora. Cu cât 

mai eficient reușesc să satisfacă nevoile celorlalți, cu atât mai mult își pot satisface propriile 

nevoi. Aceasta este frumusețea ―mâinii invizibile‖ a pieței libere: „Nu din bunăvoința 

măcelarului, a berarului sau a brutarului așteptăm să ne vină cina, ci din grija lor față de propriul 

interes.‖ afirma Adam Smith încă din 1777 (Smith, 2007, 9-10). Noțiunea că eforturile 

individuale în urmărirea propriului interes creează neintenționat beneficii sociale (în mod 
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frecvent mai mari chiar decât dacă acțiunile indivizilor ar intenționa să creeze beneficii pentru 

societate) este ușor de observat în practică. Să ne gândim doar la sezonul de reduceri. 

 

În raport cu un individ care încearcă să își satisfacă singur toate nevoile, eficiența mult 

superioară adusă de schimbul economic este datorată diviziunii sociale a muncii, specializării și 

economiilor de scală și este explicată în detaliu de teoria avantajului comparativ și de teoria 

avantajului competitiv. Mecanismul schimbului economic („mâna invizibilă‖) nu trebuie să ne 

conducă însă chiar imediat la concluzia superficială dar atât de populară potrivit căreia întreaga 

activitate economică este motivată exclusiv de profit.  

 

Pentru Eric Ries, antreprenor este oricine lucrează într-un start-up, pe care-l definește ca pe o 

―instituție umană proiectată să creeze produse și servicii noi în condiții de extremă incertitudine‖. 

El argumentează că multe IMM-uri n-ar trebui să fie considerate start-up-uri, pentru că „nivelul 

de risc și incertitudine este înțeles suficient pentru ca un ofițer de credit să-i evalueze șansele‖. 

Totuși, toate întreprinderile se confruntă cu incertitudinea în mai multe aspecte și accesul la 

credit nu este decât unul dintre ele. În plus, crearea de bunuri și servicii noi nu este decât un 

aspect al inovației. Pentru Joseph Schumpeter (Schumpeter, 1942[1950]) inovația include de 

asemenea dezvoltarea de noi metode de producție, intrarea pe piețe noi, descoperirea de noi surse 

de materiale și crearea de organizații noi ale industriei. Start-up-urile sunt organizații umane 

proiectate să creeze valoare iar inovația este doar una dintre căile de a face acest lucru. Aceasta 

înseamnă că în timp ce toate start-up-urile au antreprenori, nu toți antreprenorii sunt în start-up-

uri. Antreprenorii pot fi în IMM-uri, companii mari, state sau organizații non-profit. În cele din 

urmă: „Antreprenoriatul este urmărirea oportunității indiferent de resursele controlate în mod 

curent‖ (Schurenberg, E., 2012). O definiție mai lungă și mai detaliată este că antreprenoriatul 

este ―abilitatea manifestă și dorința proprie a indivizilor, în interiorul și exteriorul organizațiilor 

existente, de a percepe și crea noi oportunități economice...și de a-și introduce ideile pe piață, 

confruntându-se cu incertitudinea și alte obstacole, prin luarea deciziilor privind locația, forma și 

utilizarea resurselor și instituțiilor‖ (Wennekers, S. și Thurik, R., 1999). 

Antreprenoriatul și organizația (firma, în contextul secțiunii de față) sunt conceptele centrale ale 

demersului nostru, prin urmare ele vor fi tratate mai detaliat în următoarele două subsecțiuni.  

 

1.1.1. Antreprenoriatul 

 

Conceptul de antreprenoriat a început relativ recent să apară în manualele standard de economie 

și aceasta pentru două motive principale. Unul este teoretic - antreprenoriatul nu este câtuși de 

puțin compatibil cu teoria economică neoclasică. În modelele standard se asumă că licitantul 

ajustează piața înainte ca schimbul să aibă loc, „împingând-o‖ incremental, prin decizia și 

contractul său, către echilibru, fără ca acesta să fie vreodată atins. Însă aceasta ridică întrebarea 

cum, în lumea reală, sunt alocate resursele într-o economie de piață. Al doilea motiv este mai 

practic - revoluția supply side (a economiei ofertei), asociată cu Ronald Reagan și Margaret 

Thatcher, a redus obstacolele la începerea unei afaceri și a promovat crearea de avuție și noi 

întreprinderi. Aceasta a dus la o creștere a numărului de studii dedicate efectelor 

macroeconomice ale antreprenoriatului și propunerilor de politici publice pentru încurajarea sa.  
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Este grăitor că această atenție științifică a fost condusă de personalul academic din școlile de 

afaceri și nu de cel din departamentele de economie. Studiul antreprenoriatului este văzut ca 

având relevanță directă asupra politicilor și atenția concentrată asupra practicienilor. Însă deși 

fundamentele teoretice ale antreprenoriatului au fost neglijate, ele nu au fost ignorate în 

întregime. În particular, Școala Austriacă de Economie avea de mult timp o teorie a 

antreprenoriatului. Termenul este atât de răspândit încât poate fi destul de confuz, așa că ceea ce 

vom face este să vorbim atât despre ce este antreprenoriatul, cât și despre ceea ce nu este.  

Când oamenii vorbesc despre politicile guvernamentale care să ajute antreprenoriatul, ei tind să 

se concentreze pe start-up-uri și pe mediul întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Deși acestea 

au o importanță clară, totuși antreprenoriatul este un fenomen mult mai larg. Spre exemplu, într-

o economie avansată precum este cea a Marii Britanii, întreprinderile mici (sub 50 de angajați) 

reprezintă mai mult de 99% din numărul de companii, însă mai puțin de jumătate din numărul 

total de angajați și doar în jur de o treime din venituri. Dacă vrei să crești numărul de locuri de 

muncă, creșterea numărului de întreprinderi mici și mijlocii este un mod ineficient de a face 

aceasta. Și nu numai că acestea sunt o parte mică din economia Marii Britanii, ci sunt și o parte 

foarte volatilă a acesteia. Rata de eșec a întreprinderilor noi este în jur de 30%, însă din cele 70% 

care supraviețuiesc în mod obișnuit peste 36 de luni, doar 10% au rate de creștere de mai mult de 

30% pe an (Evans, Sola și Poenaru, 2008). Dacă antreprenoriatul ar fi doar despre proporția mică 

de firme mici care sunt pe creștere, nu ar avea un rol crucial în economie. Avem așadar nevoie de 

o vedere mai largă despre antreprenoriat.  

Unul din economiștii faimoși care au scris despre antreprenoriat a fost Joseph Schumpeter. A 

fost un om excentric și sclipitor care spunea că ambiția sa este să devină cel mai mare călăreț, 

dresor și amant. Mai târziu a remarcat că nu a atins decât două din aceste două obiective, 

adăugând că nu a reușit niciodată să se priceapă la cai! Este semnificativ că una dintre cele mai 

importante cărți ale lui Schumpeter se numește Teoria dezvoltării economice pentru că a el a fost 

primul care a identificat în mod corect antreprenorul ca fiind catalizatorul critic pentru 

schimbare. El a folosit expresia „combinații noi‖ ca fiind esența antreprenoriatului întrucât 

antreprenorii sunt cei care descoperă moduri noi de a combina factori de producție. El oferă o 

descriere captivantă a capitalismului: 

Impulsul fundamental care pune și menține motorul capitalist în mișcare vine de la bunuri noi de 

consum, metode noi de producție sau transport, piețe noi, formele noi de organizare industrială 

pe care le creează întreprinderea capitalistă (Schumpeter, 1950,  83). 

Dar să observăm că impulsul nu este reprezentat doar de metode noi. El a identificat cinci tipuri 

diferite de noi combinații: 

1. Produse noi: aceasta ar putea fi ceva cu care consumatori nu sunt familiari sau o îmbunătățire 

a calității unui produs existent.  

2. Metode noi de producție: pot fi îmbunătățiri tehnologice pentru a reduce costurile sau moduri 

noi de a da valoare comercială unui produs.  

3. Piețe noi: fie prin crearea de piețe noi sau vinderea unui produs pe o piață existentă unde nu a 

mai fost vândut anterior.  

4. Surse noi de materiale: fie unele nou create sau pur și simplu transferate din alte sectoare. 

Pot fi materiale brute sau pe jumătate manufacturate.  
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5. Organizare nouă a industriei: ca, spre exemplu, putere crescută de piață sau mai multă 

competiție.  

Firește, concentrarea pe produse pierde complet esența antreprenoriatului. Te face să te gândești 

că bunul în sine este descoperirea principală, mai degrabă decât modalitatea prin care devine 

disponibil consumatorilor. Mai târziu, Schumpeter a folosit termenul ―inovație‖ pentru a se referi 

la descoperirea de combinații noi și și-a dat osteneala pentru a-l distinge de conceptul de 

„invenție‖ pentru că „atâta timp cât nu sunt puse în practică, invențiile sunt economic irelevante‖ 

(Schumpeter, 1934). Antreprenoriatul merge dincolo de a avea idei bune; acesta constă în „a face 

lucrurile‖ (Schumpeter , 1950, 132). Acest lucru este relevant atunci când auzi oameni care spun 

despre Bill Gates că „doar‖ a adus pe piață produse dezvoltate de alții. Schumpeter ar argumenta 

că aceste produse nu au valoare economică decât dacă sunt aduse pe piață și că această funcție 

de aducere pe piață este cea care ilustrează antreprenoriatul.  

Așa cum spune ziarul Economistul: 

Industriei tehnologiei îi place să-l ironizeze pe Gates ca fiind doar un succesor...Primul sistem 

de operare PC s-a bazat pe codul altcuiva. Însă invenția domnului Gates a fost ca om de afaceri.  

Geniul său a fost să înțeleagă de ce era nevoie să și muncească pentru a obține acest lucru, 

oricât timp ar lua (The Economist, 2008).   

Accentul pus de Scumpeter pe combinațiile noi are implicații asupra tipului de firme care le 

implementează. Aici este locul unde start-up-urile contează. El subliniază că este mult mai 

probabil ca inovația să vină din firme noi mai degrabă decât din cele vechi: „nu proprietarul de 

calești va construi autostrăzi‖ (Schumpeter, 1934). El a folosit expresia „furtuna perenă a 

distrugerii creative‖ pentru a se referi la modalitatea în care inovația dizlocă moduri existente de 

a face lucruri. Acest proces nu este ceva dezirabil în sine, ci este o parte inevitabilă a progresului. 

Inovația este omniprezentă și disruptivă.  

Un alt pionier al teoriei antreprenoriatului a fost un antreprenor. Richard Cantillon s-a născut în 

Irlanda și a devenit unul din cei mai faimoși economiști ai secolului al XVIII-lea. Definiția sa 

pentru un antreprenor poate fi tradusă aproximativ ca „întreprinzător de afaceri‖ și geniul său a 

fost să vadă aceasta ca pe un proces care are loc în timp. El a arătat că antreprenorii tind să știe 

prețul input-urilor lor când sunt cumpărate. Totuși, ei nu cunosc prețul la care va fi vândut 

output-ul. Faptul care face ca antreprenorii să fie importanți este acela că ei leagă prețurile 

cunoscute în prezent cu cele necunoscute din viitor. Antreprenorii sunt expuși la risc.  

Bine, nu este chiar așa. Mai degrabă antreprenorii sunt expuși la incertitudine, care este diferită 

de risc. Într-o carte seminală intitulată Risc, incertitudine și profit, economistul american Frank 

Knight  a spus: 

O incertitudine care poate fi redusă prin orice metodă la o probabilitate obiectivă, 

cantitativ determinată, poate fi redusă la certitudine completă prin gruparea cazurilor. 

Lumea afacerilor a dezvoltat mai multe dispozitive organizaționale pentru a efectua 

această consolidare, cu rezultatul că atunci când această tehnică de organizare a 

afacerii este suficient de dezvoltată, incertitudinile măsurabile nu introduc în afacere 

niciun fel de incertitudine (Knight, 2006, 231-232). 

Un mod de a vedea acest lucru este jocul de ruletă. Bila se va opri în una din cele 38 de găuri. Nu 

știm în care, însă știind că există o șansă de 1/38 de a fi în oricare, acest lucru nu este incert. Este 
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un joc de risc, nu unul de incertitudine. Incertitudine ar fi dacă crupierul ar arunca bila sau un 

pescăruș ar zbura deasupra mesei și ar fura-o. Riscul poate fi clasificat și astfel reprezentat printr-

o distribuție de probabilitate. Prin contrast, pentru situațiile incerte, nu există informație a priori. 

Măsurarea este imposibilă. Putem vedea companiile de asigurări și piețele financiare ca mijloace 

de a converti incertitudinea în risc. Ne putem asigura împotriva riscului. Însă nu riscul ne dă 

nopți nedormite.  

Deși această percepția asupra incertitudinii este sinonimă cu cea a școlii austriece, mulți 

economiști heterodocși o împărtășesc. Într-adevăr, Keynes a prins punctul principal:  

Prin cunoaștere „incertă”, lăsați-mă să explic, nu înțeleg doar să disting ceea ce e 

cunoscut ca cert de ceea ce este numai probabil. În acest sens, jocul de ruletă nu este 

subiect al incertitudinii...Sensul în care folosesc termenul este că perspectiva unui 

război european este incertă sau prețul cuprului și rata dobânzii peste 20 de ani...Nu 

există o bază științifică pentru a avea o probabilitate calculabilă în aceste chestiuni. 

Pur și simplu nu știm (Keynes, 1934, 209-223). 

Contribuția lui Knight la teoria antreprenoriatului constă în identificarea expunerii la 

incertitudine ca fiind sursă a profitului antreprenorial. Antreprenorul este un speculator în sensul 

că acesta este pretendentul rezidiului întreprinderii. Profitul este definit ca „câștigul rezidual 

după ce toate pretențiile contractuale (generate de folosirea resurselor) au fost satisfăcute‖ și, 

prin urmare, profitul este recompensa (și nu venitul) pentru antreprenoriat (Keynes, 1934, 209-

223). 

Însă profitul nu este doar răsplata pentru descoperirea antreprenorială. Este de asemenea un 

semnal pentru mobilizarea resurselor, adică pentru eficiența combinării lor. Să ne gândim la 

prepararea unui sandwich. Adăugăm pâine, brânză, castravete, vegetale. Rezultatul final este mai 

gustos decât fiecare componentă luată separat (credeți-mă). Valoarea sandwichului întreg este 

mai mare decât valoarea părților componente. Am putea să punem împreună pâine, chifteluțe, 

brânză și ciocolată albă. În acest caz rezultatul va avea un gust neplăcut. Valoarea bunului final 

este mai mare decât suma inputurilor. Primul sandwich este profitabil pentru că valoarea sa este 

mai mare decât suma părților. Al doilea este neprofitabil, semnalând că pierdem resurse. Când 

uraganul Catrina a lovit Coasta Golfului un antreprenor numit John Shepperson a umplut un 

camion cu 19 generatoare și a condus 600 de mile. Potrivit lui John Stossel și Gena Binkley el 

„s-a gândit că ar putea ajuta și face ceva bani‖ (Stossel, 2006). Aceasta ți se poate părea ceva 

egoist și ai putea dori o lume unde dorința de a ajuta să fie o motivație suficientă pentru a ajuta. 

Însă „răsplata pentru descoperirea antreprenorială‖ este numai una dintre funcțiile profitului. 

Cealaltă este aceea de semnal pentru mobilizarea resurselor. Este posibil ca Shepperson să fi 

fost conștient de nevoia pentru generatoare doar pentru că era o ocazie pentru a câștiga bani. 

Această funcție de semnal este extraordinar de importantă, pentru că ea ne asigură că cererea va 

fi satisfăcută, dacă acest lucru este posibil, independent de bunăvoința sau caritatea nimănui și cu 

atât mai puțin de intervenția statului. 

Un alt exemplu a fost dat de Travis Kalanick, co-fondatorul companiei UBER, în intervenția sa 

din Late Night Show (2015). Acesta a arătat că atunci când are loc un eveniment sportiv sau o 

ploaie într-un cartier al unui mare oraș, prețurile transportului (taxi și UBER) cresc imediat. 

Aflând în timp real de această evoluție, șoferii UBER se duc, se adună în cartierul respectiv, ceea 

ce duce destul de repede la scăderea prețurilor practicate.  
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Oricât de importanți ar fi Schumpeter și Knight pentru teoria antreprenoriatului, trebuie de 

asemenea să-l prezentăm și pe Israel Kirzner. El a încercat să aducă antreprenorii în contextul 

economiei standard și a făcut unele asumpții simplificatoare. El a asumat că există o singură 

marfă (de exemplu, în situația fără inovație) și o singură perioadă de timp (fără incertitudine). A 

mai spus că antreprenorii exploatează oportunități de profit prin arbitrajul fără  risc. A spus că 

„văd antreprenorul nu ca o sursă de idei inovative din nimic, ci ca fiind alert la oportunitățile care 

există deja‖. Și a definit „alerta‖ ca „descoperirea fără cost‖. O perspectivă asupra 

antreprenoriatului este că aceasta nu este despre investirea în activitatea antreprenorială, ci pur și 

simplu despre observarea oportunitățile care sunt deja pretutindeni în jurul nostru.  

Poți vedea aceasta doar ca pe o teoria a „norocului‖, însă este legată de conceptul de 

incertitudine. Este în fapt o teorie a „surprizei‖. Unul din exemplele cel mai scandaloase de 

incertitudine knightiană a fost exprimat de Donald Rumsfeld când a spus: 

Veștile care spun că nimic nu s-a întâmplat sunt întotdeauna interesante pentru 

mine pentru că, așa cum știm, există cunoscute cunoscute; există lucruri despre 

care știm că le știm. Știm de asemenea că există necunoscute cunoscute; aceasta 

înseamnă că există lucruri pe care nu le știm. Însă există de asemenea 

necunoscute necunoscute, cele despre care nu știm că nu le știm (Rumsfeld, 

2012, xiii–xvi). 

Dacă nu știm că nu știm ceva, nu-l putem căuta. Totuși putem acționa asupra sa de îndată ce-l 

observăm. Este o percepția obișnuită să vedem pozițiile lui Schumpeter și Kirzner ca opuse, iar 

Kirzner recunoaște aceasta, 

Pentru Schumpeter antreprenorul este o forță destructivă, dezechilibratoare, 

care dizlocă piața din somnolența echilibrului; pentru noi antreprenorul este 

forța echilibrantă a cărui activitate răspunde tensiunilor existente și oferă acele 

corecții pentru care au strigat oportunitățile neexploatate (Kirzner, 1973). 

Însă putem reconcilia cele două poziții. Situația nu este că teoria lui Schumpeter ia un echilibru 

existent și îl distruge, ci că arată că un status quo nu era câtuși de puțin un echilibru. Nu mașina 

cu motor a „distrus‖ industria trăsurilor, ci ea doar a expus ineficiențele anterioare. Ne-a mutat 

mai aproape de o lume în care dorințele consumatorilor sunt mai bine satisfăcute de felul în care 

antreprenorii administrează mijloacele de producție. Suntem întotdeauna în dezechilibru, însă 

antreprenoriatul ne mută mai aproape de situația de intercoordonare. Similar putem considera 

poziția lui Kirzner pe un orizont de timp mai larg.  

Să spunem că ieși din metrou în Londra, plouă și vezi o umbrelă la 5 lire. Să presupunem că 

avem 0 costuri tranzacționale și că există la o milă distanță navetiști care dau o valoare marginală 

umbrelei de 8 lire per umbrelă. Să observăm că există o oportunitate pentru arbitraj și că într-o 

lume cu 0 costuri tranzacționale situația nu are niciun risc. Să presupunem că ai cumpărat ieftin 

(la 5 lire) și vinzi scump (la 8 lire) - vei face profit. Esența antreprenoriatului este exploatarea 

oportunităților de arbitraj. Întrucât acțiunea are loc în timp, condițiile economice se pot modifica. 

Poate că persoana de la o milă distanță nu ar mai da 8 lire pe o umbrelă. Poate că ploaia se 

oprește. Însă noi trebuie să facem doar o mică modificare a asumpțiilor noastre anterioare - 

arbitrajul antreprenorului nu este între două prețuri cunoscute, ci între datele prezente și 

așteptările privind datele viitoare.  
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Antreprenorul...se ocupă cu condițiile incerte ale viitorului. Succesul sau eșecul 

său depind de corectitudinea anticipării anumitor evenimente...singura sursă din 

care provine profitul antreprenorului este abilitatea sa de a anticipa mai bine 

decât alți oameni nevoia viitoare a consumatorilor (Mises, 1996, 290). 

Și este vorba de mult mai mult decât atât. Antreprenoriatul nu este doar despre anticiparea 

cererii, ci și despre anticiparea cererii nearticulate. Consumatorii nu spun direct antreprenorilor 

ce vor să cumpere pentru că este posibil ca ei înșiși să nu știe acest lucru. Antreprenorii trebuie 

să înțeleagă nevoile noastre presante mai bine decât noi; așa cum spune Jonathan Margolis 

„frumusețea invențiilor ca Walkman, iPod, iPad și altora a fost că ele au venit din mințile unor 

genii vizionare care au putut prezice o dorință despre care nu știam că o avem‖ (Margolis, 2011, 

16). Firește, cheia inovației este a gândi în termeni de satisfacere a dorințelor consumatorilor mai 

degrabă decât în cei ai modificărilor și îmbunătățirilor care pot fi aduse produselor existente. 

Actul antreprenoriatului este ghicirea cea mai corectă (sau cea mai informată?) a celor mai 

capabili să anticipeze ce anume vor valoriza consumatorii. Un „antreprenor‖ este cineva care 

realizează această funcție. Antreprenoriatul implică două acte gemene: (i) notarea unei 

oportunități de profit și (ii) mobilizarea resurselor necesare pentru a o valorifica. O definiție 

simpatică este următoarea: 

Antreprenoriatul este căutarea oportunității indiferent de resursele controlate în mod 

curent (Schurenberg, 2012). 

 

1.1.2. Firma 

 

Multe întreprinderi au loc în firme. Există trei tipuri principale. O proprietate este o organizație 

în care proprietarul este pretendentul rezidiului. El are drepturile la profit, dar și obligația la orice 

datorie. Al doilea tip este un parteneriat unde doi sau mai mulți parteneri au drepturi de 

proprietate. Al treilea tip este corporația. Cu legea responsabilității limitate indivizii pot cumpăra 

o participare într-o companie care reprezintă totodată și limita superioară a oricărei pierderi 

potențiale. Aceasta face drepturile de proprietate mult mai transferabile și extinde mulțimea 

investitorilor.  

Economiștii au început să studieze serios firmele și celelalte organizații în anii 1970. Înainte de 

aceasta au existat dezbateri lungi și profunde despre sisteme economice rivale, capitalism și 

socialism. A existat o literatură consacrată privind motivul pentru care natura descentralizată a 

piețelor era superioară structurii ierarhice a planificării. Însă economiștii au neglijat existența 

organizațiilor din capitalism.  

Pornindu-se de la ideea că instituțiile de la nivelul social sunt paralele cu cele din interiorul 

firmei, rezultă că o înțelegere a modului în care funcționează economia are o relevanță directă 

pentru înțelegerea modului în care operează o firmă. Și firește teoriile managementului 

corporativ au fost folosite ca bază pentru planificarea națională. „Taylorismul‖ sau 

„Managementul Științific‖ au presupus că ordinea și coordonarea sunt produsele deliberate ale 

designului planificatorului. Sub imperiul acestei idei (eronate), planificatorii au căutat să 

înlocuiască tradiția cu proceduri derivate obiectiv. Acesta a influențat Uniunea Sovietică când au 

încercat să crească eficiența producției. Așa cum a spus Joseph Stalin, 
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Combinația avântului revoluționar cu eficiența americană este esența leninismului 

(Hughes, 2004, 251). 

Omul care a făcut cel mai mult pentru a crește interesul științific pentru cauzele existenței 

firmelor a fost Ronald Coase. Coase a fost un economist remarcabil, pentru că deși ideile sale s-

au bazat pe intuiții și raționamente simple, teoria sa extrem de influentă asupra firmei a provenit 

din observarea firmelor reale. În 1931 i s-a acordat o bursă să viziteze Statele Unite. După cum el 

însuși spune, a petrecut mult timp „studiind structura industriilor americane pentru a descoperi de 

ce  industriile erau organizate în moduri diferite‖ (Coase, 1991).  Concluziile sale au fost scrise 

în Natura firmei, unul dintre cele mai importante articole de economie publicate vreodată.  

Întrebându-se de ce există firme, în loc ca toate produsele să fie realizate contractual pe piață, el 

a identificat faptul că folosirea pieței și contractelor individuale avea costuri și a numit aceste 

costuri „costuri tranzacționale‖. El a argumentat că firmele cântăresc costurile de a produce 

lucrurile intern versus a le produce prin piață (ceea ce astăzi se numește externalizare sau 

outsourcing). 

Oliver Williamson a adăugat mai multe detalii privind modul în care costurile tranzacționale 

contează (Coase, 1991). Să ne imaginăm situația în care Audi cumpără de la Panasonic radiouri 

pentru mașinile lor noi și că aceste radiouri au fost construite cu anumite specificații. De îndată 

ce contractul a fost semnat, ambele părți au un stimulent să nu îl respecte. Panasonic poate 

încerca să crească prețul părților, știind că o mașină nouă fără un radio va avea probleme la 

vânzare. Audi poate miza împotriva cacealmalei, știind că va fi greu pentru Panasonic să le 

vândă în altă parte. Mai degrabă decât să cheltuiască bani pentru scrierea și impunerea unor 

astfel de contracte pe piață, poate fi mai ieftin pentru Audi să producă ei înșiși aceste radiouri. 

Eventual, ei pot să cumpere Panasonic. Aceasta le va da instrumentele manageriale de 

recompensă și pedeapsă care lipsesc în aranjamentele de pe piața deschisă. Aceasta este 

cunoscută ca problema menținerii contractelor și este motivul principal pentru care firmele se 

angajează în integrarea pe verticală.  

Paradigma costurilor tranzacționale definește firma ca agentul contractual central într-un proces 

de producție în echipă. Gândirea firmelor ca echipe este un alt aspect important pentru că 

echipele folosesc inputuri comune și poate fi dificil de detectat valoarea contribuției individuale. 

O firmă este esențialmente o cale de pune împreună talentele individuale și de a oferi 

recompense colective. Aceasta contrastează cu angajarea de free-lanceri și plata lor la prețuri de 

piață pentru anumite sarcini sau pentru fiecare sarcină în parte. O extindere a paradigmei 

costurilor tranzacționale este cunoscută ca o „rețea de contracte‖ și vede firma ca pe un punct 

focal al rețelei de aranjamente contractuale. Aspectul esențial este că granițele firmei sunt 

determinate de încercarea de a reduce costurile tranzacționale.  

Teorema lui Coase este ideea că atunci când costurile tranzacționale sunt 0, alocarea drepturilor 

de proprietate va fi aceeași indiferent de distribuția lor inițială. Spre exemplu, indiferent cui ar 

acorda statul o licență de radio, compania care o valorizează cel mai mult va sfârși prin a o deține 

(dacă piața licențelor este liberă și nu impune costuri tranzacționale). Această teoremă își are 

originea într-un articol din 1960 al lui Coase denumit „Mitul costurilor sociale‖ și a fost folosită 

ca raționament pentru a introduce regimuri de drepturi de proprietate privată în cazul unor bunuri 

comune. Permisele de poluare tranzacționabile au această origine, de pildă. Dacă drepturile de 

proprietate sunt bine definite și costurile tranzacționale sunt mici, vom avea un rezultat social 

optimal. Însă aceasta dă cumva o descriere înșelătoare a istoriei. „Teorema‖ a fost atribuită lui 
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Coase de colegul său de la universitatea din Chicago, George Stigler. Coase doar a luat în 

considerare un mediu cu costuri tranzacționale 0 pentru a sublinia importanța costurilor de 

tranzacție în lumea reală. Este ca situația unui fizician care spune „să ne imaginăm o lume fără 

gravitate; nu ar exista frecare; așa că gravitatea este importantă‖ și colegul său ar rezuma „trăim 

într-o lume fără gravitate‖. Deși este posibil să îmbunătățim eficiența pieței prin reducerea 

costurilor tranzacționale, ele nu pot fi niciodată pe deplin eliminate.  

Teorema lui Coase rămâne o contribuție contestată și importantă la studiile economice, juridice 

și de mediu și mult dincolo de acestea. În ciuda eforturilor nenumărate de a o contrazice sau 

minimaliza, aceasta ocupă un loc central în instrumentele economistului. Coase și Stiegler erau 

colegi cu Warren Nutter și Milton Friedman și în acest timp Nutter a încercat să prezinte o 

conferință în Rochester numită „Eroarea teoremei lui Coase‖. Așa cum povestește Stiegler, 

El (Nutter) a făcut greșeala să ia un avion din Charlottesville și să stea lângă 

Friedmann și când a ajuns la Rochester articolul era intitulat „O nouă dovadă a 

teoremei lui Coase (Kitch, 1983, 227). 

O modalitate alternativă de a privi firma a fost inițiată de Edith Penrose în 1959 (Penrose, 1959). 

Ea a introdus conceptul de „capabilități‖ care sunt definite ca fiind baza de cunoaștere a unei 

firme. Construind pe această idee, Richard Nelson și Sidney Winter tratează capabilitățile ca 

fiind cunoașterea locală și tacită deținută de angajații din interiorul unei companii. Firma este 

văzută ca un sistem de învățare locală care coordonează cunoașterea deținută de angajați. În timp 

ce abordarea costurilor tranzacționale tinde să fie o abordare mult mai mecanică privind modul în 

care firmele răspund schimbărilor în prețurile relative, abordarea capabilităților privește mai 

atent rutinele interne ale organizației. Ambele sunt părți importante ale modului în care 

înțelegem firma. 

 

1.1.3. Motivațiile și scopurile antreprenorilor 

 

Întregul antreprenoriat și întreaga activitate economică constă în identificarea unei sau unor 

nevoi sociale și satisfacerea din ce în ce mai bine a acestora. Prețul maxim oferit pentru un bun 

de către un cumpărător este contravaloarea subiectivă a satisfacerii uneia (sau mai multor) dintre 

nevoile și dorințele sale. În mod normal, prețul plătit va fi mai mic decât acest maxim – marja de 

negociere este între cel mai mic preț acceptabil de către ofertant și cel mai ridicat preț pe care 

cumpărătorul este dispus să îl plătească. 

Spre exemplu, în sec. XVIII nu exista posibilitatea de comunicare la distanță altfel decât prin 

mesageri, ștafete, poștă sau (mai rar) porumbei călători. Această nevoie afecta deopotrivă bogații 

și săracii. Primul mijloc de comunicare la distanță care nu presupunea deplasarea fizică a cuiva 

pentru a fi realizată a fost un sistem de telegraf vizual bazat pe turnuri cu brațe care replicau 

semnale vizuale legând principalele capitale și orașe europene, denumit sistemul Chappe.  Acesta 

era extrem de scump de operat deoarece presupunea angajarea a mii de operatori în fiecare turn 

aflat la distanță vizuală unul de altul și, în plus, transmitea puțin (entropia per unitatea de timp 

era foarte scăzută) și nu putea transmite noaptea ori în condiții atmosferice de vizibilitate scăzută 

(ceață, etc.).   
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Fig. 1. Sistemul Chappe.  

 

Sursa imaginii: Wikipedia 

Prima transmisie prin semnale electrice a fost realizată de Samuel F.B. Morse pe 24 mai 1844. 

Primele transmisii radio la distanțe din ce în ce mai mari a fost realizate de Gugliemo Marconi 

între 1892 și 1907, când a avut loc prima transmisie transatlantică. Apropo, aceste prime 

transmisiuni radio funcționau cel mai bine noaptea.  

De atunci și până astăzi, milioane de oameni au trăit din industria telecomunicațiilor. 

Satisfacerea nevoii lor de venituri a fost același lucru cu și a urmat satisfacerii nevoilor de 

comunicare la distanță ale celorlalți oameni. Ultimele a fost satisfăcută din ce în ce mai eficient 

(oferta s-a extins), ajungându-se astfel la prețurile derizorii de astăzi pe care oricine și le poate 

permite. Atât consumatorii cât și producătorii au avut numai de câștigat dintr-un serviciu de 

valoare socială inestimabilă.  

Antreprenoriatul economic pornește în faza inițială sau pre-organizațională dintr-una sau din 

orice combinație a următoarelor surse de inspirație și motivație:  

a. Din dorința de a satisface nevoile celorlalți. Acestea pot fi: 

a1. nevoi de consum nesatisfăcute precum cea de comunicare la distanță din exemplul 

dat, dar și  

a2a. nevoi de anumite bunuri, servicii sau venituri ale unei familii, grup, comunități, 

categorii sau societăți (altele decât nevoile antreprenorului) care la rândul lor pot lua și 

forma  

a2b. nevoii sau posibilității de a plăti mai puțin pentru un bun sau serviciu, așa cum 

se întâmplă în cazul strategiilor bazate pe oferirea de prețuri mai mici decât cele existente 

(cum este cazul transportului aerian low-cost sau a Skype),  

b. Dintr-o pasiune personală oarecare (ecologism, electromagnetism, explorarea spațiului, 

dorința de a ameliora sărăcia, etc.). Gugliemo Marconi era un aristocrat italian bogat; este 

greu de crezut ca avea nevoie de banii rezultați din valorificarea invențiilor sale. Este însă 

nu mai puțin adevărat că pornind de la succesul acestora el a înființat Marconi 

International Marine Communication Company, care opera posturi de radiotelegrafie 

(inclusiv cel de pe vasul Titanic) și realiza, în paralel, cercetări științifice în scopul 

dezvoltării transmisiunilor radio.    

c. Din dorința de recunoaștere socială, ori  

d. Datorită nevoile de venituri ale antreprenorului care în acest scop caută nevoi 

nesatisfăcute ale celorlalți pe care încearcă apoi să le satisfacă. 
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De multe ori se presupune, în mod simplist, că antreprenorul este motivat exclusiv de bani. 

Putem însă ușor observa că motivațiile sunt de fapt mai diverse și că sunt rareori întânite cazuri 

în care singura motivație este cea financiară. În acest tablou al posibilelor motivații, 

antreprenoriatul social este o subcategorie a antreprenoriatului economic care poate fi de tipul 

a2a sau b în taxonomia oferită mai sus. Deoarece aceste motivații se găsesc deseori în combinații 

(ca, spre exemplu, b. și c., c și d, etc. – indivizii sunt rareori monomaniacali), rezultă că și 

motivațiile asociate antreprenoriatului social sunt în principiu compatibile cu orice altă posibilă 

motivație în orice combinație.  

În timp ce este adevărat că profitul este condiția necesară supraviețuirii oricărei firme precum și 

că unele afaceri sunt motivate exclusiv de profit (d. în taxonomia de mai sus), multe alte afaceri 

conțin o componentă semnificativă de pasiune și expresie a celor care le-au început. Să luăm și 

exemplul noii industrii a explorării private a spațiului, despre ale cărei reușite și eșecuri recente 

am auzit cu toții.  

 

Această industrie infantilă este formată din sute de companii dintre care cele mai cunoscute sunt 

astăzi SpaceX, Virgin Galactic și Blue Origin. Cei mai cunoscuți dintre antreprenorii care au 

început aceste companii sunt Elon Musk, Richard Branson și, respectiv, Jeff Bezos. Toți au avut 

imens succes anterior ca antreprenori în alte domenii: primul a fondat compania producătoare de 

mașini electrice Tesla, al doilea a întemeiat cu mai mulți ani în urmă compania de transport 

aerian Virgin, iar ultimul a co-fondat Amazon.com în anii 2000. Fiecare dintre aceste companii 

s-au extins, la un moment dat și în alte domenii conexe. 

 

Însă în ceea ce privește explorarea spațiului, tehnologia este deocamdată insuficient dezvoltată 

pentru a permite realizarea de profit. Asteroizii nu pot fi încă exploatați minier iar cea mai lungă 

călătorie umană posibilă este deocamdată doar până la Lună. Singurele oportunități pentru 

moment sunt contractele de aprovizionare a stației internaționale acordate de către NASA, 

lansările de sateliți și turismul spațial incipient.  

 

Nu se poate presupune că acești antreprenori au căutat exclusiv obținerea sau maximizarea 

profitului. Ei câștigaseră deja foarte mulți bani, investițiile lor uriașe în noua industrie nu se pot 

amortiza și nu pot deveni eficiente din punct de vedere economic mai devreme de 15-20 de ani 

de acum înainte, timp în care ei vor ajunge către capătul vieții sau chiar dincolo de acesta.  

 

Există multe astfel de exemple. Nici despre călătoriile lui Columb, Magellan sau Cousteau nu se 

poate spune că au fost motivate exclusiv de profit și nici despre companiile farmaceutice care 

încearcă vindecarea bolilor. Iată de ce afirmații pripite, atât de răspândite în literatura dedicată 

economiei sociale, precum prejudecata că întreprinderea comercială urmărește exclusiv profitul 

și maximizarea acestuia sunt neconforme realității. 

 

În plus față de profit și pasiune, există și unele scopuri instrumentale care, fără a fi neapărat și 

motivații, conduc acțiunile antreprenoriatului și managementului. Acestea sunt însă 

omniprezente: supraviețuirea și dezvoltarea organizației.  

 

În ceea ce privește supraviețuirea organizației, nici profitul nu poate fi realizat și nici pasiunile 

nu pot fi urmate atunci când aceasta, care trebuie sa le realizeze, dispare. Supraviețuirea 

organizației este precondiția pentru valorificarea oricărui potențial și pentru atingerea oricărui 

scop de orice natură ar fi acesta. Astfel, în funcție de circumstanțele concrete, atunci când un 
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decident are de ales între o alternativă care promite un profit ridicat dar pune în pericol 

organizația, respectiv una care presupune un profit mai mic dar nu pune în pericol organizația, va 

alege, în general, a doua alternativă. 

 

În ceea ce privește dezvoltarea organizației, este important ca aceasta să aibă loc constant și 

armonios - cât mai liniar, adică. Astfel, un decident va renunța la o parte din profit dacă acest 

lucru va evita sau va diminua oscilațiile prea bruște, mai ales negative, în activitatea organizației.  

 

Mai există și alte considerente de acest tip care pot avea precedență față de simpla obținere și 

maximizare a profitului.   

 

În rezumat, prea puține organizații sunt motivate exclusiv de profit, așa cum se crede îndeobște, 

și este mult mai corect sa presupunem că orice organizație, odată înființată, va fi orientată de 

către un meniu de scopuri. Urmărirea mai multor scopuri în același timp este dificilă deoarece ele 

sunt mutual excludabile: resursele rare trebuie alocate către un scop sau altul și doar uneori pot 

servi mai multor scopuri în același timp; antreprenorii și managerii au sarcina principală de a 

balansa permanent urmărirea scopurilor concurente, importanța lor fiind relativă la context și 

moment.  

 

Odată cu trecerea la faza organizațională are loc un proces de organizare și sintetizare a 

meniului de scopuri care trebuie urmărite în noul context. Această etapă include, de 

asemenea, creșterea importanței relative a managementului în raport cu antreprenoriatul. Dacă în 

faza ante-organizațională exista doar antreprenoriat, în cea ulterioară crește importanța alocării 

intraorganizaționale a resurselor. 

Putem totuși propune următoarea posibilă ierarhizare valabilă pe termenul lung a acestor scopuri, 

pe care antreprenorii și managerii le urmăresc echilibrat în circumstanțe normale, notând din nou 

că acesta va acorda mai multă sau mai puțină prioritate scopurilor alternative în anumite situații 

sau perioade ale dezvoltării organizaționale: 

 

1. Supraviețuirea organizației.  

 

Supraviețuirea organizației este precondiția pentru valorificarea oricărui potențial și pentru 

atingerea oricărui scop de orice natură ar fi acesta. Acest scop este precedent și conduce la 

criteriul longevității ca principal indicator al succesului.  

Următoarele două se află pe aceeași treapta de importanță, fiind strâns legate una de cealaltă. 

 

2. Cantitatea și calitatea bunurilor ori serviciilor furnizate, sau volumul activității. În 

cazul industriei spațiale private luată ca exemplu, acest scop conține măsura înfăptuirii 

pasiunii pentru explorarea spațiului și, în același timp, potrivit principiului mâinii 

invizibile, contribuția organizației la explorarea spațiului și avansul cunoașterii umane: 

număr de lansări reușite, avansul tehnologic realizat, număr de turiști purtați prin spațiu și 

aduși cu succes înapoi, număr de sateliți lansați, distanța totală parcursă, etc. Similar, în 

cazul diferitelor tipuri de întreprinderi sociale acestea pot fi: cantitatea absolută a 

numărului de persoane cu dizabilități integrate pe piața muncii, eficacitatea insertiei 

sociale (adică numărul absolut raportat la costuri), numărul de persoane scoase din 

sărăcie, etc.  
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3. Profitul înregistrat și evoluția sa în timp. În plus față de supraviețuire, eficiența 

economică este o a doua precondiție pentru scopul 2. Profitul este valoros atât intrinsec 

cât și pentru posibilitatea de a fi reinvestit.  

 

4. Linearitatea, sau armonia dezvoltării organizaționale.  

 

Aflate pe un al treilea palier de prioritate, obiectivele care țin de dezvoltarea organizației sunt în 

măsură să influențeze deciziile antreprenoriale și manageriale. Includem aici și responsabilitățile 

față de mediul de operațiuni al organizației, denotând toate elementele exterioare în relație cu 

care are loc dezvoltarea organizațională. Acestea țin de relațiile cu comunitatea locală, de 

externalități precum protejarea mediului fizic, etc. 

 

În concluzie, care este poziția economiei sociale în cadrul economiei? Diferența specifică față de 

toate celealte organizații este dată de scopul social al întreprinderilor care formează economia 

socială. Așa cum industria spațială privată are ca unul dintre scopurile sale definitorii explorarea 

spațiului cu mijloace private și așa cum industria constructivă are ca unul dintre scopuri 

realizarea a diverse tipuri de construcții, și organizațiile active în economia socială au printre 

scopurile principale eradicarea sau ameliorarea sărăciei, protejarea mediului înconjurător, etc. 

Mijloacele angajate sunt foarte diverse și vor fi detaliate în continuare.  

 

Deocamdată să menționăm că una dintre cele mai frecvente erori ale teoreticienilor economiei 

sociale este comparația dintre întreprinderile sociale și ―întreprinderea capitalistă‖ sau 

„întreprinderea comercială‖, presupusă a avea ca scop exclusiv maximizarea profitului. Or, așa 

cum am arătat mai devreme, acest lucru este adevărat doar pentru unele dintre întreprinderile 

capitaliste sau comerciale. O mare parte a acestora au un meniu mai larg de scopuri. Cine nu 

poate vedea pasiunea care stă în spatele produselor Apple, spre exemplu? Unul dintre scopurile 

inițiale ale lui Steve Jobs era, fără îndoială, îmbunătățirea vieții oamenilor prin creșterea plăcerii 

utilizării calculatoarelor și, apoi, prin introducerea altor instrumente care servesc societății 

informaționale.  

 

 

 1.2. Ce sunt economia socială și antreprenoriatul social? 

 

Am văzut deja în ce constă economia de piață, antreprenoriatul și firmele prin care se desfășoară 

și dezvoltă aceasta. În continuare vom face pasul următor, acela de la gen la specie, în care vom 

identifica diferențele specifice care sunt caracteristice economiei sociale și antreprenoriatului 

social.  

 

Vom începe cu prima întrebare căreia trebuie să îi aflăm răspunsul: dacă diferențele specifice 

dintre întreprinderile sociale și celelalte întreprinderi sunt date de scopurile (presupus 

diferite ale) acestora, de mijloacele pe care le angajează în urmărirea lor sau de rezultatele 

finale ale activității lor? Pentru a-i putea răspunde vom trece în revistă, în continuare, literatura 

de specialitate care încearcă să clarifice ce anume sunt economia socială și antreprenoriatul 

social.  

 

În literatura de specialitate se confruntă două paradigme de înțelegere a antreprenoriatului social. 

O primă paradigmă este centrată pe scopul social ca principal element definitoriu și diferențiator 
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al întreprinderilor sociale, iar o a doua paradigmă consideră că rezultatele sociale efective sunt 

cele care definesc și diferențiază acest tip de organizații și activități.  

 

În ceea ce privește mijloacele, în prima paradigmă antreprenoriatul social înseamnă un scop 

social și mijloace antreprenoriale. În a doua, antreprenoriatul social înseamnă rezultate sociale și 

mijloace antreprenoriale. Cu alte cuvinte, în ceea ce privește mijloacele, ambele paradigme sunt 

de acord că mijloacele antreprenoriatului social sunt antreprenoriale. Iată așadar motivul teoretic 

pentru care cea mai mare parte a prezentului ghid se poate concentra asupra acestora. 

 

Una dintre diferențele importante care decurg din paradigme sunt categoriile de organizații 

incluse în antreprenoriatul social, aspect pe care îl vom trata într-o secțiune separată la finalul 

acestui capitol. Deocamdată să menționăm că, spre exemplu, paradigma centrată pe scopul social 

va respinge statutul de antreprenor social sau întreprindere socială pentru firme – acestea nu ar fi 

întreprinderi sociale pentru că nu au scopuri sociale, ci comerciale. Din același motiv ar respinge 

și statutul de antreprenoriat social al activităților de CSR ale firmelor – deoarece acestea nu au 

scopuri sociale, ci sunt subordonate strategiilor firmelor.  

 

Antreprenori sociali preferați în paradigma scopului social vor fi organizații precum fundațiile, 

asociațiile, cooperativele, etc. Pe de altă parte, paradigma axată pe rezultate va recunoaște 

impactul social pozitiv al unora dintre firme – nu doar a activităților de CSR dar și al rezultatelor 

sociale care rezultă din activitatea de bază a firmei, ca, spre exemplu, scăderea costului minutului 

de conversație telefonică, care crește puterea de cumpărare a unei familii sărace permițându-i 

totodată accesul la informație și comunicare, ceea ce este un rezultat social cât se poate de 

evident. De ce ar fi mai important în ce scop un operator a scăzut tarifele decât efectele pozitive 

ale acțiunii sale pentru cei săraci? Înainte de a ne formula răspunsurile, să studiem mai în detaliu 

fiecare dintre cele două paradigme.  

 

 

1.2.1. Paradigma scopului social 

 

Este paradigma cea mai des întâlnită privind antreprenoriatul social. În această perspectivă, 

antreprenoriatul social este substanțial diferit față de cel economic prin scopul social pe care și-l 

asumă.  

Cea mai răspândită percepție asupra antreprenoriatului social, percepție răspândită și în spațiul 

românesc, este că antreprenoriatul social folosește principii de business, abilități antreprenoriale 

și manageriale pentru a rezolva probleme sociale. Antreprenoriatul social ar urmări un scop 

social prin mijloace comerciale, antreprenoriale și manageriale.  

Un exemplu paradigmatic de întreprindere socială este Grameen Bank (înseamnă Banca Satelor). 

Este o instituție asociată cu profesorul Mohammad Yunus și microcreditarea persoanelor sărace 

din Bangladesh. Acesta a deţinut  funcţia  de  Managing  Director  la  Grameen  Bank,  instituţie  

fondată  de  el  insuşi,  în scopul ajutorării populaţiei sărace din ţara sa natală (ADP, 2012, 6). 

Grameen Bank, care a fost înființată în 1976 și a fost apoi transformată în Bancă independentă de 

legislația guvernamentală din Octombrie 1983, este o organizație de microfinanțare și o bancă 

comunitară de dezvoltare care oferă împrumuturi mici (microcredite or 'grameencredite') 

persoanelor foarte sărace fără a le cere garanții (Lundström, 2014, 6). De la lansare şi până în 
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prezent, banca a oferit credite unui număr de peste opt milioane de oameni săraci din 

Bangladesh. Profesorul Yunus a fost şi laureat cu premiul Nobel pentru Pace în 2006, pentru 

sistemul de microcredite acordate populaţiei sărace de această bancă (ADP, 2012, 6).  

Problema era că în Bangladesh, 78 % din populație trăia sub limita sărăciei de 2 dolari pe zi. 

Oamenii săraci erau adesea prinși în cercul vicios al îndatorării către creditori care cer rate 

cămătărești. Pentru că nu au garanții, săracii au acces redus la serviciile financiare obișnuite. În 

cadrul unui program de cercetare economică, Muhammad Yunus a vorbit cu o femeie săracă din 

Bangladesh încercând să afle sursa sărăciei. Femeia producea scaune de bambus, însă banii 

împrumutați și ratele mari ale dobânzii o împiedicau să iasă din sărăcie. Yunus i-a dat bani să 

returneze împrumutul. Astfel, ea și-a plătit datoria, a cumpărat materiale brute de producție din 

credit și a putut să returneze microcreditul după ceva timp. Yunus a încercat același model cu alți 

oameni din același sat și din nou a funcționat (Müller, 2012, 110).  

Scopul social a constat în a ajută oameni săraci să ia împrumuturi și astfel să își întemeieze 

propriile afaceri. Microcreditarea era mijlocul prin care era atins acest scop. Recipienții acestor 

împrumuturi își întemeiază propriile întreprinderi și treptat devin autonomi, fiind împuterniciți 

prin aceste microcredite. Antreprenoriatul social, spune Muhammad Yunus, pionier al ideii 

microcreditului, este „orice inițiativă inovativă de a ajuta oameni― (Dourieux, 2010, 15).  

 

Grameen Bank este un arhetip al afacerii sociale (Lundström, 2014, 6), care a fost replicat și în 

alte părți ale lumii. Din păcate, evoluția sa recentă ne împiedică să aflăm dacă este sau nu un 

model sustenabil pe termen lung, deoarece a fost recent naționalizată. Finanțarea inițială a băncii 

a fost asigurată prin capital cu dobânde mici asigurate de diverse agenții donatoare (Fundația 

Ford, Banca Mondială, etc). La mijlocul anilor 1990, finanțarea principală a băncii provenea de 

la banca centrală a Bangladesh-ului, iar ulterior a emis obligațiuni garantate de guvernul țării. În 

2013 însă, guvernul a emis Actul Băncii Grameen, prin care și-a arogat principalele drepturi de 

decizie și cu care a înlocuit organizarea lăsată de Yunus. 

 

În esență, paradigma scopului social propune să distingem antreprenoriatul social de cel 

comercial prin scop. Diferența dintre întreprinderea socială și cea comercială ține în principal de 

scopurile principale celor două întreprinderi. Primul are un scop social, ultimul un scop 

comercial. Cât privește scopul social, acesta înseamnă o diversitate de probleme sociale pe care 

nonprofiturile vor să le rezolve (v. subsecțiunea următoare). Scopul comercial cel mai des 

menționat în literatura antreprenoriatului social este scopul profitului, care apare deseori sub 

forma „maximizarea profitului‖.  

Potrivit unei definiţii a  întreprinderii  sociale aşa cum a fost propusă de Social Business 

Initiative a Comisie Europene, COM (2011): „o întreprindere  socială  este  un  operator  în  

economia  socială  al  cărui  principal  obiectiv  este  mai degrabă  să  aibǎ  impact  social  decât  

să  aducă profit proprietarilor sau acţionarilor" (IES, 2014, 9).  Întreprinderea socială operează 

prin furnizarea de bunuri şi servicii pentru piaţă într-o manieră antreprenorială şi inovativă şi îşi 

utilizează  profiturile  în  principal  pentru  a-şi  atinge  obiectivele  sociale (IES, 2014, 9).  În 

viziunea UE trăsătura distinctivă a unei întreprinderi sociale este scopul social combinat cu 

spiritul antreprenorial al sectorului privat (Bibu, 2008, 78). Similar, OECD definește 

întreprinderile sociale ca orice activitate privată condusă în interes public organizată cu o 

strategie antreprenorială, însă al cărei scop nu este maximizarea profitului, ci atingerea anumitor 
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scopuri economice și sociale și care are capacitatea de a aduce soluții inovative la problemele 

sociale ale excluziunii și șomajului (OECD, 1999). 

Definițiile antreprenoriatului social rezultă adesea din alăturarea celor două concepte: 

antreprenoriat și misiune socială (Santos, 2012, 396). Diferența cheie dintre întreprinderea 

socială și cea comercială ar fi că antreprenorii sociali au explicit o misiune socială (Winfield, 

2005, 15). Scopul antreprenorilor sociali este să creeze valoare socială, să transforme lumea într-

un un loc mai bun (Winfield, 2005, 15). Profitul nu este forța principală în antreprenoriatul social 

(Faminow, 2009, 434), ci motorul principal al întreprinderii sociale este scopul social.  

Principala diferență dintre antreprenoriatul comercial și cel social ar consta în scopul 

antreprenorului. Scopul principal al antreprenorilor este crearea de profit financiar, în timp ce 

pentru antreprenorii sociali, misiunea socială este explicită și centrală. Impactul legat de misiune 

este criteriul central, nu crearea de avuție materială (Dobele, 2011, 94).  

Astfel, potrivit definiţiei EMES  „întreprinderile  sociale  sunt organizaţii private  non-profit care  

oferă  bunuri  sau  servicii  aflate  în  legătură  directă  cu  scopul  lor  explicit  de  a  aduce 

beneficii comunităţii" (Pepenel, 2011, 9). Recent (2011) Comisia Europeană a definit o 

întreprindere socială ca un operator în economia socială al cărui obiectiv principal este să aibă 

impact social mai degrabă decât să facă profit pentru proprietari sau shareholderi. Aceasta oferă 

bunuri și servicii pentru piață într-o modalitate antreprenorială și creativă și folosește profitul 

pentru atingerea obiectivelor sociale (CE, 2013, 3).  

Potrivit FSE, citând Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 

Economic și Social European și  Comitetul  Regiunilor – Inițiativă  pentru  antreprenoriatul  

social întreprinderea socială este „o întreprindere al cărei principal  obiectiv  este  cel  de  a  avea  

o  incidență  socială  mai curând decât cel de a genera profit pentru proprietarii sau partenerii 

săi". Ea funcționează pe piață furnizând bunuri și servicii  în  mod  antreprenorial  și  inovator  și 

își utilizează, cu predilecție, excedentele în scopuri sociale. (FSE, 2014, 7).  

 

Tipuri de misiuni sociale  

Antreprenoriatul social creează condițiile pentru obținerea resurselor oferind un viitor mai bun 

nu numai pentru grupurile vulnerabile social, ci de asemenea pentru societate ca întreg 

(Kostetska, 2014, 572).  

Pentru alți autori, antreprenoriatul social oferă mijloace care facilitează incluziunea socială și 

construcția de capital social, economic și politic între beneficiari (K'adamawe, 2013, 74). Eșecul 

în a împlini această misiune poate avea drept rezultat creșterea infracțiunilor și violenței, 

continuarea excluziunii sociale și o oportunitate pentru persoanele cu intenții rele să folosească 

programele sociale ca pe un mediu de a-și întări controlul asupra acelor comunități (K'adamawe, 

2013, 74).  

Antreprenoriatul social creează capital economic și social (Jain, 2012, 173). Rezultatul 

întreprinderilor sociale este social: acestea promovează lucruri ca sănătatea, bunăstarea etc. 

Resursele lor principale sunt forme ale capitalului social– relații, rețele, încredere și cooperare. 

Acestea le oferă acces la capital financiar și fizic (Leadbeater, 1997, 11).  
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Probleme sociale abordate frecvent de antreprenoriatul social sunt sărăcia, șomajul, protecția 

mediului, integrarea grupurilor vulnerabile, reducerea analfabetismului, rezolvarea problemelor 

legat de abuzul de droguri, sau creșterea conștientizării problemelor de mediu (Sullivan, 2007, 

77).  

Există diverse scopuri sociale. Am văzut cum un caz paradigmatic de întreprindere socială este 

microcreditarea promovată în Bangladesh de profesorul Mohammad Yunus. Scopul social în 

cazul Yunus era ajutorarea oamenilor săraci, și în special a femeilor (96% dintre cei creditați au 

fost femei). Un alt scop urmărit de întreprinderile sociale este creșterea ocupării în rândul 

grupurilor vulnerabile. Este unul dintre cele mai răspândite scopuri ale întreprinderile sociale și 

aici includem întreprinderile de inserție socială. De exemplu, în Planul Naţional de Dezvoltare 

2007-2013 economia socială este văzută, în sens restrâns,  ca  un  instrument  pentru stimularea  

participării  pe  piaţa muncii adresat  în  special grupurilor  vulnerabile (MM, 2013, 14). Domenii 

unde se dezvoltă antreprenoriatul social ar fi de exemplu: agroturismul, agricultura bio, 

proiectele care vizează incluziunea socială a persoanelor marginalizate  sau  cu  handicap,  

proiecte  pentru  a încuraja  ocuparea  forței  de muncă (Naghiu, 2013, 48). Antreprenorii sociali 

operează în domenii ca sănătate, inginerie, educație, științele mediului,  transport, business, 

dezvoltarea produsului etc. Un antreprenor social este cineva care recunoaște o problemă socială 

și folosește strategii antreprenoriale pentru o întreprindere care conduce la o schimbare socială 

pozitivă (Braun, 2009, 75).  

Antreprenoriatul social a emers ca răspuns la probleme sociale: șomaj, sărăcie, fragmentarea 

comunității, etc. Scopul său să rezolve sau amelioreze problemele populațiilor dezavantajate prin 

creșterea autonomiei, inovației și independenței financiare a acestora. Antreprenoriatul social 

este așadar o combinație de misiune socială și abordare comercială: țintind rezolvarea unei 

probleme sociale specifice, antreprenorii sociali atrag resurse pentru a-și realiza misiunea, 

obținând venit din asemenea activități. Antreprenoriatul social este o simbioză între caritate și 

afaceri pentru rezolvarea problemelor sociale - el împrumută de la caritate scopul social și din 

sfera business abordarea antreprenorială (Kostetska, 2014, 571). Antreprenorii sociali au 

abordări inovative care sunt  neobișnuite pentru soluțiile standard la probleme sociale complexe 

ca reducerea sărăciei, conservarea energiei, protecția mediului, educație, sănătate, locuire 

(Kostetska, 2014, 572).  

Așadar antreprenoriatul social este social pentru că rezolvă sau cel puțin își propune să rezolve 

probleme sociale. Întreprinderea socială rezolvă problemele grupurilor vulnerabile, 

marginalizate.  

 

Obiecții și prioritatea scopului social  

 

Obiecțiile ridicate la definiția bazată pe scopul social au fost că aceasta nu este suficientă pentru 

a delimita cele două tipuri de antreprenoriat (social și comercial) și cele două tipuri de 

întreprinderi pentru că firmele au scopuri (și rezultate) sociale, iar nonprofiturile au și scopuri 

comerciale.  

 

Unii autori au arătat că multe firme convenționale au scopuri sociale, că există industrii întregi 

care au, spre exemplu, scopuri ecologiste, medicale sau educaționale și că, de aceea, diferența 

dintre cele două tipuri de antreprenoriat nu ar mai fi atât de clară (Chambers, 2014, 10). Acestor 

industrii li se alătură corporațiile care derulează programe de CSR. Nici acestea nu au exclusiv 
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scopuri comerciale. Dacă este așa, cum mai distingem între întreprinderile sociale și cele 

comerciale?  

 

Răspunsul la obiecția formulată anterior ar fi că întreprinderile sociale pot avea scopuri 

comerciale, însă prioritar rămâne scopul social. De exemplu, potrivit unei înțelegeri a Comisiei 

Europene, ceea ce distinge întreprinderile sociale de cele convenționale este că primele au 

prioritar un scop social (CE, 2013, 31), în timp ce antreprenoriatul comercial urmărește prioritar 

maximizarea profitului, inclusiv, ar rezulta, companiile care produc tehnologie verde.  

Antreprenorul social urmărește prioritar atingerea scopului social al organizației. Aceasta ar fi 

diferența specifică a antreprenoriatului social. Deși o întreprindere socială poate ținti profitul, 

scopul primar al întreprinderii sociale rămâne însă cel social. Activitatea antreprenorului social 

poate genera profit însă acesta este reinvestit în cauza socială. Aceasta nu înseamnă că 

întreprinderea socială devine comercială. Scopul ei rămâne pe mai departe social. Întreprinderile 

sociale pot avea scopul profitului, însă acesta nu este prioritar. Și corporațiile pot avea obiective 

sociale însă acestea nu sunt prioritare în raport cu obiectivul maximizării profitului.  

Atât antreprenorii comerciali, cât și cei sociali creează locuri de muncă și servicii care la rândul 

lor au un impact asupra societății în diverse moduri. Însă principala diferență este că 

antreprenorii sociali întemeiază întreprinderea pentru a produce impact social și întregul proiect 

al întreprinderii este construit în jurul obiectivului social. Pentru antreprenorii sociali impactul 

social nu este doar o consecință a activității antreprenoriale cum se întâmplă în antreprenoriatul 

comercial, ci este scopul principal al întreprinderii (Jain, 2012, 172). 

 

Ce contează pare deci a fi ierarhia scopurilor, pentru a distinge o întreprindere socială de una 

comercială. O firmă poate avea scopuri sociale însă acestea sunt subordonate scopului comercial 

al maximizării profitului. O întreprindere socială poate avea scopuri comerciale, de urmărire a 

profitului, însă acesta este subordonat scopului, misiunii sociale. Spre deosebire de firme, 

întreprinderea socială reinvestește profitul și are un scop social dominant, prioritar.  

Antreprenoriatul social poate urmări profitul. Însă profitul nu este scopul principal al acestei 

întreprinderi – aceasta împrumută elemente din mediul de afaceri, însă nici nu se confundă cu 

filantropia (Lombard, 2012, 8). Într-o întreprindere socială, misiunea socială este valorizată mai 

mult decât cea financiară (Leadbeater, 2006, 241). Crearea de valoare socială accidental sau ca 

un produs secundar nu ajunge pentru a defini antreprenoriatul social (Leadbeater, 2006, 241). 

Paradgima distinge antreprenorii sociali de cei comerciali prin obiectivele lor primare, respectiv 

avuție socială versus profit (Estrin, 2013, 481).  

Antreprenoriatul social se caracterizează prin valori și responsabilități etice față de comunitățile 

locale pentru că obiectivul prioritar al întreprinderii sociale nu este profitul,  ci un scop social sau 

ecologic cum ar fi crearea de slujbe, training,  educație, local services sau lucruri care țin de 

conservarea mediului etc. (Licite, 2010, 266). Companiile care au politici de CSR se 

concentrează pe profit; acestea se angajează doar marginal în activități filantropice. Mai mult, 

aceste activități sociale sunt subordonate obiectivului maximizării profitului. Activitățile de CSR 

intră în planul de afaceri și ajută la construirea unei reputații a companiei, în timp ce rolul 

antreprenorului social este să identifice probleme sociale și să ofere soluții inovative pentru ele 

(Dobele, 2011a, 102).  
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Așadar este adevărat că atât firmele, cât și întreprinderile sociale au atât scopuri economice, cât 

și sociale. O multinațională poate derula programe sociale, de exemplu prin politicile de CSR. 

Un ONG se poate implica în activități economice și obține profit. Diferența dintre o întreprindere 

socială și o firmă va fi dată însă de prioritatea scopului social din întreprinderile sociale. Într-o 

întreprindere comercială scopul comercial, maximizarea profitului este prioritar. Într-o 

întreprindere socială scopul socială este prioritar. Deși întreprinderea socială și/sau o orgnizație 

nonprofit poate urmări scopul profitului, acest obiectiv este subordonat scopului social. 

Activitățile sociale din firme nu sunt prioritare în raport cu scopul maximizării profitului.  

Prin urmare, corporațiile nu ar fi întreprinderi sociale. Scopul social al acestei organizații ar fi 

subordonat scopului comercial. Diferența între cele două tipuri de organizații - întreprinderi 

sociale și întreprinderi comerciale - va fi dată de ierarhia scopurilor. În întreprinderile sociale 

scopul social este prioritar. Antreprenorii sociali diferă de cei sociali prin obiectivele lor 

prioritare: profitul și avuția socială (Estrin, 2013, 481). Antreprenoriatul social diferă de cel 

comercial nu prin faptul că ultimul este a-social, ci mai degrabă că pentru antreprenorii sociali 

prioritatea este crearea de valoare socială, iar valoarea economică nu este decât un condiție 

necesară pentru a asigura viabilitatea financiară (Lepoutre, 2013, 794-795).  

Misiunea va fi așadar un criteriu fundamental pentru a distinge între antreprenoriatul social și cel 

comercial (Bacq, 2011, 378). Antreprenoriatul social este procesul de a pune împreună resurse 

pentru a rezolva probleme sociale (Ratten, 2011, 283). Antreprenoriatul social diferă de cel 

comercial prin obiectivele sale prioritare. În primul se urmărește averea socială, în ultimul 

profitul (Estrin, 2013, 481). Motivația fundamentală în antreprenoriatul social este să creeze 

valoare socială, mai degrabă decât avuție personală sau pentru shareholderi (Robles, 2013, 395). 

Potrivit logicii comerciale scopul unei organizații este să vândă produse și servicii pentru a 

genera profit (Pache, 2012, 498). Pentru Santos, 2009 în corporații, oricât de responsabile social 

ar fi, maximizarea profitului rămâne scopul ultim și este direcționat către shareholderi 

(Huybrechts, 2012, 38). Principala diferență între antreprenoriatul social și responsabilitatea 

socială corporativă stă în faptul că ultima nu acordă prioritate rolului social, chiar dacă îl 

integrează (Bacq, 2011, 378).  

CSR-ul ar putea fi însă ușor salvat dacă schimbăm accentul de pe organizație pe program sau pe 

activitate. Așa o activitate poate fi socială, chiar dacă organizația ca atare nu este o întreprindere 

socială, ci una comercială. O definiție mai largă, aflată în poziție intermediară între paradigma 

scopului social și cea a rezultatelor sociale, este așadar că activitățile inovative cu obiective 

sociale administrate de organizațiile non-profit sau de întreprinderile comerciale constituie 

antreprenoriat social (Faminow, 2009, 434, s.a.). Această definiție permite „responsabilității 

sociale corporative" a întreprinderilor pentru profit să fie inclusă în sfera antreprenoriatului 

social (Faminow, 2009, 434). Altfel nu. O organizație comercială oricât de responsabilă social ar 

fi are prioritar obiectivul profitului. Cât privește programele sociale derulate explicit de firme, 

cum ar fi unele politici de CSR, s-ar pune întrebarea de ce același program va fi considerat 

antreprenoriat social dacă este derulat de o întrepridere socială și nu este derulat dacă este derulat 

de o multinațională? 

Întreprinderile comerciale pot fi antreprenori sociali prin anumite programe. Putem vorbi de 

programe de antreprenoriat social, acțiuni de antreprenoriat social, nu doar de întreprinderi 

sociale. Sfera antreprenoriatului social ar fi mult mai largă decât a întreprinderilor sociale. 

Această sferă poate include programe de antreprenoriat social derulate de firme sau chiar de 

organizații guvernamentale.  
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Care este natura scopului social?  

 

Organizațiile antreprenoriatului social trebuie să aibă un obiectiv social explicit (Lepoutre, 

2013, 794; Dobele, 2011, 102, s.a.). Pentru antreprenorii sociali misiunea socială este explicită și 

centrală. Organizaţiile nonprofit pot desfăşura orice alte activităţi economice directe, cu condiţia 

ca  acestea  să  aibă  caracter  accesoriu  şi  să  fie  în  strânsă  legătură  cu  scopul  principal  al  

persoanei juridice (MM, 2010, 40).  

Antreprenorii sociali vor să atragă resurse pentru binele social mai degrabă decât pentru 

randamentul financiar (Forno, 2009, 50). Întreprinderile sociale sunt derulate ca o afacere 

obișnuită, numai că au un scop social (Lasma, 2010, 262). Pentru Noruzi et al, 2010 problema 

socială abordată este mobilul principal pentru antreprenoriatul social (Noruzi et al, 2010) 

(Robles, 2013, 91). Principala diferență dintre antreprenoriatul comercial și cel social este că 

antreprenorul social se concentrează pe realizarea misiunii sociale în timp ce antreprenorul 

comercial se concentrează pe profiturile pentru pentru proprietarii întreprinderii. Formulat altfel: 

primul tip servește stakeholderii, ultimul shareholderii  (Kickul, 2012, 20). Antreprenorii sociali  

folosesc valoarea economică drept instrument pentru realizarea misiunii sociale (Kickul, 2012, 

20).  

Însă caracterul explicit sau formal al scopului social nu este totul. Autorii de specialitate 

presupun, în același timp, caracterul psihic al scopului social – internalizarea acestuia, revelate 

în motivația actorilor, precum și (explicit ori implicit în toate scrierile), manifestarea sa prin 

rezultatele sociale obținute.  

Se spune, astfel, că întreprinderile sociale sunt întreprinderi (indiferent de forma lor juridică) 

care urmăresc scopuri sociale printr-o abordare antreprenorială. Ele nu sunt motivate prioriar de 

profit, întrucât scopul lor explicit este beneficiul comunității și indivizilor și urmărirea interesului 

general, și nu fac profit de dragul profitului. Întreprinderile sociale diferă de întreprinderile 

tradiționale pentru profit. Acestea din urmă sunt prin definiție motivate de profit prin contrast cu 

întreprinderile sociale (Noya, 2009, 1, s.a.).  

Alți autori argumentează în același sens. Astfel, întreprinderea socială își realizează scopul social 

angajându-se cel puțin parțial în schimburi de piață. Întreprinderile sociale funcționează ca o 

afacere obișnuită, numai că au un scop social. Ele sunt direct implicate în activitatea comercială 

oferind bunuri și servicii pe piață și câștigând venituri ca urmare a acestei activități. Diferența 

dintre antreprenoriatul social și cel comercial ține așadar și de motivația antreprenorului (Lasma, 

2010, 262, s.a.). Antreprenorii tradiționali sunt motivați de creșterea venitului, cei sociali de 

altruism (Lasma, 2010, 262, s.a.). Antreprenorii sociali creează valoare socială printr-un 

continuu proces de inovare și aducând la lumină noi oportunități, însă întodeauna punând 

beneficiul social înaintea celui personal sau cel puțin la același nivel (Bibu, 2008, 79, s.a.). 
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Nondistribuția profitului 

 

Literatura privind economia socială și antreprenoriatul social spune în mod repetat două lucruri 

despre profit: 1. Că întreprinderile sociale, spre deosebire de celelalte, nu sunt motivate de 

obținerea profitului, ci de misiunile lor sociale și 2. Că acest profit (atunci când există, în pofida 

faptului că nu a prea fost urmărit?), nu este direcționat către investitori.  

 

O întreprindere socială este o afacere fără dividende (Yunus, 2007, 24). Mai degrabă decât să fie 

distribuit investitorilor, surplusul generat de întreprinderea socială este reinvestit în întreprindere. 

Pentru Yunus, de câte ori este posibil, fără a compromite obiectivul social, întreprinderea socială 

trebuie să obțină profit pentru două motive: în primul rând pentru a înapoia banii investitorilor; și 

în al doilea rând pentru a sprijini scopurile sociale cu termen lung. În cele din urmă, este 

transferat beneficiarilor sub forma prețurilor mai mici, serviciilor mai bune și unei accesibilități 

mai mari (Yunus, 2007, 24).  

 

Profitabilitatea este importantă pentru întreprinderea socială. De câte ori este posibil, fără a 

compromite însă obiectivul social, întreprinderea socială trebuie să facă profit pentru două 

motive: primul pentru a returna banii investitorilor, al doilea pentru a sprijini scopurile sociale pe 

termen lung (Yunus, 2007, 24).  

 

Un indicator al scopului social este că majoritatea profitului este reinvestit sau folosit pentru 

atingerea misiunii sociale a întreprinderii (CE, 2013, 31, s.a.).  

 

Întreprinderile sociale sunt întreprinderi implicate în schimburi ca orice altă întreprindere 

comercială, dar care returnează profitul organizației sociale (Dobele, 2011, 94). Întreprinderea 

socială are ca bază scopuri sociale sau comunitare și unde profitul este investit în întreprindere 

mai degrabă decât să fie distribuit investitorilor (Urban, 2013, 6).  

 

Totuși, o problemă evidentă este că, în acest fel, antreprenorii și managerii sunt destimulați de la 

a-și continua activitatea, și, în mod special, de la a și-o extinde – pentru că creșterea organizației 

înseamnă automat un flux de probleme mai multe și mai mari pentru aceștia. O compensație 

trebuie așadar acceptată: conceptul de economie socială include drept criteriu cheie scopul de a 

servi membrii sau comunitatea mai degrabă decât generarea profitului în timp ce sectorul 

nonprofit acordă membrilor sau managerilor dreptul de a primi o proporție din surplus 

(Defourny, 2001, 14).  

 

Deși economia socială nu exclude posibilitatea unei distribuții limitate a profitului către membri, 

în particular în cooperative, o trăsătura comună a tuturor întreprinderilor sociale este exigența 

(absolută sau parțială) ca surplusul producției să fie socializat, adică reinvestit în dezvoltarea 

activității, ori folosit în beneficiul altor oameni decât  al celor care controlează organizația 

(Defourny, 2001, 14). Întreprinderile sociale se caracterizează printr-o implicare puternică a 

membrilor în managementul companiei și prin faptul că profitul nu este urmărit pentru a 

renumera capitalul shareholderilor (CE, 2015). Profitul întreprinderilor sociale nu se distribuie 

sau are doar o distribuție limitată.  
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Așa diferă o întreprindere socială de antreprenoriatul comercial, tradițional. Pot exista schimburi 

comerciale, însă întregul sau cel puțin majoritatea profitului trebuie reinvestit în misiunea socială 

mai degrabă decât distribuit shareholderilor (Bacq, 2011, 378). Așadar întreprinderile sociale pot 

obține profit, pot avea obiectivul profitului. Ele pot avea obiective economice. Acest profit însă 

fie nu este distribuit, fie avem doar o distribuție limitată a profitului către shareholderi. 

Întreprinderile sociale diferă de companii prin această clauză a nondistributivității profitului. În 

întreprinderile comerciale profitul este reinvestit în afacere sau distribuit acționarilor, în 

întreprinderile sociale este investit în întreprinderea socială.  

 

Obiecții  

În economie și afaceri există două semnale de importanță fundamentală: prețurile și profiturile. 

Prețurile și evoluțiile lor sintetizează toate informațiile existente privind disponibilitatea unei 

anumit bun sau serviciu ori a unor bunuri sau servicii care sunt precursoare acestora (care intră 

ca factori de producție în componența sa, așa cum sunt combustibilii pentru biletele de avion). 

Existența sau absența ori nivelul (fluctuația) profitului semnalează combinația dinamicilor a doi 

factori:  fie eficiența activității unei firme, fie nivelul oportunităților existente pe piața respectivă. 

Nu degeaba se spune: ―ignoră prețurile, și nu vei avea profit; ignoră profiturile, și repede îți vei 

schimba ocupația‖. Dacă întreprinderea socială este un model funcțional, atunci scopurile 

profitului întreprinderii și cel al îndeplinirii misiunii sociale trebuie să fie egale ca prioritate.  

 

În ceea ce privește ideea că pot exista schimburi comerciale, însă întregul sau cel puțin 

majoritatea profitului trebuie reinvestit în misiunea socială mai degrabă decât distribuit 

shareholderilor (Bacq, 2011, 378), aici ar apărea două tipuri de probleme. În primul rând, 

antreprenorii și managerii nu ar mai avea motivația de a face profit și de a-și extinde 

operațiunile. Profitul nu apare de la sine, cum par a crede unii autori, ci este rezultatul eforturilor 

susținute un timp îndelungat. Chiar presupunând că antreprenorii și managerii ar fi motivați 

aprope exclusiv de altruism, abnegație și entuziasm, aceste impulsuri nu vor putea susține 

singure mai mult de șase luni de eforturi. Să presupunem că aceștia vor putea fi totuși motivați de 

o parte mai mică decât jumătate din profit. În acest caz, următorul nivel al problemei este că 

neputând vinde acțiuni sau obligațiuni (pentru că acestea nu vor fi atractive), întreprinderea 

socială nu ar avea acces la capital și, ca urmare, nu se va putea dezvolta. Această imposibilitate 

va duce în final la situația că rezultatele sociale ale întreprinderii sociale ar fi poate pure din 

punct de vedere moral, însă nesemnificative ca volum.  

 

În consecință, clauza nondistribuției profitului nu ar avea un raționament economic care să 

o fundamenteze. În cazul întreprinderilor sociale care acționează prin angajarea unor persoane 

aparținând grupurilor vulnerabile, ori prin vânzarea unor bunuri și produse la prețuri mai scăzute 

pentru anumite categorii avute în atenție, este evident că misiunea socială poate fi îndeplinită 

fără legătură cu profitul obținut, pentru că este anterioară acestuia. În cazul unor întreprinderi 

sociale de un tip mai apropiat carității (a căror misiune socială se realizează prin, să zicem, 

furnizarea unor programe de asistență), ar trebui să fie posibil ca o întreprindere socială să 

genereze suficient profit pentru ca atât misiunea sa socială să fie îndeplinită cât și acționarii să fie 

recompensați prin dividente, spre exemplu, într-o proporție de 50% din profit alocat pentru 

misiunea socială și ceilalți 50% alocați plății dividendelor. Acest lucru se întâmplă, de altfel, în 

unele cooperative, dar și într-o mare parte a cazurilor studiate în cap. 4. Un asemenea aranjament 

ar putea atrage investiții și capital – putem vedea, cum Bambus CO2 sau Latterie du Berger,  

spre exemplu, se bazează pe investitori. Mai mult decât atât, acest tip de aranjament care permite 
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dezvoltarea și poate face atractive investițiile în întreprinderile sociale ar asigura poate apariția 

întreprinderilor sociale atunci când este nevoie de ele – adică atunci când plouă, aidoma șoferilor 

UBER.   

Pe de altă parte, o proporție a reinvestirii sau nondistribuției obligatorii mai ridicată de atât – ca, 

spre exemplu, cea normată de legea română, care este de 90%-, pare a avea o justificare mai 

degrabă epistemică și morală. Pe baza acestor considerente, la nivelul teoretic, interpretăm 

clauza nondistribuției profitului drept un instrument epistemic care verifică scopul 

organizației.  

Clauza nondistribuției profitului are așadar un rol epistemic. Clauza punctează rolul social al 

organizației. Dacă o organizație are această clauză atunci este o întreprindere socială, dacă nu, 

este o întreprindere comercială. Este un element de verificare formală a scopului central al 

organizației și de distingere a întreprinderii sociale de întreprinderea comercială. Clauza 

nondistributivității profitului ne ajută să discernem organizațiile sociale de cele comerciale. În 

funcție de ea vedem dacă o organizație este o firmă sau un nonprofit. Pentru că, altfel, se pune 

întrebarea cum recunoaștem că o organizație are un scop social sau unul comercial? Este 

suficientă simpla declarație pe proprie răspundere a managementului organizației? Așa, clauza 

nondistributivității profitului ne permite să identificăm întreprinderile sociale.  

În această paradigmă pare mai plauzibil să acceptăm că o întreprinderea care investește o parte 

din profit în scopul social este socială, comparativ cu una care ar investi exclusiv în maximizarea 

profiturilor. Activitățile sociale sunt finanțate din profitul activităților comerciale. Atunci cum 

distingem dacă o entitate este sau nu întreprindere socială? La nivelul formal, clauza 

nondistribuției profitului ne poate spune despre o organizație dacă este o întreprindere socială 

sau nu. 

 

Democrația întreprinderii sociale  

 

O altă trăsătură a întreprinderii sociale este caracterul ei democratic. Două lucruri sunt relevante 

când vorbim de democrația antreprenoriatului social: 

a.) puterea de decizie nu depinde de aportul de capital; principiul decizional propus este: un om, 

un vot. Cu alte cuvinte, în întreprinderea socială, puterea de decizie nu depinde de capitalul  

investit.  

b.) natura participativă a întreprinderii sociale. Întreprinderea socială implică stakeholderii în 

activitatea sa, împuternicește stakeholderii, încurajează participarea lor activă. Cu alte cuvinte, în 

întreprinderea socială accentul cade pe stakeholderi, nu pe shareholderi. Întreprinderea socială ar 

avea această structură democratică participativă.   

Referindu-se la dimensiunile sociale ale inițiativelor întreprinderilor sociale cercetătorii EMES 

vorbesc de o putere de decizie care nu se bazează pe proprietatea de capital și de o natură 

participativă incluzând toate activitățile stakeholderilor (Bacq, 2011, 385). Observăm așadar că 

printre indicatorii întreprinderilor sociale EMES menționează: (a.) o putere de decizie care nu se 
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bazează pe proprietatea de capital; (b.) o natură participativă incluzând toate activitățile 

stakeholderilor.  

 

Într-un prim sens, este vorba despre democrație într-un sens restrâns, tehnic, care are legătură cu 

votul și votul egal. În celălalt vorbim de democrație în sensul mai larg de participare. 

Întreprinderea socială este o structură democratică pentru că stakeholderii participă, sunt 

implicați în deciziile și activitățile întreprinderii.  

 

A. Decizie democratică 

Logica comercială prescrie profitul,  distribuția dividendelor către acționari și structuri ierarhice 

de guvernare (Pache, 2012, 498). Primesc mai multe dividente cei care au mai multe acțiuni și 

are o putere de decizie mai mare cine investește mai mult capital. De aici, autorii se grăbesc 

uneori să deducă faptul că structura în firme este ierarhică, deși este des întâlnită situația în care 

participațiile acționarilor sunt egale, precum și firme profund descentralizate.  

 

În realitate, în interiorul firmelor nu se află nici ierarhii, nici democrații ori oligarhii, ci se află, 

de fapt, piețe interne ai căror producători, vânzători și consumatori sunt sau pot fi indivizi 

(angajați, acționari, manageri, specialiști, etc.), dar și departamente, filiale, birouri, etc. Firma, 

spune Williamson, este o rețea de contracte. Intercoordonarea operațională între acestea poate fi 

uneori bazată pe ierarhii iar alteori pe diverse alte mijloace și combinații de mijloace. Această 

idee importantă și contraintuitivă a fost adusă la lumină de către Oliver E. Williamson, laureat 

Nobel pentru economie, în mai multe lucrări ale sale (Williamson, 1975, 1985, 1989). Întrucât 

autorii din domeniul economiei sociale pornesc de la premisa ierarhiei firmelor și dorim să 

prezentăm aici ideile lor, vom mai repeta în secțiunea de față această eroare.  

 

Prin opoziție cu firma, se spune, structura întreprinderii sociale este mai egalitară, democratică, 

incluzivă, participativă. O structură inegalitară este aceea în care decizia depinde de capitalul 

deținut, tipică pentru organizațiile comerciale. În general, însă nu întotdeauna, întreprinderile 

sociale adoptă o guvernanță democratică și participativă (principiul un om, un vot și implicarea 

beneficiarilor, angajaților și clienților) (Noya, 2009, 1).  

 

Acționariatul firmelor este ierarhic, inegalitar. Pentru că cine are mai multe acțiuni, decide mai 

mult. În antreprenoriatul social, decizia este egală. Fiecare membru al conducerii -Adunare 

Generală sau Consiliu Director- are un vot egal cu al altor membrii ai conducerii. O întreprindere 

socială este așadar o structură democratică. Aici funcționează principiul un om, un vot. În 

întreprinderea socială procesul decizional şi orice distribuire a profiturilor sau a excedentelor 

între membri nu este direct legată de aportul de capital sau de cotizaţiile plătite de membri, 

fiecare dintre aceştia dispunând de un vot" (MM, 2013, 32).  

 

Teoretic, democrația în procesul de luare a deciziei se referă la regula "o persoană, un vot" ( și nu 

„o acțiune, un vot") sau cel puțin la o limită strictă asupra numărului de voturi per membru  

(Defourny, 1999, 17). Conform acestui principiu apartenența și implicarea în luarea deciziei nu 

depind prioritar de capitalul deținut, așa cum se întâmplă în întreprinderile tradiționale 

(Defourny, 1999, 17). Potrivit acestor autori, puterea de luare a deciziei în întreprinderea socială 

nu se bazează pe proprietatea de capital, ci pe principiul proprietății împărtășite și un membru, 

un vot (Defourny  2001; Lundström, 2014, 29). Nevoia pentru un proces democratic de luare a 

deciziei rezultă  din principiul „un membru, un vot" pentru cooperativă (Borzaga, 2001, 7). Deși 
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aceasta poate fi exprimată printr-o varietate de practici, regula „o acțiune, un vot‖ este clar 

exclusă și există limite stricte asupra numărului de voturi per membru în structura care deține 

puterea ultimă de luare a deciziei (Borzaga, 2001, 7).  

81% din formele de întreprindere socială din România au Consiliu de Administraţie (MM, 2010, 

92). Deciziile importante sunt luate în general de  Consiliul  de  Administraţie  şi  Adunarea  

Generală  a  Acţionarilor  şi  mai  puţin  de  angajaţi (MM, 2010, 92). Doar  o treime  din  

angajaţi  participă  la  luarea  tuturor  deciziilor  la  locul  de  muncă  şi  36%  nu  participă  sau 

participă la deciziile de o importanţă scăzută (34%) (MM, 2010, 92). Controlul, supervizarea şi 

auditul întreprinderii sociale sunt asigurate de Comisia de Cenzori şi de  Adunarea  Generală  a  

Acţionarilor (MM, 2010, 92).  Capitalul  întreprinderii  este  alcătuit  în  principal  din  cotizaţia 

membrilor  (53%)  şi  capital  privat  (18%) (MM, 2010, 92).  În  aproape  jumătate din cazuri, 

peste 80% din capitalul întreprinderii aparţine membrilor (MM, 2010, 92). Aproximativ aceleași 

considerații sunt valabile și studiile de caz analizate în ultimul capitol. 

Distincția shareholderi versus stakeholderi este relevantă pentru înțelegerea întreprinderii sociale. 

În companiile comerciale decizia depinde de proprietate, de acțiunile deținute. Cineva cu mai 

multe acțiuni are mai multe voturi, are o mai mare putere de decizie. O excepție la această regulă 

a întreprinderii sociale ar fi fundația. Sistemul  decizional  al  fundaţiilor  este  altul  decât  cel  

democratic,  bazat  pe sistemul „un membru, o voce", fundaţia funcţionând pe baza deciziilor 

membrilor fondatori şi nu ale adunării  generale,  ca  în  cazul  asociaţiei (MM, 2010, 40). Se 

crede însă că aceasta ar fi însă o  excepţie  provenită  din  natura  juridică  a fundaţiei şi întâlnită 

în multe state europene şi este acceptat unanim că nu exclude fundaţiile din cadrul economiei 

sociale (MM, 2010, 40). Așadar o regulă care încearcă să diferențieze economia socială este 

principiul "un om, un vot".  

Puterea de decizie este descentralizată de-a lungul organizației pentru a evita emergența 

controlului de către membrii individuali (Cafaggi, 2009, 33). În același timp se acordă atenție 

faptului că o pluralitate de interese să fie reprezentată în structura de guvernanță a organizației. 

Procesul de decizie este guvernat esențialmente de regula „un membru, un vot‖. Acesta rupe 

legătura între capital și control care caracterizează în general corporațiile pentru profit (Cafaggi, 

2009, 33).  

Obiecții  

O critică a acestei idei ar fi că deși pare o idee bună și una care este aplicată, de exemplu, în 

contextul special al obștilor, în care deținerile de proprietate sunt egale, acest principiu este unul 

mult prea inflexibil pentru a putea fi aplicat în toate cazurile economiei sociale. Modelul 

democratic de luare a deciziilor este frecvent întâlnit în cazul cooperativelor și asociațiilor. Chiar 

și între acestea, însă, există unele în care drepturile de decizie sunt diferențiate în funcție de 

aporturile individuale. Astfel, spre exemplu, composesoratele de pădure sunt organizate din 

punct de vedere decizional în funcție de suprafețele diferite deținute individual și care sunt puse 

împreună.   

Mai mult decât atât, o firmă listată la bursă are deseori chiar milioane de coproprietari. Luând ca 

exemplu ilustrativ cazul companiilor listate la bursă, ar fi desigur neproductiv și disfuncțional ca 

cineva care cumpără câteva acțiuni la Microsoft să aibă brusc aceași influență asupra companiei 

ca și Bill Gates, fondatorul acesteia.  
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Cea mai evidentă problemă cu aplicarea principiului „un om, un vot‖ este că organizațiile în 

cauză sunt aproape cu desăvârșire lipsite de accesul la capital și că, în cele mai multe cazuri, ele 

nu vor putea să crească. Întreprinderile sociale nu vor putea vinde o parte din deținere pentru 

capitalul necesar dezvoltării, așa cum fac start-up-urile de succes (adică cele pentru ale căror 

acțiuni există cerere), deoarece vor exista prea puțini investitori dispuși să piardă controlul 

asupra capitalului pe care îl expun riscurilor. Într-o întreprindere, investitorii riscă mult mai mult 

decât angajații, a căror expunere maximă este că pot pierde doar salariul aferent. Fluctuațiile 

(auto)încadrării juridice a Arbolange, spre exemplu, au fost cauzate de această dilemă. 

La această obiecție se poate eventual răspunde printr-o flexibilizare a normei în cauză, ca, de 

exemplu: întreprinderea socială presupune o putere de decizie care nu se bazează pe proprietatea 

de capital ci înseamnă „un membru, un vot" sau cel puțin o putere de vot care nu este distribuită 

în funcție de capitalul deținut (Borzaga, 2001, 17). Evident, proprietarii de capital sunt 

importanți (deși nu toate întreprinderile sociale au capital propriu), însă drepturile de luare a 

deciziei sunt împărțite cu alți stakeholderi  (Borzaga, 2001, 17-18). Totuși, deși prevede acest 

principiu ca atare, legea română evită să îl impună în cazul întreprinderilor sociale.  

O altă obiecție la democrația întreprinderii sociale ar fi că, dacă managerii trebuie să întrunească 

acordul majorității pentru orice își propun să facă, atunci ei s-ar transforma din manageri în 

politicieni: în loc de a-și petrece timpul și cheltui energia conducând, adică alocând cât mai 

eficient resurse limitate către scopuri concurente, ei își vor aloca timpul, eforturile și energiile lor 

limitate pentru a construi curente de opinii și coaliții majoritare, în dauna și cu costul eficienței. 

Aceasta este o problemă comună multor asociații din România.   

În sfârșit, o ultimă obiecție este că, de fapt, și întreprinderea socială este ierarhică. Principiul un 

om, un vot nu este strict aplicabil tuturor categoriilor de stakeholderi. Acesta este valabil doar 

pentru membrii organizației care compun Adunarea, Consiliul General. De exemplu, angajații nu 

au aceeași putere de decizie precum conducerea. Adunarea generală ar deține funcții similare cu 

acționarii cu cele mai multe acțiuni. Prin Adunarea Generală sau Consiliul Director am avea unii 

membrii ai organizației mai egali decât alții.  

În concluzie, principiul este inaplicabil stricto sensu. Atunci când este totuși aplicat, el tinde să 

scadă șansele de supraviețuire ale unei organizații (scopul instrumental numărul unu al acesteia). 

Din acest motiv nu vedem prea multe falanstere care să fi supraviețuit timpului. 

  

B. Participarea stakehoderilor 

Guvernarea întreprinderii sociale este democratică și prin aceea că stakeholderi sunt implicaţi în 

procesul de guvernare, în funcţie de interesele lor (Stănilă, 2013, 22). Pentru Defourny, „o 

natură  participatorie,  care implică  persoanele  afectate de activitate", este  unul dintre  criteriile  

sociale  implicite  fiecărei definiții a  întreprinderilor sociale: „Reprezentarea  şi  participarea  

clienților, orientarea  către  părțile interesate şi un stil democratic de conducere sunt caracteristici 

importante ale întreprinderilor sociale" (Nicolăescu, 2011, 30).  

 

O guvernanță multistakeholder permite identificarea nevoilor şi a resurselor locale şi oferirea 

soluţiilor optime de rezolvare a problemelor (Stănilă, 2013, 22). Întreprinderea socială este 

administrată într-o manieră deschisă și responsabilă și în particular implică angajații, 
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consumatorii și stakeholderii afectați de activitățile sale comerciale (CE, 2013, 3). Aici contrastul 

principal este între shareholderi și stakeholderi, între acționari și părți interesate. 

 

Guvernanța multistakeholder este un model de guvernare participativă care oferă posibilitatea 

actorilor locali să se implice în viaţa comunităţii şi în luarea deciziilor care îi afectează (Petrescu, 

2013, 54). Procesul de luare a deciziilor într-o întreprindere socială este democratic, fiecare 

membru având drept de vot care nu este stabilit în funcţie de capitalul subscris (Stănilă, 2013, 

22). Procesul  democratic  de  luare  a  deciziilor  în  formele  economiei sociale se bazează pe  

principiul  „un  om,  o voce", în sensul de „un om, un vot", în contrast cu „o acțiune, un vot" din 

formele economiei tradiţionale (MM, 2010, 24). Singurele forme de întreprindere socială care nu 

aderă la acest principiu sunt fundaţiile (MM, 2010, 24).  

Structura democratică este prezentă prin stakeholderi, prin implicarea acestora în activitatea 

întreprinderii sociale. Întreprinderile sociale se caracterizează printr-o implicare puternică a 

membrilor în managementul companiei și prin faptul că profitul nu este urmărit pentru a 

renumera capitalul shareholderilor (CE, 2015) – motiv pentru care aceștia nici nu vor prea investi 

în ele, am putea adăuga.  

 

De regulă aici este consemnat contrastul cu firmele, însă un aspect poate și mai important este 

superioritatea întreprinderilor sociale față de simpla filantropie. Beneficiarii întreprinderii 

sociale diferă major de subiecții pasivi ai carității organizațiilor filantropice sau de 

beneficiarii programelor de asistență socială ale statului. Antreprenoriatul social implica 

recipienții în program și în acest fel îi transformă în persoane active. Aceștia nu sunt pur și 

simplu subiecții pasivi ai carității. Întreprinderea socială împuternicește, implică stakeholderii. 

Întreprinderea socială este o modalitate care deseori cointeresează beneficiarii implicându-i în 

activitățile de producție.  

 

Întreprinderea socială implică activ stakeholderii în activitățile întreprinderii sociale. Fie că 

lucrează în întreprinderea socială, fie că sunt doar beneficiari, consumatorii ai bunurilor și 

serviciilor, stakeholderii întreprinderilor sociale sunt mult mai participativi decât beneficiarii 

filantropiei ori asistenței sociale. Întreprinderile sociale sunt organizații a căror guvernanță și 

structuri de proprietate se bazează în mod obișnuit pe participarea grupurilor de stakeholderi (de 

exemplu, angajați, utilizatori, clienți, grupuri din comunitatea locală,  investitori sociali)  sau prin 

reprezentanți sau directori  care controlează întreprinderea în numele unui grup mai mare de 

stakeholderi (Lasma, 2010, 262-263). Pentru Gregory Dees, antreprenorii sociali manifestă un 

puternic simț al responsabilității către constituenții deserviți și pentru rezultatele create 

(Boscheel, 2006, 360). Există mai multă responsabilitate față de utilizarea resurselor în 

întreprinderea socială față de nonprofiturile obișnuite. Structura întreprinderii sociale este una 

participativă.  

 

Obiecții  

Principala obiecție este că și consumatorul unei întreprinderi comerciale participă la activitățile 

firmei, are așadar un stake - o putere de decizie asupra a ceea ce este produs de către firmă, pe 

care și-o exprimă prin alegerea de a cumpăra sau nu un produs. Dacă un bun nu este cumpărat de 

consumatori, întreprinderea comercială riscă pierderi și faliment. De fapt, firmele care aplică 

modelul multistakeholder, care ascultă cu cea mai mare atenție dorințele și preferințele 

consumatorilor, sunt în general cele care au cel mai mult succes. Mijloacele lor sunt cercetările 

de piață, canalele de feedback, implicarea consumatorilor în testarea prototipurilor, dar mai ales 
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și mai ales, semnalele date de deciziile de cumpărare, ignorarea sau preferarea altor produse 

concurente, care sunt luate de către clienți. Denumirea acestei interacțiuni este „coproducție‖ (a 

bunului sau serviciului x sau y).  

Apoi, consumatorii pot să devină acționari cumpărând acțiuni în cutare sau cutare firmă, lucru 

prin care pot participa și mai mult la activitățile firmei.  

 

1.2.2. Paradigma rezultatelor sociale 

 

O altă cale de a defini antreprenoriatul social este prin rezultate: oricine creează valoare socială 

durabilă prin activități antreprenoriale este un antreprenor social; orice organizație care creează 

valoare socială este antreprenoriat social (Leadbeater, 2006, 241). Este o definiție mai largă 

pentru că ar include întreprinderile comerciale în sfera antreprenoriatului social. Firmele pot avea 

rezultate sociale. Aceste rezultate sunt obținute prin mijloace antreprenoriale. Prin urmare, 

firmele ar fi antreprenori sociali.  

De regulă, autorii din această paradigmă punctează limitările definiției prin scopuri a 

antreprenoriatului social. Ei aduc două tipuri de critici. Prima este aceea că nu se poate face o 

distincție relevantă între scopurile sociale și cele comerciale ale firmelor. A doua este că definiția 

antreprenoriatului prin scopuri ignoră rezultatele sociale ale firmelor. 

 

Cum înțelegem scopul social? 

 

Se pune întrebarea de ce este antreprenoriatul social social? Cel mai răspândit și intuitiv răspuns 

este că antreprenoriatul social este social pentru că are scopuri sociale. Problemele abordate de 

antreprenoriatul social sunt probleme sociale. Exemple de probleme sociale abordate de 

antreprenoriatul social sunt: sărăcia, șomajul, problemele legate de mediu, anumite probleme de 

sănătate, etc. Se poate cu ușurință observa că firmele, sau cel puțin o bună parte dintre ele, tind să 

acționeze în direcția rezolvării acestor probleme.  

 

Cea mai frecventă încercare de definire a întreprinderilor sociale este bazată pe diferențierea lor 

prin intermediul scopului social sau misiunii sociale pe care și-o asumă, în raport cu ceea ce se 

dorește a fi un tip generic de organizație pe care teoreticienii din domeniu îl denumesc 

„întreprinderea comercială" sau „întreprinderea capitalistă".  

 

În jurul acestei idei de bază, definițiile oferite variază prin diverse nuanțe sau grade. Potrivit unei 

definiţii a întreprinderii sociale aşa cum a fost propusă în Social Business Initiative a Comisiei 

Europene COM (2011): „o întreprindere socială este un operator în economia socială al cărui  

principal obiectiv este mai degrabă să aibǎ impact social decât să aducă profit proprietarilor sau 

acţionarilor" (IES, 2014, 9).  Întreprinderea socială operează prin furnizarea de bunuri şi servicii 

pentru piaţă într-o manieră antreprenorială şi inovativă şi îşi utilizează  profiturile în principal 

pentru a-şi atinge obiectivele sociale (IES, 2014, 9). Este condusă în mod responsabil şi deschis 

şi, în special, implică angajaţii, consumatorii şi stakeholderii afectaţi de activităţile sale 
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economice" (IES, 2014, 9). Similar, OECD definește întreprinderile sociale ca orice activitate 

privată condusă în interes public organizată cu o strategie antreprenorială, însă al cărei scop nu 

este maximizarea profitului, ci atingerea anumitor scopuri economice și sociale și care are 

capacitatea de a aduce soluții inovative la problemele sociale ale excluziunii și șomajului 

(OECD, 1999). Cele două definiții sintetizează cel mai bine întreaga clasă de definiții uzuale 

vehiculate de teoreticienii și practicienii economiei sociale.   

Aceste definiții încearcă să fie cât mai moderate și mai echilibrate. Ele suferă de imprecizia 

inerentă încercării de a defini o organizație prin scopurile sale. Se observă că orice firmă care nu 

are ca scop maximizarea profitului se înscrie ușor în cuprinsul lor. Problema epistemologică cu 

acest tip de definiții, bazate pe scopuri, este referința inaccesibilă cunoașterii. Astfel, cuvintele 

„obiectiv" sau „scop‖ din aceste definiții se pot referi în același timp la una dintre cele trei 

referințe de mai jos, la mai multe sau la toate acestea. Obiectivul sau scopul social se poate afla:  

 

A. În statutul sau în charta întreprinderii sociale. Această înțelegere a definiției, pe care o 

putem numi referința formală, nu ne asigură de realitatea urmăririi în practică a scopului 

sau obiectivului respectiv. 

 

B. În mintea antreprenorului social - ceea ce putem numi referința psihologică. Multe 

definiții doresc să distingă caracterul altruist al antreprenorilor sociali și să se bazeze pe 

acesta în a diferenția întreprinderile sociale. În realitate, însă, sufletul unui om este 

schimbător și dificil de cunoscut.  

 

C. În practică, adică în comportamentul trecut demonstrat, ceea ce putem denumi referința 

economică  sau praxeologică. Această referință este singura care are sens din punct de 

vedere economic și care se poate dovedi utilă. Demonstrația sa ar consta în existența unei 

serii rezonabil de lungi de rezultate sociale. Deși nu neapărat întotdeauna, această 

referință s-ar găsi deseori reflectată și în structura sau instituțiile interne ale organizației 

respective. Spre exemplu, ar exista departamente care se ocupă cu îndeplinirea misiunii 

sociale. Să notăm totodată că în acest fel nu putem cunoaște dacă o întreprindere este sau 

nu socială ab initio sau a priori, ci numai după un timp rezonabil (câțiva ani, probabil), în 

care ea să apuce să se stabilizeze și desfășoare.    

 

În mod necesar, toate definițiile bazate pe scop trebuie să cadă într-una sau mai multe dintre 

aceste posibile înțelegeri ale "scopului social". Cercetătorii domeniului sunt rareori expliciți în 

privința sensului în care înțeleg ei "scopul social". Cel mai adesea, ei gonflează în același timp 

două sau toate cele trei posibile sensuri, lucru care se află la originea confuziei caracteristice 

discuțiilor și scrierilor de specialitate precum și a încercărilor de legiferare.   

 

A. Scopul social înțeles în sens formal 

Se spune că misiunea este un criteriu fundamental pentru a distinge între antreprenoriatul social 

și cel comercial (Bacq, 2011, 378). Cu alte cuvinte, exprimarea formală a misiunii în charta 

organizației joacă un rol important în definițiile propuse și chiar un rol central într-unele dintre 

acestea.  
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Există mai multe probleme cu abordarea definiției prin scopul social. Două dintre acestea, și cele 

mai evidente, sunt că 1. un antreprenor poate afirma scopuri sociale, fără să creeze efectiv 

valoare socială și 2. pentru a crea valoare socială nu este necesar ca un antreprenor să trebuiască 

să afirme aceasta ca pe un scop explicit (Chambers, 2014, 9). Este și motivul pentru care autori 

ca Dacin, Dacin și Matear (2010) cred că multe întreprinderi lăudate în literatura 

antreprenoriatului social ar putea să apară la fel de bine în literatura antreprenoriatului social 

(Chambers, 2014, 9).  

 

A treia problemă este că gradul îndeplinirii misiunii sociale este strict legat de gradul îndeplinirii 

misiunii economice, așa încât nu se poate spune decât poate în sens strict metaforic că profitul 

este urmărit doar, sau „mai degrabă" pentru a avansa pe mai departe cauza, pentru a atinge 

scopul social. Având această a treia problemă în vedere, rezultă că atunci când un teoretician 

declară că „principala diferență față de antreprenoriatul normal nu este că ultimul ar fi a-social, ci 

mai degrabă că pentru antreprenorii sociali prioritatea este crearea de valoare socială, în timp ce 

valoarea economică nu este decât o condiție necesară pentru a asigura viabilitatea financiară" 

(Lepoutre, 2013, 794-795), autorul se referă „mai degrabă" la trăiri psihice decât la fenomene 

economice - perspectivă din care susținerea sa este lipsită de sens, deoarece gradele de 

îndeplinire ale celor două misiuni, cea economică și cea socială, sunt strict co-dependente și 

egale (v. secțiunea Oportunități din Cap. 3). Scopul social înțeles în sens psihic va fi discutat în 

continuare. 

 

B. Scopul social înțeles în sens psihologic. 

 

Un număr semnificativ de teoreticieni se concentrează pe sau adaugă o componentă psihologică 

înțelegerilor și definițiilor pe care le propun. Astfel, se spune uneori că diferența dintre 

antreprenoriatul social și cel comercial ține de motivația antreprenorului (Lasma, 2010, 262). 

„Antreprenorii tradiționali sunt motivați de creșterea venitului, cei sociali de altruism‖ (Lasma, 

2010, 262). Ori, în altă parte, se spune că „antreprenorii sociali creează valoare socială printr-un 

proces continuu de inovare și de valorificare de noi oportunităţi, punând pe primul loc beneficiul 

societăţii în detrimentul beneficiului propriu‖ (Orhei, 2007, 2). 

 

Încercările în această direcție au de întâmpinat două probleme insurmontabile.  

 

Prima este o problemă epistemologică, anume că preferințele individuale (dorințe, motivații – 

egoiste și altruiste-, nevoi psihice, etc.) nu pot fi realmente cunoscute din exterior, de către 

ceilalți. Iată din ce motiv știința economică a fost silită ca, în ultima sută de ani, să utilizeze 

modele comportamentale ca înlocuitor inevitabil: tocmai datorită imposibilității cunoașterii 

preferințelor reale ale indivizilor. Dintre aceste modele, cele mai cunoscute au devenit modelul 

actorului rațional și modelul raționalității limitate. Mai mult decât atât, uneori nici măcar 

subiectul însăși – purtătorul acestor preferințe – nu și le cunoaște cu adevărat. Să ne gândim doar 

cât de des ați întâlnit persoane care se comportă în moduri autocontradictorii.    

 

A doua este înțelegerea binară egoism-altruism. Această eroare se datorează suprasimplificării 

unei dimensiuni a comportamentului uman, care în realitate este un continuum între egoism pur, 

la o extremă, și altruism pur, la cealaltă. Ceea ce știm de fapt este că pot exista trei tipuri de 

comportamente aflate pe un continuum distribuit normal (gaussian): comportamentul altruist, 

comportamentul condițional și comportamentul egoist. Între cele două extreme există în realitate 

un spațiu amplu numit cooperare condițională. Strategia acestor indivizi, care sunt majoritari, 
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are la bază norma fundamentală a reciprocității. Distribuția indivizilor pe această dimensiune 

este una normală (gaussiană), ceea ce înseamnă că marea majoritate a oamenilor (90%) sunt 

cooperatori condiționali și numai 10% sunt egoiști sau altruiști puri (fiecare, a câte 5% din total). 

De asemenea, s-a mai arătat că clopotul lui Gauss își schimbă forma ca reacție adaptativă la 

evenimente sau procese externe, precum crize, războaie, dezastre, creștere economică, dezvoltare 

economică, dar și schimbări de idei (furtuni de preferințe sau schimbări de mode) – cu alte 

cuvinte, mase mari de oameni devin mai mult sau mai puțin egoiști/altruiști de la o perioadă la 

alta.  

 

Din aceste motive, literatura de specialitate dedicată antreprenoriatului social trebuie să 

abandoneze orice referințe la preferințele individuale, pentru a se putea păstra în limitele științei, 

respectiv în cele ale sferei lucrurilor care pot fi cunoscute. Afirmații precum "antreprenorii 

tradiționali sunt motivați de creșterea venitului, cei sociali de altruism (Lasma, 2010, 262)" sunt 

presupuneri care țin, în cel mai bun caz, de sfera magiei.  

În plus, dacă referința definițiilor se referă la comportamentul pur altruist, apare problema 

suplimentară că acest tip uman este caracterizat de slabe competențe antreprenoriale și 

manageriale. Dacă ea include și jumătatea condiționalilor dinspre altruist, rămâne problema că 

acest comportament este unul schimbător care răspunde circumstanțelor, putând evolua fie înspre 

egoism, fie înspre altruism. Fără a mai despica firul în patru, această posibilă referință a definiției 

prin scop este inutilizabilă deoarece bazele sale sunt fluide - nu putem cunoaște atât de bine sau 

atât de ușor sufletul omului. 

C. Scopul social înțeles în sens praxeologic sau definirea prin rezultate 

 

Dintre încercările de definire bazate pe scop, cea mai promițătoare este varianta praxeologică. 

Aceasta nu se raportează nici la declarații formale, nici la preferințe presupuse, ci avansează 

ideea teoretică extrem de importantă că scopurile oamenilor pot fi cunoscute numai și numai prin 

observarea comportamentului lor în timp pentru o perioadă suficient de lungă.  

 

Aplicând această idee de bază, scopul social real al antreprenorilor și întreprinderilor sociale este 

cel demonstrat prin comportamentele efective înregistrate și observate într-un timp suficient de 

îndelungat. În mod logic, această variantă este una și aceeași cu cea bazată pe rezultate (output), 

practica fiind singurul element cognoscibil care poate realmente demonstra scopul social. Unii 

teoreticieni au încercat să construiască pornind de la această perspectivă solidă a rezultatelor. Pe 

acest drum, ei au reușit să dezvolte metodologii și să realizeze măsurători de impact social, care 

au devenit din ce în ce mai fidele realității.  

 

Înainte de a continua demersul, să menționăm că cea mai mare parte a literaturii privind 

antreprenoriatul social și economia socială nu distinge între aceste trei sensuri diferite ale 

scopului. Ele cumulează mai multe sau toate aceste înțelesuri în același cuvânt. 

 

Un posibil răspuns la această obiecție a cunoașterii scopului ar putea fi clauza nondistribuției 

profitului și clauza democrației din întreprinderile sociale. Așa s-ar proba epistemologic puritatea 

intenției sociale. Cred despre cutare firmă că este întreprindere socială dacă distribuie cutare 

procent din profit și dacă toți sau cea mai mare parte a angajaților, clienților și beneficiarilor săi 

au drept de vot privind ceea ce ar trebui să facă managementul. Aceste două clauze, a 

nondistribuției profitului și a democrației interne, ar fi garanțiile scopului social al organizației.  
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Dacă am accepta această contraobiecție ar însemna că întreaga organizare impusă 

întreprinderilor sociale există doar pentru a se proba o intenție. Cu alte cuvinte, valoarea socială 

și binele social nu pot fi produse (într-o concentrație suficient de pură?) decât dacă organizația 

care le produce este un fel de falanster. Daraua ar fi, în acest caz, mult mai mare decât ocaua, iar 

eficiența pe termen lung (cantitatea și calitatea rezultatelor sociale raportate la valoarea 

resurselor cheltuite) ar fi una infimă. 

Prin urmare, respingem definirea antreprenoriatului social prin scop înțeles în sens formal, ca, 

spre exemplu, existența unei asemenea prevederi în statutul sau misiunea organizațiilor, ca fiind 

o irelevanță. În al doilea rând, respingem definirea antreprenoriatului social prin scop înțeles în 

sens psihologic, ca motivație sau dorință a antreprenorilor, pe considerentul că preferințele 

individuale nu pot fi cunoscute. În al treilea rând, menținem definirea antreprenoriatului social 

prin scop înțeles în sens praxeologic, sau, cu alte cuvinte, prin rezultate sociale revelate într-un 

timp suficient de îndelungat.  

 

Eliberați de o parte din balastul confuziei, vom continua pe mai departe discuția pornind de la a 

treia înțelegere a scopului social, una și aceeași cu rezultatele sociale și ne vom apleca asupra 

autorilor care propun o asemenea perspectivă.  

 

Rezultatele sociale ale firmelor 

 

O altă modalitate de a defini antreprenoriatul social este așadar prin rezultate: oricine creează 

valoare socială prin activități antreprenoriale este antreprenor social (Leadbeater, 2006, 241). 

Orice organizație care acționează antreprenorial pentru a crea valoare socială este un antreprenor 

social. Soluțiile organizaționale vor varia enorm în funcție de resursele și abilitățile disponibile. 

Ar fi greșit să asociem antreprenoriatul social cu un singur tip de organizație sau cu un unic 

sector din societate. 

 

O serie de obiecții la adresa definiției prin scop atrage atenția asupra rezultatelor sociale ale 

firmelor. Santos crede  că trebuie să abandonăm distincția tradițională dintre valoarea economică 

și socială care adesea este asociată cu definirea antreprenoriatului social (Santos, 2012, 337). Se 

argumentează în mod obișnuit că antreprenorii sociali  sunt antreprenori cu o misiune socială ca 

opusă motivației profitului. Pentru Santos, însă, orice creare de valoare economică este inerent 

socială. Invers, acțiunile care cresc valoarea economică de asemenea îmbunătățesc bunăstarea 

societății printr-o mai bună alocare a resurselor (Santos, 2012, 337).  

 

Distincția dintre antreprenoriatul social și cel comercial, cred unii cercetători, nu ar trebui să fie 

dihotomică, ci mai degrabă continuă (Bacq, 2011, 378). În schimb, ar trebui să ne concentrăm pe 

motivație și impact. Multe tipuri de organizații - publice, private, profituri, nonprofituri, 

voluntare, bazate pe membrii - pot genera valoare socială semnificativă. Antreprenoriatul social 

este o cale către crearea de valoare socială; poate avea loc în multe contexte și genera impact 

prin multe forme organizaționale (Leadbeater, 2006, 241). Preferința lui Leadbeater va fi pentru 

o definiție care ține cont atât de scopul social, cât și de rezultatele sociale  (Leadbeater, 2006, 

241).  

 

Însă, din ce în ce mai mult, antreprenorii sociali nu se mai limitează doar la organizațiile 

voluntare. Companiile private mari se implică în inovația socială prin parteneriat cu organizațiile 
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voluntare și printr-un rol crescut în furnizarea de educație și asigurări sociale. Companiile mari 

din sectorul privat vor descoperi că au nevoie de antreprenori care să pună împreună nevoile 

sociale și pe cele comerciale (Leadbeater, 1997, 12). Mai mult, pe măsură ce statul bunăstării 

devine mai descentralizat, odată cu răspândirea culturii contractului, rămâne mai mult spațiu 

pentru experimentare și diversitate (Leadbeater, 1997, 12). Pentru unii autori, antreprenoriatul 

social șterge granițele tradiționale dintre sectorul public și cel privat pe măsură ce oferă căi 

inovative de a rezolva probleme sociale (Ratten, 2011, 283). Găsim antreprenori sociali atât în 

sectorul nonprofit, în organizațiile guvernamentale, ca și în sectorul privat (Braun, 2009, 75).  

 

Atât statele, cât și companiile alimentează antreprenoriatul social prin formarea și promovarea 

programelor profit și nonprofit (Ratten, 2011, 283). Programele nonprofit sunt răspândite în 

inițiativele agențiilor guvernamentale care încurajează antreprenoriatul comunitar, ca, spre 

exemplu, băncile de dezvoltare comunitară. Programe pentru profit includ agenții ale comunității 

locale care încheie parteneriate cu firme locale, cum sunt de exemplu companiile distribuitoare 

de înghețată care angajează tineri defavorizați (Ratten, 2011, 283).  

 

O definiție mai largă este că activitățile inovative cu obiective sociale administrate de 

organizațiile non-profit sau de întreprinderile comerciale constituie antreprenoriat social 

(Faminow, 2009, 434). Această definiție permite „responsabilității sociale corporative" a 

întreprinderilor pentru profit să fie inclusă în sfera antreprenoriatului social (Faminow, 2009, 

434).  

 

Dar, mai ales, și activitățile principale ale firmelor pot avea rezultatele sociale. Antreprenoriatul 

comercial, tradițional are rezultate sociale. De exemplu, o firmă angajează oameni săraci sau are 

prețuri mici, îmbunătățind astfel nivelul de trai al populațiilor sărace. Dacă o întreprindere 

socială ar fi identificată exclusiv prin rezultatele sociale, atunci multe firme, dacă nu toate, sunt 

întreprinderi sociale. S-ar putea argumenta că orice activitatea antreprenorială contribuie la 

progresul societății prin crearea de locuri de muncă și întărirea economiile locale (Chambers, 

2014, 8).  

 

Revenind la exemplul telecomunicațiilor, dezvoltarea tehnologiei informațiilor a dus singură, în 

ultimii ani, la depășirea „diviziunii digitale‖ (digital divide), care era considerată o problemă 

socială și globală enormă în urmă cu nu mai mult de cinci ani. Astăzi s-a observat că tehnologia 

digitală de generație mai veche ajunge -prin revânzări succesive motivate de mici profituri- în 

țările aflate în curs de dezvoltare, unde continuă să își îndeplinească menirea inițială. Exact 

aceleași exemplare ale aparatelor care au creat diviziunea digitală sunt tocmai cele care o și 

elimină astăzi. 

 

Antreprenoriatul comercial nu se concentrează numai pe profit și ignoră, de exemplu, impactul 

social și de mediu (Chambers, 2014, 8). Boardman și McNeely (2013) se referă la exemplele 

Microsoft  Corporation și Grameen  Bank (Chambers, 2014, 8). Ambele funcționează pe profit și 

ambele au creat atât valoare economică, cât și socială. Percepțiile asupra lor sunt însă diferite. În 

timp ce prima este văzută în mod obișnuit ca întreprindere comercială, ultima este percepută ca 

întreprindere socială (Chambers, 2014, 8). Firmele private pot crea valoarea socială. Este și 

motivul pentru care autori ca Dacin,  Dacin și Matear  (2010)  cred că multe întreprinderi lăudate 

în literatura antreprenoriatului social ar putea să apară la fel de bine în literatura 

antreprenoriatului social (Chambers, 2014, 9).  
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În perspectiva centrată pe rezultate este mai puțin relevantă declarea formală a scopului decât 

rezultatele efective obținute. Un antreprenor poate afirma scopuri sociale, fără să creeze efectiv 

valoare socială și nu este necesar ca pentru a crea valoare socială un antreprenor trebuie să 

afirme aceasta ca pe un scop explicit (Chambers, 2014, 9). Răspunsul va fi iarăși că prioritară 

este motivația. Întreprinderile sociale pot avea scopul profitului, însă acesta nu este prioritar. 

Prioritar în întreprinderea socială este scopul social. Ca și întreprinderile comerciale adesea 

întreprinderile sociale pot adopta o formă organizațională pentru profit (Chambers, 2014, 9). 

Separația structurală a activităților pentru profit de cele nonprofit nu este un lucru neobișnuit 

printre întreprinderile comerciale (Chambers, 2014, 10).  

 

În contextul discuțiilor mai generale privind definiția antreprenoriatului social există o dezbatere 

dacă termenul antreprenoriat social este necesar (Volkmann, 2012, 13).  De exemplu, Schramm 

(2010) crede că "orice antreprenoriat este social" pentru că generează valoare economică și 

socială (slujbe și venituri din taxe) (Volkmann, 2012, 13). Motivația explicită a antreprenorului 

nu este necesară pentru crearea de valoare socială (Chambers, 2014, 7-8).  

 

Tradițional,  crearea de valoare socială a fost văzută ca inconsistentă sau chiar opusă diametral 

maximizării profitului, dar gândirea integrativă sugerează posibilitatea de a utiliza un obiectiv 

(i.e., profitul) ca un mijoc pentru a atinge un alt obiectiv - ca de exemplu, crearea de valoare 

socială (Miller, 2012, 625). Așadar, valoarea socială și valoarea economică pot fi văzute ca 

sprijinindu-se reciproc mai degrabă decât ca excluzându-se (Miller, 2012, 625).  

 

Inovațiile comerciale au un impact social major. Acest impact poate fi văzut în schimbările din 

comunități și grupurile sociale. Inovațiile comerciale pot avea un impact asupra modului în care 

oamenii interacționează, se angajează în societate și construiesc capital social, valoarea socială 

reflectând astfel efectele pozitive pentru indivizi, pentru comunități și pentru societate (Acs, 

2013, 787).   

 

Valoarea socială poate fi văzută la nivelul individual, spre exemplu, în beneficiul câștigat de 

cineva prin cumpărarea unei tehnologii noi, a unui medicament nou sau chiar dintr-un simplu 

drum la băcănie (Acs, 2013, 787). Un pericol este, așadar, că folosirea termenului social va 

diminua contribuția antreprenorilor tradiționali, adică activitatea oamenilor care întemeiază 

companii și le ridică la nivelul de scală (Schramm, 2010, 21). În mod obișnuit, acești 

antreprenori tradiționali creează mii de slujbe, îmbunătățesc calitatea bunurilor și serviciilor 

consumatorilor și cresc standardele de viață (Schramm, 2010, 21). De aceea, panteonul 

modelului de antreprenor social ar trebui să includă persoane ca Bill Gates (Schramm, 2010, 21). 

Distincția dintre antreprenoriatul social și cel comercial nu este dihotomică, ci mai degrabă 

conceptualizată ca un continuum între chestiunile pur sociale și cele pur economice (Austin, 

2006, 3). Activitatea caritabilă poate să reflecte realități economice, în timp ce activitatea 

economică poate genera valoare socială (Austin, 2006, 3). Pentru diverși autori nu este util să 

gândim antreprenoriatul social ca separat de cel comercial.  

 

Antreprenoriatul comercial poate fi responsabil social și etic în practică. În realitate, 

antreprenorii comerciali, urmărindu-și propriile interese, pot genera atât valoare economică, cât 

și socială. Profitul nu exclude sau anulează alte motive. De asemenea, valoarea economică poate 

fi tratată ca reflectând valoare socială, în funcție de context și efect (Acs, 2013, 787). Mai mult, 

putem observa că motivația explicită a antreprenorului nu este o condiție necesară pentru crearea 

de valoare socială  (Acs, 2013, 787). Un antrepreneur  poate afirma scopuri sociale fără însă a 
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crea valoare socială (Acs, 2013, 787). Nu există motive să credem că pentru a crea valoare 

socială, un antreprenor trebuie să afirme acest lucru ca pe un scop explicit (Acs, 2013, 787). 

Dacă antreprenorul creează valoare socială, atunci este antreprenoriat social. Întreprinderile 

sociale sunt adesea greu de diferențiat de întreprinderile comerciale, însă această distincție nu 

este întotdeauna utilă și necesară (Acs, 2013, 787). Un proprietar de magazin local care aduce 

bunuri într-un sat oferă ceva valoros și-și câștigă un nivel de trai făcând acest lucru. Această 

persoană nu este în mod necesar altruistă și nici nu trebuie să fie. În același timp, o companie 

mare de biotehnologie care inovează și salvează vieți oferă de asemenea beneficii importante. 

Este adevărat că pentru bani, la o valoare comercială. Totuși puțină lume va spune despre cutare 

comunitate că nu este într-o situație mai bună datorită eforturilor acestei firme (Acs, 2013, 787). 

Când un antreprenor creează valoare prin schimburi reciproc avantajoase și/sau inovație, banii 

sunt schimbați pentru ceva dorit de cumpărători. Avuția economică este creată în chip esențial 

simultan cu valoarea socială. Formulat altfel, când oamenii schimbă bani pentru ceva preferat, 

valoros pentru ei, este creată atât  valoare economică, cât și socială (Acs, 2013, 787). Așadar 

antreprenorii tradiționali creează valoare socială; o gândire unificatoare, integratoare sugerează 

posibilitatea folosirii unui obiectiv (profitul) ca un mijloc pentru a atinge un alt obiectiv (ca de 

exemplu, crearea de valoare socială). Valoarea socială și valoarea economică pot fi văzute ca 

sprijinindu-se reciproc mai degrabă decât ca excluzându-se (Miller, 2012, 625). 

 

Firmele servesc scopuri sociale. Orice firmă îndeplinește un scop social masiv prin aceea că ține 

niște oameni angajați, inclusiv antreprenorii, adică în afara șomajului. Continuând raționamentul, 

ce se întâmplă cu profitul proprietarilor și venitul angajaților în cazul oricărei companii sau firme 

din economie? Acestea sunt de fapt folosite mai departe pentru scopuri la fel de sociale, ele 

ducându-se fie în consum, de unde plătesc, mai departe, salariile personalului firmei care a 

produs bunul ori serviciul cumpărat, fie se duc în economisire, unde sunt împrumutați prin bănci 

sau investiți în mod direct pentru operațiunile altor antreprenori care deservesc, de fapt, alte 

scopuri sociale. Cu toate acestea, scopul lor principal rămâne profitul, iar rezultatele sociale sunt 

neintenționate sau intenționate în mod secundar. Însă profitul, la rândul său, provine din efectele 

sociale, din satisfacerea unor nevoi umane. De exemplu, o fabrică de textile dintr-o zonă săracă 

oferă locuri de muncă sau un supermarket are prețuri mici, ceea ce ajută consumatorii săraci.  

Pe scurt, dacă definim antreprenoriatul social nu atât prin scopul social, cât prin rezultate sociale, 

atunci și alte entități precum firmele pot fi considerate întreprinderi sociale. Însă, conform 

definiției EMES, acestea nu ar fi însă întreprinderi sociale, ci comerciale.  

Pentru unii autori antreprenori sociali pot fi așadar și statele sau companiile, nu doar organizațiile 

menționate de obicei în categoria întreprinderilor sociale. Treptat, antreprenorii sociali nu-i mai 

întâlnim doar în organizațiile nonprofit. Exemple de antreprenoriat social pot fi găsite în sectorul 

nonprofit, cel guvernamental sau cel de business (Robles, 2013b, 91; Braun, 2009, 75). În 

paradigma scopului actorii antreprenoriatului social sunt ONG-urile, cooperativele etc. Într-o altă 

perspectivă antreprenori sociali pot și statele sau multinaționalele. Antreprenoriatul social poate 

fi urmărit prin diverse vehicole. Antreprenoriatul și spiritul antreprenorial nu apare doar în firme, 

și, similar, antreprenoriatul social nu apare doar în întreprinderile sociale.  

Așadar rezultate sociale pot avea și întreprinderile tradiționale, prin efectele intenționate sau 

neintenționate ale activității lor principale (ultimele putând rezulta din urmărirea propriului 

interes și fiind distribuite social de „mâna invizibilă‖). Ba, mai mult, acestea pot avea chiar 
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misiuni sociale asumate, separate de activitatea principală. Este situația politicilor de 

responsabilitate socială corporatistă, a politicilor de CSR.  

 

1.3. Discuție concluzivă  

 

Până la acest punct am introdus cea mai mare parte a ideilor care pot fi desprinse din literatura de 

specialitate, scrisă de autori -teoreticieni și practicieni deopotrivă- privind antreprenoriatul social. 

Am recenzat această literatură urmărind să desprindem o înțelegere cât mai exactă a economiei 

sociale, antreprenoriatului social și întreprinderilor sociale.  

 

Am observat că literatura de specialitate se împarte în două paradigme sau perspective diferite, 

pe care le vom relua rezumativ aici.  

 

Primul set de opinii și autori, pe care l-am numit paradigma scopului social, încearcă să susțină 

existența unei diferențe relevante între antreprenoriatul social și cel economic, ori, în unele 

cazuri, chiar a unei divergențe sau antagonii fundamentale între antreprenoriatul social și 

antreprenoriatul economic. Pe această cale, ei contează pe o presupusă diferență de scop între 

cele două activități: antreprenoriatul economic ar fi orientat exclusiv de scopul maximizării 

profiturilor pentru acționari, în timp ce antreprenoriatul social ar fi orientat (exclusiv sau mai 

degrabă) de scopul social.  

 

Așa cum am arătat, scopul social poate fi înțeles în sens formal, în sens pshologic sau în sens 

praxeologic, ceea ce ridică mai multe probleme epistemologice care nu pot fi rezolvate decât de 

ultimul sens, cel praxeologic, sau al rezultatelor sociale.  

 

Al doilea set de opinii și autori propun integrarea celor două tipuri de antreprenoriat, pornind de 

la acceptarea faptului că scopul social se manifestă prin rezultatele sociale înregistrate în timp, și 

nicicum altfel. 

  

Raționând în sensul invers față de prima perspectivă, în paradigma rezultatelor sociale se 

argumentează că orice activitate antreprenorială contribuie la progresul societății prin crearea de 

locuri de muncă și întărirea economiile locale (Chambers, 2014, 8). Mai mult, antreprenoriatul 

comercial nu se concentrează numai pe profit și ignoră impactul social și de mediu al activităților 

sale. Boardman și  McNeely (2013) se referă la exemplele Microsoft  Corporation și Grameen  

Bank (Chambers, 2014, 8). Ambele funcționează pe profit și ambele au creat atât valoare 

economică, cât și socială, însă prima este văzută în mod obișnuit ca întreprindere comercială, 

ultima ca întreprindere socială (Chambers, 2014, 8). Acești cercetători sugerează că poate nu este 

util să vedem antreprenoriatul social ca separat de cel antreprenorial și că motivația explicită a 

antreprenorului nu este necesară pentru crearea de valoare socială (Chambers, 2014, 7-8). 

 

Există, așadar, o perspectiva divergentă și o perspectiva integrativă privind antreprenoriatul 

social.  

 

În concluzie, dăm dreptate celei de-a doua paradigme, cu mențiunea că antreprenoriatul social 

este un gen al speciei antreprenoriat economic, așa cum reiese și din secțiunea privind motivațiile 

și scopurile antreprenorilor. Premergător discuției cap. 3, să spunem deocamdată că diferențele 
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identificate includ în mod esențial urmărirea paralelă a două oportunități sau tipuri de 

oportunități diferite, una/unele socială/e și alta/altele economică/e.  

 

Cu punctul de plecare reprezentat de înțelegerea scopului social așa cum este acesta revelat în 

practică de rezultatele sociale ferm stabilit, ne putem concentra în continuare asupra elementelor 

comune celor două perspective: mijloacele antreprenoriale și evaluarea rezultatelor sociale.  

 

1.3.1. Mijloacele antreprenoriale  

 

Antreprenoriatul social este legat de activitatea antreprenorială cu toate elementele ei (folosirea 

resurselor în producție, instalarea proceselor de manufacturare, comportament de piață, 

competiție, viabilitatea financiară etc.), însă extinsă înspre rezolvarea de probleme sociale 

importante. O întreprindere este considerată socială când este implicată într-o activitate 

comercială cu un scop social (Pancenko, 2012, 181). Scopurile celor două tipuri de întreprinderi 

sunt diferite: antreprenoriatul social are explicit și central o misiune socială, în timp ce 

întreprinderea comercială are ca misiune obținerea profitului (Bacq, 2011, 378-379).  

Antreprenoriatul social foloseste principii de afaceri în vederea rezolvării unor probleme sociale 

(APSB, 2015). Antreprenoriatul social este activitatea unui antreprenor social, care derulează 

activităţi generatoare de profit pentru susţinerea unor cauze sociale (Orhei, 2007, 2). Pe lângă 

organizaţii non-profit, antreprenoriatul social include activităţi care au ca scop obţinerea de 

profit, cum ar fi bănci pentru dezvoltarea comunităţii și organizaţii ce îmbina elemente specifice 

sectorului de afaceri şi non-profit ca, de exemplu, adăposturi sociale care desfăşoară contra cost 

activităţi de recalificare profesionala și oferă locuri de muncă (Orhei, 2007, 2).  

Antreprenoriatul social reprezintă o inovație și pentru că termenul profit avea o conotație 

negativă în mediul ONG. Acum, însă, organizațiile nonprofit adoptă din ce în ce mai mult 

strategii, concepte și practici din lumea afacerilor (Dees, 2003, 17). Organizații  în care termeni 

ca marketing sau consumator aveau conotații negative, acum angajează specialiști în vânzări, își 

identifică piețele țintă, își segmentează consumatorii și dezvoltă strategii (Dees, 2003, 17). 

Instrumentele dezvoltate în lumea afacerilor sunt adoptate și adaptate de organizațiile non-profit. 

Pe măsură ce oamenii de afaceri de succes intră în acest domeniu, aducând aici abilitățile și 

veniturile lor, este de așteptat că această tendință să continue (Dees, 2003, 17).  

Pentru mai mulți cercetători antreprenoriatul înseamnă că se așteaptă o expunere la logica pieței 

pentru ca cineva să fie considerat antreprenor social (Lepoutre, 2013, 795). Că aceasta înseamnă 

sau nu obligația de venit câștigat în proporție de 100% de pe piață, totuși este unul dintre 

criteriile care par să întrunească consens (Lepoutre, 2013, 795). De exemplu, în Marea Britanie, 

potrivit legislației Companiei de Interes Comunitar, 50% din venitul total al întreprinderii sociale 

trebuie obținut din piață (Bacq, 2011, 392). Pentru unii cercetători și decidenți este foarte 

important venitul câștigat pentru ca o persoană să fie catalogată antreprenor social, în timp ce 

alții definesc antreprenoriatul social mai restrâns ca întreprinderi economic sustenabile care 

generează valoare socială, indiferent de unde vin aceste venituri (Lepoutre, 2013, 795). Așadar 

pentru unii teoreticieni, antreprenorii sociali trebuie să obțină venituri prin piață, prin schimburi 

comerciale, în timp ce pentru alții nu este necesar să fie așa.  
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Concluzia este că organizațiile din sectorul nonprofit nu trebuie să fie reticente la activitățile de 

producție și schimb. Activitățile comerciale și profitul aveau anterior o imagine negativă în 

mediul ONG. Care este justificarea acestei percepții ostile? Justificarea ar fi că există o opoziție, 

de ordin moral, între profit și scopul social. Cele două s-ar exclude: dacă urmăresc profitul, nu 

urmăresc scopuri sociale.  

 

Mari părți din ambele paradigme ale literaturii antreprenoriatului social vin să contrazică această 

teză. Profitul obținut în întreprinderea socială prin activitățile de producție și schimb face 

sustenabilă ajutorarea celorlalți. Acest profit poate fi și este folosit în mare parte în scopuri 

sociale. Profitul este compatibil cu ajutorarea semenilor, este o oportunitate socială. 

Antreprenoriatul social contribuie la schimbarea acestei mentalități ostile profitului în 

organizațiile nonprofit - am putea numi acest element de inovație ca inovația de finanțare, de 

accesare a resurselor.  

 

Această tendință este una foarte importantă, pentru întreprinderile sociale și mediul nonprofit 

deopotrivă. Pornind de la principii economice, economia socială poate fi revigorată (Mitra, 2011, 

36). Diminuarea dependenţei de granturi și donații se poate realiza prin dezvoltarea premiselor 

care permit auto-finanţarea din activităţi proprii (Mitra, 2011, 36).  

 

Odată cu antreprenoriatul social profitul devine dintr-un risc, o oportunitate. Firește, un ONG 

poate fi creativ în cautarea de donații, de subvenții, în activitatea de fundraising. Însă nu despre o 

astfel de creativitate este întreprinderea socială. Inovația de care se vorbește cel mai des în 

literatura antreprenoriatului social ține de activitățile comerciale ale întreprinderii sociale. 

Oportunitățile detectate de întreprinderile sociale sunt legate de activitățile comerciale. 

Finanțarea nouă vine din surse comerciale, din activități de producție și schimb. O întreprindere 

socială este comercială în gradul în care operează ca o afacere în felul cum își achiziționează 

resursele și distribuie bunurile și serviciile (Dees, 1998, 60).  

 

Trăsăturile cheie ale întreprinderii sociale sunt scopul social combinat cu spiritul antreprenorial 

din sectorul privat (Bibu, 2008, 78). Întreprinderile sociale pot fi descrise ca afaceri ghidate de 

misiune sau întreprinderi care-și măsoară succesul prin realizarea profitului și servirea binelui 

public (Smiddy, 2010, 4).  

Pornind de la această bază comună a celor două paradigme, ghidul de față a oferit la începutul 

capitolului cunoașterea generală relevantă desprinsă din studiul antreprenoriatului în ultimii 150 

de ani, de când acesta a devenit, într-un final, subiect de studiu al științei economice. De 

asemenea, capitolul următor va introduce principalele elemente ale cunoașterii practice, sau 

acționabile, în acest domeniu. Ele vor putea fi aprofundate prin studierea managementului, al 

cărui nivel de generalitate începe imediat sub antreprenoriat și care oferă o literatură deosebit de 

consistentă în toate disciplinele sale: management strategic, operațional, marketing, 

managementul resurselor umane, management financiar, conducerea organizațiilor și negociere, 

etc.  

 

 



 

48 

 

1.3.2. Evaluarea rezultatelor sociale 

 

Pentru unii autori,  întreprinderile sociale au scopuri ca furnizarea de servicii locale, crearea de 

locuri de muncă, oferirea de training, etc. Aceste scopuri sunt atinse prin, cel puțin în parte, 

angajarea în schimburi de piață (Dobele, 2011, 103). Aceasta înseamnă că o întreprindere socială 

este derulată ca o afacere obișnuită, însă are scopuri sociale (Dobele, 2011, 103). Întreprinderile 

sociale produc bunuri și servicii pentru piața obișnuită, dar în același timp rezolvă probleme 

sociale angajând oameni marginalizați anterior prin calificări insuficiente sau prinprobleme 

sociale ori profesionale (Pancenko, 2012, 181).  

Diferențierea prin scop va avea implicații inclusiv asupra evaluării celor două activități. În cazul 

întreprinderii economice valoarea este asociată în cea mai mare parte cu productivitatea şi 

profitul obţinut, în cel de-al doilea caz valoarea este asociată cu impactul social, anume cu 

rezultatele obţinute în efortul pentru soluţionarea problemelor sociale (Mitra, 2011, 35). 

Productivitatea nu este decât un ingredient în acest proces, nu un factor decisiv pentru crearea de 

valoare socială (Mitra, 2011, 35). Diferența de evaluare față de antreprenoriatul clasic, unde, 

spun acești autori, măsura succesului este dată de diferența dintre costuri și beneficii, este că în 

antreprenoriatul social evaluăm și rezolvarea sau ameliorarea problemelor sociale. 

Cu alte cuvinte, performanța unei întreprinderi sociale se măsoară pe două planuri. Primul este 

cel al afacerii pe care o desfășoară, domeniu în care indicatorii utilizați sunt cei uzuali folosiți de 

orice companie. Al doilea plan este cel social; aici este măsurat impactul social și eficiența 

realizării acestuia. Așa cum am arătat în secțiunea 1.1.3. de mai sus, cele două scopuri 

organizaționale (2. și 3.) sunt profund interdependente. 

În ultimii ani au fost dezvoltate din ce în ce mai mult o serie de metodologii detaliate care sunt 

dedicate măsurării impactului social și care pot fi folosite ori adaptate de la caz la caz. Acestea 

sunt deopotrivă utile organizațiilor nonprofit și programelor sociale implementate de companii 

(de tipul CSR). Potrivit lui Marc Epstein, unul dintre autorii importanți ai acestui domeniu (v. 

Epstein și Yuthas, 2014), tendința este ca performanțele sociale să fie din ce în ce mai fidel 

măsurate. Această tendință este încurajată de cei care fac donații către organizațiile nonprofit dar 

și de companiile care se implică în domeniul social. Ambele categorii de actori doresc să se 

convingă că ceea ce fac are un impact social real și o performanță similară celorlalte activități ale 

firmelor.   

O dificultate specială în ceea ce privește evaluarea rezultatelor sociale se ridică în cazul 

întreprinderilor sociale care acționează social prin angajarea preferențială a persoanelor 

aparținând unor categorii vulnerabile. Deoarece aici relația dintre profitul obținut și impactul 

social realizat este ocultată datorită integrării celor două în același proces (v. și Secțiunea 3.1.9. 

Resurse umane), metodologia de măsurare trebuie adaptată mult mai mult condițiilor particulare. 

O situație similare se remarcă și în studiile de caz prezentate în Cap. 4 – se observă că diferențele 

între cazuri în ceea ce privește activitățile dar și abordările (misiunile) lor sociale sunt prea mari 

pentru a putea fi folosită o metodologie unitară, motiv pentru care ea trebuie calibrată pentru 

fiecare caz în parte. 
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1.3.3. Actorii economiei sociale  

A devenit un loc comun în filosofia științei să spunem că vedem lucruri în funcție de uneltele 

conceptuale cu care operăm, că observațiile sunt dependente de teorie. Similar aici vom avea 

antreprenori sociali diferiți în funcție de paradigma cu care operăm.  

Din punct de vedere operațional, pentru toate scopurile practice, este suficient să redăm aici lista 

actorilor economiei sociale, așa cum este prevăzută de legea economiei sociale, aflată în curs de 

aprobare finală: 

„Art. 3. – (1) În sensul prezentei legi, întreprinderile sociale pot fi: 

a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind   

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;  

b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de  urgenţă a  Guvernului  nr.  

99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi  

completări  prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului  nr. 26/2000  cu  

privire  la  asociaţii şi fundaţii, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu  

modificările şi completările ulterioare;  

d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza  Legii  nr.  122/1996  

privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, 

republicată;  

e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi  funcţionează  în  baza  Legii  

nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

f) societăţile  agricole, care funcţionează    în    baza    Legii nr.  36/1991  privind  societăţile  

agricole  şi  alte  forme  de  asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;  

g) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi 

organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.  

 

(2) Pot fi întreprinderi sociale federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute la alin. (1).  

[…] 

Art. 8. Alin. (4) Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de 

înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii: a) acţionează în scop social şi/sau în 

interesul general al comunităţii; b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi 

rezervei statutare; c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai 

multe întreprinderi sociale; d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând 

niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 

la 8.‖ 

De aici rezultă că, potrivit legii, întreprinderile sociale pot fi toți actorii sectorului nonprofit 

(echivalat în genere cu economia socială dar mai puțin bisericile, cultele și sindicatele), dar sunt 

subclasa acestora formată din organizațiile care au solicitat și obținut atestatul de întreprindere 

socială emis de către un serviciu specializat al statului – compartimentele de economie socială 

prevăzute a exista în cadrul fiecărei agenții județene de ocupare a forței de muncă.  
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Acest atestat se va acorda pornind de la criteriile prevăzute în Art. 8 Alin. 4, care este redat mai 

sus și din care activitate în interesul general este definită (Art. 6 Alin. (1) ca: „orice activitate din 

domeniul economic, cultural-artistic, social, educaţional, ştiinţific, al sănătăţii, sportului, locuirii, 

protecţiei mediului, menţinerii tradiţiilor, al cărei scop final este îndeplinirea obiectivelor 

prevăzute la art. 5 alin. (2)‖, adică la: „a) consolidarea coeziunii economice şi sociale; b) 

ocuparea forţei de muncă; c) dezvoltarea serviciilor sociale‖.  Principiul organizării democratice 

este și acesta enunțat în textul legii dar nu ca și criteriu pentru obținerea atestatului. 

 

În ce măsură cele patru criterii ale acordării atestatului de întreprindere socială, prevăzute de art. 

8 alin. 4 reușesc să definească în mod relevant întreprinderile sociale, rămâne o chestiune de 

evaluare individuală. Un lucru poate fi cu siguranță spus, și anume că perspectiva legii elimină 

orice ambiguități și echivoc.  

 

Vom reveni la legislație în secțiunea dedicată din cap. 3. Rămânând deocamdată la planul non-

normativ, ajunși la finalul discuției teoretice și având acum instrumentele potrivite pentru 

demersul propus, putem acum oferi câte un răspuns celor două întrebări ridicate anterior: 

 

Prima dintre acestea era dacă diferențele specifice dintre întreprinderile sociale și celelalte 

întreprinderi sunt date de: scopurile acestora, de mijloacele pe care le angajează în 

urmărirea lor sau de rezultatele finale ale activității lor?  
 

Am văzut că cea mai frecventă încercare de a defini antreprenoriatul social este prin scopul 

social sau prin prioritatea scopului social. Am mai clarificat că acest scop poate fi înțeles în sens 

formal, psihologic sau praxeologic (manifestat prin rezultate) și am concluzionat că doar ultima 

sa înțelegere face referire la ceva indubitabil real și cogniscibil în același timp. Raționamentul 

nostru pare a fi confirmat și de lege, care prevede obligația întreprinderilor sociale în Art. 9 Alin. 

(1) Lit. C) „de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, 

raportul social anual privind activitatea desfăşurată şi situaţiile financiare anuale în Registrul 

unic de evidenţă a întreprinderilor sociale, prevăzut la art. 27.‖   
 

Am mai arătat că mijloacele antreprenoriale sunt comune întreprinderilor sociale și firmelor și, 

de altfel, majorității organizațiilor altele decât o parte a celor publice (de stat); cunoașterea 

acestor mijloace este derivată și adaptată din experiența sectorului privat, a firmelor sau 

corporațiilor care le-au pionierat anterior. Aceleași mijloace antreprenoriale și manageriale sunt 

aplicate din ce în ce mai mult în tot sectorul nonprofit (de la biserici la sindicate, ONGuri sau 

cooperative) precum și de către unele dintre organizațiile publice (de stat - centrale și locale 

deopotrivă).  

 

Din punct de vedere economic, așa cum a clarificat Elinor Ostrom în cartea sa, Guvernarea 

bunurilor comune (1990), economia socială cuprinde toate formele organizaționale „care nu sunt 

nici piață, nici stat‖ (Ostrom, 1990). În Guvernarea Bunurilor Comune și în multe alte lucrări ale 

sale, autoarea a arătat pe larg existența unei diversități fabuloase a formelor de autoorganizare. 

Aproape orice instituție imaginabilă (regulă, normă sau strategie împărtășită) a fost încercată 

cândva, undeva, sau este încă în vigoare. Cu certitudine, o mare parte dintre acestea au norme 

democratice și de utilizare a surplusului/profitului, dar ele nu încap în definițiile și principiile 

înguste vehiculate în literatura privind economia socială sau în textele legale ori oficiale din 

România și celelalte țări europene. Elinor Ostrom a avertizat pe larg, în aceeași carte, că 

diversitatea instituțională este enormă, că nu există panacee și că trebuie să rezistăm tentației de a 
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lucra cu paturi ale lui Procust ca instrumente de analiză, soluționare și normare. Dimpotrivă, a 

susținut același autor, organizațiile de toate felurile trebuie să aibă maxima libertate de a 

experimenta instituțional și de a se autoorganiza fără intervenții sau restricții dinafară, deoarece 

principala diferență dintre succesul și eșecul lor este reușita în a găsi, selecta și dezvolta cele mai 

adecvate instituții pentru cazul particular în care se găsește fiecare.  

  

Nu în ultimul rând, am arătat urmând paradigma rezultatelor sociale și oferind numeroase 

exemple că efectele sau rezultatele sociale ale firmelor sunt masive și că acestea nu pot fi, în 

niciun caz, ignorate.  

Iată deci cuprinderea economiei sociale potrivit legii din România, a paradigmei scopului social, 

respectiv a paradigmei rezultatelor sociale:  

 

 
 

 

O a doua întrebare teoretică, legată de prima, era dacă diferențele specifice identificate fac ca 

întreprinderile sociale să fie ceva calitativ diferit față de celelalte (adică să existe diferență 

sau diferențe de natură între ele) ori dacă este vorba despre diferențe cantitative între unele 

și altele (adică să existe diferențe de grad)? 

Cele mai pregnante diferențe identificate, în paradigma scopului social, sunt că întreprinderile 

sociale nu urmăresc profitul ca prioritate și nu îl distribuie acționarilor (sau îl distribuie doar în 

mod limitat) și că sunt organizate pe principii democratice.  

Faptul că rezultatele lor sociale sunt adresate persoanelor cu posibilități materiale reduse ori 

celor din grupuri vulnerabile nu constituie o diferență majoră față de companiile care oferă 

Economia socială, potrivit paradigmei rezultatelor 
sociale, cuprinde întregul sector nonprofit , întregul 
sector privat  și  întregul sector public (de stat) care 

are rezultate sociale. 

Economia socială, potrivit paradigmei scopului social, 
cuprinde întregul sector nonprofit: asociații, fundații, 

uniuni și federații ale acestora; cooperative 
(meșteșugărești, agricole inclusiv silvice și de pescuit, 

de credit, etc.) și organizații de reprezentare a acestora; 
Casele de Ajutor Reciproc (ale Pensionarilor, ale 

Salariaților) și organizații de reprezentare a acestora și 
societăți comerciale deținute de organizații ale 

economiei sociale (IES, 2014).

Întreprinderile sociale potrivit legii sunt 
actorii economiei sociale care pot fi 

atestate ca atare dacă a) acţionează în 
scop social şi/sau în interesul general al 
comunităţii; b) alocă minimum 90% din 

profitul realizat scopului social şi rezervei 
statutare; c) se obligă să transmită 

bunurile rămase în urma lichidării către 
una sau mai multe întreprinderi sociale; 
d) aplică principiul echităţii sociale faţă 

de angajaţi, asigurând niveluri de 
salarizare echitabile, între care nu pot 

exista diferenţe care să depăşească 
raportul de 1 la 8.” 
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produse low-cost sau specializate (de la minute gratis sau Skype ori zboruri ieftine la servicii 

precum scaune cu rotile, rampe, conținut Brille, produse ecologice, etc.).  

Prin consecință, măsurarea rezultatelor sociale, să zicem în ceea ce privește ameliorarea sărăciei 

pe glob, ar trebui să pună în balanță beneficiile pentru săraci aduse de convorbirile gratis ale 

Skype potrivit indicatorilor numărului persoanelor ajutate X măsurii în care au fost ajutate 

acestea cu, spre exemplu, numărul persoanelor ajutate de Grameen Bank X măsura în care au 

fost ajutate acestea. Faptul că Skype a înregistrat profit iar Grameen Bank nu a făcut-o nu are 

vreo importanță pentru cei ajutați. Doar din punctul de vedere al analizei economice am putea 

deduce, poate, că Skype a fost mai eficient în acest caz ipotetic.  

Se poate eventual spune că rezultatele întreprinderilor sociale sunt oarecum mai pure din punctul 

de vedere al intenției (altruismului și abnegației care le sunt atribuite în unele scrieri), dar 

motivația antreprenorului nu are, în sine, niciun impact asupra bunăstării beneficiarului. Acesta 

resimte schimbarea situației sale inițiale A cu situația sa mai bună, ulterioară efectului social, B. 

În această privință suntem de acord cu autorii paradigmei rezultatelor sociale care susțin că este 

vorba despre un continuum (și nu despre diferențe de natură, sau calitative) pe care pot fi plasate 

toate organizațiile existente, nonprofit, pentru profit sau publice (de stat), deopotrivă.  
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Cap. 2. Instrumente ale antreprenorului social 
 

Acest capitol oferă o colecție de instrumente de care antreprenorul social are nevoie pentru a-și 

administra organizația. Disciplinele specializate precum Economia Managerială, Finanțe și 

Strategii de Afaceri acoperă subiecte întinse și merită studiate în profunzime.  

Totuși este posibil să condensăm unele din intuițiile lor cheie într-un set de instrumente de bază 

care sunt axate pe îndeplinirea funcției antreprenoriale. Diferitele tipuri de antreprenoriat social 

vor necesita tipuri diferite de instrumente, însă unele instrumente sunt atât de centrale încât ne 

întoarcem la ele iarăși și iarăși. Aceste instrumente sunt atât de fundaționale încât sunt relevante 

deopotrivă pentru întreprinderile comerciale cât și pentru cele sociale. Aceste instrumente sunt 

deopotrivă aplicabile atât în cazul start up-urilor cât și al companiilor existente.  

În primul rând vom clarifica 8 principii cheie ale economiei manageriale. Vom fi foarte atenți la 

înțelegerea procesului creeării de valoare și identificării costurilor. Adesea antreprenorii au 

scopuri diverse iar cei sociali au priorități mai largi decât maximizarea profitului economic. Însă 

concentrarea pe valoare (economică ori socială) îți va asigură atingerea scopurilor iar 

optimizarea costurilor garantează utilizarea resurselor în modul cel mai eficient posibil.  

În al doilea rând vom oferi un ghid pas cu pas pentru citirea și înțelegerea situațiilor financiare. 

Ne vom concentra pe situațiile privind venitul și balanța contabilă pentru că aceste tehnici 

fundamentale de management financiar oferă o imagine clară asupra modului în care o 

organizație își utilizează resursele sale limitate, precum și asupra locurile în care rezidă valoarea.  

În al treilea rând vom vedea cum planul de afaceri poate conceptualiza scopul și direcția 

organizației. Vom lua în considerare felul în care trebuie abordate întrebările importante privind 

ceea ce cauți să realizezi și cum trebuie elaborat planul strategic care te va conduce acolo.  

 

2.1.  8 intuiții cheie din economia managerială1
 

 

Există mai multe concepte seminale în economia managerială care alimentează întregul câmp al 

managementului. Termeni ca ''stimulent'', ''valoare'', ''profit'' sunt folosiți deopotrivă de 

economiști și noneconomiști și uneori sunt îmbrățișați, alteori denigrați. Folosim însă acești 

termeni în același mod? Ce semnifică ei? Să considerăm 8 intuiții cheie din acest sector: 

 

1. Apreciază puterea stimulentelor 

Imaginează-ți că vrei să decizi dacă să porți sau nu o cască de protecție. Înțelepciunea 

convențională este că acestea sunt instrumente bune de siguranță pentru că salvează vieți. Firește, 

când cazi de pe o bicicletă, vrei să porți o cască. Căștile reduc severitatea leziunilor la cap. Însă 

este important să recunoaștem că riscul vătămării este un cost pentru mersul pe bicicletă. Întrucât 

casca reduce acest cost te încurajează să asumi mai multe riscuri. Aceasta conduce la 

convingerea contraintuitivă că purtatul căștilor ar putea crește leziunile la cap.  

                                                 
1
 Părți din acest capitol se bazează pe Evans, Anthony J., 2014, Markets for Managers: A 

Managerial Economics Primer, Wiley. 
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Aceasta este o chestiune empirică - este creșterea de risc anulată de protecția suplimentară? 

Creșterea frecvenței accidentelor depășește gravitatea mai mică a accidentului? 

Te-ai putea întreba dacă accidentele sunt cauzate de biciclist sau de alți utilizatori ai drumului. 

Însă atunci problema devine cum o cască de protecție le afectează stimulentele. Purtatul unei 

căști reduce costurile șoferului în a cauza un accident. Așa că n-ar trebui să fii surprins că șoferii 

sunt mult mai puțin chibzuiți lângă cicliști cu căști față de cei fără. Încă o dată, stimulentele 

contează.  

Nu putem prezice întotdeauna cu exactitate cum se va schimba comportamentul când se schimbă 

stimulentele. În 1998 un centru de îngrijire israelian a decis o amendă pentru părinții care 

întârziau. Crescând costurile întârzierilor, se așteptau să le reducă. În realitate numărul acestora 

s-a dublat. Aceasta nu înseamnă că stimulentele nu contează pentru că amenda a generat o 

schimbare în comportament. Întrebare este cum a afectat stimulentele.  

Este posibil că exista o normă că părinții se simt vinovați dacă întârzie. Este posibil ca 

introducerea amenzii să fi eliminat acesta sentiment de vină și așa să fi redus per total costurile 

întârzierii. Poate această situație arată că stimulentele nu sunt totdeauna financiare. Sau poate 

arată că amenda era prea mică și ar trebui crescută. Ceea ce arată clar este că oamenii răspund 

predictibil la stimulente așa cum le înțeleg ei.  

Puțini dintre noi sunt motivați numai de bani. Ca un exercițiu simplu imaginează-ți că oferi 

angajaților tăi o alegere între următoarele recompense: 

a. Timp liber 

b. Recunoaștere și laudă socială  

c. Bani 

d. Promovare 

Poți să încerci după să vezi care este valoarea relativă a fiecăreia. Banii nu sunt singura motivație 

și în multe cazuri nu este nici măcar una majoră. Oferirea de autonomie, camaraderie sau status 

poate fi mai importantă însă tocmai pentru faptul că suntem motivați de lucruri diferite este 

important să găsim un element comun. Și chiar dacă oamenii nu țin cont de considerații 

monetare, ei compară totuși costurile cu beneficiile. De aceea pentru a schimba comportamente 

trebuie să schimbi ceea ce este în propriul interes al oamenilor - adică ete nevoie de schimbarea 

stimulentelor.  

 

Activitate:  

Ce te motivează? 

Poți da exemple de situații în care ai stimulat comportamente riscante?   

 

2. Dezvoltarea unui proces de cunoaștere 

Unul din motivele pentru care Charles Dickens a scris cărți atât de lungi era că era plătit la 

numărul de pagini. Acțiunile sale nu trebuie să surprindă. El răspundea pur și simplu la 

stimulente. Însă de ce era stimulat să scrie o mulțime de pagini? Motivul este că poate fi dificil 

de măsurat performanța. Cum putem spune că un autor face o treabă bună sau nu? O cale relativ 

ușoară a fost găsirea unui criteriu obiectiv pentru a măsura outputul. Numărul  de pagini este 

ușor de numărat. Problema este că nu duce necesar la o calitate mai bună a scrisului. De câte ori 
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asignăm un standard, stimulăm realizarea acelui standard. De aceea devine foarte important să ne 

întrebăm dacă standardul este un indicator adecvat a lucrurilor de care suntem interesați.   

Pentru întreprinderile comerciale profitabilitatea oferă acest standard. Există pericolul să fii 

ghidat de activități nesustenabile sau de pericolul unei contabilități incorecte. Însă, cel puțin în 

principiu, poți măsura în mod direct crearea de valoare. Pe măsură ce ne îndepărtăm de 

întreprinderea comercială este mai greu de găsit un asemenea standard. Totuși ne putem gândi la 

unele implicații ale unui proces de cunoaștere: 

- Garantarea dobândirii efective a cunoașterii.  

- Măsoară productivitatea acolo unde este posibil.  

- Împărtășește cunoaștere cu colegii prin dialog constructiv.  

Când vorbim despre cum organizațiile ''împărtășesc cunoaștere'' aceasta poate da impresia că un 

proces de cunoaștere este unul în care informația este efectiv împărtășită. Acest lucru este 

important și arată de ce canalele deschise de comunicare sunt cruciale pentru ca o organizație să 

învețe și să se corecteze. Ideal ar exista o abordare deschisă a măsurării și o capacitate de a 

provoca procedurile independent de ierarhie.  

Un instrument de a crește comunicarea este ''5 De ce-uri''. Când este descoperită o problemă, 

prima întrebare ar trebui să fie: ''de ce?''. De obicei primul răspuns oferă mai multe detalii despre 

problemă fără însă a ajuta în mod necesar la înțelegerea ei. Așa că ar trebui urmată de un ''de ce?'' 

adițional. În momentul în care ajungi la al cincilea "de ce" trebuie să fi ajuns la cauza 

fundamentală a problemei. Acest demers ar trebui să conducă la identificarea unui proces care 

poate fi îmbunătățit și ar putea identifica o neglijență sau eroare managerială. Însă poate arăta că 

sursa evidentă a erorii este de fapt doar simptomul unei probleme mai mari.  

Totuși există un pericol în sprijinirea pe comunicare pentru că aceasta se bazează pe 

interacțiunea umană și suferă de ciocniri de personalitate și de trăsăturile comportamentale care 

însoțesc adesea situațiile interpersonale. Un proces de cunoaștere efectiv merge dincolo de 

îmbunătățirea fluxurilor informaționale, prin instalarea de sisteme. Acolo unde este posibil, acest 

proces de cunoaștere poate încorpora sistemul de prețuri via piețele interne și identificarea 

centrelor de profit. Adesea, el se va baza pe identificarea de standarde potrivite.  

Chiar dacă un standard adecvat a fost descoperit, poate fi totuși dificil să atribuim succesul sau 

eșecul deciziilor individuale. O opțiune este analiza de cohortă. Aceasta implică împărțirea 

consumatorilor în grupuri separate (o ''cohortă'') care interacționează independent cu produsul 

tău. În loc să urmărești câte vânzări faci per ansamblu (care este un standard brut), vrei să vezi 

câte vinzi cliențior care au venit de site-ul tău de pe Twitter (cohorta 1), Facebook (cohorta 2) 

etc.  

O altă opțiune este folosirea experimentelor divizive. Aici consumatori sunt împărțiți în două 

grupuri aleatoare și un produs ușor diferențiat este oferit fiecăruia. Dacă vrei să vezi dacă noua 

trăsătură este valorizată ofer-o la 50% dintre consumatori și oferă versiuna originală la restul de 

50%. Teste statistice ne vor ajuta să stabilim dacă este o schimbare semnificativă în cerere.  

 

Activitate: 

Cum monitorizezi performanța? Ce stimulente generează această monitorizare? Este 

adecvată?  
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Gândește-te la o problemă. Este o problemă specială sau una sistemică? Este o soluție să 

punem oamenii ă urmărească procesul sau să-l îmbunătățească? 

Gândește-te la un rezultat slab. Identifică decidentul. Au dispus de informația de care 

aveau nevoie? Au avut stimulentul potrivit? Cum poți îmbunătăți procesul de cunoaștere 

sau sistemul de stimulente pentru a preveni reapariția acestor erori?  

Poți face o analiză tip cohortă? Poți face experimente divizive?   

 

Putem de asemenea urmări cum interacționează activitățile organizației cu o comunitate mai 

largă. Când valoarea creată de o organizație este mai mare decât costurile resurselor folosite, este 

creat profitul. Acest ''profit'' poate fi financiar - poate fi monetizat și captat de firmă. Sau poate 

face parte din profitul social care se dispersează în comunitatea care-l folosește.  

În timp ce piețele ''libere'' idealizate din manuale oferă semnale clare a ceea ce constituie profitul, 

în lumea reală acest semnal poate fi distorsionat și uneori poate fi complet absent. Totuși, este 

nevoie să ne asigurăm că valoarea este mai mare decât costurile și acest obiectiv important 

necesită o înțelegere clară despre cum este creată valoarea și cum să găsim costurile.  

 

3. Concentrarea pe crearea de valoare. 

Economia ne învață că valoarea este subiectivă și că provine din ameliorarea nevoilor presante.  

Pentru că avem nevoi diferite, valorizăm lucrurile diferit. De aceea este foarte important să 

respingem distincția dintre „produse'' și „servicii''. Valoarea unui produs provine din serviciul 

furnizat, nu din produsul în sine. De aceea să ne concentrăm pe furnizarea de servicii. De 

exemplu, să ne gândim la valoarea creată de McDonalds. Te-ai putea gândi că produsul vândut  

de ei este un Big Mac. Însă serviciul oferit este ameliorarea foamei. Valorizăm un Big Mac 

pentru că ne ameliorează foamea. Acesta satisface o nevoie. Și întrucât nevoile noastre sunt 

diverse, unii dintre noi vor valoriza un Big Mac mai mult decât alte lucruri. Dacă ești vegetarian, 

poți să nu-l valorizezi deloc.  

Însă există un aspect mai profund aici. În 2004 am petrecut vara în București și mergeam în mod 

regulat la McDonalds pentru că era unul dintre puținele locuri care accepta bancnote mari. 

Serviciul oferit era, așadar, de tip bancar. Când vizitez casa părinților mei din Franța, merg la 

McDonalds-ul lor local la fiecare două zile. Aceasta pentru că este singurul loc pe o rază de 3 

kilometri care are internet wireless gratuit. Serviciul oferit era accesul la internet. Când folosesc 

McDonalds-ul meu local din Anglia o fac pentru cafeaua de la Drive Thru. Serviciul oferit este 

abilitatea de a obține cafea fără să trebuiască să opresc mașina și să iau cu mine cei doi copii ai 

mei. McDonalds-urile satisfac o colecție diversă din nevoile mele presante printr-o varietate de 

servicii diferite.  

Antreprenoriatul este despre anticiparea acelor mănunchiuri de servicii care satisfac nevoi 

multiple. Și pentru că noi rareori înțelegem însăși nevoile noastre presante, antreprenoriatul este 

despre anticiparea nevoilor nearticulate! După Eric Ries, "trebuie să învățăm ce vor cu adevărat 

consumatorii, nu ceea ce spun că vor sau ceea ce credem noi că ar trebui să vrea" (Ries, 2011, 

38). Însă aceasta nu înseamnă că urmăm orb clienții:  

"sarcina noastră a fost să găsim o sinteză între viziunea noastră și ceea ce consumatorii ar 

accepta; nu a fost să capitulăm la ceea ce clienții sau să spunem clienților ce trebuie să 

vrea" (Ries, 2011, 50). 
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Punerea problemei în termenii oferirii de servicii către clienți mai degrabă decât percepția 

tradițională că ceea ce oferim sunt produse are implicații importante asupra inovației, marketing-

ului și strategiei.  

Dacă gândești în termeni de produs atunci inovația înseamnă îmbunătățirea produsului. Însă 

pericolul aici este că sfârșești prin a face ajustări minore la ceva pe care nimeni nu-l mai vrea. 

Dacă gândești în termeni de servicii, te întrebi: "cum pot face o treabă mai bună pentru 

satisfacerea clienților mei?" În loc să cârpești cu un cârnăcior adițional sau un tip diferit de 

brânză, vei descoperi că dorința clienților este satisfacerea foamei simultan cu verificarea 

emailurilor. Așa inovezi adăugând wireless gratuit. Similar, dacă gândești în termeni de produs, 

atunci marketingul înseamnă explicarea calităților. Dacă gândești în termeni de servicii, vei 

insista pe beneficii. Nu descrie produsul fizic, ci explică cum va satisface nevoile clienților. În 

multe cazuri pot fi nevoi pe care clientul nu realiza că le are.  

În sfârșit, dacă gândești în termeni de produs, atunci competitorii tăi sunt companii care fac un 

produs similar. În cazul McDonalds, acesta este Burger King. Însă dacă gândești în termeni de 

servicii competitorii tăi sunt toate companiile care încearcă să satisfacă aceleași nevoi ca tine. 

Pentru McDonalds, aceasta înseamnă că sunt în competiție cu Societie Generale, internet café-ul 

local și stația de benzină.  

Activitate: Scrie o listă cu produsele organizației tale. Ce servicii oferă (de exemplu, care 

este nevoia presantă satisfăcută)?)  

Cum poți inova? Cum poți marketiza? Care sunt competitorii tăi? Unde sunt sursele 

potențiale de competiție?  

 

4. Adaptează oferta clientului  

Pentru că au nevoi diferite, clienții vor valoriza diferit serviciile oferite de tine. Discriminarea 

prin preț perfectă apare când o companie pune un preț unic pentru fiecare client. Scopul este 

generarea de venit cât mai mult posibil prin extragerea maximului pe care clientul este capabil 

să-l plătească. Chiar dacă ai o întreprindere necomercială, este probabil să primești ceva în 

schimb pentru eforturile tale. Oricum, vei întâlni tehnici de preț când interacționezi cu furnizorii 

și alte organizații, așa că este important să le înțelegi.  

Problema cu discriminarea de preț perfectă este că nu știm niciodată cât de mult este dispus să 

plătească cineva, iar negocierea interpersonală consumă timp. O alternativă este împărțirea 

clienților în grupuri diferite (de exemplu un grup care are o disponibilitate înaltă de a plăti și un 

grup care are una scăzută) și să pui prețuri diferite pentru cele două grupuri.  

Mormântul lui Humayun este un palat în India care cere 20 de rupii cetățenilor indieni și 300 

străinilor. Aceasta este rațional pentru că naționalitatea vizitatorului este o aproximare rezonabilă 

a disponibilității de plată. Dacă Mormântul ar fi cerut tuturor 300 de rupii, ar fi pierdut vizitatorii 

indieni. Dacă ar fi cerut 20 de rupii tuturor, ar fi pierdut veniturile suplimentare de la turiști. O 

altă modalitate de a gândi despre aceasta este că localnicii au o elasticitate la preț mai mare - 

adică cererea lor de bilete răspunde în mai mare măsură schimbărilor în prețuri decât cererea 

turiștilor. Dacă grupurile sunt ușor de clasificat (alte grupuri ușor de verificat sunt studenții, 

vârstnicii etc) și nu revând (de exemplu, nu vrei ca tichetele să fie cumpărate de localnici și 

vândute apoi străinilor), atunci această discriminare directă de preț este o tehnică eficientă.  

Este unul din motivele pentru care călătoria cu avionul a devenit atât de accesibilă. Anterior 

liniile aeriene cereau un singur preț pentru bilet, care însă era prea scump pentru mulți oameni cu 
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venituri mici. Acum diferite forme de discriminare prin preț înseamnă că oameni care sunt 

sensibili la preț pot plăti mai puțin decât cei care nu sunt. Dacă este dificilă împărțirea clienților 

în grupuri, firmele pot totuși utiliza discriminarea de preț indirectă. Aceasta apare când clienții cu 

disponibilitate înaltă de plată obțin produsul la un preț mai mic, însă impui un mic cost pentru a-i 

descuraja să facă acest lucru. O tehnică simplă ca folosirea unui semn care spune ''întreabă-ne 

despre ofertele noastre speciale!'' poate fi un obstacol mic pentru revelarea identității celor 

sensibili la preț, însă suficient de mare pentru ca aceia insensibili la preț să plătească prețul întreg 

pentru că întreabă.  

Activitate: Ceri un preț pentru serviciile tale? Este același preț pentru toți clienții? Cum 

poți cere prețuri diferite la clienți diferiți pentru același produs?  

 

5. Caută costurile ascunse  

Să presupunem că am 3 bancnote:  

      -   100 Lei 

- 50 Lei 

- 10 Lei 

Care este costul să iau 50 Lei? Ai putea crede că 0 pentru că alegerea este gratis. Însă economia 

ne spune: costul unei acțiuni nu este prețul pre care trebuie să-l plătim, ci valoarea acțiunii lăsată 

deoparte. În acest caz, următoarea cea mai bună alternativă este bancnota de 100 de lei. Ceea ce 

apare ca o situație profitabilă (de exemplu generarea unui venit de 50 de lei fără cheltuieli 

suplimentare) este, în realitate, o pierdere de 50 de lei (adică diferența dintre venit și cost).  

Dacă aceasta este o corporație care urmărește profitul, va apărea că a făcut un profit și că trebuie 

să plătească taxe pe ''profit''. Însă în termeni economici, compania a avut de fapt o pierdere. Nu a 

utilizat resursele cel mai eficient posibil. Companiile pot petrece mult timp luând bancnote de 50 

de lei și felicitându-se pentru realizările lor. Însă dacă vrei să-ți crești resursele și să le utilizezi 

pe cât de eficient posibil, trebuie să urmărești costurile ascunse. Trebuie să spui: ''stai!'' De ce lași 

bancnota de 100 de lei pe masă? 

Unele organizații concentrează procesele lor de cunoaștere în încercarea de a descoperi aceste 

costuri ascunse. Ele se vor întreba constant care este următoarea cea mai bună alternativă pentru 

acțiune și vor utiliza piețele lor interne pentru a o descoperi. Este posibil să fie mai ușor de 

descoperit costurile ascunse într-o întreprindere comercială pentru că acestea sunt deja folosite în 

sistemele de piață.  

Însă este mult mai important pentru nonprofituri să urmărească costurile ascunse. Dacă acestea 

nu sunt descoperite, ele consumă resurse și previn realizarea misiunii. Una din cele mai mari 

probleme cu care se poate confrunta o organizație este lipsa de concentrare pe activitățile ei cele 

mai productive. Și membrii organizației trebuie să rămână vigilenți privind costurile de 

oportunitate ale distragerilor. A fi capabil să refuzi oportunități și să spui ''nu'' este o abilitate 

importantă (în special după ce ai spus deja da!). Stai concentrat și fii conștient la distragerea 

atenției. Aceasta este mult mai important în stadiile timpurii ale întreprinderii, când încă încerci 

să înveți despre valoarea serviciilor furnizate. Bill Buttler, șeful companiei de construcții W.L. 

Butler Construction spune că ''a parcurs drumul de la a-și asuma orice sarcină la a chestiona orice 

sarcină'' (Burlingham, 2005: 29). Activitatea poate fi inamicul productivității. Adesea petrecem 

mult timp în întâlniri și acestea pot părea neproductive; astfel de ineficiențe se întâmplă pentru că 

rareori confruntăm costurile.  
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Este dificil să știm care este următoarea cea mai bună alternativă unei întâlniri și ce ar fi putut 

face angajații cu timpul lor. Însă o cale simplă de a estima valoarea timpului lor este salariul. 

Există o aplicație iPhone care-ți permite să introduci ca input salariile tuturor participanților la o 

întâlnire și care apoi monitorizează costurile ''implicite''. Este greu de știut dacă o întâlnire 

creează mai multă valoare decât costă dacă nu știm care sunt costurile.  

În Castelul Peleș din Sinaia putem vedea camera în lucra Regele Ferdinand I. El avea un birou de 

stat în picioare pentru că ura întâlnirile și știa că dacă le va conduce în picioare ele se vor termina 

mai repede. Făcând costurile mai tangibile, decizia poate fi îmbunătățită.    

Organizațiile vorbesc adesea despre dorința de a ''tăia costurile'' însă aceasta poate fi o greșeală. 

Costurile sunt semnale importante care ne ajută să vedem dacă există raritate de resurse. Scopul 

ar trebui să fie descoperirea costurilor și optimizarea lor. Ceea ce trebuie să elimini este risipa.  

Activitate: Fă o listă de activități realizate recent de organizația ta. Care este următoarea 

cea mai bună alternativă? Îți canalizezi energiile în direcția cea mai valoroasă? Realizezi 

eșecul? Urmezi cu succes planul greșit? 

 

6. Planifică orizontul corect.  

Pare evident că o întreprindere ar trebui să existe numai dacă veniturile depășesc costurile. 

Totuși această  idee nu este în întregime corectă. Pe termen scurt, unele costuri ale organizației 

vor fi fixe. De aceea ele trebuie să fie acoperite fie că generează venituri fie că nu. Decizia dacă 

să deschizi o firmă sau nu trebuie luată comparând veniturile cu costurile variabile (adică 

costurile care variază deodată cu nivelul output-ului).  

Un restaurant într-o zonă de schi va avea cel mai probabil costuri fixe în timpul verii și veniturile 

lui vor fi prea mici pentru a obține profit. Totuși, atâta timp cât veniturile sunt mai mari decât 

costurile variabile, are sens să deschizi firma. Este mai bine să-ți acoperi ceva din costurile fixe 

decât nimic. În timp însă, aceste costuri inițial fixe devin variabile. Putem renegocia contractele 

de utilități și lua decizii diferite privind personalul. Restaurantul ar putea investi într-un spațiu 

mai mare. De aceea un aspect crucial al managementului este luarea deciziilor potrivite pentru 

orizontul de timp potrivit. Sunt două întrebări fundamentale: (i): care este scala optimală date 

fiind resursele mele curente? Și (ii) care este scala optimală? 

Creșterea poate fi importantă, însă activitățile care duc la creștere sunt și mai importante. O 

companie își poate cheltui întregul buget de publicitate într-o campanie care generează o atenție 

mare însă numai pentru o perioadă scurtă de timp. Un nonprofit poate răspunde la o oportunitate 

de finanțare pe termen scurt și apoi să colapseze când resursele s-au epuizat.  

După Eric Ries, există 4 surse principale de creștere sustenabilă (Ries, 2011, 207-218). Prima 

este viul grai – bazându-te pe utilizatori să spună oamenilor despre activitatea ta. A doua este 

efectul secundar al folosirii produsului - când oamenii conduc mașini și poartă haine cu etichete 

ei devin panouri publicitare.  A treia este prin publicitate plătită, însă aceasta trebuie să fie 

eficientă din punctul de vedere al costurilor. Dacă fiecare unitate de publicitate plătită nu aduce 

mai multe venituri decât costă, nu este sustenabilă. A patra sursă de creștere sustenabilă este prin 

cumpărare/uz repetat - de exemplul abonamentele sau obișnuințele clienților. Gândirea creșterii 

în aceși termeni duce la câteva standarde specifice care pot fi de ajutor:  

- Dacă vrei să construiești o relație pe termen lung cu un client, asigură-te că rata achiziției 

de clienți noi depășește rata de abandon. De exemplu, un start-up consiliat de Ries avea o 

rată de retenție de 61% și o rată de creștere a noilor clienți de 39%. Aceasta creează o 
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creștere netă de 0.02%. Pentru a crește această rată trebuiau să se decidă dacă să-și 

concentreze eforturile pe reducerea proporției clienților care pleacă sau pe creșterea 

numărului de clienți noi.  

- Dacă în creștere te bazezi pe un contact de la om la om, asigură-te că fiecare client nou 

duce la oricât de mulți noi clienți posibil.  De exemplu, dacă pentru fiecare 100 de 

utilizatori Facebook, 10 dintre prietenii lor se vor înregistra, coeficientul viral este 0,1. 

Sau, mai simplu spus, fiecare utilizator nou duce la 0,1 utilizatori suplimentari.  Dacă 

acest coeficient este peste 1, creștere va fi exponențială. Dacă este mai mic ca 1, este un 

eșec.  

- Dacă folosești publicitate plătită asigură-te că plătești mai puțini bani pentru noii clienți 

decât vor valora aceștia. Valoarea duratei clientului este venitul estimat după deducerea 

costurilor variabile. Costul per achiziție este cât ai cheltuit pentru a obține acel 

consumator. Dacă costul per achiziție este mai mic decât valoarea duratei clientului, 

atunci vei avea creștere.  

Creșterea nu este neapărat bună în sine. Ea poate duce la creșterea costurilor variabile la o rată 

mai mare decât a veniturilor, poate submina capacitatea de a oferi servicii de calitate și așa cum 

spunea Elizabeth Conlin, "în birocrația creșterii își pierzi specificitatea" (Burlingham, 2005, 

156). În timp ce companiile mari pot beneficia de economii de scală (de exemplu prin 

dispersarea costurilor fixe la un nivel mare de output), își pot pierde totodată și autenticitatea, 

inovativitatea și abilitatea de a interacționa cu comunitatea lor locală. Ele pot pierde 

oportunitatea de a învăța de la clienții lor printr-o interacțiune de la om la om. Așa că nu crește 

de dragul creșterii și fii atent la planurile de extindere.  

Activitate: Care are trebui să fie prioritățile tale în funcție de resursele curente? Ce ți-ar 

plăcea să realizezi?  Cum achiziționezi aceste resurse și în ce orizont de timp?  

 

7. Folosește profitul ca ghid.  

În ianuarie 2008, Exxon Mobil a anunțat profituri de $40 miliarde. Profiturile servesc drept 

stimulent - ele sunt o recompensă pentru descoperirea antreprenorială. Când jurnaliștii au relatat 

această situație s-au concentrat pe profit și au întrebat dacă acest profit este ''excesiv''. Ne putem 

întreba cât de antreprenoriali erau acei investitori și dacă recompensa s-a datorat norocului sau a 

fost un rezultat al unor subvenții injuste. Putem discuta importanța și problemele cu folosirea 

profitului ca instrument motivațional. Însă profiturile au o altă funcție - ele sunt semnale pentru 

mobilizarea resurselor. Acest profit este modalitatea pieței de a spune consumatorilor să 

folosească mai puțin petrol și producătorilor de a găsi surse noi de petrol sau noi substitute 

pentru petrol. Această funcție de cunoaștere este foarte importantă pentru că fără ea consumatorii 

ar continua să folosească petrol și producătorii ar eșua să găsească alternative.  

Profitul nu este un termen negativ.  Poate fi tentant să credem că există un trade off  între profit 

și alte scopuri. Totuși profitul este fundația necesară pe care pot fi urmărite alte scopuri. După 

Jay Goltz de la Goltz Group, 

"Ar trebui să fii serios preocupat dacă nu ai profit. Dacă ai o companie și nu ai profit, 

undeva greșești. Profiturile nu sunt opționale în afaceri. Dacă nu le ai, te apropii periculos 

de faliment. Nu ești responsabil față de angajații tăi. Este posibil să rămână fără un loc de 

muncă. Ca persoană aflată la cârmă, este datoria ta să te asiguri că faci profit" 

(Burlingham, 2005, 132). 
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Profitul, creșterea și randamentul financiar sunt adesea produse secundare ale unei întreprinderi 

funcționale.  Când vinzi acțiuni investitorilor obții resurse însă pierzi ceva control.  Le datorezi 

un randament la investiția lor și, de aceea, acesta devine mai mult decât un scop. Investițiile 

autorităților publice adaugă de asemenea scopuri concurente. Însă este mai bine să vedem 

profitul ca ceva care succede crearea de valoare și ca un ghid de descoperire mai degrabă decât 

ca fiind scopul principal.  

Eric Ries crede că pentru întreprinderile noi poate exista un stimulent să amâni obținerea 

feedback-ului pentru că, dacă numerele sunt mici, acesta este mai rău decât să nu ai date și să 

imaginezi sau proiectezi date mari (Ries, 2011, 52). El se referă la acest concept ca ''îndrăznela 

punctului 0'' și explică de ce este o problemă, 

"întârzierea are efectul nefericit de a crește cantitatea de muncă risipită, scade feedbackul 

esențial și crește dramatic riscul ca un startup să construiască ceva pe care nimeni nu-l 

vrea'' (Ries, 2011, 53). 

De aceea poate fi foarte util să te expui la un test al pieței pe cât de curând posibil. Potrivit lui 

Ries, aceasta înseamnă ―prototip timpuriu de calitate scăzută, cerând un preț clienților din prima 

zi și folosind obiectivul veniturilor joase ca modalitate de a administra contabilitatea'' (Ries, 

2011, 54). Aceasta este cunoscută ca Produsul de Viabilitate Minimă și permite unei organizații 

un drum complet, rapid, prin bucla Construiește-Măsoară-Învață.  

Ideea este că nu știi ce creează valoare până ce nu ai primit un feedback clar de la clienți și este 

costisitor să dezvolți un produs cu valoare nesigură. Este tentant să argumentezi că trebuie să 

aștepți până ai un ''produs de o calitate mai bună'' însă acesta depinde de nevoile specifice ale 

consumatorului și așa cum spune Ries, dacă ''nu știm cine este clientul, nu știm ce este calitatea''
 

(Ries, 2011, 107). Este de asemenea tentant să evităm testul pieței pe motivul că suntem 

preocupați că un rival va copia ideea. Însă nici aceasta nu este întemeiată. Potrivit lui Ries 

provocarea pentru organizații nu este să aibă ''idei bune'', ci să le prioritizeze și execute (Ries, 

2011: 111). Distanțarea de piață și consumatori nu va oferi un start bun.  

Activitate: Observă companiile din jurul organizației tale (aceștia pot fi clienți, parteneri, 

furnizori tec). Au profituri sau pierderi? Ce ghidează acel profit/pierdere? Care este 

impactul organizației tale? 

Poți crea un Produs de Viabilitate Minimă? Ai ceva în pregătire care poate fi adus pe piață 

mai repede?  

 

8. Lichidarea greșelilor.  

Toți antreprenorii fac greșeli și-și direcționează resursele către activități greșite. Dacă ai un 

proces de cunoaștere eficace acesta ar trebui să-ți evidențieze unele greșeli și să-ți ofere o 

alegere. Poți fie să te confrunți cu greșeala și să încerci să o corectezi, fie să o ignori. Corectarea 

unei greșeli poate fi dificilă pentru că atrage atenția asupra ei. Însă este mai bine să ai o pierdere 

pe o resursă decât să continui să o direcționezi în obiective neproductive. Guvernul Marii 

Britanii a cheltuit 789 de milioane de lire pentru a construi ''Domul Mileniului'',  un spațiu de 

manifestare care servea drept punct focal pentru sărbătorile Mileniului. Numărul vizitatorilor 

dezamăgiți a arătat că nu a creat atât de multă valoare pe cât au sperat. În 2005, guvernul a 

vândut carcasa către Anschutz Entertainment Group care a reconstruit domul și l-a transformat 

într-un complex de distracție (a devenit cunoscut ca zona O2 Arena după un contract de 

sponsorizare). Unele elemente inițiale au fost vândute (de exemplu coșurile de gunoi parcurilor 
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tematice), însă pentru mult mai puțin decât valorau ca parte a Domului Mileniului. Unele 

componente inițiale au fost pur și simplu aruncate (cum ar fi uniformele personalului). 

Comparativ cu folosirea inițială, aceasta apare ca o pierdere. Însă comparativ cu următoarea cea 

mai bună alternativă, este un profit. Acest proces de lichidare conține un element antreprenorial 

important. Sunt aceste resurse fără valoare (de exemplu, ar trebui aruncate?) sau pot fi 

reconfigurate într-un nou plan?  Ele pot să nu fie la fel de valoroase în planul nou așa cum 

credeai că ar fi fost în cel vechi, însă aceasta nu contează. Procesul de lichidare doar evidențiază 

erorile, nu le cauzează. Este cel mai bun răspuns și o parte importantă în a ne asigura că resursele 

se mută unde sunt valorizate cel mai mult.  

Activitate: 

Fă o listă cu resursele organizației tale. Pot fi valoroase pentru altcineva? Ar trebui să le 

lichidezi?  

 

Pentru a rezuma, putem considera că economia managerială se ocupă prioritar cu două lucruri: 

sistemul de stimulente și procesele de cunoaștere.  Putem urmări cum acestea relaționează cu 

managementul intern al organizației în termenii motivării angajaților și obținerii de informație. 

Putem urmări de asemenea cum mediul extern oferă stimulente și cunoaștere. Sistemul de prețuri 

este un mod de a genera stimulente și cunoaștere și antreprenorii sociali îl pot folosi ca pe un 

ghid. Dacă ignorăm prețurile suntem ca orbul care bâjbâie în întuneric. Încorporarea sistemului 

de prețuri în luarea deciziei nu transformă noaptea în zi, însă cu cât este mai densă ceața, cu atât 

este mai importantă lumina.  

  



 

63 

 

2.2 Cum să citești propoziții financiare?2
 

 

Pentru a înțelege finanțele, trebuie să începem cu o înțelegere a contabilității. Primele trei 

propoziții de evaluare a performanței financiare ale unei afaceri sunt: cash flow-ul, contul de 

venit și pierdere și balanța contabilă. Administrarea cash flow-ului este critică pentru că dacă nu 

produci la timp suficiente lichidități nu îți vei putea achita cheltuielile. Cash flow-ul este destul 

de intuitiv și tinde să fie împărțit în 3 zone:   

- Cash flow-ul operațional – lichiditățile generate de operațiile obișnuite ale afacerii 

- Cash flow-ul de investiție  – este generat prin cumpărarea resurselor (factorilor de 

producție) tangibile și intangibile  

- Cash flow-ul financiar – sunt lichiditățile generate prin achiziții sau cesiuni, ori plata 

dividendelor   

Toate cele trei pot fi pozitive sau negative și, ca și în cazul finanțelor personale, trebuie să 

administrăm constant cash flow-ul pentru a ne asigura că avem suficiente lichidități. În această 

secțiune ne concentrăm pe alte două situații financiare, pentru că este mai puțin probabil să le 

întâlnim în finanțele personale așa că ele necesită o explicație mai largă. Le folosim de asemenea 

pentru a explica unii din termenii menționați mai sus. Cele trei tipuri de propoziții financiare sunt 

legate, însă scopul este să le simplificăm pe cât de mult posibil.  

 

Contul de profit și pierdere 

Să începem cu fundamentul tuturor fundamentelor: declarația de venit. Este numită și P și P (ca 

în Profit și Pierdere). Vom avea o abordare pas cu pas să o descriem și să detectăm stadiile 

necesare calculării profitabilității unei organizații. Un cont de profit și pierdere arată cam așa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Materialul din această secțiune a fost preluat, cu permisiune, de la Tse, Terence, Really 

Understanding Corporate Finance, manuscris nepublicat.  
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 Ingredientele principale ale contului de venit 

și pierdere 

Nume abreviat  Exemplu 

    

 Venit/ Vânzări/ Cifră de afaceri    £        50,000  

- Costul bunurilor vândute/ costul vânzărilor   CBV/CV           32,000  

 Profit brut/Marja brută             18,000  

- Vânzări, Generale & Administrative / 

Cheltuieli de Operare  

VG&A / OPEX            6,000  

 Venituri înainte de Dobândă, Taxe, Depreciere 

și Amortizare  

VÎDTDA           12,000  

- Depreciere             1,800  

- Amortizare             2,000  

 Venituri înainte de Dobândă și Taxe VÎDT            8,200  

- Dobândă              2,500  

 Venituri înainte de Taxe  VÎT            5,700  

- Taxe             2,280  

 (Net) Venit / (Net) Profit / (Net) Câștiguri nete   £         3,420  

    

- Dividende               342  

 Rezultat Reportat    £         3,078  

    

 Alte informații despre companie    

 Prețul unui produs    £            50  

 Cantitatea de produs vândută de companie              1,000  

 Rata de taxare a companiei   40% 

    

Ceea ce contul de profit și pierdere încearcă să arate este ceva foarte simplu:  

Câți bani câștigă compania? Mai exact, câți bani rămân după vânzarea bunurilor și 

serviciilor și după ce toate costurile au fost luate în considerare?  

Dacă contul de profit și pierdere este despre cât de mult a rămas, atunci singurul punct de plecare 

trebuie să fie câți bani a obținut compania din vânzări. Despre aceasta este secțiunea venit/ 

vânzări/cifră de afaceri. Venitul este egal cu prețul a ceea ce vinzi înmulțit cu cantitatea vândută 

totală.  

Aici este un exemplu:  

Venit   £        50,000 

£50         x        10,000    = £50,000  

                                                                            (Preț per produs)  (Cantitatea produselor vândute)               

Totuși, venitul nu este suma de bani care-ți intră în buzunar; venitul doar reflectă câți bani ai 

obținut din vânzări. Toate costurile asociate vânzării încă nu au fost luate în considerare. De 

aceea trebuie să investigăm toate costurile pentru a vedea cât de mult s-a obținut. Există două 

tipuri de costuri într-o declarație de venit.  
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Costuri 

Primul este Costul Bunurilor Vândute (CBV) sau Costul Vânzărilor (CV, care sunt mai mult 

despre servicii decât despre bunurile vândute. Însă pentru simplitate vom merge mai departe cu 

CBV). CBV sunt legate de prețul ''inputurilor''. Observă că aici inputurile sunt componentele 

care merg în producție indiferent de ce vinzi. De exemplu, salariile, apa și electricitatea.  

CBV: Costurile inputurilor directe care merg în producerea bunurilor vândute.  

Dacă CBV sunt costurile inputurilor directe din bunurile și serviciile vândute, atunci diferența 

dintre venit și aceste costuri trebuie să fie „profitul'' sau suma de bani obținută de companie, nu? 

Greșit. Pentru că nu au fost luate în considerație toate costurile. Vorbind în general, există numai 

un tip de venit, însă două tipuri de costuri! Când extragi CBV din venit, ce rămâne este profitul 

brut/marja brută. Atunci care ar fi al doilea tip de cost? În timp ce primul tip— CBV —este legat 

direct de bunurile vândute, al doilea tip de costuri nu este. 

Costurile lipsă sunt cele indirecte. Acest tip este numit Cheltuieli de Operare (OPEX) sau 

Vânzări, Generale și Administrative (VG&A), care poate include salariile secretarei, echipei de 

resurse umane, CEO-ului, echipei de marketing etc. Evident, niciunul din aceste costuri nu 

merge direct în produsele sau serviciile vândute. Cu alte cuvinte, OPEX/VG&A (pentru 

simplitate mă voi referi la costurile indirecte ca VG&A de acum înainte) sunt costurile legate de 

administrarea companiei sau operației.  

Rezumând:  

Profitul brut/marja brută: Diferența dintre venit și CBV, indică “profitul” făcut 

de companie din ce a vândut, ca și costurile directe legate de ce a vândut.  

VG&A: cheltuielile pe care o companie trebuie să le facă pentru a derula o 

operațiune capabilă să producă și să vândă bunuri/servicii.  

 

Acum că ai o imagine mai clară asupra costurilor și profitului, să aruncăm iarăși o privire:  

Venituri / Vânzări / Cifră de Afaceri   £        50,000  

CBV            32,000  

Profit brut            18,000  

VG&A             6,000  

 

VÎDTDA  

Veniturile înainte de dobândă, taxe, depreciere și amortizare sau simplu VÎDTDA este un termen 

învăluit de mister în ciuda faptului că este unul dintre cele mai populare moduri de a măsura 

performanța companiei. Ce măsoară atunci exact? Gândește despre el în alt mod: ce rămâne când 

toate costurile - atât cele directe, cât și cele indirecte - sunt scăzute din vânzări? Dacă rămâne 

ceva (adică VÎDTDA este pozitiv), atnuci înseamnă că VÎDTDA este profitul companiei, nu?  

Bine, îmi pare rău, însă nu este chiar așa.  

Înainte de a arunca o privire mai amănunțită, să vedem de ce VÎDTDA este atât de popular în 

lumea financiară. Motivul este destul de simplu: cum am arătat mai sus, VÎDTDA arată cât de 

mult a obținut compania după extragerea tuturor costurilor de operare - directe și indirecte. De 
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aceea VÎDTDA arată efectiv cât de mult a obținut compania din operațiile sale! Privind 

VÎDTDA, managerii financiari obțin rapid o estimare a profitabilității unei companii.   

În contul nostru de profit și pierdere, VÎDTDA este £12,000 și venitul este £50,000. Aceasta 

înseamnă că 24% (£12,000/£50,000) din venit trebuie să fi făcut profit; restul de 76% reprezintă 

costuri. Este important să observăm că VÎDTDA nu este ''profitul/venitul operațional''.  

VÎDTDA: Venitul sau profitul realizate de companie din operațiile sale.  

 

O altă privire la contul de profit și pierdere:  

Venit   £        50,000  

CBV            32,000  

Profit brut/Marjă brută            18,000  

VG&A             6,000  

VÎDTDA            12,000  

 

Așa cum poți vedea, cele £12,000 de VÎDTDA reprezintă profitul obținut de companie din 

activitățile sale.  

 

VÎDT (Câștigurile înainte de dobândă și taxe). 

Termenii care urmează în contul de profit și pierdere sunt deprecierea și amortizarea și ambele 

descriu cum costurile investiției unei companii se răspândesc pe un număr de ani. Deprecierea se 

aplică la ceea ce numim resurse tangibile, iar amortizarea, resurselor intangibile.  

Deprecierea se aplică obiectelor pe care le poți atinge precum mașinile, echipamentul sau o 

fabrică cumpărată pentru a-ți derula operațiunea. Amortizarea, prin contrast, este despre acele 

lucruri pe care nu le poți atinge, care însă sunt necesare, cum ar fi un brand și reputația (da, poți 

amortiza reputația - este foarte important pentru unele companii).  

Acum să aruncăm o privire asupra felului în care deprecierea este legată de contul de profit și 

pierdere imaginând următoarea situație:  

Să spunem că decizi să înființezi o singură companie de autobuze între două orașe din România.  

Pentru că ești oricine în companie - de la CEO la șofer - spui oamenilor că ești un ''antreprenor'' 

în industria de transport și logistică. Pentru a porni această afacere, trebuie să cumperi un autocar 

de €10,000. Să presupunem că vehiculul va funcționa 8 ani.  Pentru că ai nevoie de acest autobuz 

pentru afacerea ta, primul instinct va fi să-l clasifici drept cost. Totuși, n-ar trebui socotit drept 

un cost operațional. De ce? Banii cheltuiți pe benzină și mentenanță pot fi socotiți costuri 

operaționale, însă cumpărarea autobuzului reprezintă o investiție. Este o cheltuială mare pe care 

o faci numai o dată, spre deosebire de benzină și costurile de reparație. Autocarul este în mod 

esențial o resursă (un asset) al companiei tale. O resursă este un item prin care care compania ta 

câștigă bani. Să ne imaginăm aceasta: dacă nu ai un autobuz, indiferent câtă benzină și sprijin de 

mentenanță ai, nu ai o afacere. Cu alte cuvinte, resursele sunt un factor critic în producție.  

Dacă costurile autocarului nu intră la CBV sau VG&A, unde sunt contabilizate? Bine, așa cum 

poate ai ghicit deja, trebuie să scazi suma cheltuită pe el. Aceasta înseamnă că împarți costul 

autocarului la numărul de ani estimați să dureze. De aceea, costul de depreciere al autobuzului 

este €1,250 (€10,000 ’ 8) pentru următorii 8 ani.  
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Costul 

autocarului: 

 €10,000        

Ani de utilizare a 

autobuzului:                       8 

ani 

       

          

          

Anul operației         

0  

(Azi) 

1 2 3 4 5 6 7 8  

 € 

1,250  

€ 

1,250  

 € 

1,250  

 € 

1,250  

 € 

1,250  

 € 

1,250  

€ 1,250  € 1,250   

 

Amortizarea operează în același mod. Singura diferență este că se aplică unui factor de producție 

intangibil. Recapitulând: 

Depreciere: dispersarea costului de cumpărare al unui factor de producție 

tangibil (te doare piciorul dacă-l lovești) pe durata de viață a acestuia  

Amortizare: dispersarea costului de cumpărare al unui factor de producție 

intangibil (nu-l poți lovi) pe durata de viață a acestuia  

Să aruncăm o privire la contul nostru de profit și pierdere care tot crește:  

Venit   £        50,000  

CBV            32,000  

Profit brută/Marjă brută            18,000  

VG&A             6,000  

VÎDTDA            12,000  

D             1,800 

A             2,000 

 

VÎDT mai este numit venit operațional sau profit operațional și când privești la ce vine sub VÎDT 

în contul de profit și pierdere, nu mai există costuri legate de operare. Așa cum însăși termenul 

VÎDT sugerează, numai dobânda (care nu este un cost legat de operare) și taxele (de asemenea, 

costuri nonoperaționale) mai rămân neabordate. Dacă ne uităm din nou la contul de profit și 

pierdere, putem vedea că arată două aspecte ale unei companii: 1) cât de bună este compania 

când este vorba de operații și 2) cât de bună este compania când este vorba despre finanțe.  
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Venituri 

CBV 

Profit brută/Marjă brută           

OPEX/VG&A  

VÎDTDA                                   Arată efectivitatea operativă a companiei (potrivit contabilității) 

-Depreciere 

-Amortizare 

 

VÎDT  

Dobândă 

VÎT Arată efectivitatea financiară a companiei. 

Taxe 

Profit net/venit/câștiguri 

 

 

Acum vezi că ''venitul operațional''– un termen contabil – se referă la VÎDT pentru că așa 

definesc contabilii profitul care vine din operații. Prin contrast, în finanțele corporative sau 

manageriale, vedem în VÎDTDA cât de eficient operează o firmă.  

 

Recapitulând: 

VÎDT: Venitul companiei. Liniile de deasupra VÎDT arată eficacitatea companiei, 

în timp ce liniile de sub VÎDT sunt toate legate de finanțe (și nu au nimic de-a face 

cu operațiunile companiei).  

 

Dobândă, taxe și venit net  

VÎDT este venitul câștigat printr-o operație, ceea ce înseamnă că reprezintă de asemenea profitul 

general al companiei. Ceea ce urmează este cum să împărțim prada. Există două întrebări aici: 

cine obține o parte de acțiune și cine obțin primii bani. Dacă privim mai atent contul de profit și 

pierdere, putem răspunde acestor două întrebări:  
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Numele porției luate 

(arătate în ordine) 

Recipienți Sunt investitori (cei 

care finanțează 

compania)? 

Dobândă Creditorii incluzând băncile și 

deținătorii de obligațiuni  

Da 

Taxe Stat (e) Nu 

Profit net/venit/câștiguri 

(efectiv, orice a rămas în 

farfurie)  

Proprietarii (cunoscuți mai bine ca 

acționari - acesta poți fi tu) 

Da 

 

Privind lista de mai sus vezi trei grupuri de recipienți. Primul grup îndreptățit la câștigurile 

companiei este reprezentat de creditori sau cei care câștigă din dobândă. Creditori sunt băncile și 

deținătorii de obligațiuni. Al doilea grup este statul, care colectează taxe. Ultimii, proprietarii sau 

acționarii companiei iau o parte din venitul rămas în farfurie. Ca și în afacerile mici, proprietarii 

iau ce a rămas după ce a fost plătită toată lumea.  

În acest punct, poți crede că aceasta este o cale mai ușoară și mai logică decât te-ai fi așteptat. 

Însă ai o întrebare: de ce creditorii sunt plătiți primii? La urma urmei aceștia nu contribuie direct 

la operarea afacerii. Răspunsul este: creditorii oferă capitalul necesar pentru a derula afacerea. 

Ce alți constituenți oferă capital pentru finanțarea operațiunilor? Da, ai ghicit, sunt acționarii. Un 

stat rareori investește într-o companie. Dacă devine investitor va fi creditor (printr-un împrumut) 

sau acționar, ceea ce înseamnă că este de asemenea un proprietar al companiei.   

Să privim puțin la dobândă și taxe. Ar trebui să fie clar că dobânda și taxele nu au un impact 

direct asupra administrării companiei. Cum am menționat mai devreme, orice este deasupra 

VÎDT este legat de operațiunile companiei. Ce vine sub VÎDT reflectă aproximativ efectivitatea 

companiei în administrarea finanțelor.  

Dobândă: costul plătit de o companie creditorilor care oferă capitalul necesar 

care să finanțeze afacerea   

Taxe: Partea luată de stat (fără a oferi finanțare sau altceva în schimb)  

Acum este momentul în care poți vedea intuițiile importante produse de un cont de profit și 

pierdere. Ne arată câți bani sunt câștigați din vânzare, tipurile diferite de costuri, cât de bine o 

companie își administrează operațiunile și finanțele; ne spune cât profit rămâne după ce au fost 

extrase toate costurile; și în final ne arată cât de mult a rămas pentru ''proprietari'' - această sumă 

finană, finală se numește ''venit  net''.  

 

 

 

 

 

 



 

70 

 

Venit   £        50,000  

CBV            32,000  

Profitul brut/Marja brută            18,000  

VG&A             6,000  

VÎDTDA            12,000  

D             1,800  

A             2,000  

VÎDT             8,200  

Dobândă             2,500  

VÎT             5,700  

Taxe             2,280  

 

Venitul net  

Venitul net este cunoscut de asemenea ca „profit net'', „câștiguri nete'', „venit'' sau „profit'' ca și 

„câștiguri''. În lumea finanțelor, ele înseamnă toate același lucru - suma de bani din buzunarele 

unei companii după ce a fost plătită toată lumea. Apoi proprietarii pot împărți ce a rămas. Dacă o 

companie nu a rămas cu nimic, atunci aceasta este adesea numită o „pierdere netă'' sau pur și 

simplu „pierdere''.  

Să ne gândim pentru moment că ai investit într-o companie care a rămas cu bani după ce toată 

lumea a fost plătită. Aceasta este cu siguranță o veste bună. Însă cum bagi în buzunar câștigul? În 

lumea finanțelor există două moduri prin care o companie face acest lucru: 

1) Plata dividendelor. Este o plată (de obicei sub formă de lichidități)  făcută de companie 

acționarilor. Acesta este motivul pentru care dividendele vin după profitul net. Este important să 

reținem că mulți oameni cred în mod eronat că dividendele merg la toți investitorii companiei. 

Dividendele, pentru că apar sub venitul net, sunt disponibile numai pentru oamenii care obțin o 

parte din venitul net. Și cine sunt aceștia? Acționarii. Însă ei își iau partea numai după ce toată 

lumea a fost plătită! 

2) Recompensa cu o creștere în prețul acțiunii. Acesta este câștigul obținut dacă vinzi o acțiune 

la un preț mai mare decât cel la care ai cumpărat-o. Acesta se numește câștigul de capital. Însă, 

stai o clipă! De ce nu apare în contul de profit și pierdere? De ce acolo apar dividendele, însă nu 

și câștigul de capital? Acesta este prins într-o linie numită „câștiguri reținute''.  

Însă înainte să mergem mai departe, să rezumăm rapid contul nostru actual de profit și pierdere: 
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Venit   £        50,000  

CBV            32,000  

Profitul brut/Marja brută            18,000  

VG&A             6,000  

VÎDTDA            12,000  

D             1,800  

A             2,000  

VÎDT             8,200  

Dobândă              2,500  

VÎT             5,700  

Taxe             2,280  

Venit net   £         3,420  

   

Dividende               342  

Rezultate raportate    

£         3,078 

   

Bilanțul contabil  

Ne vom întoarce la contul de profit și pierdere, însă acum este momentul să introducem bilanțul 

contabil.  

Active  Pasivele și capitalurile proprii ale acționarilor  

Active curente           £               10  Pasive curente                                       £    8 

Active fixe                                100  Datoria pe termen lung                             30 

  Capitalurile proprii ale acționarilor          72 

Total Active               £              110  Total pasive și capitaluri proprii ale acționarilor                                      

£                                                              110 

 

Doar privind poți înțelege probabil de ce este numit un bilanț: totalul din cele două părți trebuie 

să fie același, așadar echilibrat. Însă de ce trebuie să fie așa? Ce înseamnă că totalul activelor este 

egal cu totalul pasivelor și capitalurilor proprii?  

Active Total pasive și 

capitaluri proprii  

 

Ce deține compania (să 

numim acestea factori de 

producție) și poate fi 

folosit pentru a câștiga 

bani pentru acționari  

 

Cum sunt finanțați acești 

factori de producție și 

cine a plătit pentru ei  
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Privind așa, dacă bilanțul nu este echilibrat, ceva este greșit. Fie compania deține mai mulți 

factori de producție decât cei pentru care a plătit (partea stângă > partea dreaptă), fie ceva din 

finanțe n-a fost folosit pentru a cumpăra factori de producție și s-a evaporat (partea stângă < 

partea dreaptă). Fiecare situație arată că afacerea nu operează normal (și posibil chiar legal).  

 

Pe partea stângă: activele 

Să ne concentrăm mai întâi pe active. Pentru că acesta nu este un studiu despre contabilitate, vor 

privi bilanțul doar la modul general. Cu activele avem în vedere doar doi itemi: activele curente 

și activele fixe. Diferența principală dintre cele două este următoarea:  

Activele circulante: Lucrurile deținute de companie cel mult un an până să 

dispară/ să fie folosite  

Activele fixe: Lucrurile deținute de companie mai mult de 1 an înainte să 

dispară/să fie folosite  

Ce tipuri de active poate deține o companie până la 1 an înainte să dispară sau să fie folosite? 

Sunt destul de multe. Cele mai relevante sunt următoarele:  

 

Item activ 

circulant 

Explicație Cum dispar după 1 an? 

Cash Literal, lichiditățile câștigate 

de companie  

Nu stă prin preajmă foarte mult pentru 

că este folosit în investiții sau plăți  

Stoc Bunurile din depozit care 

așteaptă să fie vândute*  

Sunt scoase afară pentru a satisface 

cererea de vânzare  

Conturi clienți 

debitori  

Acestea sunt sume restante 

pe care clienții trebuie să le 

plătească după ce au primit 

bunurile sau serviciile  

Clienții vor plăti sumele restante  

* De aceea companiile care vând servicii, cum ar fi firmele de consultanță, nu vor avea 

stocuri. 

 

În timp ce cashul și stocul se înțeleg de la sine, conturile clienților debitori nu sunt așa. Să săpăm 

puțin mai adânc. Să ne imaginăm următoarea situație: ești un fabricant de cuie și-mi trimiți mie, 

un retailer de bricolaj, o cutie de £100. De asemenea, mi-ai livrat cutia politicos. Există două 

lucruri care se pot întâmpla aici cu privire la plată: fie îți plătesc £100 acum, fie îți plătesc mai 

târziu. Dacă vom cădea de acord să-ți plătesc mai târziu, atunci cei £100 sunt pentru tine un cont 

de client debitor. Aștepți să primești banii pe care m-am angajat să ți-i plătesc la o  dată 

ulterioară.  
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Acum, aici este punctul interesant: ca fabricant de cuie, nu există o diferență de valoare dacă vei 

fi plătit acum sau mai târziu - vei primi oricum o plată de £100. Ceea ce este afectat este poziția 

ta de cash, adică cât de mulți bani poți utiliza la momentul prezent. De aceea contul clientul 

debitor este folosit pentru a administra capitalul operativ, care este crucial în derularea unei 

afaceri. Contul clientului debitor este suma pe care ți-o datorez, și eu am primit deja bunurile.  

 

                                      O cutie de cuie (trimisă). 

Eu 

(Cumpărător) 

 

 

  Tu (Vânzător) 

                                               100 (încă neachitați)  

                                Adică cont de client debitor pentru tine 

 

 

Activele fixe, pe de altă parte, sunt cele care durează mai mult de 1 an. Acestea pot fi fabrici, 

mașini, echipamente, pământ etc. Poate include de asemenea lucruri intangibile ca patentele sau 

brand-ul. Dacă observăm puțin mai atent acest lucruri, ele au un lucru în comun: ele sunt toate 

factori de producție, adică lucruri deținute de companie cu scopul de a produce și vinde sau de a 

câștiga bani.  

 

În partea dreaptă: pasive, capitaluri proprii și datorii curente. 

În timp ce partea stângă a bilanțului arată activele deținute de companie, partea dreaptă arată cum 

au fost finanțate. Cu alte cuvinte, ne spune cine a investit bani și cât de mult în așa fel încât 

compania să-și cumpere activele. Privind din altă perspectivă, este suma de bani datorată de 

companie investitorilor.  

Să reexaminăm contul de profit și pierdere pentru o clipă. Ne amintim că erau trei grupuri care 

obțineau o parte din profitul companiei (creditorii, statul/ele, acționarii) și două grupuri de 

investitori (creditorii și acționarii). De aceea n-ar trebui să fie o surpriză că datoria pe termen 

lung (sau simplu „datoria'') și capitalurile proprii ale acționarior (sau simplu „capitalul propriu") 

se găsesc pe partea dreaptă a bilanțului.   

Merită osteneală să scanezi datoria și capitalul propriu. Datoria este suma de bani împrumutată 

de companie și există două forme principale de datorie - împrumuri la bănci și obligațiuni. Nu-ți 

fă griji acum pentru distincția între cele două; ce contează este că sunt două forme diferite de 

împrumut.  

De asemenea, amintește-ți că creditorii nu au niciun fel de proprietate (nici măcar parțială)  în 

companie. Însă acționarii au și sunt considerați proprietarii de drept ai companiei. Așa că, atunci 

când o persoană investește într-o companie, esențial a oferit bani la schimb pentru o parte din 

companie. Drept rezultat, devine investitor și deține o parte din companie. Aceasta îl 
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îndreptățește la profitul companiei. Pe de altă parte, creditorii nu au acest privilegiu pentru că nu 

dețin sub nici o formă o parte din companie.  

Datoria și capitalul propriu se numesc împreună pasive pe termen lung. Ele sunt pe ''termen lung'' 

pentru că se așteaptă că investitorii  își vor ține banii în companie mai mult de un an.  

În plus față de datorie și capital propriu, un alt termen important este cel de „datorii curente''. Din 

nou, nu vrem să intrăm în detalii. Cea mai importantă datorie curentă pentru scopul discuției 

noastre este datoria pe termen scurt. Este exact opusul contului de client debitor pe care tocmai l-

am discutat.  

Pentru a vedea cum funcționează, să ne întoarcem la exemplul de mai devreme în care tu ca 

fabricant îmi trimiți mie, un retailer de bricolaj, o cutie de cuie pentru £100. Să ne amintim că 

există două opțiuni de plată: fie îți plătesc cei £100 acum, fie ți-i plătesc mai târziu. Dacă agreem 

că-ți voi plăti mai târziu, cei £100 reprezintă pentru tine conturi de client debitor. Însă pentru 

mine această sumă este o datorie pe termen scurt. Aceasta înseamnă că-ți datorez £100.  

Aici este miza: cine este într-o situație mai bună - eu sau tu? Mulți oameni tind să creadă că tu 

pentru că-ți datorez bani, pe care trebuie să ți-i plătesc mai târziu. De fapt, tu ești într-o poziție 

„mai rea". De ce? Pentru că persoana căreia îi sunt datorați bani este într-o situația 

dezavantajoasă deoarece că este mai bine să ai £100 acum, mai degrabă decât mai târziu. Pentru 

că cei £100 sunt încă în buzunarul meu, este în avantajul meu pentru că pot să pun banii într-o 

bancă și să câștig dobândă la ei! 

Scopul acestui exemplu este să ilustreze că managementul capitalului lucrativ al unei companii 

este critic succesului (sau eșecului) operațiunilor ei și performanțelor financiare. Rezumând: 

Datoriile curente: Capitalul financiar/finanțarea la care o companie are acces 

până la un an.  

Pasivele pe termen lung (care includ datoria și capitalul propriu): Capitalul 

financiar la care o companie are acces pentru mai mult de un an.  

 

Concluzie 

Contul de profit și pierdere și bilanțul oferă informații importante despre sănătatea financiară a 

unei companii. Chiar dacă profitul nu este scopul prioritar, o înțelegere aproximativă a conturilor 

oferă managerului cunoașterea și încrederea că asigură o operațiune sustenabilă și eficientă.  
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2.3 Cum să scrii un plan de afaceri3
 

Acum putem încerca să combinăm unele dintre intuițiile importante ale economiei manageriale și 

finanțelor în construirea unui plan de afaceri. Un aspect important al scrierii unui plan de afaceri 

este să știi cine este audiența. Îl scrii ca să-ți clarifici propriile gânduri? Îl folosești pentru a primi 

finanțare externă? (Dacă este așa, fii atent. Poți obține finanțarea, însă numai dacă renunți la o 

parte din control. Scopul n-ar trebui să fie creșterea și finanțarea, ci crearea de valoare și 

managementul bun!). Sau, este un instrument de marketing? În timp ce orice plan de afaceri ar 

trebui adaptat audienței potrivite, există mai multe teme comune pe care le putem prezenta:  

1. Planul ar trebui să înceapă cu un rezumat, însă acesta ar trebui scris la sfârșitul 

exercițiului. Ar trebui să capteze rapid mesajul cheie din întregul document incluzând 

scopul și obiectivele financiare.  

2. Prezintă viziunea - explică ce vrei să realizezi și de ce ești potrivit pentru acest lucru. Ar 

trebui să fie un scop unificator care poate fi comunicat ușor și folosit ca punct central. 

Pentru Andrew Schrange, o viziune ar trebui să spună „unde vrea să fie compania în 

viitorul apropiat și să conțină de asemenea un nivel de entuziasm și motivare‖
4
 . 

3. Backgroundul companiei ar trebui să explice istoria companiei, unde este localizată, (în 

special unitățile centrale), statutul juridic (de exemplu, SRL, nonprofit, caritate, etc.) și 

orice informație cheie financiară curentă (precum vânzările și profitul). Dacă 

backgroundul proprietarului este important pentru companie, acesta ar trebui să fie de 

asemenea inclus (experiența de muncă, training, calificări și educație). Ar trebui să-ți fie 

clar care-ți sunt resursele, expertiza și pasiunile.  

4. O listă de produse și servicii incluzând o descriere a nevoilor care satisfăcute și sursa 

valorii. Orice tehnologie relevantă (ca patentele) poate fi inclus, la fel ca și o descriere 

sumară a lanțului de aprovizionare, sistemelor informaționale de management utilizate și 

managementului operațional. Dacă este necesar, evaluează procesul de cercetare și 

dezvoltare și oferă o indicație a ce urmează să se întâmple. Informații scurte despre 

vânzări pot fi de asemenea incluse. Dacă este relevantă, trebuie furnizată o discuție a 

obligațiilor juridice.  

5. O scurtă analiză de piață este importantă. Aceasta include date privind mărimea și rata 

de creștere a pieței ca și segmentarea clienților pe care o ai în vedere. Poți include propria 

cercetare (din surse ca cercetarea de birou, sondaje și focus grupuri). Un sumar al 

competitorior principali și al detaliilor lor financiare este de ajutor, ca și o evaluare a 

punctelor lor tari și slabe.  

6. Strategia de marketing – aceasta este o listă a activităților pe care le vei face, de ce și 

costul. Ar trebui de asemenea să conțină lucruri privind poziționarea, prețul și 

promovarea produselor și de asemenea strategia de vânzări, estimările și prezentarea 

parteneriatelor sau aliențelor. Acesta este locul unde comunici brandul. A devenit foarte 

important să integrezi strategia de marketing cu activitățile online și rețelele de 

socializare.  

7. Strategia financiară – aici sunt indicatorii financiari cheie, contul de profit și pierdere 

proiectat, bilanțul estimat și orice rezultat financiar important sau analiză a fluxului 

financiar.  

                                                 
3
 Multe dintre aceste sfaturi se bazează pe interviurile cu Peter Manousakos. 

4
 Vezi Arline, Katherine, ―What is a vision statement?‖ Business News Daily, December 11

th
 

2014 [http://www.businessnewsdaily.com/3882-vision-statement.html accessed May 27, 2015]. 
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8. O privire generală a echipei de management ar trebui să ofere o hartă organizațională, 

biografiile membrilor cheie ai echipei și o discuție a planurilor pentru angajații noi. 

Echipa funcțională ar trebui limitată (3-5 persoane) însă toți ar trebui să aibă o poziție 

clară în plan. Managementul bun al resurselor umane este o parte centrală a unei 

organizații.  

9. Planul de back up. Ce se întâmplă dacă lucrurile nu ies cum speri? Care este planul tău 

B și C? Ai surse suplimentare de finanțare și un plan de ieșire?  
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Cap. 3. Mediile de operațiuni ale antreprenorilor sociali 
 

Întreprinderile sociale nu operează în vid, ci într-un context, adică într-un mediu extern 

organizației. Acesta este format de totalitatea condițiilor exogene organizației în cauză. Mediul 

de operațiuni sau mediul extern al unei organizații constă din mediul fizic, mediul instituțional, 

mediul economic, mediul social și mediul politic.  

Nu ne vom referi aici la mediul fizic mai mult decât observând că studiile de caz prezentate în 

capitolul următor oferă cititorului o amplă varietate a acestuia. În plus față de răspândirea 

geografică, se va vedea că unele întreprinderi sociale prezentate sunt localizate, în timp ce altele 

sunt formate din rețele care acoperă teritorii întinse.  

Mediul instituțional va fi tratat separat în cuprinsul prezentului capitol. Acesta constă din 

totalitatea normelor formale și a celor informale aplicabile asupra sau care influențează întreaga 

activitate a organizației. La rândul său, se compune din instituțiile formale și informale care 

condiționează în mod egal sau uniform toate organizațiile și persoanele din societatea de 

referință (de care nu ne vom ocupa aici altfel decât menționându-le existența) și, respectiv, din 

instituțiile care afectează doar sectorul economiei sociale, în cazul de față - legislația specifică. 

Ultima va fi discutată separat în a doua parte a prezentului capitol. 

Mediile economic, social și politic pot fi conceptualizate ca totalitatea piețelor în care activează 

organizația, atât în calitate de producător și/sau vânzător cât și în calitate de cumpărător (ca, spre 

exemplu, piața forței de muncă sau a resurselor umane - la rândul său afectată de piața sau 

sistemele de educație). Mediul social se va reflecta în misiunea organizației. Mediul politic are o 

influență instituțională, prin legislație, precum și una economică, prin oferirea de fonduri publice, 

facilități fiscale și de alte tipuri, dar și, în sens negativ, prin impunerea unor costuri precum 

birocrația (formalități, licențe, atestate, etc.) și taxarea.  

Din punctul de vedere al organizației, mediile economic, social și politic se manifestă sau sunt 

receptate fie ca oportunități fie ca riscuri, în elemente ale ambelor categorii reflectându-se 

influențe ale tuturor celor trei medii. Să nu uităm la acest punct de existența incertitudinilor, 

adică a riscurilor ascunse de care nu suntem conștienți. Simetric, pot foarte bine exista și 

oportunități de care nu suntem conștienți. 

Vom avea deci în vedere trei aspecte ale mediilor de operațiuni: oportunitățile și riscurile, 

respectiv legislația. Acestea sunt mijloace externe ale antreprenorului social, după ce în capitolul 

anterior am discutat mijloacele interne organizației - mijloacele proprii. Antreprenorul are 

scopuri și încearcă să identifice oportunități (care sunt externe) pentru atingerea acestor scopuri. 

Pentru aceasta, el își va adapta acțiunile și organizația cât mai eficient cu putință. 

Aici în discuția despre mediile de operațiuni ne interesează să detaliem oportunități și riscuri 

frecvente ale întreprinderilor sociale. În analiza ulterioară a contextului legislativ în care 

acționează antreprenorii sociali ne vom referi într-o mai mare măsură la circumstanțele  

românești și europene în care operează întreprinderile sociale, deși de multe ori problemele 

antreprenorilor sociali sunt relativ aceleași. Diverse medii de operațiuni pot fi desprinse și din 

lectura studiilor de caz ale cap. 4, care au fost alese cât mai divers astfel încât să acopere o plajă 

cât mai largă a diferitelor situații care pot fi întâlnite.  
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3.1. Oportunitățile și riscurile antreprenoriatului social  

 

A. Oportunități 

Așa cum s-a văzut în capitolele precedente, dorința de a-i servi pe ceilalți, căutarea profitului, a 

recunoașterii sau a exprimării diverselor pasiuni precum și aceea de a contribui la avansul 

cunoașterii sunt doar câteva dintre motivațiile antreprenoriale inițiale. Odată înființată 

organizația și odată realizate investițiile inițiale, prioritățile acesteia se schimbă și se clarifică. 

Odată cu trecerea la faza organizațională are loc un proces de organizare și sintetizare a 

meniului de scopuri care trebuie urmărite în noul context.  

Reamintindu-ne motivațiile și scopurile antreprenoriatului, discutate în secțiunea 1.1.3., vom 

face acum un pas mai departe, în afara sau în exteriorul organizației. În secțiunea de față ne vom 

concentra asupra structurii oportunităților și riscurilor antreprenoriatului social, urmând ca apoi 

să evaluăm caracteristicile empirice ale acestora. 

Din definițiile antreprenoriatului social și din motivațiile și scopurile antreprenoriatului, discutate 

în cap. 1, rezultă că antreprenorul social are de identificat două tipuri diferite de oportunități, care 

pot fi mai mult sau mai puțin legate una de cealaltă:    

1. Setul de indivizi pe care dorește să îi ajute (grupul, comunitatea sau categoria socială) și 

nevoile lor (cel mai adesea, nevoia de venituri, dar și nevoile de dezvoltare personală sau 

altele). Aceasta este problema socială care va fi adresată de misiunea socială. Ea poate 

sau nu să fie în același timp și o oportunitate. Să îi spunem oportunitatea de tip A.  

 

2. Nevoile celorlalți (alții decât cei ajutați) pe care primii le pot direct sau indirect satisface, 

ceea ce reprezintă potențialul economic al indivizilor, grupului, comunității ori 

categoriei pe care dorește să o ajute antreprenorul social. Aceasta este oportunitatea sau 

misiunea economică. Ea include combinația antreprenorială cheie dintre ceea ce au 

nevoie potențialii consumatori și ceea ce pot oferi eventualii producători.  Să îi spunem 

oportunitatea de tip B.  

 

Se poate spune că esența antreprenoriatului social constă în identificarea acestei duble 

oportunități și satisfacerea corespunzătoare a ambelor sale componente.  

 

Acesta este sensul mai precis ale descrierilor vagi oferite în literatura de specialitate privind 

antreprenoriatul și economia socială, precum "Antreprenoriatul social este un tip de afacere 

practică, inovativă și sustenabilă care aduce beneficii societății în general, însă își concentrează 

atenția pe grupurile marginalizate din societate" (Lasma, 2010, 266) sau "antreprenoriatul social 

promovează ocuparea și ajută în rezolvarea problemelor economice și sociale" (Lasma, 2010, 

266). 

 

Să luăm cazurile a trei tipuri de întreprinderi sociale. Prima dintre acestea are ca misiune socială 

ajutarea unui anumit grup vulnerabil (oarecare) dintr-o comunitate. Antreprenorii săi au pus pe 

picioare o afacere oarecare care generează profit, iar o parte din acest profit este împărțit 
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grupului vulnerabil respectiv. În acest caz s-ar putea argumenta că aceasta nu este o întreprindere 

socială, ci o caritate, întrucât grupul vulnerabil nu este altfel implicat în activitatea sa.  

 

Al doilea tip de întreprindere socială este identic cu primul, cu diferența că partea din profit 

alocată misiunii sociale este oferită beneficiarilor sub formă de proiecte și programe destinate să 

îi ajute. Aici s-ar putea eventual argumenta că este vorba despre o întreprindere socială, însă 

setul de indivizi pe care dorește să îi ajute reprezintă în continuare o problemă.  

 

Al treilea tip de întreprindere socială implică grupul vulnerabil în activitățile sale productive, fie 

ca resurse umane (angajați, cum este cazul The Big Issue), fie în poziția de consumatori sau 

clienți (cum este cazul Ekgaon ori Grameen). Acest ultim model de întreprindere socială încearcă 

să transforme ceea ce era o problemă într-o oportunitate.   

 

Un antreprenor social este cineva care recunoaște o problemă socială și folosește strategii 

antreprenoriale pentru a stabili o întreprindere care conduce la o schimbare socială pozitivă 

(Braun, 2009, 75). Unul dintre aspectele inovative este descoperirea de posibili producători și 

clienți care pot genera valoare economică în condițiile potrivite.  

 

B. Riscuri 

Problema eșecului  unei întreprinderi sociale este un lucru puțin discutat în literatură. Eșecul și 

succesul sunt însă noțiuni duale, corelative. Înțelegerea eșecului și cauzelor acestuia ne ajută să 

înțelegem succesul unei întreprinderi sociale.  

Distorsiunea provocată de evidențierea succeselor face să fie neglijate lecțiile potențiale care pot 

fi învățate din eșecurile antreprenoriatului social. În măsura în care inovația socială este legată de 

antreprenoriatul social și eroarea este un element critic al procesului inovativ, o concentrare pe 

cazurile de succes este problematică și înșelătoare. Este înșelătoare deoarece concentrarea pe 

"supraviețuitori" produce inspirație dar distorsionează înțelegerea pe care ne-o formăm - 

poveștile de succes sunt importante pentru că motivează și inspiră generații viitoare de 

antreprenori sociali, însă tind să subestimeze sarcina dificilă a antreprenorului social (Dacin, 

2010, 52).  

În acest sens, este semnificativ că în literatura anteprenoriatului social nu avem un exemplu de 

eșec al unei întreprinderi sociale care să suscite un interes asemănător celui trezit de cazurile 

pozitive, cum ar fi cel al microcreditării profesorului Yunus. Insistăm pe acest aspect negativ al 

riscurilor pentru că, de regulă, literatura antreprenoriatului social se concentrează pe bunele 

practici și transferul de bune practici. Evident, acestea poartă cu sine o lecție importantă. Este 

important să înțelegem exemplele paradigmatice de antreprenoriat social, însă progresul este 

popperian – acesta constă într-o debarasare continuă de erori.   

Putem împărți riscurile în economice și sociale. O întreprindere socială are scopuri sociale și 

economice. Riscurile sunt asociate scopurilor și acțiunilor desfășurate în urmărirea lor sau pot 

ține de context. Riscurile vor fi sociale dacă vorbim de stări de lucruri sau acțiuni care 

descurajează împlinirea scopurilor sociale și economice dacă afectează împlinirea scopurilor 

economice. Dacă organizația se finanțează preponderent prin activități comerciale, atunci riscul 

economic este simultan un risc social. Dacă o întreprindere de inserție socială dă faliment, nu 

mai putem vorbi de integrarea prin muncă a persoanelor cu dizabilități în acest caz punctual. Și 

în sensul invers, misiunea socială poate crește riscurile de eșec ale activității economice, așa cum 
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vom vedea în secțiunile și capitolul următor, cu aceleași efecte finale. Această relație de 

codependență este inerentă integrării ambelor oportunități în aceeași întreprindere.   

Un risc frecvent este acela ca întreprinderea socială să nu facă profit. Absența profitului este un 

risc social într-o întreprindere socială: dacă nu face profit, o întreprindere socială se vede 

obligată să închidă operațiunile comerciale și implicit să reducă cheltuielile cu programele 

sociale, sau întreprinderea socială își poate simți amenințată însăși existența.  

 

C. Relația dintre oportunități și riscuri 

Unele probleme pot fi transformate în oportunități, iar prin procesul invers unele oportunități pot 

fi de fapt – sau pot deveni, în timp și în noi circumstanțe– probleme. Rezultatul depinde 

întotdeauna de interacțiunea dintre acțiunile antreprenorului și organizației, pe de o parte, 

respectiv caracteristicile și dinamica mediilor de acțiuni, pe de alta.  

Așa cum s-a arătat în Cap. 2, riscul și incertitudinea sunt constante ale mediilor de operațiuni în 

care activează antreprenorii. Se poate chiar spune că antreprenorii creează ordine în lume – prin 

activitatea lor creativă ei stabilesc viitorul reducându-i gradul de indeterminare, cu consecințele 

scăderii sau micșorării numărului riscurilor și incertitudinilor, ori a unei mai bune cunoașteri a 

acestora, etc.   

Revenind pentru un moment la Cap. 2, să ne amintim doar dublul caracter al schimbării, de risc 

și oportunitate în același timp: economistul francez Jean-Baptiste Say a descris antreprenorul ca 

pe cineva care „mută resursele economice dintr-o zonă cu productivitate mai mică înt-o zonă cu 

productivitate mai mare și cu un randament mai bun". Schumpeter vede antreprenorul ca pe un 

agent al schimbării în contextul mai larg al economiei. Peter Drucker vede antreprenorii ca 

persoane care exploatează schimbarea. Pentru Drucker, „antreprenorul întotdeauna caută 

schimbarea, răspunde la ea și o exploatează ca pe o oportunitate" (Licite, 2010, 262).  

Înainte de a merge mai departe, să reformulăm cele spuse sub formă de avertisment: așa cum 

riscurile și problemele se pot transforma în oportunități, și oportunitățile pot foarte ușor deveni 

probleme! De exemplu, prima oportunitate pe care o vom trata este inovația. Este ușor de văzut 

caracterul său pozitiv; în același timp însă, prea multă inovație poate ușor deveni cât se poate de 

riscantă, așa cum a fost încercarea de a readuce în folosință scutecele textile reutilizabile, în 

cazul Arbalange. Un antreprenor urmărește întotdeauna calea de mijloc: echilibrul fragil dintre 

tradiție (căile bătute deja și metodele relativ cunoscute) și noutatea teritoriilor nemaiexplorate 

precedent.  

Pornind de la studiile de caz și literatura de specialitate am selectat câteva tipuri de oportunități și 

riscuri mai frecvente, pe care le detaliem în secțiunea de față. Acestea sunt grupate tematic, în 

principalele arii de activitate și dezvoltare ale unei organizații, în fiecare grupaj fiind evidențiate 

cele specifice întreprinderii sociale.  

Cu excepția legislației, vom ignora toate oportunitățile și riscurile sistemice precum crize 

economice, furtuni de preferințe, schimbări de mode, apariția unor produse disruptive, 

transformarea industriilor etc. Deși impactul lor a fost de multe ori resimțit de întreprinderile 

sociale cercetate (spre exemplu, The Big Issue s-a confruntat cu digitalizarea presei), aceste 

dinamici ale realității economice sunt prea ample pentru a putea fi discutate aici.  
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3.1.1. Inovația în antreprenoriatul social 

 

Literatura antreprenoriatului social subliniază că operarea cu succes a misiunii sociale necesită o 

furnizare de bunuri și servicii inovativă. Prin urmare, indivizii și organizațiile care nu se 

angajează activ în furnizarea de servicii inovative la probleme sociale complexe nu ar intra în 

sfera antreprenoriatului social (Lepoutre, 2013, 795). Astăzi mii de organizații "cleantech" and 

"greentech" abordează probleme ecologice, însă nu toate sunt exemple de antreprenoriat social 

(Bornstein, 2010, 31). În industria energiei solare, de exemplu, multe firme vând produse clasice 

în piețe deja clasice. Bornstein crede că, fără a le minimiza contribuția la soluționarea 

problemelor, este util să distingem întreprinderile convenționale de cele care inițiază produse noi, 

schimbă industrii sau construiesc piețe în contexte dificile (Bornstein, 2010, 31).  

Am avea astfel o utilizare mult prea restrictivă a antreprenoriatului social; întreprinderi sociale 

inovative ar fi doar organizațiile care vin cu produse noi. Credem că această idee este profund 

greșită. Inovația poate avea un sens tare, referindu-se la inventarea unui bun sau serviciu cu totul 

și cu totul nou și un sens mai slab, în care admitem că majoritatea firmelor și întreprinderilor 

sociale care operează cu succes sunt inovative. Spre exemplu, deschiderea unui mic magazin de 

către un antreprenor, social sau nu, este o inovație, deoarece magazinul acela pur și simplu nu 

exista acolo anterior iar cererea nu era precedent deservită la fel de bine.  

Aici inovația n-ar avea un sens excepțional, revoluționar. O întreprindere este inovativă prin 

simplul fapt că rezistă pe piață, că este sustenabilă, ceea ce indică faptul că ea satisface unele 

nevoi. Nu este necesar ca o firmă să inventeze Iphone pentru a fi considerată inovativă și 

antreprenorială. Nu trebuie să operăm cu un concept maximal de inovație. Nu vorbim de inovații 

tehnologice, de un sens excepționalist al termenului inovație, ci de un sens mai general în care 

aproape oricine care ține funcțională o întreprinderea socială poate fi un inovator.  

Cu acest sens minimal se operează și în teoria antreprenoriatului comercial. Este suficient ca o 

persoană să identifice, de exemplu, cererea pentru portocale în cutare localitate pentru a fi numit 

antreprenor. Nu este nevoie să vină pe piață cu un produs revoluționar - noutatea nu stă în 

produs, ci într-o nouă combinație a factorilor de producție (inclusiv a distribuției) și în cuplarea 

cererii cu oferta.  

În domeniul social, cine înființează un atelier care produce obiecte meșteșugărești pentru care 

există cerere, lucrate de persoane cu dizabilități, este un antreprenor în sensul deplin al 

termenului. Acesta a identificat nevoi care compun o cerere economică și îndeplinește simultan 

scopuri sociale: oferă un loc de muncă, integrând astfel aceste persoane cu dizabilități și obține 

din piață resurse. Aceasta nu înseamnă că produsul nu poate conține lucruri noi față de cele 

existente; cel puțin modalitatea de producție a acestuia este inovativă.  

Dacă ne gândim la un produs paradigmatic pentru antreprenoriatul social cum este microcreditul 

profesorului Yunus, observăm că produsul este inovativ comparativ cu produsele financiare 

oferite pe piață. Inovația constă în în crearea unui produs nou. Ce elemente distinctive are acest 

credit față de creditele obișnuite? Produsul Grameen Bank se diferențiază prin anumite elemente 

de monitorizare de microcreditele obișnuite. Aceste credite nu erau rentabile. Nu doar că aveau 

un grad mai mare de risc pentru că se estima că săracii nu erau solvabili, dar aveau și costuri 

mari de monitorizare. De multe ori aceste costuri administrative depășeau dobânda sau chiar 
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suma împrumutată (Volkmann, 2012, 5). Cu alte cuvinte, nu treceau un test costuri-beneficii 

anticipate. Microcreditele erau estimate ca împrumuturi ineficiente.  

Yunus combină în așa fel resursele încât să scadă costurile – în speță, costurile de monitorizare a 

creditului și riscurile de neplată. În cazul microcreditării Grameen Bank inovativ este produsul. 

Produsul este nou pentru că presupune un sistem ingenios de monitorizare în care creditul este 

acordat mai multor persoane și există o presiune socială pentru ca un debitor să returneze 

creditul. Lucrând cu săracii din Bangladesh, Yunus și-a dat seama că mulți dintre aceștia doreau 

să stea pe propriile picioare, ca de exemplu, prin întemeierea de mici afaceri (Volkmann, 2012, 

5).  

Săracii aveau însă nevoie de capital. În majoritatea cazurilor era sume mici, suficiente doar 

pentru a cumpăra o mașină de cusut, o vacă, sau bunuri de capital asemănătoare. Totuși băncile 

nu erau tentate să acorde împrumuturi săracilor. Riscul era prea mare pentru nu existau venituri 

și garanții. De asemenea, procesul birocratic de a procesa aceste credite avea costuri mai mari 

decât cele care puteau fi acoperite de randamentele microcreditelor (Volkmann, 2012, 5).  

Grameen  Bank,  întemeiată de Yunus, a creat însă o modalitate inovativă de a face aceste 

microcredite fezabile. Banca a creat un proces de administrare și colectare condus de "cercuri de 

împrumut", formate dintr-un număr de debitori din fiecare comunitate (Volkmann, 2012, 5). În 

interiorul cercului, debitorii se monitorizează și garantează reciproc că împrumuturile vor fi 

returnate corect și la timp (Volkmann, 2012, 5). Neplata ducea la pierderea credibilității 

comunității ca întreg. Așadar debitorii sunt încurajați să se conformeze angajamentelor de plată, 

pentru că nu vor să-și dezamăgească comunitatea. Prin implicarea comunității erau asigurate 

munca administrativă și garantarea returnării împrumutului. Aceste cicluri de împrumut duc la 

rate de restituire a împrumutului mai mari decât al multor bănci mari. Pe de altă parte, ca orice 

altă bancă, Grameen Bank cere dobândă, obținând astfel venituri. Astfel, Grameen  Bank 

acționează ca o afacere și procedând așa ajută o cauză socială (Volkmann, 2012, 5) 

Teoreticienii asociază antreprenoriatul cu ideea de oportunitate (Licite, 2010, 262). 

Antreprenorul  social identifică oportunități noi de rezolvare a unor probleme sociale. Acesta este 

motivul pentru care este considerat creativ, inovativ. Însăși ideea antreprenoriatului social este 

inovativă în zona nonprofit. Profitul nu era bine receptat în zona asociațiilor și fundațiilor, a 

ONG-urilor în genere. Tradițional,  crearea de valoare socială a fost văzută ca inconsistentă sau 

chiar opusă diametral maximizării profitului (Miller, 2012, 625). Antreprenoriatul social 

diversifică sursele de finanțare ale oranizațiilor nonprofit. Angajarea în schimburi comerciale 

reprezintă o inovație față de ONG-ul tradițional, finanțat în mod obișnuit prin donații și granturi. 

Acum resursele sunt obținute inclusiv prin producție și activități comerciale. În plus, în situația în 

care sunt angajate persoane marginalizate ori cu dizabilități, gradul de noutate crește și mai mult. 

 

În centrul antreprenoriatului, fie că este comercial sau social, stă noțiunea de recunoaștere a 

oportunităților. Oportunitatea este un set favorabil de circumstanțe de a face ceva, cum ar fi 

înființarea unei noi întreprinderi. Mulți autori văd recunoașterea oportunității ca pe o trăsătură 

cheie a antreprenoriatului (Corner, 2010, 636).  

 

Inovațiile întreprinderilor sociale pot apărea în oricare dintre etapele procesului și vor fi notate în 

cursul următoarelor secțiuni. Uneori, însă, ele se pot dovedi a fi de fapt riscuri, așa cum se va 

vedea.  
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3.1.2. Profitul și finanțarea comercială 

 

Oportunități 

Profitul și finanțarea comercială sunt oportunități sociale. O trăsătură a antreprenoriatului social 

este folosirea de mijloace economice pentru a obține rezultate sociale. Principalul mijloc este 

finanțarea comercială, profitul. Potrivit perspectivei adoptate de Uniunea Europeană, ceea ce 

distinge o întreprindere socială de asociațiile tradiționale sau organizațiile caritabile este că 

întreprinderile sociale câștigă o proporție însemnată din venituri prin schimb economic mai 

degrabă decât să fie dependente de granturi sau donații (CE, 2013, 31).  

Un standard folosit uneori pentru întreprinderile sociale este că cel puțin 50% din cifra sa de 

afaceri este venit câștigat, deși opiniile privind acest prag variază (CE, 2013, 31). Aici este o 

discuție despre cât de important este venitul câștigat în caracterizarea antreprenoriatului social. 

Pentru unii autori, însă, finanțarea comercială este decisivă pentru a se putea vorbi de 

antreprenoriat social.  

Printre aceștia se numără și Yunus, pentru care un proiect social care pune un preț pentru 

bunurile și serviciile sale, dar care nu-și poate acoperi în întregime costurile nu poate fi 

considerat o întreprindere socială (Yunus, 2007, 23). Atâta timp cât se bazează pe subvenții și 

donații pentru a-și acoperi pierderile, această organizație rămâne în categoria organizațiilor 

caritabile (Yunus, 2007, 23). Însă pe măsură ce își acoperă costurile în mod constant, sustenabil, 

poate fi numită întreprindere socială (Yunus, 2007, 23).  

Comparativ cu organizațiile tradiționale non-profit, întreprinderile sociale includ activități care 

generează profit, cum este o bancă pentru dezvoltarea comunității sau alte organizații care conțin 

elemente  specifice afacerilor și sectorului nonprofit; de  exemplu, adăposturi care demarează 

cursuri de reconversie profesională și oferă slujbe în acest sector (Bibu, 2008, 79). Potrivit logicii 

comerciale, scopul unei organizații este să vândă produse și servicii pentru a genera profit 

(Pache, 2012, 498). Întreprinderile sociale seamănă cu întreprinderile tradiționale prin faptul că 

obțin bani prin vânzarea de bunuri și servicii (Pearce, 2003; Luoma, 2013, 116). Prin schimbul 

comercial, antreprenoriatul social diferă de filantropie și se asemănă cu întreprinderea 

comercială. Filantropia nu produce bunuri și servicii și nu le schimbă. Aceasta se limitează doar 

la partea de dar, de donație, de activitate caritabilă. Antreprenorii sociali se implică în schimburi 

comerciale, activitatea filantropică nu. Aceasta este o inovație pe piața carității, a serviciilor 

oferite de organizații nonprofit.  

O întreprindere socială își obține resursele prin schimb comercial sau prioritar prin schimb 

comercial. Întreprinderea socială nu se finanțează prioritar prin donații, ci pe comercializarea de 

bunuri și servicii, chiar dacă acestea au un preț sub prețul pieței. Întreprinderea socială nu doar 

donează, ci mai mult, schimbă, vinde și cumpără. În acest caz, profitul este principalul 

combustibil al misiunii sociale.  

Profitul sprijină sustenabilitatea întreprinderii sociale. Înainte de a propune societății soluții 

sustenabile, întreprinderea socială trebuie să fie ea însăși sustenabilă. Sustenabilitatea 

întreprinderii sociale se referă la supraviețuirea organizației, care este un obiectiv primordial în 
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meniul de scopuri al oricărei organizații. Antreprenoriatul social oferă soluții pe termen lung. O 

întreprindere socială care nu se poate susține singură, care nu este autonomă, cu greu putem 

spune că oferă soluții pe termen lung pentru alții.  

Riscuri  

Având în vedere importanța profitului pentru atingerea scopului social, absența profitului este 

riscul cel mai important pentru o întreprindere socială. Dată fiind ponderea finanțării comerciale 

în antreprenoriatul social, o întreprindere fără profit nu va dispune de resurse pentru rezolvarea 

problemelor sociale. Existența sa transmite un semnal pozitiv deosebit de important, în timp ce 

absența profitului indică faptul că ceva este în neregulă și că întreprinderea socială respectivă 

trebuie să se gândească să părăsească piața cu cât mai mici costuri de închidere.  

Am arătat și precedent că ideologia anti-profit împărtășită de mulți teoreticieni și practicieni din 

domeniul social este contraproductivă și demobilizatoare. Profitul nu poate apărea din 

întâmplare, nici ca rezultat ―normal‖, sau care apare de la sine din orice activitate economică. 

Profitul este rezultatul muncii și eforturilor antreprenorilor și angajaților lor în toate domeniile 

distinse în continuare. 

 

3.1.3. Cererea și lipsa cererii 

 

Grupăm aici toate oportunitățile și riscurile care țin de marketing, inclusiv existența și 

caracteristicile cererii, analiza competiției și aspectele care țin de crearea și capitalizarea 

reputației (brand).  

 

Un risc frecvent al întreprinderii sociale este să nu identifice și estimeze corect piața. O 

organizație poate produce lucruri pentru care nu există cerere. Această identificare slabă a cererii 

contribuie la risipirea resurselor, la ineficiență. În genere, un antreprenor face acest lucru: 

identifică piețe, combină cererea și oferta, descoperă prețul la care cererea și oferta sunt în 

echilibru. Pentru F. Knight antreprenoriatul este despre punerea împreună a cererii de bunuri și 

servicii cu oferta și de asumarea tuturor riscurilor asociate acestui proces (Kachlami, 2014, 299). 

Un risc pentru întreprinderea socială este să nu existe cererea pentru bunurile și serviciile 

produse în întreprinderea socială. Întreprinderea socială produce bunuri care nu se vând. O 

trăsătură a antreprenorului este că produce bunuri și servicii cerute (cerere în sens nu de simplă 

dorință, nevoie, ci dublată de capacitatea de a plăti). Faptul că existe cerere pentru un produs 

înseamnă că există persoane dispuse să plătească pentru acel produs.  

Chiar dacă prețul întreprinderii sociale este social, este mic, este sub prețul pieței, chiar și așa 

există riscul să nu fie cumpărat nici la acest preț redus. Rămâne însă misiunea antreprenorului să 

identifice acele segmente de cerere. Este rostul său să ghicească prețul optim. Dacă 

întreprinderea socială produce bunuri și servicii care nu se vând, responsabil pentru această 

situație este fie antreprenorul social, care trebuia să identifice corect cererea pentru acele bunuri 

și servicii, fie este vorba despre o imposibilitate cauzată de factori exogeni, situație în care putem 

spune că antreprenorul și întreprinderea socială respectivă se află pe piața greșită. Un bun 

antreprenor face tocmai acest lucru. Nu produce bunuri și servicii pur și simplu, ci produce 

bunuri și servicii cerute, adică bunuri și servicii care au clienți, pentru care va plăti cineva.  
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O eroare în literatura antreprenoriatului social este tocmai de acest tip, confuzia între cerere și 

nevoie. Însă nevoia nu este același lucru cu cererea. Aceste nevoi nu formează încă o piață. 

Pentru ca acest acest lucru să se întâmple este necesar ca antreprenorul să combine cererea cu 

oferta, adică să găsească modalități noi prin care un bun sau serviciu social să fie cumpărat la un 

anumit preț (cel mai bine, unul sub prețul pieței). Problema nu este că ar exista cutare sau cutare 

problemă socială, ci dacă există beneficiari sau clienți care să plătească pentru produs la prețul 

cerut de organizație. Cineva trebuie să plătească acele bunuri, fie beneficiarii direcți, fie terțe 

părți. Întreprinderea socială detectează acești beneficiari. De exemplu, în cazul Yunus și 

Grameen Bank sunt identificate cu succes acele persoane sărace care pot returna microcreditele 

cu dobânzile aferente.  

Cine sunt clienții întreprinderilor sociale? Persoanele marginalizate pot fi consumatori sau 

muncitori în întreprinderile sociale. Pot fi recipienții, persoane sărace, marginalizate etc. Depinde 

și de bunul comercializat. Dacă acesta este social, beneficiarii vor fi persoane defavorizate, dacă 

este comercial pot avea categorii mai variate de clienți. Alte posibile sugestii de clienți ar fi statul 

sau firmele. De exemplu, într-o analiză a Ministerului Muncii se spune că actorii  economiei  

sociale  se  confruntă  cu  inexistenţa  unei  pieţe  reale  de  servicii  în  care autorităţile  publice  

locale  să  cumpere  servicii  de  la  furnizorii  privaţi,  actori  ai  economiei sociale (MM, 2013, 

49). Alteori clienții sugerați sunt firmele. De exemplu, se afirmă că angajatorii din  România  

preferă  să  returneze  la  stat  salariile  minime  brute  pe  economie  aferente poziţiilor vacante 

neocupate de către persoane cu handicap, decât să achiziţioneze produse sau servicii de la unităţi 

protejate (Pepenel, 2011, 127).  

 

Oportunități 

Puține oportunități sunt mai importante decât existența unui flux constant și consistent al cererii. 

Identificarea și estimarea corectă a acesteia sunt critice și pot face ușor diferența între succes și 

eșec.   

 

Existența unui flux constant și consistent al cererii a fost principalul factor de succes în cazul 

Ecotact.  

 

O versiune a aceleiași idei este potențialul de creștere al pieței, remarcabil în cazul 

programelor pentru bătrâni oferite de Siel Bleu în contextul îmbătrânirii populației.  

 

Uneori, întreprinderile sociale caută să descopere noi clienți și deci piețe noi. Antreprenorul 

social vede noi oportunități sociale la nivelul schimbului. Yunus este inovativ în descoperirea de 

clienți. În mod obișnuit, beneficiarii Grameen Bank nu ar fi fost creditați. Instituțiile de credit 

erau reticente în a intra în relații de schimb cu locuitorii săraci din Bangladesh. Yunus alege să 

crediteze tocmai aceste persoane sărace. Rata returnării împrumuturilor este una satisfăcătoare 

(chiar mai mare decât a instituțiilor financiare obișnuite). Dacă la nivelul producției vorbeam, de 

exemplu, de implicarea persoanelor cu handicap, de inovație în folosirea factorului de producție 

muncă, în cazul microcreditării profesorului Yunus vorbim de capacități antreprenoriale 

subutilizate. Aici este vorba de spiritul antreprenorial al locuitorilor săraci din satele din 

Bangladesh.  

Creând Grameen Bank, Muhammad Yunus răstoarnă înțelepciunea convențională a instituțiilor 

financiare (Counts, 2008, 14). Băncile căutau oameni bogați, cu garanții și îi excludeau pe cei 

săraci. Yunus era în schimb interesat de clienții săraci, nu de cei bogați. Cu cât era mai rea 
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situația financiară a unei persoane, cu atât era mai binevenit în banca sa (Counts, 2008, 14). 

Băncile aveau tendința să acorde împrumuturi mari, Yunus acorda împrumuturi mici (chiar și 1 

dolar). Yunus contrazice cutumele convenționale reușind să mențină rate mari de restituire a 

împrumutului și înregistrând un profit modest în majoritatea anilor. El va împrumuta săracii 

individual, însă numai după ce au intrat într-un grup. O femeie care vrea să împrumute de la 

Grameen trebuie să găsească încă patru persoane eligibile. Ele trebuie să fie sărace. și nu trebuie 

să fie într-o relație de rudenie cu celelalte. Apoi ele trebuie să cadă de acord să se ajute reciproc 

(Counts, 2008, 14). Dacă una are dificultăți, celelalte trebuia să o asiste și, în caz de neplată, să-i 

plătească împrumutul sau să riște reducerea liniei de credit. Astfel creditul funcționează atât cu 

sprijinul semenilor, cât și cu presiunea lor (Counts, 2008, 14). Datorită muncii Grameen Bank și 

altor instituții de împrumut similare a fost stimulată creșterea economică în comunitățile lor și 

generând în același timp o industrie în sectorul finanțelor de milioane de dolari (Drayton, 2010, 

61).  

Yunus identifică deci o nouă cerere, un nou segment de piață. Clienții noi sunt oamenii săraci din 

Bangladesh. Aceștia nu erau clienți ai instituțiilor financiare tradiționale, convenționale pentru că 

se estima că nu sunt solvabili. În această situație schimbul comercial este o oportunitate socială.  

Microcreditarea transformă membrii ai comunităților sărace în antreprenori. Graeme Bank 

identifică această oportunitate. Populația săracă din Bangladesh se confrunta cu dificultăți de 

acces la credit. Aceștia nu se calificau pentru împrumurile via sistemul bancar standard. Aceștia 

puteau să împrumute bani doar la rate uriașe ale dobânzii de la creditorii locali. Aceștia ajungeau 

să cerșească pe străzi. Yunus se opune sistemului, probând că săracii erau solvabili împrumutând 

de acum faimoasa sumă de $27 din propriul buzunar la 42 femei dintr-un sat din Jobra (Martin, 

2007, 35). Femeile au restituit împrumutul. Yunus a descoperit că fie și cu o sumă mică de 

capital, femeile au investit în propria capacitate de a genera venit. Cu o mașină de cusut, de 

exemplu, femeile puteau țese haine, câștigând suficient pentru a restitui împrumutul, cumpăra 

hrană, educa copii și pentru a ieși din sărăcie. Grameen Bank s-a putut susține cerând dobândă 

pentru împrumuturi și apoi reciclând capitalul pentru a ajuta alte femei (Martin, 2007, 35). 

 

Riscuri  

Riscul neanticipării corecte a cererii este prezent în întreprinderile sociale românești. „În 

România, există aproximativ 2.000 de ateliere sociale, dar viabile nu sunt nici 200", afirmă 

consultantul Manuela Voicilă. Problema ar fi că aceste ateliere  nu au o abordare business. 

„Nevoia este să se orienteze pe baza abilităţilor lor. Ei fac lucruri înainte de a gândi cui o să le 

vândă, dacă e nevoie sau nu e nevoie. Eu, la atelierele pe care le mentorez, le spun: „înainte de a 

face 10 rochiţe albe cu buline roşii asigură-te că există 10 fetiţe care să le poarte". Abordarea la 

momentul de față este „le facem şi vedem noi după" (Bucată, 2012). Aici atelierele sociale par să 

ignore cererea pentru bunul sau serviciul social produs în atelierul social. Pentru multe 

întreprinderi sociale cererea nu este reprezentată de bunurile cumpărate, ci de granturile, 

subvențiile oferite de stat.  

Slăbiciunea față de competiție a fost deseori descoperită abia după începerea activității 

întreprinderilor sociale; cu alte cuvinte, competiția a fost subevaluată în perioada de planificare. 

Acesta a fost cazul Coopa Roca, al Arbalange (care s-a și închis din acest motiv), și Ekgaon.  
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3.1.4. Punerea unui preț 

 

Principalul risc este prețuirea eronată a produsului sau serviciului oferit. Prețul poate fi fie prea 

ridicat, fie prea jos pentru a acoperi costurile de producție și genera profit, creând, în schimb, 

pierdere.  

Atunci când cei care cumpără produsele sau bunurile sunt subiectul intervenției sociale, și nu 

terțe părți, apare un set special de oportunități și probleme, cu care vom începe.  

Oportunități  

O tehnică în întreprinderea socială este punerea unui preț pe bunurile și serviciile oferite. Această 

inovație contrastează cu gratuitatea carității sau a agențiilor guvernamentale. Avantajele punerii 

unui preț țin de faptul că responsabilizează recipienții. Prețul pentru serviciile sociale este un 

element inovativ al antreprenoriatului social. Așteptarea tradițională este ca nonprofitul să ofere 

gratuit aceste bunuri și servicii. Antreprenorii sociali cer un preț. Însă prețul cerut de 

întreprinderea socială rămâne „social". De regulă output-ul întreprinderii sociale are un preț sub 

cel al pieței. Pentru Drayton stabilirea de prețuri și abordările noi pot conduce la bunuri și 

servicii care oferă atât valoare tradițională (economică), cât și valoare nouă (socială) (Drayton, 

2010, 61).  

Prin punerea unui preț nu ar exista costul psihic asupra recipienților. Aceștia nu simt că primesc 

de milă aceste bunuri și servicii. Aceștia nu sunt subiecți pasivi ai carității, ci subiecți activi, 

integrați în procesul productiv și în societate în largul ei (Dees, 2012, 325). Deea crede însă că 

totuși când ceri un preț săracilor pentru un bun sau serviciu valoros, ei devin clienți, persoane 

împuternicite să se plângă, în loc să fie recipienți pasivi, recunoscători ai carității (Dees, 2012, 

325). Beneficiarii se simt mai puțin înjosiți sau incomodați de faptul că trebuie să accepte 

caritatea (Dees, 2012, 325). Nu în ultimul rând, aceștia devin și mai responsabili față de 

beneficiul câștigat. 

Întreprinderea socială pune de obicei un preț pentru produsele sale. De exemplu, Habitat 

construiește case pentru persoane defavorizate, însă cere noilor proprietari să plătească o ipotecă 

modestă (Dees, 2003, 17). Mulți antreprenori sociali încearcă să ofere bunuri și servicii în 

moduri care nu creează dependență beneficiarilor (Dees, 1998, 56). Pentru mulți autori, caritatea 

subminează stima beneficiarilor și și creează un sens al neputinței. Drept urmare, unele 

organizații cer un preț beneficiarilor pentru cel puțin o parte din costul serviciilor. Alții caută să 

folosească elemente de business ca instrumente de a-și ajuta semenii să-și dezvolte încrederea în 

sine și capabilități de piață (Dees, 1998, 56). Așa cum au observat autori ca Yunus  (2010)  și  D.  

Bornstein și S. Davis (2010), oamenii care plătesc un preț just pentru bunurile și serviciile 

primite fac un pas uriaș către încrederea în sine (Dobele, 2011a, 104). Antreprenorii sociali nu se 

văd pe ei înșiși ca implicați în caritate în sensul tradițional de milostenie (Dees, 2007, 24).  

Muhammad Yunus  sublinia că atunci când vrem să ajutăm săracii, de obicei apelăm la caritate. 

De multe ori caritatea este un mod de a evita problema și nu de a găsi o soluție pentru ea. 

Caritatea devine o cale de a ne deroga de la responsabilitate (Dees, 2007, 24). Caritatea nu este o 

soluție la sărăcie, ci numai perpetuează sărăcia întrucât ia inițiativa celor săraci (Dees, 2007, 24). 
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Antreprenorii sociali împuternicesc beneficiarii. Aceștia par să-i dea un om o undiță cu care să 

pescuiască, nu un pește.  

Cine cere bunuri și servicii sociale? Cererea pentru bunurile și serviciile produse în 

întreprinderea socială poate fi reprezentată de beneficiari sau de alți clienți (terțe părți). În cazul 

întreprinderii sociale este mai mare ponderea plătitorilor direcți decât a terțelor părți (donatorii). 

Aici beneficiarii plătesc direct bunul sau serviciul primit. Am văzut mai devreme motivația 

pentru punerea unui preț. Aceasta vrea să stimuleze inițiativa în rând beneficiarilor și să evite 

costurile emoționale generate de pasivitate. 

Riscuri  

Prețuri prea mici. Una dintre erorile posibile este fixarea unor prețuri prea mici pentru a acoperi 

costurile de producție și genera profit, creând, în schimb, pierdere.  

Prețuri prea mari. Acestea au două tipuri de consecințe. Primul este economic: produsele 

întreprinderii sociale nu vor fi competitive și vor pierde în fața concurenței, mai ales dacă sunt 

la nivel de start up și deci nu au capital, de imagine (brand stabil) sau de alte feluri. Acesta a fost 

cazul Arbalange, Bambus CO2, și Sarvajal.  

Al doilea tip este social și se aplică în cazurile în care clienții sunt în același timp beneficiarii 

intervenției sociale; acesta constă în excluderea unor beneficiari. Între studiile de caz s-au 

cofruntat cu acest aspect Arbalange, Ekgaon și Sarvajal. Am văzut cum o inovație a 

antreprenoriatului social era să pună un preț la bunurile produse. Schimbul nu era unul caritabil, 

ci unul comercial. Cineva lua un credit și trebuia să-l restituie. Prețul era totuși unul social, era 

sub cel al pieței. Dobânda era mai mică decât a instituțiilor comerciale de credit. Pentru unii 

cercetători o problemă a întreprinderilor sociale ar fi că prin punerea unui preț pentru bunurile 

oferite, anumite grupuri ar fi excluse. Anumite tipuri de întreprinderi sociale pot avea efectul 

neintenționat de a duce pe mai departe la excluderea unor grupuri deja marginalizate (Kerlin, 

2013, 39). Strategia de pune un preț pentru un serviciu este o modalitate răspândită de activitate a 

întreprinderii sociale, dar există totuși temerea că potențialii clienți cu venituri mici vor fi excluși 

de la primirea serviciilor pentru că nu pot plăti pentru ele (Kerlin, 2013, 39). Riscuri ale acestei 

acțiuni sunt așadar să excludă anumite persoane, cele care nu pot plăti pentru bunul sau serviciul 

oferit.  

Aici ar fi avantajul filantropiei care nu percepe un preț pentru acele servicii sociale. Un risc al 

întreprinderii sociale este să excludă anumiți beneficiari. Este vorba de cei care nu-și permit să 

plătească prețul, fie el și mic în raport cu piața, al bunului sau serviciului social. Însă există 

peroane defavorizate care nu pot plăti nici acest preț "social". Prin prețurile practicate pot 

exclude anumiți beneficari și astfel am putea avea rezultate mai slabe comparativ cu acțiunile 

filantropiei, când este vorba de ajutorul pe termen scurt, miza antreprenoriatului social fiind una 

pe termen lung (Beckmann, 2012, 241).  

Alte riscuri ale întreprinderii sociale pot fi legate de consecințe negative neintenționate. 

Activitățile întreprinderii sociale pot provoca alte probleme sociale. De exemplu, există riscul să 

înrăutățesc situația persoanelor din grupul țintă. Chiar și cauzele cele mai nobile și intențiile cele 

mai bune pot avea o mulțime de consecințe neintenționate. De exemplu microcreditele modelate 

după programele Grameen Bank  pot avea efectul advers de a atrage oameni foarte săraci într-o 

viață de credit și camătă (Whiting, 2013, 106). De exemplu o societate ca India‘s Society for 

Elimination of Rural Poverty a monitorizat sinuciderile legate de datoriile microcreditului (id.). 
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Sau profesorul K. Venkat Narayana observa că "microfinanțarea intenționa să împuternicească 

femeile...femeile terminând prin a fi sclave" (Whiting, 2013, 106). Împrumutarea de bani către 

femeile căsătorite poate crea un mediu ostil în care soții abuzează femeile pentru a pune mâna pe 

banii împrumutați (Whiting, 2013, 106). Aceste exemple ar arăta că întrepriderile sociale trebuie 

să aibă o abordare comprehensivă când abordează probleme sociale pentru a contracara 

consecințe neintenționate potențial negative (Whiting, 2013, 106). Aceeași temere a fost 

exprimată și în cazul Coopa Roca.  

 

3.1.5. Producție și distribuție 

 

Deseori, inovația apare în întreprinderea socială la nivelul producției și distribuției. Vom explora 

în continuare câteva dintre aceste ocurențe. 

Oportunități 

Uneori, întreprinderea socială integrează persoane marginalizate în procesul de producție. 

Similar, am văzut cum Yunus a regândit microcreditul, astfel încât persoane marginalizate au 

putut să se autoangajeze. Microcreditele nu erau rentabile pentru persoanele sărace pentru că 

aveau costuri mari de monitorizare; Yunus a găsit o modalitate să scadă costurile de monitorizare 

împrumutând indivizii via cercuri de împrumut. Noul produs a descoperit oportunitatea socială 

de a transforma în antreprenori persoanele defavorizate din Bangladesh. 

În cazul The Big Issue, sistemul de distribuție a ziarelor a fost unul inovativ. Antreprenorii au 

elaborat un sistem de angajare și recompensare rapid și ușor de pus în practică, astfel încât 

persoanele fără adăpost să aibă disponibilă o modalitate imediată de a face bani. 

O altă oportunitate este așadar flexibilitatea - atât atunci când ne referim la oportunitatea 

economică, cât și atunci când vorbim despre cea socială. O întreprindere socială aflată în faza de 

start-up are maxima flexibilitate de a-și organiza activitatea, adapta ofertele, dar și intervenția 

socială. Ulterior, este de așteptat o canalizare asupra câtorva metode care se verifică în timp, 

deopotrivă în activitatea economică și în cea socială.   

Aceasta a permis unele avantaje atât în ceea ce privește producția cât și distribuția: viteză și 

ușurință în transportul și asamblarea structurilor de bambus în Nicaragua, în exemplul Bambus 

CO2, adaptarea informațiilor și aplicațiilor la nevoile și caracteristicile mediului rural, în cazul 

Ekgaon, respectiv sintetizarea unui model propriu (construcție-operare-transfer) în cazul Ecotact. 

Similar, diversitatea și adaptarea programelor pentru bătrâni oferite de Siel Bleu indică același 

lucru – buna valorificare a flexibilității inițiale.  

  

Riscuri 

În același caz al Bambus CO2, limitările punctului unic de producție au făcut ca cererea să fie 

ratată. Deși era cunoscută și prezentă, cererea nu a putut fi satisfăcută ceea ce a provocat pierderi 

întreprinderii prin aceea că a vândut mai puțin decât ar fi putut. Imposibilitatea acoperirii cererii 
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în timp scurt este o problemă universală pentru start-up-uri de orice fel și are efecte negative 

dezastruoase mai ales asupra profitului și economiilor de scală. 

Deși s-a dovedit un eșec până la urmă, Arbalange a încercat o inovație care se baza, de fapt, pe 

restaurația vechilor scutece textile (sub forma unui model „retro‖ produs de Arbalange, numit 

„Mojo‖), într-un nou sistem de distribuție care făcea legătura între clienți și spălătorii. O idee 

similară, în România, a fost reluarea producției de chirpici (cărămizi nearse), care se baza pe 

avantajele ecologice ale acestui material. Ambele cazuri, la care se adaugă preferința pentru 

materiale noi în locul bambusului (în cazul Bambus CO2), par a spune că reînvierea unor 

produse vechi în noi formule este o idee riscantă chiar dacă pare atractivă – există motive 

puternice pentru care produsele și materialele vechi au fost anterior abandonate în favoarea unora 

noi: rezistență mai mare, costuri mai mici, utilizare mai facilă, durabilitate mai mare, etc. Este 

greu să bați istoria.  

Un alt risc este ca întreprinderea socială să ofere produse slabe calitativ. Poate există piață, 

cerere pentru produsele respective, însă aceasta produce lucruri slabe calitativ. De exemplu, 

Tracey  et  al.  (2010)  arată cum Aspire, o întreprindere britanică socială de succes a falimentat 

pentru că a eșuat să ofere clienților produse suficient de atrăgătoare (Pache, 2013, 503-504). 

Similar, Arbalange a etalat o slabă expertiză în manufacturarea scutecelor textile „Mojo‖. 

Singurul său avantaj comparativ rămăsese doar interesul public pentru produse ecologice, dar 

acesta este prea puțin pentru a asigura singur supraviețuirea unui bun sau serviciu. Produsele  sau  

serviciile  întreprinderilor sociale nu  sunt  întotdeauna  competitive  pe  piaţa  economică 

(Pepenel, 2011, 127). 

 

3.1.6. Formalizarea organizației, parteneriate și integrarea în rețele sau 

construirea de noi rețele   

 

Oportunități  

În multe dintre cazurile studiate se remarcă oportunitatea reprezentată de însăși înființarea 

întreprinderii sociale. Statutul formal al acesteia permite o mulțime de posibilități: angajări, 

facturări, capitalizarea reputației (construirea brand-ului), etc.  

Francizarea, care derivă tot de aici, este importantă pentru extinderea și replicarea 

întreprinderilor sociale, așa cum este cazul Ecotact. Francizarea aduce aduce la rândul ei și 

probleme corelate, precum pierderea sau diminuarea controlului și standardelor, evidențiate în 

același caz. În cazul Sarvajal, recrutarea francizaților din comunitățile locale (o strategie care ne 

amintește de cea a cercurilor impuse de Yunus) poate fi o măsură de natură să scadă riscurile 

inerente unei asemenea operațiuni. 

Similar, și posibilitatea derulării de parteneriate public – private (PPP), derivă tot de aici și a 

reprezentat o oportunitate pentru același caz al Ecotact, dar și pentru Centrul Dezvoltării 

Durabile.    

Cel mai important, poate, statutul formal permite construirea de parteneriate și de rețele, sau 

integrarea într-unele deja existente. Ambele au fost deosebit de importante în cazul The Big 

Issue, Coopa Roca, Ekgaon dar și în celelalte. 
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Riscuri  

Avantajele derivate din formalizarea unei organizații sunt dependente de calitatea mediului 

legislativ. Dacă acesta impune costuri tranzacționale ridicate, taxe prea mari, prea multe și 

birocrație, atunci în unele cazuri poate fi mai bine limitarea activității la nivelul informal.  

În ceea ce privește francizarea, cel mai frecvent se remarcă dificultățile legate de menținerea 

calității și controlul francizaților. Cu această problemă se confruntă Sarvajal, dar și Ecotact. 

 

3.1.7. Economii de scală și diversificare 

 

După ce curba de învățare a organizației nou-înființate a fost parcursă, iar statutul de start up 

începe să se transforme în cel de organizație stabilizată, principala prioritate managerială este 

standardizarea proceselor și produselor. Această clasă de îmbunătățiri are drept scop creșterea 

cursivității operațiunilor (streamlining), scăderea costului de producție marginal (costul suportat 

pentru realizarea a încă unei unități de produs) și, în final, realizarea și captarea economiilor de 

scală.  

Oportunități  

Prin facilitatea canalului de comunicare, Ekgaon a ajuns să aibă un număr mare de beneficiari. 

Pe lângă accesul permanent la aproape întreaga piață potențială, economia de scală astfel 

realizată este de natură să permită diversificarea produselor oferite: beneficiind de existența unui 

canal de comunicare cu clienții din mediul rural, această întreprindere socială testează ușor (cu 

costuri mici) un mare număr de servicii diferite. Succesul a doar câtorva dintre acestea ar crea 

mai multă siguranță pentru continuarea operațiunilor.  

Economiile de scală pot fi realizate și în cazul produselor de calitate și creative, așa cum este 

cazul Coopa Roca. Chiar dacă sunt artizanale sau unicat, o mai bună organizare poate facilita 

extinderea producției. În același caz s-a remarcat existența unei diversificări formată din poziții 

pe piețele haute couture și pe cea vânzare cu amănuntul.  

Unul dintre mijloace, care a fost aplicat atât în cazul Coopa Roca, cât și în cel al SOS France, 

este centralizarea serviciilor de suport. Pe această bază, care costă în dispersarea costurilor 

administrative, se poate mai departe construi diversificarea celorlalte, anume a funcțiilor de 

producție. 

Riscuri 

O strategie de diversificare este încercată și de Centrul Dezvoltării Durabile. Ca și Arbalange, și 

această întreprindere socială se bazează prea mult pe simpla apetență ecologică a posibililor 

clienți, ambele ignorând diferența dintre nevoi și cerere. 

O altă versiune a diversificării constă în finanțarea activităților nonprofitabile de către cele 

profitabile, cum sunt cazurile Siel Bleu și SOS France. Această strategie este însă și deosebit de 

riscantă, întrucât încearcă să ignore semnalul transmis de profituri (v. Cap. 2).  
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3.1.8. Capitalurile și riscurile lor 

 

Oportunități 

Pe termen lung, principalul atu al oricărei organizații este acumularea de capitaluri. Acestea pot 

fi de patru tipuri: financiare, sociale sau relaționale, de expertiză sau de imagine.  

Suma tuturor acestor tipuri diferite de capital (se observă că ele sunt parțial transformabile unele 

într-altele) este cea care poate asigura întreprinderea împotriva riscurilor și a schimbărilor din 

mediile de operațiuni, asigurându-i timpul de supraviețuire și resursele necesare posibilelor 

redresări prin adaptarea la noile condiții externe. Acest lucru este deosebit de important întrucât 

se referă la scopul supraviețuirii organizației - locul întâi în orice meniu.  

Start up-urile se confruntă cu lipsa tuturor sau majorității acestor capitaluri, întrucât nu au apucat 

să le cumuleze. Totuși, un model de afaceri viabil va duce în timp la acest rezultat.   

 

Riscuri 

Antreprenorii sociali se confruntă cu riscuri de capital. De exemplu, s-a sugerat că accessul la 

resurse (tangibile și intangibile) ar fi mai dificil pentru întreprinderile sociale pentru că multe 

dintre ele n-au acces la piețele de capital sau nu pot oferi salarii competitive angajaților 

(Chambers, 2014, 10). Atrag mai greu investitori pentru că nu distribuie dividende sau pentru că 

au randamente mai mici decât pe piață chiar dacă ar exista o distribuție limitată a profitului.  

Canalele  de  finanţare  sunt  greoaie  şi sistemul  de informare sau comunicare este deficitar 

(MM, 2010, 61). De asemenea, costurile de tranzacţie ale fondurilor atrase sunt şi ele mai mari 

(MM, 2010, 61). Accesul la capital este una dintre principalele probleme cu care se confruntă 

întreprinderile sociale românești. În momentul intrării României în UE, sectorul societății civile a 

fost considerat unul consolidat și am avut o retragere puternică de finanțare internațională din 

Romania  (Bibu, 2008, 81). La  nivel european, formele de economie socială, prin comparaţie cu 

alte întreprinderi (IMM), sunt mai puţin cunoscute şi/sau sunt considerate mai riscante la nivelul 

finanţatorilor (MM, 2013, 45). Din acest motiv, accesul  la  finanţare  a  entităţilor  de  economie  

socială  este  mai  dificil (MM, 2013, 45).  

În cazurile studiate, baza financiară fragilă și costurile de producție mari au contribuit la eșecul 

Bambus CO2. 

Lipsa capitalului încetinește extinderea și astfel afectează negativ realizarea economiilor de 

scală, ceea ce la rândul său se manifestă în prețuri mai mari. Acesta este și cazul COOPA ROCA, 

spre exemplu. 

Prin activitățile comerciale ale întreprinderii sociale antreprenorul riscă să piardă bunuri 

materiale. Un risc financiar trage după sine un risc social pe măsură ce antreprenorii își 

investesc reputația în proiect. Rezolvarea problemelor din comunitate depinde de legitimitatea și 

încrederea stakeholderilor. Aceștia dau bani, timp sau fie și simpla aprobare (Valéau, 2010, 224). 

Unii autori cred că mai importantă ar fi însă pierderea de bunuri imateriale. Antreprenorii sociali 

își riscă în mai mare măsură reputația decât banii. Motivul ar fi că antreprenorii sociali 

rareori își folosesc resursele personale sau ale familiei pentru finanțare, (Kachlami, 2014, 299). 
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Pentru unii autori aspectele sociale ale eșecului pot fi, într-un anume sens,  mai stigmatizante 

decât cele financiare și pot constitui un handicap mai mare pentru activități ulterioare (Valéau, 

2010, 224) 

Se admite că reputația și probitatea sunt de mare importanță pentru antreprenorul social 

(Leadbeater 1997). Conform unui studiu de Shaw and Carter (2007), constând din 8 interviuri cu 

antreprenori sociali din Marea Britanie, aceștia folosesc mai puțin surse financiare și de familie 

comparativ cu antreprenorii comerciali. Aceștia experimentează mai puțin riscuri financiare 

personale și mai mult riscuri personale nonfinanciare cum ar fi pierderea relațiilor sau a 

credibilității locale (Kachlami, 2014, 299). Acesta risc nu este exclusiv sau tipic întreprinderilor 

sociale - construcția și păstrarea unei reputații este un aspect la fel de important și în lumea 

afacerilor, a antreprenoriatului în genere. 

 

3.1.9. Resurse umane  

 

Oportunitățile și riscurile asociate resurselor umane pot exista deopotrivă la toate nivelurile 

organizației: la cel antreprenorial, la cel managerial precum și la nivelul tuturor angajaților, adică 

la componența întregii echipe - permanente sau nepermanente. 

Oportunități 

Abilitățile antreprenoriale înseamnă descoperirea oportunnităților, combnarea factorilor de 

producție pentru accesarea lor și, nu în ultimul rând, conviețuirea cu riscul și incertitudinea 

inerente acestui parcurs. Un asistent social, chiar dacă realizează o muncă absolut necesară nu va 

fi neapărat și un bun antreprenor. Aceste persoane trebuie să învețe să conviețuiască cu riscul și, 

în special, cu riscul economic. Pe de altă parte, pentru că vorbim despre antreprenoriatul social, 

majoritatea autorilor și practicienilor disting soluția tocmai în spiritul antreprenorial de calitate.  

În timp ce poate exista un consens general că problema mai largă este sărăcia, există un consens 

mai mic potrivit căruia cauza sărăciei este lipsa abilităților antreprenoriale printre săraci, sau mai 

cu seamă, cea a antreprenoriatului de înaltă calitate. Susținătorii microcreditării merg pe prima 

variantă și promovează înființarea de microîntreprinderi de către săraci în ciuda faptului că este 

cunoscut că lucrul de care comunitățile au nevoie mai mult este antreprenoriatul de înaltă calitate 

(Seremani, 2013, 178).  

Un al doilea tip de oportunități este expertiza (nonantreprenorială) și cumularea sa. Unul dintre 

capitalurile care fie există precedent fie se formează în timpul funcționării unei organizații este 

competența sau expertiza. Evident, acesta se poate forma mai ușor în cazul echipelor stabile și 

mai greu în cazul celor volatile (cum este cazul The Big Issue). Echipele permanente se pot suda 

mult mai bine ceea ce are consecința pozitivă a scăderii costurilor tranzacționale intrafirmă și o 

mai bună eficiență generală.  

Echipele formează instituții (reguli, proceduri, norme și strategii împărtășite) și socializează toți 

noii angajați în ansamblul de norme deja stabilit – sau, mai bine spus, deja descoperit. Odată 

format, capitalul de expertiză acționează la fel ca și celelalte capitaluri și poate uneori compensa 

lipsa sau penuria unora dintre acestea. 
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Riscuri  

Un risc frecvent al întreprinderilor sociale este, așadar, lipsa abilităților antreprenoriale. Am 

văzut că antreprenoriatul social înseamnă abilități antreprenoriale utilizate pentru rezolvarea de 

probleme sociale. Absența sau penuria abilităților antreprenoriale este frecvent menționată în 

literatura academică și în diversele studii consacrate antreprenoriatului social. Se spune deseori 

că acestea nu ar fi prezente suficient în întreprinderile sociale românești; în opinia noastră, este 

însă vorba despre o problemă generală a întreprinderilor sociale și sectorului nonprofit în 

general, nu doar a celor românești.   

De ce este frecvent? Pentru că de regulă oamenii din mediul nonprofit sunt reticenți față de de 

latura economică a activităților sociale. Antreprenoriatul social pare să atragă oameni care nu țin 

de profilul antreprenorului comercial tipic - este vorba în special de femei și persoane cu 

educație superioară (Estrin, 2013, 498). Persoanele atrase în acest domeniu sunt mai apropiate de 

latura socială decât de cea economică. Mai mult decât atât, există o diferență între competențele 

strict academice și cele antreprenoriale. De exemplu, abilitățile dezvoltate în dietetică, 

programele de nutriție și îngrijirea bătrânilor (cazul Siel Bleu), pot de fapt să fie chiar opuse 

celor necesare în antreprenoriat.  

Oamenii de știință sunt în general foarte structurați. Aceștia analizează corelații și legături 

cauzale și evită riscul. În schimb antreprenoriatul necesită improvizație; confortul cu 

ambiguitatea și asumarea riscului (Huang, 2009; Kenney, 2011, 78). Cineva poate fi foarte 

priceput în oferirea de servicii sociale și cu toate acestea să-i lipsească spiritul antreprenorial. 

Profesioniștii din sănătate interesați în rezolvarea problemelor sociale vor trebuie să înceapă să le 

abordeze din nouă paradigmă a antreprenoriatului social. Aceasta poate fi o provocare întrucât 

majoritatea sunt angajați în domenii ca sănătatea și educația, unde istoric vorbind există culturi  

reticente față de inițiativele antreprenoriale (Kenney, 2011, 78). Dieteticienilor și nutriționiștilor 

li se cere să aibă o diplomă de specialitate în domeniile lor. Pentru Johnson, Craig & Hildebrand, 

2006 oamenii de știință sunt însă într-o poziție nefavorabilă când se lansează în inițiative 

antreprenoriale (Kenney, 2011, 78). 

De exemplu, în cadrul unui studiu realizat cu 40 de manageri din Cluj în 2012, răspunzând la 

întrebarea:  "care este cea mai mare problemă cu care se confruntă antreprenoriatul social în 

România?" 29 din subiecții investigați au răspuns: lipsa managerilor educați în școala reală de 

management (Naghiu, 2013, 52). Printre carențele întreprinderilor sociale din România se 

numără capacitate redusă de asumare a responsabilităţii în managementul firmei şi de asumare a 

riscului (MM, 2013, 52). Din cauza slabei pregătiri de management şi marketing, care să le ajute 

să reziste pe piaţă, multe întreprinderi sociale nu sunt viabile (FDP, 2012, 13). De exemplu, unii 

cercetători cred că în România există o orientare mai puțin antreprenorială în sectorul economiei 

sociale (Orhei, 2012, 761). Multe organizații de servicii sociale eșuează adesea datorită eșuează 

datorită absenței abilităților antreprenoriale (Bent-Goodiey, 2002, 291).  

În același domeniu al resurselor umane, un al doilea risc este lipsa expertizei 

(nonantreprenoriale) și, de asemenea, lipsa formării, cumulării sau capitalizării acesteia. S-a 

sugerat că accessul la resurse (tangibile și intangibile) ar fi mai dificil pentru întreprinderile 

sociale pentru că multe nu pot oferi salarii competitive angajaților (Chambers, 2014, 10).  

Căutarea de oameni care să lucreze pe salarii mici impune costuri antreprenorilor sociali (Dees, 

2012, 325). Se întâmplă ca oamenii să plece pentru că familiile și nevoile lor financiare au 

crescut și nu-și mai permit să stea în organizație (Dees, 2012, 325). În acest fel, organizația are 
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mult de suferit datorită volatilității personalului: expertiza nu se va cumula și nu va deveni un 

capital. Aceasta este una din barierele la creșterea scalei inovațiilor sociale: dificultatea de a 

atrage și păstra talentele (Dees, 2012, 325). Presiunea pusă pe salarii și beneficii poate avea 

scopul util de a selecta potențiali lideri și membrii ai personalului pentru angajamentul lor față de 

cauză (Dees, 2012, 325). Totuși, așteptarea de sacrificii face dificilă atragerea talentelor de care 

este nevoie pentru a obține un impact social semnificativ (Dees, 2012, 325). De exemplu, plătind 

salarii mici nu vor fi atrase persoane talentate necesare pentru funcționarea optimă a producției și 

schimbului, a activităților economice în genere. Întreprinderile sociale se confruntă cu lipsa forței 

de muncă calificată, pentru că salariile pe care le oferă sunt sub prețul pieței.  

Apoi o întreprindere socială trebuie să țină cont de optimizarea producției, de problemele care 

pot apărea în procesul de producție datorită personalului implicat (Pepenel, 2011, 127). Fie din 

cauza lipsei de expertiză ori din cauza specificului întreprinderii sociale, ca de exemplu dacă 

forța de muncă este formată din persoane cu dizabilități, antreprenorul trebuie să țină cont de 

specificitatea acestui factor de producție (Pepenel, 2011, 127).  De exemplu, în  cadrul  unei  

unităţi  protejate  se  înregistrează  foarte  multe  pierderi  de  materie  primă,  există  perioade  

de  indisponibilitate  a  persoanelor  angajate,  absenţe  care  se  datorează  în principal 

spitalizărilor, controalelor medicale periodice, capacitatea de lucru a unei persoane încadrate  

într-o  unitate  protejată  fiind  mai  redusă,  ceea  ce  conduce  la  o  capacitate  de producţie  

redusă  a  unităţilor  protejate (Pepenel, 2011, 127).   

Un alt risc relaționat forței de muncă este ca întreprinderea socială să se concentreze exclusiv pe 

angajări, să vadă în angajări un scop în sine. De regulă, însă, se întâmplă exact acest lucru și 

de multe ori este încurajat și de autorități, interesate fiind ca întreprinderile sociale să preia de la 

stat munca de inserție socială. Într-adevăr, întreprinderile sociale au o funcție pozitivă în măsura 

în care angajează persoane defavorizate. Scopul central este însă productivitatea sustenabilă. 

Despre aceasta este antreprenoriatul social. Dacă întreprinderea falimentează aceste locuri de 

muncă au fost doar pe termen scurt. Aceasta ar putea fi o recomandare pentru întreprinderile 

sociale românești; ele nu trebuie să se concentreze exclusiv pe oferirea de locuri de muncă, ci să 

aibă în vederea funcționarea organizației pe termen lung.  

Multe modele de afaceri sociale constă în angajarea persoanelor sau grupului ajutat. Riscurile 

aici sunt legate de forța de muncă. În primul rând, aceasta nu este selectată în mod normal, ci 

este preferată, ceea ce scade calitatea selecției. În al doilea rând, un asemenea model, chiar dacă 

se dovedește de succes cum este cazul The Big Issue, are probleme tocmai cu numărul mare de 

angajați și cu volatilitatea, respectiv impredictibilitatea acestora. Participarea lor fluctuează 

incontrolabil.  

Un alt tip de risc s-a manifestat în același caz, respectiv tensiuni între vânzătorii de ziare din The 

Big Issue și cei Est Europeni care le făceau concurență.  
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3.2. Mediul legislativ 

 

3.2.1. Legislația privind economia socială în România 

 

Conceptul de economie socială a apărut în legislaţia românescă pentru prima dată în 2002, prin  

HG  829  privind aprobarea  Planului  naţional  anti-sărăcie  şi  promovarea  incluziunii sociale 

(FDP, 2012, 12). Până în 2008, alte documente referitoare la incluziunea socială nu mai 

menţionează termenul economie socială. În 2008, însă, economia socială a fost inclusă ca 

domeniu eligibil pentru finanţare prin FSE (FDP, 2012, 12). Tot în 2008, Guvernul a aprobat  

Raportul Naţional Strategic privind Protecţia Socială şi Incluziunea Socială (RNSPSIS),  în care  

se recunoştea importanţa economiei sociale pentru întreaga economie (FDP, 2012, 12).   

Construcția contextelor juridice este importantă pentru întreprinderile sociale pentru că aduce 

claritatea de care au nevoie decidenții și investitorii (Noya, 3). Legislația poate sprijini 

dezvoltarea antreprenoriatului social (Dobele, 2011b, 97).  Pentru Yunus, cu cât există mai 

devreme o structură juridică și reglementatoare pentru întreprinderea socială, cu atât va fi mai 

ușor pentru antreprenori să creeze o multitudine de afaceri sociale să înfrunte problemele cu care 

se confruntă societatea (Dobele, 2011b, 97). În genere, puține țări au introdus o legislație 

generală pentru economia socială (Galera, 2013, 17).  

Cât privește legea întreprinderii sociale, sunt posibile două situații. Prima este să existe o lege 

generală, unitară a întreprinderii sociale. A doua este să avem legi per tip de organizație. Până 

recent în România am avut a doua situație. Existau legi pentru fundații, cooperative etc. Însă nu 

exista o lege unitară a antreprenoriatului social. În prezent există o astfel de lege. Recent a fost 

votată legea economiei sociale și acum România are o lege generală a întreprinderii sociale.  

Conform articolului 3 din legea antreprenoriatului social votată recent (2015) în parlament: 

„Art. 3. – (1) În sensul prezentei legi, întreprinderile sociale pot fi: 

a) societăţile cooperative de gradul I, care funcţionează în baza Legii nr. 1/2005 privind   

organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;  

b) cooperativele de credit, care funcţionează în baza Ordonanţei de  urgenţă a  Guvernului  nr.  

99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi  

completări  prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;  

c) asociaţiile şi fundaţiile, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului  nr. 26/2000  cu  

privire  la  asociaţii şi fundaţii, aprobată  cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu  

modificările şi completările ulterioare;  

d) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, care funcţionează în baza Legii nr. 122/1996  privind 

regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora, republicată;  

e) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, care sunt înfiinţate şi  funcţionează  în  baza  Legii  

nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  
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f) societăţile  agricole, care funcţionează    în    baza    Legii nr.  36/1991  privind  societăţile  

agricole  şi  alte  forme  de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare;  

g) orice alte categorii de persoane juridice care respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi 

organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în prezenta lege.  

(2) Pot fi întreprinderi sociale federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute la alin. (1).  

[…] 

Art. 8. Alin. (4) Atestatul se acordă acelor întreprinderi sociale care dispun prin actele de 

înfiinţare şi funcţionare respectarea următoarelor criterii: a) acţionează în scop social şi/sau în 

interesul general al comunităţii; b) alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi 

rezervei statutare; c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai 

multe întreprinderi sociale; d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând 

niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 

la 8.‖ 

De aici rezultă că, potrivit legislației, întreprinderile sociale pot fi toți actorii sectorului nonprofit 

echivalat în genere cu economia socială dar mai puțin bisericile, cultele și sindicatele, dar sunt 

subclasa acestora formată din organizațiile care au solicitat și obținut atestatul de întreprindere 

socială emis de către un serviciu specializat al statului – compartimentele de economie socială 

prevăzute a exista în cadrul fiecărei agenții județene de ocupare a forței de muncă. 

Acest atestat se va acorda pornind de la criteriile prevăzute în Art. 8 Alin. 4, care este redat mai 

sus și din care activitate în interesul general este definită (Art. 6 Alin. (1) ca: „orice activitate din 

domeniul economic, cultural-artistic, social, educaţional, ştiinţific, al sănătăţii, sportului, locuirii, 

protecţiei mediului, menţinerii tradiţiilor, al cărei scop final este îndeplinirea obiectivelor 

prevăzute la art. 5 alin. (2)‖, adică la: „a) consolidarea coeziunii economice şi sociale; b) 

ocuparea forţei de muncă; c) dezvoltarea serviciilor sociale.‖ Principiul organizării democratice 

este și acesta enunțat în textul legii dar nu ca și criteriu pentru obținerea atestatului. 

Actorii preselectați de noua lege sunt mai apropiați de prima paradigmă a antreprenoriatului 

social, care este axată pe scopul social. Aceștia sunt mai degrabă fundații, asociații, federații ale 

acestora, case de ajutor reciproc și cooperative de toate tipurile, nu și companiile și firmele 

standard. Totuși, însă, lit. g) permite în principiu firmelor de tipul întreprinderilor de inserție sau 

alte variațiuni similare dreptul de a solicita atestatul de întreprindere socială.  

Definiția ONG-ului este așadar cea mai apropiată de cea a întreprinderii sociale (Bibu, 2012, 81). 

Chiar dacă au un puternic scop social, motivul pentru care ONG-urile nu satisfac descrierea 

completă a întreprinderii sociale este caracterul accessoriu al activităților economice în ONG-uri. 

Totuși, ONG-urile pot înființa companii comerciale, cu scopul de a le sprijini activitatea (Bibu, 

2012, 81). Unii cercetători ridică întrebări privind apartenența unor întreprinderi sociale la sfera 

antreprenoriatului social. De exemplu, unii autori sunt sceptici că organizații precum 

cooperativele ar fi întreprinderi sociale. Motivul ar fi că acestea urmăresc interesele membrilor, 

nu beneficiile sociale mai largi ale societății. Prin urmare nu ar fi orientate de un interes suficient 

de general, ci ar urmări interesele particulare ale membrilor. Doar organizațiile care vor să 

combată sărăcia, excluziunea socială, să sprijine mediul ar deservi comunități mai largi. Însă, cel 

puțin din punctul de vedere al legii, activitățile acestor tipuri de organizații pot cu ușurință să se 

înscrie în obiectivele art. 5 alin (2) redate mai sus.  
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În  România, antreprenoriatul social este într-o fază emergentă, sectorul non-profit fiind actorul 

principal (Mateescu, 2014, 55). Principalele întreprinderi sociale sunt ONG-urile. Economia 

socială se desfăşoară mai ales ca iniţiativă a organizaţiilor nonprofit care implementează în 

România modele de bune practici identificate şi transferate din alte ţări (MM, 2010, 98). 

România replică trendurile europene în domeniu și există o creștere a interesului pentru 

antreprenoriatul social. Din 2011, implicarea societății civile în antreprenoriatul social și 

economia socială a devenit mai vizibilă, ca rezultat al proiectelor finanțate prin fonduri europene. 

Antreprenoriatul social este susținut și de sectorul comercial, în principal prin finanțarea de 

proiecte mici sau concursuri privind inovația în antreprenoriatul social (Mateescu, 2014, 55).  

Venitul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor vine din dividende companiilor comerciale 

stabilite,  din activități economice directe, donații și cu excepția fundațiilor, din contribuțiile 

membrilor (Bibu, 2008, 81). Majoritatea organizațiilor non-profit ar putea să genereze profit  

pentru  a-și finanța activitățile, în principal pentru că nevoia pentru aceste servicii pe piață este 

cu adevărat mare (Bibu, 2008, 81).  

Unităţile protejate autorizate (UPA) sunt forme ale economiei sociale. Se autorizează şi 

funcţionează în baza Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (FDP, 2012, 15). Acestea pot fi înfiinţate atât de persoane fizice, cât şi juridice. Așadar  

pot  avea  sau  nu personalitate juridică. Cele care nu se constituie în persoane juridice au 

gestiune proprie, organizată sub formă de secţii, ateliere sau alte structuri ce aparţin de operatorii 

economici, instituţiile publice sau ONG-uri (FDP, 2012, 15). 

Cooperativele sunt "asociații care urmăresc scopuri comune ale membrilor lor, în special 

economice, în domenii diferite ca:   agricultură, comerț, meșteșuguri,   locuire,   utilități   și mai 

recent servicii sociale" (Constantinescu, 2012; Aruștei, 2014, 49). În România există în principal 

cooperative meșteșugărești, agricole, ale consumatorilor și cooperative de credit; veniturile  lor 

provin din vânzarea de produse și servicii pe piață, lucru care le plasează în sectorul comercial al 

economiei sociale. În 2010, in Romania erau 2017 cooperative, din care 42,49% erau 

meșteșugărești și 47,5% ale consumatorilor (Constantinescu, 2012) (Aruștei, 2014, 49). 

CARS şi CARP funcţionează  pe baza reglementărilor specifice asociaţiilor şi fundaţiilor, dar şi 

ale  instituţiilor financiare nebancare (IFN)‐urilor. CARS au o serie de reglementări diferite de 

CARP. Scopul CAR‐urilor este comun: sprijinire  şi  întrajutorare  a  membrilor  prin  acordarea  

de  împrumuturi  cu  dobândă (Stănescu, 2013,8).  Doar  CARP‐urile  pot  furniza  activităţi  

conexe  cu  caracter  social, cultural, turistic. Similar, COOP agricole respectă Legea 1/2005 şi  

Legea 566/2004, Legea cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările ulterioare (Stănescu, 

2013,8). Casele de ajutor reciproc funcţionează, din motive ce ţin mai degrabă de istoricul 

acestora (cele ale salariaţilor erau, înainte de 1989, parte a sindicatelor, cele ale pensionarilor – 

nu), în baza a două legi distincte, una pentru salariaţi şi alta pentru pensionari, respectiv Legea 

122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor 

acestora, republicată în Monitorul Oficial, nr. 261 din 22.04.2009 şi Legea nr 540/2002 privind 

casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (Kivu, 2013, 112).  

Modificarea  şi  completarea  cadrului  legislativ  a  avut  ca  efect  o  diversificare  a activităţilor, 

urmată de mărirea numărului de servicii oferite membrilor. Astfel, prin Legea 502/2004, 

CARP‑urile au dobândit dreptul de a furniza legal servicii medicale (apariţia cabinetelor  

medicale  la  sediile  CARP‑urilor)  membrilor  şi  de  a  angaja  personal  de specialitate (medici 

şi asistenţi medicali) (Stănilă, 2013, 142).  
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Pentru unii autori, asociațiile nonprofit, fundațiile și federațiile sunt organizațiile care satisfac cel 

mai bine definiția întreprinderii sociale. În schimb tipuri de organizații cum sunt cooperativele 

pentru persoanele cu dizabilități și unitățile protejate instanțiază mai puțin definiția 

antreprenoriatului social. Prima categorie nu respectă principiul nonprofitului, pentru că 

urmărește profitul și nu are o misiune socială. Are caracteristica că un număr de 30% din angajați 

trebuie să fie persoane cu dizabilități (Bibu, 2012, 81). Al doilea tip, unitățile protejate, pot fi 

profit sau nonprofit și sunt finanțate de autorități locale sau agenții guvernamentale în unele 

cazuri (Bibu, 2012, 81).  

Din punct de vedere relațional, există în România  diverse instituții a căror activitate are impact  

asupra entităților de economie socială. De exemplu, Ministerul Muncii gestionează o parte din 

fondurile destinate organizațiilor non-profit. Cooperativele de credit, CARP-urile și CARS-urile, 

în calitate de IFN-uri, trimit constant situațiile financiare către BNR (Cace, 2012, 43). În cazul 

societăților cooperative de gradul 1, interesele celor meșteșugărești și de consum sunt 

reprezentate în cadrul Consiliului Cooperației din cadrul AIPPIMM, Ministerul Economiei și   

Mediului de Afaceri, în timp ce societățile cooperative agricole colaborează cu Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Durabile, iar asocierile forestiere interacționează cel mai mult cu 

Ministerul Mediului. Din punct de vedere al construcției instituționale, nu există în acest  

moment  în România o instituție publică centrală  responsabilă pentru entitățile de economie 

socială (Cace, 2012, 43). Într-o analiză SWOT a Ministerului Muncii privind antreprenoriatul 

social din țara noastră, la categoria riscuri, intra faptul că legislaţia specifică întreprinderii sociale 

este insuficient definită (MM, 2013, 53). Același studiu menționează de asemenea slaba 

cunoaştere de către potenţialii antreprenori a actelor normative care reglementează înfiinţarea şi 

funcţionarea entităţilor economiei sociale (MM, 2013, 52). Între timp, legea economiei sociale a 

clarificat o parte dintre aceste temeri și neajunsuri.   

În genere, cercetările româneşti privind percepţia cadrului legislativ de către cei care lucrează în 

entităţile de economie socială sunt relativ puţine (Stănescu, 2013, 7). Conform unui sondaj pe 

bază de chestionar din 2011, în regiunile de dezvoltare Bucureşti‐Ilfov şi Sud‐Est, cadrul  

legislativ era apreciat ca eficient în special de către CAR‐uri (Stănescu, 2013, 7). Conform  unei  

cercetări cantitative realizată asupra entităţilor de economie socială din Timişoara, cunoaşterea  

economiei sociale este superficială şi autoidentificarea scăzută (Vasiluţă‐Ştefănescu, 2013; 

Stănescu, 2013, 7). 

 

3.2.2. Legislația privind economia socială la nivelul Uniunii Europene și 

celorlalte state membre 

 

La nivelul UE nu există o lege unitară pentru întreprinderile sociale. Există însă, cum se întâmpla 

și în România până de curând, legi sectoriale, per tip de organizație. Nu există însă legislație 

specifică la nivelul Comunității Europene, deși se consideră că directiva și legislația asupra 

cooperativelor poate reprezenta un punct de plecare în această direcție (OECD, 2009, 30).  

La  nivelul instituțiilor europene,  termenul  de  economie socială a  început  să  fie folosit  din  

1989. Comisariatul General pentru Ocupare şi Afaceri Sociale a inclus în această categorie patru  

tipuri de angajatori, după forma de organizare: cooperative; organizații sau societăți mutuale; 
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asociații și fundații (Stănescu, 2011, 122). La nivelul european există însă instituţii cu impact   

asupra economiei sociale (Comisia   Europeană, Comitetul Economic şi Social European, 

Parlamentul European şi Consiliul Europei), dar nu există reglementări pentru o politică bugetară 

de finanţare a economiei sociale (MM, 2010, 97).  

Principalul instrument de finanţare a activităţilor specifice economiei sociale este Fondul Social  

European (MM, 2010, 97). În absenţa unor reglementări europene pentru economia socială, 

singurele texte de referinţă sunt cele care organizează piaţa bunurilor şi serviciilor în UE (MM, 

2010, 18). Referindu-se la domeniile deschise economiei sociale, în special la cele de (re)inserţie 

socială a grupurilor vulnerabile, Directiva 2006/ 123/ CE privind serviciile pe piaţa internă 

deschide perspective în toate statele membre pentru toţi furnizorii europeni cu excepţia anumitor 

activităţi: servicii ne-economice de interes general; servicii financiare; servicii de comunicare 

electronică; servicii de transport; servicii ale agenţiilor de muncă temporară; servicii de sănătate 

etc. (MM, 2010, 18). Această directivă reglementează domeniile în care pot opera organizațiile 

economiei sociale.  

La nivelul celorlalte state membre ale Uniunii, convergența modelelor legislative naționale este 

în prezent limitată: chiar acolo unde emerge o noțiune clară a întreprinderilor sociale, sistemele 

juridice diferite echilibrează diferit antreprenoriatul și dimensiunea socială și ierarhizează diferit 

interesele stakeholderilor în structura de guvernanță a organizației (OECD, 2009, 30).  

În ultimii 30 de ani mai multe țări europene au aprobat legi specifice care să reglementeze 

întreprinderile sociale (Borzaga, 2013, 8). În 2011, Comisia Europeană a transmis un comunicat 

în care a recunoscut oficial întreprinderea socială și importanța sa în intensificarea coeziunii 

sociale și a stabilit un număr de politici de sprijin (id.).  

Întreprinderile sociale iau diverse forme juridice în diferite țări de-a lungul Europei. O examinare 

a structurilor juridice și legislației într-un număr de țări europene care au adoptat legi naționale 

care să reglementeze întreprinderi sociale (de exemplu: Belgia, Finlanda, Franța, Italia, Polonia, 

Portugalia și Marea Britanie) arată că aceste legi abordează probleme comune ca definiția 

întreprinderii sociale, alocarea activelor; stakeholderii și sistemele de guvernanță; 

responsabilitatea față de stakeholderii interni și externi (OECD/EC, 2013, 3). Aceste legi au 

abordat în general (sau au eșuat să abordeze) unele chestiuni cheie precum: care este definiția 

întreprinderii sociale ca distinctă de organizațiile nonprofit? care este distribuția resurselor 

potrivit metodelor antreprenoriale și potrivit naturii sociale a întreprinderii? cum să identificăm 

stakeholderii  și structura de guvernanță a întreprinderii? cum să stabilim principii și mecanisme 

de responsabilitate nu numai în interiorul întreprinderii sociale, dar care de asemenea să permită 

furnizarea de informație suficientă pentru terțe părți (Noya, 2009, 15). 

Analiza legislației este importantă în studiul antreprenoriatului social pentru că legislația aduce 

cu sine oportunități și riscuri specifice. De aceea este necesară o foarte bună cunoaștere a legii 

organizației administrate. Există o diversitate de situații posibile în care cunoașterea legii evită 

costuri materiale, de timp, sau aduce oportunități, precum cele care sunt prevăzute în noul cod 

fiscal pentru întreprinderile sociale prevăzute de legea economiei sociale dar și pentru ceilalți 

actori ai economiei sociale. 

*** 
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Nu pretindem că am epuizat în această secțiune inventarierea tuturor oportunităților și riscurilor 

posibile. Este vorba mai degrabă de oportunități și riscuri frecvente ale întreprinderilor sociale. 

Întrucât primele facilitează iar ultimele împiedică atingerea obiectivelor întreprinderii sociale, 

este util ca antreprenorii sociali trebuie să fie familiarizați cu astfel de riscuri sau cu riscuri 

similare pentru a anticipa cât mai corect poziționarea pe piață a întreprinderii sociale și a-și 

atinge cu succes scopurile.  

 

Am pus la începutul acestui material întrebarea dacă antreprenoriatul social este o schimbare de 

paradigmă sau o continuitate în segmentul nonprofit. Răspunsul nostru va fi că antreprenoriatul 

socil mai degrabă continuă tendințe deja existente în sectorul nonprofit, unindu-l și integrându-l 

cu lumea afacerilor.  

În mediul nonprofit există deja premisele antreprenoriatului social. Partea de inovație ar ține de 

aspectul antreprenorial al finanțării comerciale a organizațiilor nonprofit. Diferența întreprinderii 

sociale de nonprofiturile obișnuite ar fi de cantitate, de intensificare a activităților comerciale, nu 

una calitativă. Antreprenoriatul social amplifică elemente deja existente în mediul nonprofit. Și 

pentru autori precum Borzaga termenul generic ''întreprindere socială" nu reprezintă o ruptură 

conceptuală cu instituțiile celui de-al treilea sector, ci mai mai degrabă o dinamică nouă în 

interiorul acestui sector (Borzaga, 2008, 75).  

S-ar putea așadar spune că întreprinderea socială reprezintă o continuare, nu o schimbare de 

paradigmă în mediul nonprofit. Antreprenoriatul social este inovativ, însă această inovație nu 

este ceva radical diferit de structurile existente, ci mai degrabă este ceva altoit pe practica curentă 

a organizațiilor nonprofit. Și ONG-urile și cooperativele produceau în mod curent bunuri și 

servicii și se angajau în schimburi comerciale. Ceea ce s-ar putea spunea în favoarea caracterului 

inovator al întreprinderii sociale este că ponderea activităților comerciale este acum mai mare 

față de nonprofitul tradițional. Antreprenoriatul social este un experiment. Este vorba despre 

importul culturii antreprenoriale în sectorul nonprofit. Un element distinctiv este accentul pus de 

antreprenor pe ponderea activităților economice în dezvoltarea organizației. Dacă punem 

problema în termenii celor două paradigme, în prima paradigmă antreprenoriatul social 

reprezintă un accent pe activitățile comerciale în raport cu finanțarea prin granturi și subvenții, 

însă nu o ruptură radicală. În raport cu cea de-a doua paradigmă, antreprenoriatul social este doar 

o specie a celui comercial și nu ceva radical diferit.  
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Cap. 4. Succesul și eșecul întreprinderilor sociale 
 

 

În continuare vom prezenta 11 studii de caz de întreprinderi sociale. Este vorba de cazuri 

răspândite la nivel global. Întâlnim antreprenori sociali din Europa, din America de Sud, Asia, 

Africa. Rostul acestor cazuri este să ne ajute să vedem cum acționează concret un antreprenor 

social, cum speculează în mod reușit oportunități din domenii diferite sau dimpotrivă, cum nu 

reușește să evite eșecul, chiar dacă piața părea să conțină premise favorabile. Întâlnim aici tehnici 

frecvente de succes și motive frecvente de eșec. Deși cele mai multe cazuri țin de bune practici și 

povești de succes, vor fi reprezentate și unele eșecuri pentru a putea vedea ce nu a mers. 

  

 

4.1. Arbalange 

 

Țară: Franța. 

Antreprenori: Ludovic Plisson, Caroline Shaw și Nathalie Margo 

Tip de structură: cooperativă. 

Data înființării: 2009. 

Forță de muncă: 3 asociați plus între 2 și 6 angajați în funcție de perioada avută în vedere.  

Site: www.arbalange.com (închis) 

 

Mențiune: Arbalange a falimentat în 2011. Totuși este interesant de studiat modelul său, 

activitățile și impactul social, pentru înțelegerea motivelor acestui eșec.  
 

Problemă 

 

În jur de 4,8 miliarde de scutece de unică folosință sunt folosite în fiecare an în Franța. 270000 

de tone de materiale sunt necesare pentru producția lor și ele reprezintă 665930 tone de deșeuri - 

echivalentul anual al producției de gunoi a 1,282,051 de persoane (Arbalange, 2010). Jumătate 

din acest gunoi este ars, jumătate îngropat, lucru care evident are consecințe dezastruoase asupra 

mediului. Într-o groapă de gunoi ele produc metan, un gaz puternic cu efect de seră și generează 

lichid poluant încărcat cu materie organică și metale grele. Cât privește incinerarea, aceasta 

consumă o mulțime de energie și evaporarea apei din urină și fecale participă la formarea de 

chimicale dăunătoare ca dioxinele. În plus, conținutul organic al scutecelor (celuloză, fecale și 

urină) este distrus când ar putea fi colectat și reutilizat.  

 

Folosirea consumabilelor poate să nu fie complet sigură pentru copii. Timp de 2 ani jumătate 

copilul poartă scutece 24 ore din 24. Copii absorb de 3 ori mai multe substanțe chimice decât 

adulții (Caron, 2010, 5). Scutecele consumabile sunt considerate potențial responsabile pentru 2 

probleme de sănătate: sterilitatea masculină și bolile respiratorii (Nemet, 2010).  

 

Soluție 

 

Arbalange a propus o alternativă la scutecele consumabile prin oferirea unui serviciu de 

închiriere și mentenanță pentru scutecele textile cumpărate de părinți și îngrijitorii de copii. 

Arbalange nu producea scutece, ci oferea servicii logistice și acționa ca o verigă lipsă între 

producătorii de scutece textile, spălătorii și utilizatorul final. După câteva luni de activitate, 
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Arbalange și-a dezvoltat propriul model de scutec textil, Mojo, și a început să-l vândă direct 

părinților, la început prin grădinițe și apoi printr-un magazin specializat, un site și în cele din 

urmă o rețea de recomercializare. 

 

Date economice și financiare.  

 

A. Modelul de business  

 

Arbalange a dezvoltat mai întâi un model în care vindea numai servicii logistice, de închiriere și 

tratament creșelor. Colecta scutece textile folosite, le spăla printr-o spălătorie partener și le 

oferea înapoi curate creșelor. Acestea plăteau 1,20 euro pe zi per copil.  

 

Procesul: 

1.    Arbalange primește scutecele curate de la spălătoriile partener.  

2.    Asamblarea diferitelor părți ale scutecelor.  

3.    Prepararea comenzilor.  

4.    Furnizarea către creșe pe bicicletă.  

5.    Folosirea scutecelor în creșele partenere.  

6.    Punerea scutecelor în pungi speciale și colectarea lor de către Arbalange  

7.    Sortarea, reciclarea și compostarea.  

8.    Transferul la o spălătorie specializată.  

9.    Spălare obișnuită, respectând standardele spitalicești.  

 

Așa cum se va explica mai târziu în secțiunea privind motivele eșecului Arbalange, creșele au 

cerut părinților să aducă ei înșiși scutecele pe care le vor folosi copii lor și Arbalange a trebuie 

să-și schimbe modelul de business pentru a dezvolta o ofertă de tip BtoC. Serviciul a rămas 

același însă părinții erau taxați în loc de creșe și ei pot opta pentru serviciile  Arbalange sau pot 

aduce scutecele pe care le-au cumpărat din altă parte. Principala inovație este că necesită 

instrumente de plată și management automate. Părinții plătesc o adeziune de 15 € anual și apoi 

€1,20 pe zi de serviciu.  

 

Arbalange și-a dezvoltat apoi propriul model de scutece numit Mojo. A ales să-l vândă direct 

printr-un magazin specializat din Paris și un website lansat în iunie 2011. A semnat de asemenea 

acorduri cu parteneri pentru revânzare. 

 

Piața 

 

În Franța există 2,4 milioane de copii sub 3 ani. Vârsta media la purtarea copilului este Average 

29,8. Generațiile noi de femei sunt mai active dacă se ține cont de nivelul de educație (82% din 

femei 25-59 în 2006). 27% din copii sub 3 ani frecventează structuri publice. Calitatea și 

dezvoltarea educației și a serviciilor de îngrijire a copiilor este o prioritate a guvernelor 

(Arbalange, 2010).  

 

Două companii americane împart cea mai mare cotă din piața franceză pentru scutecele 

consumabile: Procter & Gamble cu brandul Pampers are 55% din piață și corporația Kimberly-

Clark Corporation (Huggies și Peaudouce) are 16% cotă de piață. Ceilalți actori sunt încă o 

minoritate (SCA, MDD) (Arbalange, 2010). 
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Prețul mediu al scutecelor este în jur de €0.30/unitate; acesta reprezintă 53€ pe lună în medie și  

1590€ pe 2 ani și jumătate pentru părinți. În creșe prețul este între 0.18€ și 0.25€ în medie per 

unitate după negociere (Arbalange, 2010).   

 

Scutecele consumabile bidegradabile au apărut recent pe piață și sunt biodegradabile 50% până 

la 80% în funcție de brand (Moltex,  Nature  Babycare,  Wiona,  Tushies).  Ele generează aceeași 

cantitate de deșeuri. Reciclarea nu există așa că ele sfârșesc în incineratoare. Ele au același preț 

ca scutecele brandurilor mari (în medie 0,32€ fiecare) și pot fi cumpărate în supermaketuri.  

 

Scutecele textile reprezentau mai puțin de 5%  din piața franceză în  2010.  O gospodărie cu un 

copil are nevoie de cca. 20 de bucăți în total pentru a acoperi perioadele de curățenie. Scutecele 

pot fi refolosite pentru al doilea copil. Ele costă între 15€ și 28€ fiecare. Incluzând mentenanța 

(spălare, uscare) aceasta duce la  850€ în medie pentru 2,5 ani (jumătate din prețul scutecelor 

consumabile). Această piață este ultrasegmentată cu sute de întreprinderi individuale 

specializate, adesea artizanale și locale.  

 

Exploatare  

 

Arbalange și-a schimbat modelul de afaceri de mai multe ori așa că nu există date agregate 

pentru cei 3 ani ai activităților sale. Totuși, perioada de o lună între 14 iunie 2011- iulie 2011 

oferă o înțelegere interesantă a randamentului Arbalange după dezvoltarea scutecelor Mojo și 

vinderea lor pe modelul B2C:  

  

Randamentul Arbalange între 14 iunie 2011- iulie 2011 

  
Vânzări directe pe website 

   Vânzări către partenerii de retail 

        Vânzări directe în magazine 

        Vânzări second-hand.  

 

În vara lui 2011, Arbalange a falimentat pentru că beneficiile nu erau suficient de mari ca să 

acopere costurile.  

 

Structura financiară 

 

Cei trei întreprinzători asociați (și co-fondatori) au investit câte 5.000€ fiecare în capitalul social 

al companiei. O structură financiară solidară (Cigale) a adăugat 1.500€ plus 13.500€ la contul 

curent.  Alți investitori au donat în acest cont însă datele nu sunt disponibile. Capitalul variabil 

este o caracteristică a cooperativelor care au guvernanță participativă.  
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Arbalange  a primit de asemenea granturi de la France Active, o asociație franceză care ajută și 

acompaniază creearea de întreprinderi și de la Fondul Social European pentru a finanța proiecte 

specifice (un studiu de piață în Paris de la prima, și dezvoltarea site-ului de vânzări online de la a 

doua).  

 

Date extra-financiare  

 

Avantajele ecologice ale scutecelor reutilizabile comparativ la cele de unică folosință au fost 

demonstrate științific. Astfel, un studiu (Aumônier, 2008)
 
condus de Agenția Britanică de Mediu 

a descoperit că dacă scenariul pentru mentenanță și tratament este respectat, emisiile de gaz cu 

efect de seră pot fi reduse cu 40% reprezentând 200kg de CO2 per copil în 2,5 ani. Un alt studiu 

(NZ, 2008) realizat de Victoria University din Noua Zeelandă a arătat că amprenta ecologică a 

scutecelor textile este cu 46% mai mică decât a scutecelor de unică folosință în același scenariu.  

 

Cât privește impactul ecologic, Arbalange a redus semnificativ:  

-      Numărul total de scutece de unică folosință:  din octombrie 2010  până în iulie 2011  numai 

18,300 au fost economisite datorită alternativei textile a Arbalange, care reprezintă 3 tone de 

deșeuri și 467m3 de apă.  

-      Costul total ale tratamentului deșeurilor.  

-      Producția de CO2, consumul de petrol și amprenta ecologică.  

 

Cât privește impactul social, Arbalange  a creat slujbe care nu existau când sunt utilizate 

scutecele de unică folosință: furnizori și sortatori de comenzi (responsabili pentru mentenanță și 

sortare).  Arbalange  a angajat cinci oameni în decembrie  2010  (plus 3  asociați).  Angajații din 

prima spălătorie partener erau de asemenea oameni aflați într-un proces de integrare prin muncă.  

 

Motivele eșecului Arbalange  

 

Statutul juridic  

 

În  2009, Arbalange  a decis să-și lanseze și testeze serviciul sub statutul non-profit. Apoi, în 

octombrie 2010, și-au schimbat statutul juridic și au devenit o întreprindere clasică (SARL sub 

legea franceză) și au adăugat o etichetă de cooperativă (SCOP) care înseamnă că muncitorii pot 

deveni asociați.  

 

Cooperativa are avantaje în termeni de taxe și structură de guvernanță, însă are și dezavantaje.  

Concret, accesul la unele forme de finanțare este interzis și investitorii externi nu pot contribui cu 

mai mult de 35% din capitalul total, pentru că restul de drepturi de vot este rezervat angajaților. 

Cât privește bondurile participative, ele sunt limitate și greu de mobilizat pentru sume mari.  

Prin urmare, lui Arbalange îi era greu să finanțeze Cercetarea și Dezvoltarea (R&D).   

 

Produsul  

 

Arbalange a selectat inițial un scutec de la un producător american. Însă acest model avea multe 

probleme și clienții s-au plâns de acest lucru. Compania a selectat apoi un alt ofertant din Franța, 

care propunea produse de calitate, însă nu putea produce în cantități suficiente. În același timp, 

spălătoria partener ardea 200 de scutece din 700 prin nerespectarea instrucțiunilor de spălare.  
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Drept rezultat, în octombrie 2010,  compania a decis să producă propriile scutece. Acesta este un 

punct de cotitură, pentru că ideea inițială a afacerii era să fie doar o legătură logistică între 

diverși actori. Astfel, nu era o unitate specializată în producție (schimb comercial, căutarea de 

ateliere de haine, monitorizare, teste, etc.) și aceasta a luat mai mult timp decât se estima.  

 

Drept rezultat au fost stabilite acorduri cu creșe, însă serviciul nu putea porni pentru că nu exista 

suficientă marfă disponibilă. Scutecele au devenit disponibile în final în martie 2010. Clienții au 

fost în general satisfăcuți, însă rămâneau unele probleme. De aceea, Arbalange vroia să 

investească în R&D însă, așa cum s-a spus în secțiunea precedentă, nu putea obține suficiente 

fonduri.  

 

Parteneri 

 

Așa cum am spus mai înainte, în octombrie 2010, prima spălătorie partener distrugea accidental 

bucăți din stoc și compania a trebuit să o schimbe cu alta în care avea mai multă încredere.  

 

Prin urmare,  Arbalange  și-a dezvoltat propriul produs și a creat chiar un model pentru naștere. 

După contractarea câtorva maternități, compania a semnat un contract cu una dintre ele în 

Nantes, în valoare de 190,000€ pe an. Această oportunitate a fost avantajoasă pentru Arbalange  

pentru că a dat vizibilitate acțiunilor lor, a sensibilizat părinții încă de la naștere (care pot deveni 

viitori clienți) și a asigurat venituri fixe și garantate pentru Arbalange. În mai 2011, Arbalange 

era gata să furnizeze acestei maternități, însă chiar înainte de lansare contractul a fost oprit. 

Spitalul a explicat că a semnat contractul fără să fi citit cu atenție toți termenii și toate condițiile 

și că nu mai era mulțumit. Au existau suspiciuni că branduri mai mari au făcut presiuni asupra 

spitalului, însă acest lucru nu a putut fi dovedit.  

 

În plus, la sfârșitul lui 2010, Arbalange a decis să pornească vânzările online și a cerut unui 

furnizor extern să-i dezvolte site-ul. Deși acesta trebuia să fie gata în ianuarie 2011, a fost 

operațional abia în iunie 2011.  

 

Modelul de business și evoluția pieței  

 

Când cofondatorii Arbalange au proiectat serviciul în 2008, majoritatea creșelor ofereau scutece. 

Însă treptat, au început să ceară părinților să-și aducă propriile scutece pentru a reduce costurile. 

În 2010, doar 7 unități din 130 în Nantes ofereau încă scutece. În iunie 2011, Arbalange a primit 

un grant să facă un studiu de piață în Paris care arăta același trend. Drept urmare, Arbalange și-a 

schimbat oferta de la BtoB la BtoC. Era încă partener cu creșele, însă părinții cumpărau 

scutecele. Arbalange  a suferit de o lipsă de vizibilitate pentru că deși unele creșe promovau 

serviciile Arbalange, în altele nu se făcea niciun fel de publicitate deși scutecele erau acolo. 

Părinții erau greu de convins și Arbalange nu-și permite o campanie de publicitate. Noul model 

cerea automatizarea abonamentului și plății. Arbalange a dezvoltat un nou instrument de 

management, care însă nu a mai putut fi testat, deoarece compania a dat faliment.  

 

La sfârșitul lui 2010 compania a primit fonduri din Fondul Social European să-și dezvolte un 

website de unde ar putea vinde direct scutecele, online. Dezvoltarea website-ului a durat cu 6 

luni mai mult decât se estimase inițial. Între timp, Arbalange a început să vândă scutece într-un 

magazin specializat din Paris. Succesul a apărut imediat și stocul era epuizat după 2 zile.  Părinții 
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au lăudat scutecele Mojo pe bloguri și site-uri specializate. Site-ul a fost lansat la două săptămâni 

după. A primit între 15 și 120 de vizite zilnic și într-o lună pagina de Facebook a avut  

340 de ''likes''.  Totuși, site-ul nu a primit decât 5 comenzi în prima lună (€187).   

 

În  paralel,  Arbalange  a aceptat să vândă scutece Mojo printr-un dealer extern. Marjele de profit 

erau mai mici, însă Arbalange a primit 11 comenzi într-o lună (6.312€).  

 

Totuși aceste vânzări nu erau suficiente pentru a acoperi pierderile.  

 

Concluzie 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-un serviciu inovativ adaptat creșelor 

existente; 

-fără stocuri; 

-refolosirea materialelor organice; 

-prețuri competitive pentru părinți. 

-dependență puternică de parteneri: provideri, 

subcontractori și clienți; 

-preț prea mare pentru creșe; 

-expertiză scăzută în producție; 

-model imperfect. 

Oportunități Amenințări 

-închiriere unică, ofertă logistică și de 

tratament către creșe; 

-interes politic și al consumatorilor pentru 

produse ecologice și sănătoase. 

-competiție mare din partea actorilor 

internaționali de pe piața scutecelor de unică 

folosință; 

-trend către reciclare în loc de reducerea 

deșeurilor prin reutilizare; 

-dificultatea de a schimba obișnuințe și a 

convinge părinții. 

 

Echipa Arbalange a avut curajul de a comunica istoria lor pentru ca și alții să beneficieze de 

experiența lor. Potrivit opiniei lor, un asemenea serviciu de închiriere și mentenanță nu poate 

exista fără un sprijin financiar extern în special de la autorități. Acestea din urmă trebuie să 

recunoască interesul general al activităților lor și de asemenea treb nuie convinși și oamenii din 

creșe.  

 

După schimbarea modelelor de scutece de mai multe ori, au realizat că „scutecul perfect" nu 

există, pentru că fiecare copil este diferit. Mojo nu a fost o excepție și a avut o primire caldă din 

partea media și a părinților care foloseau produse ecologice.  

 

Arbalange a avut de suferit din partea competiției providerilor de scutece de unică folosință. 

Aceștia au dezvoltat din ce în ce mai mult produse prietenoase față de viitor: biodegradabile, 

garantat fără clorină. Și autoritățile sprijină proiectele de reciclare în loc de reducerea deșeurilor 

prin produse reutilizabile.  

 

Cât privește piața scutecelor, este ultrasegmentată, cu sute de microîntreprinderi specializate. 

Părinții care le cumpără au deja comportamente ecologiste. Pentru a câștiga cote din această 

piață, o companie trebuie să obțină fonduri importante, să aibă o mare parte din buget pentru 

cercetare și dezvoltare, să dezvolte o rețea pentru revânzare (în magazine și online), să garanteze 

un serviciu eficient postvânzare și să investească în comunicare pentru pentru a câștiga 

încrederea părinților.  
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Oferta Arbalange de închiriere, logistică și tratment a fost unică pe piață și a avut avantaje 

puternice. Creșele și-au redus costurile și nu mai puteau să ofere acest serviciu, care altfel era 

destul de competitiv și adaptat la funcționarea lor internă. Cât privește serviciul oferit părinților, 

nu a fost suficient de vizibil și schimbarea comportamentelor s-a dovedit a fi dificilă. Modelul 

economic al Arbalange nu a fost suficient de solid, însă compania a suferit de asemenea din 

cauza partenerilor care nu erau de încredere iar anularea în ultimul moment al celui mai mare 

contract al lor s-a dovedit a fi fatală.  

 

Factori cheie de succes:  

 

       Parteneri care nu sunt de încredere  

      Structură financiară slabă  

      Lipsa skillurilor  de manufacturare.  

 

 

4.2. Bambus CO2 

 

Țară: Nicaragua  

Antreprenor: Ben Sandzer-Bell                              

Tipul structurii: companie comercială.  

Data înființării: 2008  

Forță de muncă: 70 angajați.  

Website: http://www.co2bambu.com/ (închis)      

 

Mențiune: Bambus CO2 a falimentat în vara lui 2013. Totuși este încă interesant să-i 

studiem modelul, activitățile și impactul social și să-i înțelegem motivele eșecului.  

 

Problema 

 

În Nicaragua, rata șomajului a fost 7,2% în 2013 (Banca Mondială) însă această cifră ascunde 

inegalități mari între regiuni așa cum este de obicei în America Centrală. Mulți fermieri mici nu-

și pot genera venituri din munca lor pentru a-și sprijini familiile.  

 

În plus, accesul la locuire este o problemă recurentă în America Centrală, unde deficitul de 

locuințe  împinge familiile sărace să trăiască în clădiri deteriorate și nesigure.  

 

Nicaragua  are unul dintre cele mai mari deficite de locuințe din America Centrală. Deficitul este 

atât cantitativ, cât și calitativ. În plus față de cele 20.000 de case noi de care este nevoie anual,   

țara are nevoie de o îmbunătățire a infrastructurii în mai mult de 50% din casele existente. 

Deficitul total generează o nevoie de 957,000 case noi și îmbunătățiri de locuințe și numai 50% 

din nevoia totală este acoperită de sectorul privat și cel public (HH Nicaragua, 2015).  

 

Cererea pentru școli și clădiri publice în zonele rurale nu poate fi satisfăcută de tehnicile de 

construcție tradițională din considerații logistice (cimentul crește costurile cu mai mult de 50% în 

unele zone și acest material nu este adaptat constrângerilor naturale). Regiunea este lovită de 

obicei de dezastre naturale care afectează durabil modul în care oamenii trăiesc în aceste regiuni, 
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în particular locuirea. Totuși, construcția de case și clădiri este adesea pe cheltuiala mediului și 

duce la degradarea sa (despădurire etc).  

 

 

Soluție 

 

Bambus CO2 a fost creată să facă față acestor provocări și s-a lansat în construcția de clădiri 

(locuire, adăposturi postdezastru, școli, municipalități, centre de sănătate etc) făcute din bambus 

verde, care este ușor de transportat și vândute la prețuri accesibile oamenilor săraci.  

 

Activitățile Bambus CO2 includeau de aceea întregul proces de a înființa plantații de bambus, a 

manufactura și asambla case: 

- înființarea de plantații de bambus: compania a înființat pepiniere și au oferit semințe fermierior 

locali independenți, pe care aceștia le-au plantat și vândut la 1$ bucata după 5 ani (după 

maturație);   

-training  în recoltarea și procesarea bambusului:  Bambus CO2  a oferit traininguri populației să 

recolteze bambus  și îngrijească primii lăstari.  

-extracția de bambus: Bambus CO2 a extras bambusul necesar pentru construcția locuințelor. 

-manufacturarea locuirii prefabricate: locuința era prefabricată și asamblată on site de echipe de 

instalare (în maxim 8 zile). 

 

Date economice și financiare 

 

Modelul de afaceri 

 

Bambus CO2 își vindea serviciile către intermediari care apoi le vindeau consumatorilor finali. 

Compania a dezvoltat o strategie diferențiată de politică comercială și marketing pentru fiecare 

segment de piață:  

-      Închiriere BOP: parteneriat cu instituțiile de microfinanțare și agenții imobiliari;  

-      Școli și clădiri publice: parteneriate cu municipalități;  

-      Locuire pentru clasa medie: parteneriat cu agenții imobiliari;  

-      Adăposturi post-dezastru: alianțe u ONG-urile intenaționale;  

-      Locuire pentru indivizii bogați: parteneriate cu hoteluri și agenții imobiliari.  

 

Bambus CO2 a stabilit de asemenea relații apropiate cu furnizorii, fermierii locali rurali. 

Compania i-a învățat să cultive bambusul: le-a oferit semințe și cumpăra înapoi bambusul în 

formă brută sau mai prelucrată. Prețurile erau stabilite dinainte cu furnizorii.  

 

Produsele oferite erau:  

 Mărime Clienți Beneficiari finali 

Adăpost 18-20m
2
 ONG-uri (Habitat for 

Humanity), ONU 

Victimele crizelor 

umanitare 

Locuire BoP 34-42 m
2
 Agenți imobiliari, 

instituții 

microfinanciare 

Persoane BoP (70% 

din populație trăiește 

cu <2 $/ zi) 

Clădiri publice Variabilă Municipalități, stat Structuri publice 

(școli, spitale, 

primării) 
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Clădiri pentru clasa 

medie 

42-60 m
2
   Agenți imobiliari, 

clasa medie in 

Nicaragua 

Clasa mijloci din 

Nicaragua 

Case ecologice pentru 

oamenii bogați 

La cerere Hoteluri de lux, 

imobliare de înaltă  

clasă 

Indivizi bogați 

(pensionari 

americani, 

nicaraguani bogați) 

 

Piața 

 

În ciuda creșterii pieței construcțiilor în America Latină pentru mai mulți ani,  bambusul a rămas 

destul de utilizat ca material de construcție (cu excepția Columbiei și Ecuadorului). Astfel 

Bambus CO2 a fost prima companie care a intrat pe piața de construcție cu bambus din 

Nicaragua.  

 

De aceea, principalii competitori nu erau ceilalți producători care foloseau bambusul, ci 

producătorii mai tradiționali:  

-      Adăposturi: ONG-urile și producătorii industriali de de adăposturi post-dezastru;  

-      Locuire pentru clasa mijlocie: constructorii de case din lemn și ciment (specialiștii din 

construcții);  

-      Clădirile publice: constructorii de case din ciment (specialiștii din construcții publice). 

 

Exploatare 

  

În 2012, Bambus CO2 a avut următoarele estimări:  

 
 

 VÎDTDA (Veniturile înainte de dobândă, taxe, depreciere și amortizare) 

 Venit 

 Venit net 
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 An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Creșterea 

veniturilor 

(%) 

- 280% 107% 27% 30% 

Margine 

brută (%) 

0% 16% 20% 20% 21% 

Margine 

VÎDTDA (%) 

-35% 3% 21% 17% 23% 

Profit 

net/venit (%) 

-39% -1% 18% 13% 21% 

 

 

Structura financiară  
 

 

Resursele financiare ale Bambus CO2  Bambu constau în principal din capitaluri proprii (vezi 

resursele în albastru/violet pe graficul de mai jos) și datoria pe termen mediu/lung (vezi resursele 

în galben/portocaliu/roșu în graficul de mai jos).  

 

 

 

                       
 

 Antreprenori 

 Îngeri de afaceri (=investitori care nu se implică în management) 

 Salarii 

 Investirea fondurilor de impact 

 Investitori privați 

 Investitori instituționali 

 Investirea fondurilor de impact 

 Bancă locală 

 

 

Fondul de investiții de impact (capital pe termen lung) a reprezentat 77% din finanțarea 

companiei. Antreprenorii au contribuit cu 4% din capital, investitorii privați  10% și cei 

instituționali și băncile 9%. 
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Totuși controlul companiei a rămas în mâinile antreprenorilor, îngerilor de afaceri și angajaților 

(vezi distribuția drepturilor de vot în graficul de mai jos).  

 

 Antreprenori       Îngeri de afaceri     Salariați 

 
 

Date extra-financiare  
 

Bambus CO2  a fost selectată de municipalitatea din Rosita să participe la reconstrucția zonei 

după Tornada Felix, un program finanțat de ONG-ul spaniol Junta Andalucia. Bambus CO2 a 

câștigat licitația pentru prima rundă care a constat în 84  unități pentru  BoP  (aproximativ  600  

de beneficiari).  Compania avea fabrica în  regiunea Rosita (nord-est), afectată de un șomaj de  

85%, de unde compania își recruta majoritatea angajaților.   

Locuirea socială pentru BoP dă seama de 90% din vânzările Bambus CO2. Restul de 10% era 

pentru adăposturile post-criză, care era o activitatea volatilă și locuire pentru clasa mijlocie, o 

piață în creștere în Nicaragua unde Bambus vroia să se stabilească și unde compania putea 

câștiga profituri mari în viitor. Compania a planificat 33 de proiecte de construcții pentru  

2011-2015. 

 

Bambus   CO2  a contribuit la ameliorarea schimbărilor climatice   prin dezvoltarea sustenabilă a 

plantațiilor de bambus,  care repară cu 35% mai mult carbon decât copacii. Company  a estimat 

că plantațiile inițiate vor sechestra  38,950 de tone metrice de CO2 în 2020. Plantațiile de 

bambus au contribuit, printre alte lucruri, la stabilizarea solului, regularizarea inundațiilor și 

purificarea apei.  

 

Bambus CO2 a angajat 70 de oameni full time în 2011: echipa de management a constat din 6 

oameni (birourile din Granada), 18 la fabrică în Rosita, 9 pentru plantarea și recoltarea 

bambusului și 37 formau echipe de asamblare (30 în Nicaragua și 7 in Haiti). 

 

Modelul Bambus CO2 a rămas replicabil la scară largă atât în Nicaragua cât și în America 

Centrală și toate zonele cu producție de bambus.  

 

Motivele falimentului Bambus CO2 

 

În  iunie  2013,  Nicaragua de nord s-a confruntat cu tulburări politice. De aceea, armata a blocat 

drumurile și producția de bambus era blocată în  Rosita,  unicul loc de producție al Bambus CO2.  

Întreprinderea nu mai putea să trimită marfa clienților, în special către două comenzi mari din 

Haiti și Statele Unite. Directorii Bambus CO2 au încercat să negocieze la cel mai înalt nivel 
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politici și militar, însă fără rezultat: nu au putut găsi niciun mijloc care să permită  circulația 

camioanelor. 

  

Bambus CO2  era fragilă financiar în acel moment. A obținut multe contracte, însă de asemenea 

a avut costuri mari, în special datorită unei echipe scumpe de management și datorită faptului că 

firma pierdea deja bani. Astfel, Bambus CO2 s-a dovedit foarte sensibilă la riscul extern și 

această criză s-a dovedit fatală.  

 

Concluzie 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-produse ușoare și ușor de transportat;    

-produse asamblate în jur de 8;  

- prețuri competitive (în special comparativ cu 

cimentul);  

- produse ecologice.  

- bază financiară slabă și costuri mari;      

-lipsa unui istoric  cu autoritățile publice;    

(comparativ cu specialiștii din sectorul 

tradițional de construcții);  

-    loc unic de producție. 

Oportunități Amenințări 

- singura companie în piața de construcție din 

bambus din Nicaragua. 

-    beneficiarii finali preferă construcțiile 

hard  

- expunere puternică la risc extern.    

 

Bambus  CO2  s-a diferențiat de competitori ca fiind singura firmă care folosea bambusul ca 

material principal de construcție și încercând să combine viabilitatea economică cu impactul 

social și ecologic (care era un argument de vânzare cheie).  A reușit să diversifice oferta pentru a 

atinge diverse tipuri de clienți, menținând în același timp prețuri relativ scăzute. Totuși, 

beneficiarii finali preferau de obicei construcții hard. Alte avantaje includeau asamblarea rapidă 

și ușoară ca și transportul avantajos.  

 

Bambus CO2 a falimentat pentru că modelul său era prea fragil și expus riscului extern. Costurile 

interne erau prea mari pentru ca veniturile să le acopere în întregime. Astfel compania a primit 

comenzi obișnuite însă avea nevoie de restructurare pentru a-și întări baza financiară. Deținerea 

unui singur punct de producție a fost o altă sursă de vulnerabilitate.  

 

Factori cheie ai eșecului: 

  

      un singur loc de producție;  

      bază financiară slabă;   

      expunere puternică la riscul extern.    

 

 

4.3. The Big Issue 

 

 

Țară: Marea Britanie 

Antreprenori: John Bird și Gordon Roddick                  

Tipul structurii: companie comercială      
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Date înființării: 1991  

Forță de muncă: 2000 salariați (vânzători fără locuință)  

Website: http://www.bigissue.com/   

 

Problemă  
 

Potrivit unui raport (IFS, 2015) publicat în iulie  2015 de Institutul pentru  Studii  Fiscale (IFS),  

în  2013-2014,  rata  absolută de sărăcie în Marea Britanie a fost 21,6% (13,6 milioane indivizi). 

Astfel, în ciuda faptului că este a 6-a cea mai mare economie din lume, 1 din 5 din populația 

Marii Britanii trăiește sub linia oficială de sărăcie, însemnând că experimentează viață ca pe o 

luptă zilnică.  

 

Numărul persoanelor fără adăpost a crescut în fiecare an în Marea Britanie din 2010 persoanelor, 

cu o creștere fără precedent de 14% în 2014 comparativ cu anul precedent (2744 persoane – 

numărătorile pe străzi și estimări). Acceptarea ratei statutare de "persoane fără adăpost" este în 

creștere: 54.430 în anul financiar 2014-15, mai mult cu 4 procente față de 2013-14 (sursă: 

Departamentul pentru Comunități și Guvernare Locală). În Marea Britanie, local autoritățile au 

obligații  prin Actul de Locuire din 1996 și Actul Persoanelor fără Adăpost din 2002 față de 

persoanele fără adăpost. Persoanele eligibile pentru această asistență sunt descrise ca persoane 

fără adăpost statutare. 

 

Este un fapt bine stabilit că sărăcia și lipsa unui adăpost au consecințe dezastruoase. 

 

Presa din Marea Britanie rămâne în continuare larg citită și difuzată. Țările anglo-saxone și 

germanice au o distribuție medie între 200 și 300 de copii la 1000 de locuitori.  

 

The Big Issue s-a lansat în lumina acestor două evaluări, problema lipsei de adăpost intersectată 

cu o răspândire largă a pieței presei.  

 

Soluție 

 

John Bird și Gordon Roddick a creat în 1991 ziarul Marea Problemă (The Big Issue), care este 

vândut de persoanele fără adăpost pe străzile Londrei. Călătorind prin New York, Gordon 

Roddick a fost inspirat de Street News, un ziar care poate fi cumpărat de la persoanele fără 

adăpost.  

 

Vânzătorii trebuie să demonstreze că sunt persoane fără adăpost sau în risc de a fi și trebuie să 

urmeze un proces de training și să adere la un cod de conduită. Oamenii de vânzări învață 

discursul vânzărilor. La început au un număr gratuit de copii spre vânzare. De îndată ce acestea 

sunt vândute, pot cumpăra copii adiționale, la prețul de 1,25£ și să le vândă la  2,50£, făcând un 

profit de  1.25£. În medie, fiecare vânzător vinde în jur de 40 de reviste per weekend și câștigă 

100 £.   

 

În 1995, Fundația the Big Issue a fost înființată pentru a oferi sprijin adițional și consiliere 

vânzătorilor pe patru probleme cheie: locuire, sănătate, independență financiară și perspective pe 

piața muncii.  
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Date economice și financiare  

 

Modelul de afaceri 

 

The Big Issue a fost la început o revistă lunară. A devenit săptămânală în iunie 1993.  

 

Succesul revistei stă în abilitatea ei de a crește prin: 

 

-      Parteneriate cu companiile:  Legătura cu The  Body  Shop  a fost critică încă de la început, 

în parte deoarece compania a participat în prima campanie de fundraising, dar și pentru că a 

implementat o structură economică pentru a rezolva o problemă socială. Aceasta a ajutat la 

dezvoltarea unei culturi antreprenoriale prin vânzarea și veniturile din publicitate generate de 

revistă. Aceasta înseamnă că organizația n-a fost înființată ca una caritabilă (cu un board de 

directori), lucru care a sprijinit luarea de decizii eficiente și rapide în stadiile pilot ale dezvoltării 

modelului economic. Ca și companie tradițională, The Big Issue s-a concentrat pe produsul ei 

principal: vânzarea revistei.  

 

-      O strategie diferențiată de replicabilitate: The Big Issue a fost capabilă să crească și satisfacă 

cererea printr-o strategie evoluționistă. Compania a dezvoltat modele de franciză care au ajutat 

creșterea rapidă în Marea Britanie și adaptarea la piețele locale prin ajustarea conținutului la 

nevoile și preocupările locale ale revistei. The  Big  Issue  a lansat de asemenea International 

Network of Street Papers (INSP), care acționează ca o rețea globală de advocacy network și 

unește vânzătorii din interiorul și din afara brandului Big Issue. INSP organizează conferințe în 

care membrii își  împărtășesc expertiza și experiența, care au răspândit global ideea jurnalismului 

de stradă.  

 

 

Ofertele Big Issue sunt următoarele:  

 

Ofertă Caracteristici Preț Beneficiari  finali 

Vânzări per unitate  2,50 per copie Persoane private 

Subscripție anuală O copie pe săptămână 250£/200£ anual 

pentru 

întreprinderi/asociații 

Întreprinderi/asociații 

Subscripție anuală și 

publicitate 

Logo, 3 copii pe 

săptămână 

500£/400£ anual 

pentru 

întreprinderi/asociații 

Întreprinderi/asociații 

Subscripție anuală și 

parteneriat 

Logo, 5 copii pe 

săptămână, 15% 

reducere pentru 

publicitate, vizitarea 

companiei 

1000£/900£ anual 

pentru 

întreprinderi/asociații 

Întreprinderi/asociații 

 

Piața 

 

Piața presei este în declin în majoritatea țărilor dezvoltate. Totuși, rămâne o mass media 

privilegiată în țările anglo-saxone, incluzând Marea Britanie. În plus, The  Big  Issue  s-a 

poziționat pe o nișă - cea a persoanelor fără adăpost care vând reviste - și au avantajul de a fi 
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primii care au intrat pe această piață. Chiar dacă există competitori (de exemplu, Macadam în 

France), The Big Issue și-a asigurat influența în străinătate prin participarea la crearea 

International Network of Street Papers (INSP). 

 

Exploatare  

 

Idea lui John Bird și Gordon Roddick a fost să creeze o companie cu un model de afaceri viabil 

care să ofere „o mână care să tragă în sus, nu care să excludă persoanele fără adăpost‖.  

 

Compania a fost lansată 20 de ani în urmă, cu 10  vânzători. Azi,  The  Big  Issue  a devenit un 

fenomen global. Este membru fondator al International  Network  of  Street  Papers,  care 

reprezintă întreprinderi sociale din aproape 50 de țări.  

 

Azi, mai mult de 2000 vânzători în Marea Britanie cumpără revista pentru 1.25£ și o vând la 

2,5£, făcând un profit de 50% per copie
5
. În medie, 100.000 copii sunt vândute în fiecare 

săptămână. The Big Issue are un venit anual de 6 milioane £. 

 

Marca "The  Big  Issue"  a fost preluată de reviste din Asia,  Africa  și  Australia.  Un studiu a 

descris compania ca fiind cea mai recunoscută întreprindere socială din Marea Britanie. 

  

Structură financiară 
 

Body Shop a investit 50.000 $ când compania a fost lansată în 1991.  

 

Revista este produsă de The Big Issue Company, o companie cu un model de business viabil și 

care-și asigură veniturile prin vânzarea de ziare și publicitate. Financiar, The Big Issue este o 

companie comercială care investește tot profitul în Fundația Big Issue, o entitate juridică 

separată. 

 

Fundația este brațul caritabil al organizației. Vrea să întărească munca companiei prin abordarea 

cauzelor fundamentale ale lipsei de adăpost. Fundația se bazează în mare parte pe donații 

voluntare de la indivizi, organizații caritabile și firme:  

 

                                                 
5
 The Big Issue, http://www.bigissue.com/ 
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Date extra-financiare  
 

Prin comercializarea The  Big  Issue, vânzătorii intră în interacțiuni sociale cu publicul mai larg,  

proovându-și capabilitățile și oportunitățile de integrare. Angajarea într-o slujbă  

full-time  le permite îmbunătățirea sănătății, în particular a dietei și echilibrului emoțional.  

Activitatea profesională îi face să câștige încrederea și stima de sine. Skillurile obținute prin 

training și experiența de muncă pot deschide oportunități ca plasarea la corporații sau lucrul în 

magazine de distribuție.  

 

The  Big  Issue  a dezvoltat de asemenea programe pentru femei. The Big Issue Australia a 

descoperit că femeile nu erau o audiență privilegiată pentru a vinde reviste în stradă datorită 

violenței la care puteau fi expuse deoarece erau adesea confundate cu prostituate și aveau 

dificultăți în a găsi o cale să aibă grijă de copii în timpul orelor de lucru.  

 

Women's Subscription Enterprise este o filială a The Big Issue Australia, care angajează femei ca 

asistenți să clasifice, colecteze și distribuie reviste la plătitorii obișnuiți la fiecare două 

săptămâni.  

 

The Big Issue Foundation a îmbunătățit condițiile de locuire pentru vânzători. Le-a îmbunătățit 

calitatea vieții oferindu-le putere de cumpărare crescută și împingându-i să se angajeze în 

activități civice obișnuite. În plus, conținutul revistei militează împotriva excluziunii sociale.  

Dacă The Big Issue abordează subiecte politice, grupul își afirmă independența de orice grup 

media sau partid politic.   

 

Strategia de dezvoltare  

 

 La vârful său din 2001, revista a vândut aproape  300.000 copii. Între 2007 și 2014, vânzările au 

scăzut de la 167 000 la 100 000 copii. De asemenea competiția între vânzători a crescut.   

În ianuarie 2012,  revista a lansat o versiune nouă care punea accent pe jurnalismul politic. 

Editori noi au venit la ziar. Analiza politică completa subiectele de artă și cultură. Poveștile cu 

3% 2% 4%

13%

78%

Distribuția venitului anual martie 2014

Granturi statutare Moșteniri Donații corporative

Organizații caritabile Donații generale
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celebrități aveau un loc minor în revistă. Noua ediție era de asemenea vândută la un preț mai 

mare. Acum vânzătorii o cumpără la 1,25 £, în loc de 1 £, și o vând la 2,50£ în loc de 2£. 

 

În cele din urmă, revista, apărută inițial în Londra și-a continuat expansiunea națională și 

internațională: acum are sedii în Scoția și Wales, ca și în nordul și sud-vestul Angliei și de 

asemenea în 8 țări din străinătate: Australia, Kenya, Corea, Malawi, Namibia, Irlanda, Africa de 

Sud și Taiwan.  

 

Concluzie 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-canal de distribuție inovativ; 

-parteneriat cu companiile; 

-rețea globală prin INSP; 

-imagine puternică de brand. 

 

-tensiuni între vânzătorii de origine britanică 

și cei din Europa de est; 

-control redus asupra muncitorilor. 

Oportunități Amenințări 

-modele replicabile în țările dezvoltate; 

-adaptarea la context și programe inovative de 

sprijin pentru persoanele fără adăpost; 

-o mai mare conștientizare a întreprinderilor 

sociale. 

-competiție puternică din partea presei scrise, 

a ziarelor gratuite și a presei online; 

-perioadă de criză economică: diminuarea 

veniturilor disponibile. 

 

The  Big  Issue  este astăzi larg cunoscută ca una din cele mai reușite întreprinderi sociale din 

Marea Britanie. Organizație este cunoscută nu doar în țara de baștină, ci și în celelalte țări în care 

a fost lansată cu succes. În timp ce este menținută baza, modelul a arătat că se poate adapta la 

diverse contexte și inova, atât în termeni de conținut cât și în ceea ce privește metodele de 

furnizare, pentru a satisface cererea în creștere și nevoile sociale noi. Rețeaua globală 

International Network of Street Papers, s-a dovedit crucială în asigurarea prezenței în străinătate 

și în anticiparea evoluțiilor pieței.  

 

Crearea unei fundații pe lângă compania comercială s-a dovedit o strategie eficientă pentru a 

progresa în dezvoltarea unor programe mai complete pentru vânzători și în apelul la 

generozitatea individuală și corporativă. The Big Issue a dezvoltat legături cruciale cu 

companiile, în special cu The  Body  Shop,  care a cultivat o cultură puternică de afaceri prin 

vânzările și veniturile din publicitate generate de reviste.  

 

Principala amenințare la adresa The Big Issue este acum criza presei în general. În timpuri de 

criză economică clienții tind să-și limiteze consumul nonesențial. Vânzările au scăzut de la 125 

000 copii săptămânal în  Marea Britanie în 2011 la 100 000 copii astăzi. o controversă privind 

vânzătorii străini a atins imaginea brandului. Totuși nu există motive să credem că supraviețuirea 

the Big Issue este cu adevărat amenințată.  

 

Factori cheie de succes:  

  Canal inovativ de distribuție; 

  Parteneriat cu companiile;  

  Model replicabil.  
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4.4. Coopa Roca 

 

 

Țară: Brazilia  

Antreprenor : Maria Teresa Leal                           

Tipul structurii : cooperativă  

Data înființării: 1987   

Forța de muncă: 150 employees  

Website: http://www.coopa-roca.rj.gov.br/ 

 

Problema  

 

Drept consecință a inegalităților din Brazilia, țara are un număr mare de cartiere sărace. Rocinha, 

localizat în sudul orașului Rio de Janeiro, este cunoscut ca fiind cel mai mare din America de 

Sud. Migrațiile din nord-est au făcut din Rocinha un oraș în interiorul orașului. Majoritatea 

locuitorilor lucrează ca servitori domestici pe proprietățile bogate din jurul mahalalelor.  

 

În Mahalaua Rocinha, sărăcia afectează în special femeile afro-braziliene. Potrivit Institutului 

Brazilian pentru Geografie și Statistică (IBGE, 2014), în regiunea metropolitană a Rio de Janeiro 

în medie femeile de culoare câștigă numai 56% din salariile femeilor albe. Discriminarea 

împotriva oamenilor care locuiesc în favele se vede prin aceea că oportunitățile la educație și 

ocupare sunt rare deși acolo există un puternic spirit antreprenorial.  

 

Afacerile mici create în favele adesea eșuează pe mai multe fronturi: ele eșuează în a crea bunuri 

de calitate înaltă sau în dezvoltarea unei piețe. Mai mult, ele nu pun în valoare abilitățile 

angajaților lor și luptă să se înscrie într-o perspectivă de viabilitate economică și financiară într-

un context competitiv global.  

 

Soluția  

 

Cooperativa Coopa-Roca a fost înființată în martie 1987, cu scopul de a crea pentru membrii ei,  

locuitorii Rocinha,  condiții favorabile pentru a lucra de acasă permițându-le creșterea veniturilor 

fără a negliga munca legată de copii și treburile domestice. Firește, Coopa-Roca a estimat că  

40% din artizanii ei au fost anterior angajați ca femei de serviciu, servitoare și bucătari. Motivul 

principal pentru care au părăsit aceste slujbe a fost lipsa de timp pentru a avea grijă de copii, 

casele și sănătatea lor. Majoritatea femeilor lucrează pentru Coopa-Roca de acasă, însă vin la 

birou să aducă produsul final și să ia mai multe materiale.  

 

Coopa-Roca, cooperativa artizanilor și designerilor din Rochinha, își are rădăcinile într-un 

proiect de reciclare. Femeile din nord estul Braziliei, cunoscute pentru experiența lor în țesut, au 

început prin a țese cuverturi, perne, carpete pentru vânzare la târgurile locale. Dacă aceste 

produse satisfac o nevoie puternică, sunt vândute la un preț mai mic. Pas cu pas aceste femei au 

câștigat experiență în producție, marketing și distribuție. Coopa  Roca a intrat pe piața înaltă a 

modei la târgul internațional de modă organizat în Rio de Janeiro în 1994. Maria Teresa Leal și 

membrii Coopa-Roca și-au dat seama că îmbrăcămintea de înaltă calitate aduce mai multe 

venituri decât cea obișnuită.  
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În plus, cooperativa le da oportunitatea să îmbunătățească meșteșugurile tradiționale din nord-

estul Braziliei. Calitatea și originalitatea artizanatului Coopa-Roca a dobândit o reputație bună în 

zona modei și a decorării în Brazilia și în lumea întreagă.  

 

Maria Teresa Leal a încercat să crească calitatea producției și standardele de viață ale angajaților 

ei.  Această filosofie a ghidat întotdeauna cooperativa,  care produce îmbrăcăminte de lux pentru 

elita braziliană. Idee inovativă a fost o afacere mic administrată de persoane dezavantajate care 

să producă bunuri de lux. Maria Teresa Leal a stabilit un nou standard de producție, care 

combină bunele practici cu privire la comunitate, protecția mediului și legislația muncii.  

 

Data economice și financiare  

 

Modelul de business 

 

Activitățile Coopa Roca includ toate stadiile de producție,  incluzând tăierea și asamblarea 

elementelor de producție, manufacturarea, echipamentul de cercetare. Cooperativa a participat în 

multe evenimente globale din lumea modei și decorării.  

 

Coopa Roca a stabilit parteneriate pentru a crește volumul producției. Nu este nevoie să se 

mențină stocuri întrucât nivelele de producție sunt legate direct de acest tip de cerere. Crearea 

unei expoziții "REtalhar (Re-formare)" a împins Coopa Roca către o producție de scală în 

conjuncție cu partenerii ei de afaceri.  

 

Creșterea numărului de meșteșugari, care azi sunt în jur de 150 de angajați, contribuie la 

viabilitatea cooperativei. Viitorul Coopa Roca depinde de a abilitatea ei de a intra pe 

piețelecompetitive naționale și internaționale (Carlos Miele, Osklen, Tord  Boontje, Paul 

Smith…) și extinderea ei de la îmbrăcăminte la mobilă și decorațiuni interioare.  

 

Coopa Roca are patru activități principale:  

 

Activități Volum Parteneri 

Piese unice de artă  Piese de cusătură, 

costumizarea liniilor de haine 

mici și medii 

 

Artă & decorare Colecții mici sau piese unice 

care cer nivele înalt tehnice și 

artizanale 

Lacroix, Lacoste 

Modă Colecții mari, dar care rămân 

de scală mică 

Linie largă de retail 

10-12 piese pentru Carlos 

Miele, aproape 50 pentru 

Osklen, 100 de bucăți pentru 

uniforma companiei Motorola 

Propriul brand Linie medie de distribuție Comercializare în Brazilia și 

în străinătate 

 

Cu extinderea prezenței sale pe piață și modelul său inovativ de dezvoltare, Coopa Roca va putea 

să ofere oportunități de muncă unui număr mare de femei artizan: impactul social al cooperativei 

în mahalaua Rocinha va fi întărit. Acesta este rezultatul angajamentului continuu al femeilor de a 
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construi un proiect sustenabil și a promova artizanat de înaltă calitate, de a diversifica canalele de 

distribuție, de a crește oportunitățile de muncă pentru femeile artizan și în final a îmbunătăți 

condițiile lor de viață și cele ale familiilor lor.  

 

Piața  

 

Piața pentru moda de lux este în plină extindere odată cu creșterea standardelor de viață ale clasei 

mijlocii în țările în curs de  dezvoltare. Mai mult, întoarcerea la autenticitate este o mișcare 

importantă în modă și design.  

 

Prin dezvoltarea meșteșugului și industriei de lux Coopa Roca este în linie cu ambele trenduri, 

care sunt încă un sector de nișă în Brazilia. Aceasta înseamnă că parteneriatul cu grupuri 

europene și americane mari care caută o expertiză unică și vizibilitate pe tema responsabilității 

sociale, ar putea permite o schimbare de scală pentru grup.  

 

Exploatare  

 

Inițial, Maria Teresa Leal a speculat oportunitatea reprezentată de rețeaua ei din orașul ei natal 

Rio de Janeiro și a găsit designeri capabili să ofere "pro bono" lecții membrilor Coopa-Roca cu 

două obiective: învățarea fundamentelor croitoriei și întărirea identificărilor trendurilor de către 

membrii. La o zi după primul training, revistele Elle și Vogue au venit să facă un reportaj despre 

cooperativă.  

 

Coopa Roca a legat munca de croitorie și artizanat cu moda de lux domestică, designul și 

facilitățile interioare prin companii care operează mondial ca Osklen,  Lenny,  Cacharel,  Paul  

Smith,  Agent Provocateur, Lacoste and C&A. Coopa Roca a lucrat de asemenea cu artiști ca 

Ernesto Neto și Tord Boontje și a decorat spațiile de spectacol Di Mobilii din Milan,  

săptămânile modei din  Rio și  Sao  Paulo  și expozițiile de meșteșug din New York. 

 

Coopa  Roca continuă să dezvolte parteneriate de afaceri pentru a creșe volumul producției și 

numărul angajaților. În 2012, cooperativa era pregătită să-și lanseze propria colecție de modă, 

accesorii și itemi de interior, care sunt acum vândute în propriul magazin localizat în Fashion 

Mall-ul din São Conrado, unul dintre cele mai exclusiviste centre de shopping din Rio de  

Janeiro, nu departe de Rocinha;  aceasta este o realizare majoră care deschide noi oportunități de 

business.  

 

În 2012, cooperativa s-a mutat în sedii noi, însă tot în favela din Rocinha.  Designul și 

construcția clădirii a fost făcută de arhitectul  João  Mauricio  Pegorim  și aprobată de Ministerul 

Culturii. Aceasta este o realizare majoră pentru cooperativă, care acum este echipată cu facilități 

adecvate pentru a acomoda nevoile curente și potențialul de creștere pentru sectoare diferite de 

producție și management. Sediul central a facilitat activități și programe noi, cum ar fi activitățile 

pentru a promova sănătatea femeilor (în special verificările de cancer la sân).   

 

Structura financiară  

 

Finanțarea Coopa Roca se bazează pe un model hibrid care combină:   
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-   Un  mix de piese  de modă sau decorațiuni (ediții limitate sau evenimente unice,  bine 

valorizate întrucât sunt sponsorizate de parteneri mari Citroën,  Avon,  L'Oreal,  etc.)  și produse 

de serie pentru partenerii industriali și cei din Retail (C&A, Motorola, Osklen, etc.), toți 

generând venituri pe termen mediu.  

-   Donații sau sprijin de la instituții naționale importante ca SEBRAE sau BNDES (Banca 

Națională pentru Dezvoltare Economică și Socială). 

-Fundația PPR (pentru demnitatea și drepturile femeilor) a oferit Premiul Antreprenorilor Sociali 

Mariei Teresa Leal în 9 iunie 2010, care a constat într-un sprijin dublu: sprijin financiar de 

15.000€ și sprijin de mentorat din partea unui manager al grupului pe dezvoltarea de competențe 

strategice pentru proiectul Coopa-Roca.   

 

Date extra-financiare  

 

Activitățile Coopa Roca au îmbunătățit calitatea vieții pentru 150 de croitorese și pentru familiile 

lor. Permițând artizanilor să lucreze de acasă și oferindu-le venituri suplimentare, Coopa Roca a 

contribuit la creșterea abilităților profesionale, a imaginii de sine și a sprijinului pentru 

comunitate.  

 

Produsele Coopa  Roca sunt făcute de mână și bazate pe principiile calității și creativității, 

combinate cu o filosofie care promovează participarea comunitară și transparența 

managementului. Toate deciziile sunt luate colectiv și femeile împărtășesc responsabilitățile 

producției, administrației și publicității.  

 

Strategia de dezvoltare   

 

Prin crearea unui model de afaceri ssutenabil de artizanat unic și de calitate și prin extinderea 

prezenței pe piață, Coopa Roca poate oferi un domeniu larg de oportunități de muncă unui număr 

mare de femei artizan.  

 

Aceasta a permis Coopa Roca să-și crească impactul social în favela din Rocinha și să devină o 

referință națională pentru incluziunea socială a populațiilor cu venituri mici, generând activități 

care influențează direct producția.  

 

Strategia cooperativei este creșterea volumului producției și profiturilor pentru toate croitoresele 

prin dezvoltarea unui model de afaceri nou care asigură sustenabilitatea Coopa Roca, îi extinde 

prezența pe piața locală și internațională și îi întărește nivelul producției. Obiectivul este 

creșterea numărului de artizani pentru a le da o sursă de venit permanentă și sigură.  

 

Cooperativa s-a concentrat pe trei domenii:  

-    Crearea și lansarea unei colecții noi de modă (îmbrăcăminte și accesorii pentru femei) și 

produse en-gros pentru decorări (iluminat) sub eticheta Coopa Roca;  

-     Dezvoltarea, producerea și expunerea produselor  Coopa  Roca  la târguri pentru cumpărători 

de cusătură de lux. 

-   Trainingul echipelor de producție și management. Unul din programele pentru generațiile 

viitoare "Noua generație Coopa-Roca‖, a organizat traininguri pentru 30 de tinere între 14 și 21 

de ani pentru abilitățile de producție și management. Acest program este sprijinit de UNESCO și 

C&A Institute. 
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Ideea cheie a Mariei Teresa Leal  ar fi să dezvolte o etichetă de certificare industrială pentru a 

identifica produsele ecologice și artizanale. Certificarea ar fi o ruptură majoră pentru 

producătorii mici care încearcă să intre pe piețele de lux dominate de branduri faimose sau 

producători străini. Nu doar că această certificare ar identifica produsele de calitate, ci ar 

promova organizațiile care satisfac anumite criterii sociale, de mediu și guvernanță. În cele din 

urmă, eticheta va sprijini micii producători să adauge mai multă valoare produselor lor. Ar 

introduce forme noi de consum social responsabil în public. 

 

Concluzie 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-program adaptat pentru femeile artizan 

-parteneriat cu brandurile internaționale de 

top 

-recunoaștere puternică în sectorul modei 

-este chestionată emanciparea femeilor 

- producția trebuie scalată 

Oportunități Amenințări 

-apetitul pentru piese unice și produse de 

calitate, autentice și responsabile 

-competiție puternică în sectorul retail 

 

Coopa Roca a dezvoltat un model care leagă succesul internațional cu impactul social local 

deoarece cu cât obține mai multe comenzi, cu atât poate angaja mai multe femei în Rocinha. Este 

de asemenea destul de original să îmbunătățești viața persoanelor sărace prin vânzarea de 

produse de lux. Aceasta este în particular favorabilă pentru croitoresele din favela pentru că pot 

avea program flexibil și de acasă.  

 

Scopul Coopa Roca este de asemenea să îmbunătățească stima de sine și abilitățile acestor femei 

în special prin guvernanță participativă și programe de training. Totuși, compamia trebuie să 

demonstreze mai bine impactul său social și să evalueze în special gradul în care femeile sunt 

mai emancipate.  

 

Coppa Roca folosește tehnicile de țesut braziliene tradiționale pentru a oferi produse de calitate 

și creative. Există un trend în modă pentru produsele unice pentru clienții speciali și haine 

autentice și responsabile în sectorul retail. Competiția rămâne puternică, însă cererea  pentru 

produsele Coopa Roca există și producția ar trebui scalată pentru a crește prezența internațională 

a companiei.  Parteneriatele cu brandurile internaționale sunt cruciale pentru dezvoltarea ei.  

 

Factori cheie de succes:  

 

     Produse de calitate și creative  

    Parteneriate cu brandurile internaționale importante  

    Poziții pe două piețe: cea de lux și retail-ul.   
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4.5. Ecotact 

 

Țară: Kenya   

Antreprenor: David Kuria           

Tipul structurii: companie comercială.  

Data înființării: 2006   

Forța de muncș: 300 angajați.  

Website : http://www.ecotact.org/   

 

Problema 

 

La nivel global, 2,5 miliarde de oameni nu au acces la servicii sanitare sigure, în special în Africa 

și Asia.  Această situație deplorabilă se va înrăutăți odată cu explozia populației care trăiește în 

mahalale.  

 

În  Kenya, numai 48%  din populație are acces la serviciile sanitare de bază. În  Nairobi,  statul 

nu a investit în facilități noi de peste 30 de ani. Numărul toaletelor mici din centrele urbane din 

Kenya este foarte scăzut. Toaletele existente sunt inaccesibile pentru că locurile unde sunt situate 

sunt supraaglomerate, precare sanitar, slab luminate și periculoase. Practica curentă este să 

arunci pungi de plastic pe străzi seara. Singura alternativă disponibilă este să plătești pentru 

latrine neigienice, slab luminate și unde găurile pot da pe dinafară în timpul ploilor puternice sau 

inundațiilor.  

 

Expunerea mare la boli aduse de microorganisme din apă este o amenințare majoră a sănătății 

publice. În Kenya, 30% din boli sunt legate de probleme sanitare și diareea este cea mai 

importantă cauză de mortalitate pentru copii de sub 5 ani.  

 

Soluție 

 

Ecotact  este o companie din Nairobi,  întemeiată de David  Kuria  și  Kamithi  Nganga  în  2008.  

Misiunea ei a fost să îmbunătățească peisajul urban al comunităților sărace prin crearea de 

planuri de remediere.  

 

David Kuria este un arhitect kenyan. În timp ce lucra în biroul de planificare urbană din Nairobi, 

a realizat că unei părți considerabile din populație se confruntă cu lipsuri uzuale: lipsa accesului 

la apă, situație sanitară deplorabilă, lipsa colectării gunoiului în străzile mahalalelor.  

 

După ani petrecuți ca planificator urban, în care a colaborat cu ONG-urile pentru satisfacerea 

nevoilor de bază ale locuitorilor din Kibera, cea mai mare mahala din Africa, David Kuria și-a 

dat seama că un sistem sanitar optimal nu se poate stabili prin guvernarea locală sau ONG-uri. El 

crede că prăpastia dintre realitate și teorie poate să fie completată numai de sectorul privat.  

 

David Kuria a decis apoi să creeze Ecotact, o întreprindere socială care organizează 

implementarea unui sistem sanitar minim în mahalalele și cartierele sărace din zonele urbane.  

Ecotact  caută să depășească tabu-ul care există în jurul toaletelor și să schimbe atitudinile față de 

această problemă. Menținând facilități curate, oferind condiții bune de lucru angajaților săi și 
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educând publicul asupra subiectului, Ecotact este interesat de evoluția conceptului de igienă în 

țările în curs de dezvoltare.  

 

Ecotact a proiectat "toaletele mall" pentru a încuraja rezidenții din mahalale să folosească 

toaletele publice. Utilizatorii pot de asemenea cumpăra snacks-uri sau ziare în aceste centre de 

shopping într-un mediu curat și sigur.  

 

Date economice și financiare  

 

Modelul de afacere  

 

Prin proiectul Ikotoilet, Ecotact construiește și operează toalete de calitate și dușuri, pentru care 

consumatorii plătesc 5 șilingi ($ 0.06) per uz pentru costurile de operare și mentenanță ale 

facilităților.  

 

Ecotact s-a bazat  pe un sistem de tip BOT (Build - Operate -Transfer - construiește - operează - 

transferă). Ecotact a semnat contracte pe termen lung cu municipalitățile pentru folosirea 

terenului public. În schimb, Ecotact sprijină costurile de construcție și operează facilitățile pentru 

5 ani. Însă lasă propritatea facilităților municipalităților care pot decide să extindă sau nu 

contractele cu Ecotact. 

 

Compania angajează stafful necesar pentru a opera și curăța unitatea după fiecare folosire și 

oferă alte bunuri și servicii generatoare de venit ca lustruitul pantofilor, băuturi nealcoolice sau 

ziare. Aceste servicii asigură viabilitatea și sustenabilitatea modelului.  

 

Între timp, Ecotact  a instalat un sistem de franciză. Inițial, fondatorii Ecotact  au folosit 

vânzătorii locali pentru a deschide magazine în facilitățile lor. Au primit multe cereri de la 

companii să se stabilească în centrele lor.  

  

Ecotact are trei activități principale: 

 

Activități Preț Beneficiari 

Toalete Mic, 5 șilingi Oameni săraci 

Dușuri calde Mic, 10 șilingi Oameni săraci și clasa medie 

Servicii adiționale Variabile, în funcție de 

companiile locale 

Oameni săraci și clasa medie 

 

Piața  

 

Evoluția sistemelor sanitare în țările în curs de dezvoltare este o oportunitate de piață în creștere 

reprezentând aproape o treime din populația lumii. În timp ce multe alte companii oferă servicii 

în acest domeniu, Ecotact are o ofertă unică care combină sistemul sanitar al toaletelor mall cu 

toalete, pisoare, dușuri, produse, servicii, muzică, fântâni de apă și magazine de snacksuri, care 

fac un loc drăguț și prietenos.  

 

Exploatare  
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O Ikotoaletă costă în jur de $ 25.000 pentru zidărie și manufactura din Kenya. Pre-construcția ia 

în jur de două săptămâni în timp ce zidăria grea ia între 8 și 14 săptămâni.  

 

Ecotact  a vrut să dezvolte un brand de calitate și comod. Ikotoaletele au standarde înalte de 

igienă.  

 

Fiecare Ikotoilet este folosită în medie de 1000 de oameni pe zi la un cost de 5 șilingi pentru 

folosirea toaletei și 10 șilingi pentru un duș cald, care echivalează cu  0,063 USD  și respectiv  

0,125 USD. 

 

Fiecare facilitate oferă o slujbă la minim 10 angajați, incluzând 5 agenți de curățare, un agent de 

instalare,  2 lustruitori de pantofi, un vânzător de ziare și un gardian. Ecotact se străduiește să 

asigura consistența nivelurilor de calitate ale serviciilor oferite în unități diferite. Potrivit 

ultimelor cifre publicate, Ecotact oferă de lucru la 300 de angajați locali. În plus, sediul central al 

companiei are 15 specialiști.  

 

Ultimele cifre arată că Ecotact  a avut o cifră de afaceri de 3,5  milioane  dolari și un profit  de 

2,2  milioane  dolari. Francizele au făcut în medie 6500 dolari profit anual.  

Venituri 

 

 
 Venit din toalete                                                                                                                    

  Venituri din francize magazinelor 

 Venituri din francizele de lustruire a pantofilor 

 

Cheltuieli 

 

 
 Cost de țesut 

 Apă, servicii sanitare 

 Salarii 

 Electricitate, mentenanță 
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Structura financiară  

 

Ecotact a căutat să-și diversifice sursele de finanțare. Separat de contribuțiile private ale celor doi 

fondatori, Ecotact a obținut fonduri de la rețele antreprenoriale precum Ashoka,  fundații precum  

Schwab  Foundation  și  Rotary International, fonduri de investiții de impact precum Acumen 

Fund, companii africane precum East Africa Breweries sau Athi Water Services Board sau de la 

guvernul olandez. De exemplu, în 2008, Acumen Fund a investit 757000 dolari în Ecotact, sub 

formă de datorie.  

 

În majoritatea cazurilor,  finanțatorii au contactat direct Ecotact. De exemplu, Ashoka și Schwab 

Foundation au făcut cercetări de piață pentru a identifica proiecte de antreprenoriat social de-a 

lungul lumii și așa au identificat proiectul lui David Kuria. Ultimele cifre publicate arată o 

investiție totală de 1 milion de dolari.  

 

Majoritatea resurselor externe au venit în forma capitalului pe termen lung, care să fie plătit la 5-

7 ani după dezvoltarea companiei. Băncile locale, deși reticente inițial, treptat au început să 

acorde împrumuturi Ecotact. Compania a primit de asemenea un grant de 200.000  de dolari de la 

Global  Water  Challenge.  Facilitățile Ikotoilet  au de asemenea o sursă diversificată de venit: 

plata utilizatorului pentru folosirea toaletelor, veniturile din publicitate de la companiile care vor 

să se promoveze aici și chiria de la microantreprenori care vor să-și dezvolte aici activitățile lor. 

Aceste venituri au acoperit costurile operaționale și administrative ale Ecotact.  

 

Date extra-financiare  

 

În 2014, Ecotact opera 70 de Ikotoalete, incluzând două în mahalalele din Mathare and 

Kawangare. Ca un exemplu al potențialului de creștere în termenii folosirii facilităților toaletelor 

curate, aceste facilități au numărat 4 milioane de utilizări în 2009 și 6 milioane în 2010.  

 

Ecotact a fixat un standard nou de igienă pentru populațiile targetate. Compania a redus deșeul 

organic în centrele urbane, a oferit oportunități de ocupare pentru populațiile dezavantajate și a 

restabilit demnitatea prin acces la servicii de sănătate.  

 

Ikotoaletele au de asemenea un impact pozitiv asupra mediului pentru că folosesc tehnologia 

"Dry   Toilet-System". Economisirile de apă includ: pișoare fără apă, robinete și toalete cu jet 

redus. Urina este colectată și izolată înainte de a fi vândută companiilor pentru producție de 

fertilizatori. Unele fabrici folosesc deja deșeul uman pentru a produce gaz metan, care nu doar că 

reduc reziduurile, ci oferă și o sursă alternativă de energie. Ikotoaletele asigură un mediu curat și 

confortabil pentru toți. Condițiile deplorabile din toaletele publice au făcut oamenii să folosească 

bariere și alei pentru a se ușura și astfel anumite zone sunt evitate de pietoni. Mai mult, acest 

concept este replicabil în mahalalele din Kenya, Asia de sud-est sau Africa și America Latină. 

Firește că problema igienei afectează toți oamenii săraci care trăiesc în mahalale.  

 

Strategia de dezvoltare  

 

Strategia Ecotact a fost recunoscută prin numeroase premiii: în 2007, proiectul a primit "Ashoka 

Fellowship on Public  Innovation"  și în 2009, David  Kuria  a fost numit antreprenorul african al 

anului de către Schwab Foundation. 
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Pentru perioada 2012-2015, Ecotact a planificat să-și replice modelul în Kenya cu 200 de 

instalații suplimentare. Ecotact este de asemenea implicat în construcția de facilități sanitare în 

școli. Ikotoaletelor vor opera aici contra vânzării de biogas către școli.  

 

Acest concept a promovat o cerere nouă în Africa de est și vor fi lansate și în Tanzania și 

Uganda.  

 

Concluzie 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- modelul construiește-operează-transferă 

-sistemul de franciză 

Parteneriatul public-privat 

-francizele de trust 

Oportunități Amenințări 

-oferta mall-urilor de toalete poate fi 

dezvoltată și adaptată 

-replicabilă în alte țări în curs de dezvoltare, 

cerere în Africa de est 

-competiția în serviciile sanitare 

-schimbare lentă a mentalității populației 

locale 

 

Modelul Ecotact s-a bazat pe un parteneriat cu municipalitățile. Compania este responsabilă 

pentru construcția facilității și operarea ei în primii ani, însă decizia de extindere a contractului 

ține de autoritățile publice.  Parteneriatul public-privat poate duce la afaceri acolo unde Ecotact 

instalează și operează toaletele la schimb pentru exploatare și vânzarea de biogaz. Ecotact 

funcționează de asemenea cu un sistem de franciză care poate fi un asset, pentru că permite 

standardizarea fără management direct, dar poate deveni o sursă de fragilitate atunci când 

compania își pierde controlul asupra francizelor ei.   

 

Conceptul de toaletă mall este unic și atractiv pentru utilizatori deoarece combină facilități 

diferite și servicii într-un singur loc, care așa devine un loc viu printre altele. Lipsa accesului la 

igienă este o problemă care poate fi găsită în alte țări în curs de dezvoltare, în particular în Africa 

de est, care au trăsăturile cele mai apropiate de Kenya și reprezintă o piață interesantă pentru a 

replica modelul. Sectorul sanitar rămâne unul competitiv și poate, mai important, schimbarea 

mentalitățior este un proces lent. Folosirea Ikotoaletelor este foarte ieftină, totuși plata pentru 

ceva care de obicei era gratis, deși condițiile sanitare erau mai rele, rămâne o barieră. 

 

Companiile sunt din ce în ce mai interesate în a oferi Ikotoalete angajaților lor.  

Factori cheie de succes: 

Produs inovativ cu o cerere uriașă 

Soluție la o problemă de sănătate publică 

Model sustenabil bazându-se numai pe veniturile din activitățile sale. 
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4.6. Ekgaon Technologies 

 

Țară: India  

Antreprenor: Vijay Pratap Singh Aditya  

Tipul structurii: companie comercială  

Data înființării: 2002  

Forța de muncă: 40 angajați  

Website: http://www.ekgaon.com/  

 

Problemă  

 

Există aproape atâtea abonamente la telefoane celulare (6,8 miliarde) câți oameni sunt pe pământ 

(7 miliarde). În 2013, existau 96 de abonamente la 100 de oameni în lume potrivit Agenției de 

Telecomunicații a ONU. Totuși serviciile mobile pentru populațiile rurale sunt subdezvoltate. În 

India, 68% din populație trăiește în zonele rurale și majoritatea populației sărace lucrează în 

agricultură (BM, 2014).  

 

Este foarte greu de ajuns la acești oameni datorită lipsei infrastructurii (drumuri, electricitate, 

etc). De aceea, serviciile mobile sunt un mod privilegiat de a ajunge la aceste populații aflate la 

distanță. Unul dintre dezavantajele majore ale populației rurale este accesul la servicii financiare. 

Global 2,2 miliarde de oameni nu au acces la servicii financiare. În India, numai 53% dintre 

adulții peste 15 ani au un cont bancar (BM, 2014), un procent care este chiar mai mic în zonele 

rurale. Totuși în aceste zone rurale, agricultura și activitățile relaționate sunt o sursă de venit 

pentru două treimi din populație.  

 

Soluție  

 

Ekgaon înseamnă "sat" în Hindi, cea mai mică unitate socioculturală și administrativă din lume 

adesea sinonimă cu ideea interdependenței într-o comunitate de indivizi, ca și într-o familie. 

Ideea de bază este că ceea ce este benefic la nivelul satului este calea cea mai bună pentru a 

atinge o dezvoltare sustenabilă globală.  

 

Ekgaon a intrat în piața de servicii mobile pentru săracii din rural. Scopul său a fost să ofere 

servicii mobile (finanțe, agricultură, cetățenie) pentru oamenii care au cel mai mult nevoie de ele. 

De aceea, oferă instrumente utile și adecvate populațiilor rurale.  

 

Ekgaon se bazează pe trei caracteristici principale: o interfață simplă și accesibilă, bazată pe 

limbajele locale, operând și cu o conexiune slabă.  

 

Provocarea principală nu este tehnologică, ci operațională. Firește,  Ekgaon  încearcă să dezvolte 

o tehnologie open-source pentru a reduce inegalitatea digitală în India. Implementarea unei 

asemenea tehnologii cere descoperirea partenerilor potriviți și furnizarea unui serviciu la un preț 

mic pentru consumator. Astfel abordarea este orientată către consumator și nu către tehnologie: 

ideea este să pornești de la nevoile oamenilor pentru a crea tehnologii potrivite.  

http://www.ekgaon.com/
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Tehnologia dezvoltată trebuie adaptată populațiilor rurale. Pentru a o face accesibilă unui număr 

cât mai mare de oameni, programele pot funcționa pe telefoanele de bază. Ekgaon folosește în 

principal SMS sau IVRS (interactive voice response system - sistem de răspuns cu voce 

interactivă) pentru a oferi servicii în  16 limbi diferite. Programele unt scrise în Java și folosesc 

MySQL și PHP. 

 

Ekgaon lucrează îndeaproape cu instituții financiare, organizații ale fermierilor, ONG-uri și 

firme în așa fel încât acești parteneri pot încorpora aplicațiile Ekgaon în propriile lor programe.  

Partenerii includ de asemenea: Oxfam GB, Food & Agriculture Organisation (FAO), Community 

Enterprise Forum International, Aga Khan Economic Planning Board and Social Welfare Board, 

Development Co-operative Bank, Credit Co-operative Society, Global Healthcare Information 

Network. Ekgaon  colaborează în special cu  Sabaragamuwa Development Bank pentru serviciile 

financiare, Kazhi Kadaimadi Farmers Federation pentru serviciile agricole și Women's 

Organization for Socio-Cultural Awareness pentru serviciile cetățenești. Ekgaon oferă soluțiile 

tehnologice însă conținutul serviciilor oferite populațiilor rurale rămâne responsabilitatea 

organizației.  

 

Ekgaon și-a lansat în 2002  secția pentru programe financiare înainte de continua câțiva ani mai 

târziu cu programe agricole și cetățenești. De exemplu, utilizatorii serviciilor financiare își 

administrează finanțele, transferurile de bani, asigurările, investițiile și împrumuturile în timp ce 

utilizatorii programelor agricole primesc informație personalizată privind managementul solului 

și al recoltei, previziuni legate de vreme, informații de piață și alerte. În final, serviciile 

cetățenești permit urmărirea programelor guvernamentale și a update-urilor de politici publice.  

 

 

Date economice și financiare  

 

Modelul de business  

 

Ekgaon  este o rețea de computere care oferă o platformă tehnologică pentru servicii. Pe lângă 

activitățile pentru populațiile rurale din țările emergente, Ekgaon își capitalizează de asemenea 

expertiza tehnică pentru a dezvolta proiecte comerciale pentru clienții corporate din întreaga 

lume.   

 

Accesul la serviciile financiare (OneFin) în țările în curs de dezvoltare este unul din sectoarele 

majore de extindere. În India, sătenii au dezvoltat un sistem unic prin organizarea de grupuri de 

ajutor reciproc. Există intermediari financiari la nivel de sat reprezentați de între 10 și 20 de 

oameni din partea locului (adesea numai din femei); membrii depun mici economii pentru câteva 

luni până când se strânge suficient capital în grup pentru a începe împrumutul. Fondurile pot apoi 

fi împrumutate înapoi membrilor sau altora din sat pentru diverse scopuri. În India multe SHG 

sunt legate de bănci pentru oferirea micro-creditului.  

 

Ekgaon oferă acestor grupuri un card cu un cod de bare pentru fiecare membru. Dacă o instituție 

microfinanciară trebuie să recupereze 1000 de rupii de la un membru, o persoană desemnată de 

comunitate cu un telefon și un printer va colecta cele 1000 de rupii. Reprezentantul comunității 

face o poză cu telefonul mobil codului de bare al membrului și o trimite la serverul Ekgaon prin 

SMS  sau internetul mobil.  În 15 secunde serverul Ekgaon trimite informația rețelei instituțiilor 
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microfinanciare. Verifică codul și asigură tranzacția. Reprezentantul comunității va printa o 

chitanță și o va da membrului. Tranzacția durează numai 5-10 minutes. Ekgaon ia un sfert de 

rupie per tranzacție.  

 

Ekgaon Technologies oferă de asemenea servicii agricole (OneFarm).  Acesta furnizează în mod 

curent consiliere pentru ferme la 300.000 de fermieri din Tamil Nadu, Madhya Pradesh și 

Chhattisgarh. Este vorba despre un pachet de servicii ca tratamentul semințelor, al ierbii, pestei și 

fungusului, un program pentru fertilizatori și chimicale agricole. Aceste recomandări sunt 

personalizate pentru fermieri în mod individual, pe baza nutrienților disponibili în câmpuri. Cu 

platforma OneFarm, Ekgaon ajută fermierii în managementul nutrienților, le oferă prețuri de 

piață ale mărfurilor lor și le  oferă recomandări pentru boli și peste. Fermierii pot subscrie la 

aceste servicii pentru un ciclu de recoltă de 4-5 luni, plătind 150 de rupii. Cu referire la acest 

program, Ekgaon  a dezvoltat nu doar platforma, ci este de asemenea responsabil pentru 

conținutul serviciului. Aceasta are proprii experți în agricultură care să ofere sfaturi de 

specialitate.  

 

Mai exact, Ekgaon a lucrat la următoarele proiecte sau a dezvoltat următoarele tehnologii:  

 

-      CAM  Mobile  Services  Framework  este un serviciu de informație mobilă pentru zonele 

rurale din țăril în curs de dezvoltare. Utilizatorii pot folosi interfața cu telefoanele lor mobile și 

codurile de bare CAM legate de procese bazate pe hârtie.  

 

-      Mahakalasm MIS este un sistem de management al informației care permite monitorizarea 

contului de către comunitate. Proiectat pentru grupurile de ajutor reciproc ale sătenilor, include 

designul formelor de hârtie accesibile pentru introducerea datelor în câmp, o soluție mobilă 

pentru introducerea datelor în câmp, un software pentru managementul datelor în filiale sau în 

sediul central și un pachet de generare de rapoarte detaliate pentru supravegherea și 

administrarea programului SHG. Include de asemenea o componentă de training și alfabetizare 

financiară pentru a împuternici membrii SHG ă devină manageri financiari mai buni.  

 

-      The   Indic-Computing   Consortium   este o inițiativă a dezvoltatorilor de software, 

oamenilor de afaceri și instituțiilor academice pentru a dezvolta standarde adecvate, resurse și 

tehnologii pentru comunitatea Indic-Computing. The Indic-Computing Consortium este 

desemnată ca o organizație de participare națională care servește drept un forum de discuții, 

schimb de informații și advocacy  în numele tuturor părților interesate în dezvoltare limbajelor 

informatice din India.  

 

-       Proiecte comerciale: Ekgaon furnizează servicii tehnice pentru întreprinderi. Proiectele 

comerciale trecute includ:  

 Janou Pakter International: Ekgaon a administrat implementarea unui sistem de resurse 

umane complet online pentru o firmă de recrutare din New York, incluzând monitorizarea 

aplicantului, analiza profilului, filtrarea și raportarea completă.  

      Nonstock: Ekgaon a implementat arhitectura de date completă, designul bazei de date, 

implementarea bazei de date, middleware-ul și configurația sistemului pentru o platformă de 

ecommerce pentru a vinde fotografie, pentru a firmă de fotografie din New York.  
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Piața  

 

În India, cererea potențială pentru servicii microfinanciare este estimată între 280 milioane de 

oameni care trăiesc sub limita sărăciei și 595 de milioane (BM, 2014) de oameni fără acces la un 

cont bancar. În sudul Asiei unde rata de banking este de numai 32% în medie (GF, 2014), 

potențialul de creștere al acestor servicii este considerabil.  

 

Serviciile SMS, IVRs și aplicațiile mobile din epoca modernă au schimbat dinamica practicilor 

agricole. Aceste servicii nu doar că reduc costurile de cultivare, ci de asemenea cresc recolta și 

facilitează prețuri mai bune pentru produsele fermelor. Acestea sunt cruciale într-o țară ca India 

și mai mulți furnizori și-au lansat serviciile de informare agricolă în diferite state. Firește 

agricultura și muncile apropiate constituie în jur de 60-65% din forța de muncă. Astfel, serviciile 

mobile de valoare adăugată oferă informații agricole fermierilor și de asemenea generează 

oportunități uriașe de afaceri.  

 

Mai mult, Ekgaon targetează firme, ONG-uri și alte organizații care vor să folosească serviciile 

mobile pentru a le facilita munca cu populația rurală. Piețele vizate de Ekgaon includ India,  Asia 

de Sud și Africa.  Acum, soluțiile tehnologice sunt folosite de clienți din India, Nepal și Sri-

Lanka. 

 

Competitorul indian pe piața serviciilor digitale către populațiile rurale este FINO, care are deja 

40 de milioane de consumatori. Totuși, tehnologiile celor două sunt diferite pentru că FINO 

folosește un terminal de plată în timp ce Ekgaon inovează prin folosirea unui telefon mobil cu o 

cameră și o imprimantă.  

 

 

Exploatare   

 

Prețurile variază în funcție de serviciu și de organizația partener însă rămân mici pentru a servi 

populațiile cele mai sărace. De exemplu, în  2010,  instituțiile partener  au plătit servicii 

financiare de 15 milioane de rupii sau 300.000  euro.  Veniturile vin de asemenea din 

transferurile de bani și din publicitatea pe telefon - de remarcat că Ekgaon  lucrează în parteneriat 

cu Google. 

 

Profiturile generate de activitățile comerciale în țările dezvoltate permit finanțarea parțială a 

proiectelor în țările curs de dezvoltare.  

 

Sediile centrale ale Ekgaon sunt în Delhi; există un birou regional în Madurai (sudul Indiei) și 

Mandla (Madhya Pradesh). Company are 40 de angajați după ultimele cifre publicate.  

 

Structura financiară  

 

Compania caută investitori privați. Acum serviciile de facturare către diferiți clienți sunt o sursă 

importantă de venit pentru a investi și a-și întări serviciile.  

 

Veniturile companiei includ (de la mai puțin la mai profitabile): 

- prețurile puse fermierilor pentru a accesa informație agricolă prin platforma  OneFarm  
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- un preț pe tranzacțiile beneficiarilor cu banca și instituțiile de microfinanțare care folosesc 

soluțiile tehnologice Ekgaon 

- prețurile cerute organizațiilor internaționale, ONG-urilor și altor parteneri interesați în serviciile 

mobile ale Ekgaon pentru a atinge populațiile rurale.  

- spații de advertising pentru firme  

- dezvoltarea de servicii tehnice pentru companii.  

 

Date extra-financiare  

 

Programul OneFin  (servicii financiare)  se adresează astăzi la peste 1 milion de persoane. Timp 

de 12 ani soluțiile microfinanciare și serviciile Ekgaon au ajutat peste 900.000 de femei din 

mediul rural să-și îmbunătățească cultura financiară și să îmbrățișeze tehnologiile de comunicație 

mobilă pentru a-și îmbunătăți viețile prin grupurile de ajutor reciproc.  

 

Programul OneFarm  (servicii agricole)  ajută fermierii să economisească 530 rupii per recoltă, 

echivalentul a 1600 de rupii anual. În plus acest serviciu corectează volumul pesticidelor, care 

are un impact asupra costurilor de producție, care scad cu 25%, și asupra productivității recoltei, 

care crește în medie cu 15% (YS, 2011). 

 

Întărirea comunităților de fermieri este pivotală pentru robustețea economiei indiene ca întreg.  

Majoritatea outputului agricol indian depinde de muson: dacă țara are un muson bun,  

60-65 % din populație obține o recoltă bună și oportunități de câștig (RM). Potrivit unui studiu 

publicat în mai 2015 comandat de Vodafone  și  Accenture,  introducerea serviciilor mobile în 

India ar putea ajuta fermierii mici și marginali să-și crească venitul în 2020, când ar câștiga cu 

675$ mai mult pe an, ceea ce reprezintă o creștere de 30% față de cât câștigă acum (Vodafone, 

2015). 

 

Apoi, accesul la informație privind programele guvernamentale este un instrument esențial 

pentru apărarea democrației.  

 

Strategia de dezvoltare  

 

Acum Ekgaon  oferă servicii financiare în India,  Nepal  și  Sri  Lanka și servicii agricole și 

cetățenești în India. Scopul este atingerea a 25 milioane gospodării în anul 2020.   

Datorită importanței populațiilor rurale  și a dezvoltării telefoanelor celulare în sud-estul Asiei și 

în Africa, instrumentele dezvoltate de Ekgaon sunt replicabile în mai mult țări emergente.  

 

Concluzie 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-număr mare de beneficiari 

-parteneriat cu multe instituții și companii 

-folosirea tehnologiei open-source 

-adaptarea la contextul rural 

-prețurile încă rămân mari pentru cei foarte 

săraci 

-publicitate mobilă excesivă 

-nevoia de a dezvolta activități profitabile 

Oportunități Amenințări 

-replicabile în mai multe țări emergente -competiția în sectoarele serviciilor pentru 

populațiile rurale și a celor bazate pe 

tehnologie 
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Ekgaon  a dezvoltat un model de întreprindere socială pentru profit care dezvoltă soluții 

tehnologice pentru a face serviciile accesibile populației rurale. 

 

Ideea poate părea contra-intuitivă însă oamenii săraci din localități îndepărtate sunt relativ bine 

echipați și conectați. Oferta ține cont de constrângerile mediului lor de viață (viteză de internet 

variabilă, electricitate variabilă, mobile de bază...). ICT sunt un mijloc cheie pentru 

îmbunătățirea producției agricole și încorporării financiare. Competiția este mare în acest sector, 

dar Ekgaon este singura care se concentrează pe soluții mobile. Aceasta oferă software și 

aplicații open source și are un forum pentru a ajuta consumatorii să rezolve chestiuni tehnice.  

 

Pentru a oferi servicii accesibile tuturor, modelul de business al Ekgaon se bazează pe 

parteneriatul cu organizațiile și companiile publice și private. Are încă nevoie să-și extindă 

activitățile de suport pentru companii, pentru a-și asigura mai multe câștiguri generate prin 

activitățile proprii. Pe lângă aceasta, parteneriatele cu firmele se bazează de multe ori pe 

publicitate și consumatorii se plâng că primesc prea multă publicitate pe telefoanele lor mobile.  

 

Ekgoan și-a extins deja oferta financiară către țările vecine.  Instrumentele dezvoltate sunt 

replicabile în alte țări emergente în particular în Sud-estul Asiei și în Africa datorită importanței 

populației rurale și folosirii telefoanelor mobile.  

 

Factori cheie de succes:  

   un panel larg de servicii  

   abilitatea de a atinge un numără mare de consumatori  

  parteneriate cu actori publici și privați.  

 

 

4.7. Groupe SOS 

 

 

Țară: Franța  

Antreprenor: Jean-Marc Borello  

Tipul structurii: non-profit       

Data înființării: 1984  

Forța de muncă: 12 000 angajați  

Website: http://www.groupe-sos.org/.   

 

Problemă  

 

În  Franța,  în  2012,  8  540  000  de oameni sunt considerați săraci,  reprezentând 13,9%  din 

întreaga populație (potrivit INSEE – linia sărăciei este 60% din medianul național al venitului 

disponibil). În UE, 24,8% din populație este considerată săracă.  

 

În țările dezvoltate sărăcia este adesea asociată cu alți factori precum boală sau șomaj și conduce 

adesea la un cerc vicios de excluziune socială. Crizele economice și reducerea cheltuielilor 

guvernamentale au crescut marginalizarea unei părți mari a populației Europei, Statelor Unite și 

a majorității statelor dezvoltate.  
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Pe lângă aceasta,  sectorul social în  Franța este fragmentat. Puține asociații sunt suficient de 

mari pentru a intra în competiție cu sectorul privat. Ele sunt adesea specializate pe anumite 

chestiuni, lucru care le face dependente de autoritățile publice.  

 

Soluție  

 

În 1984, SOS Drogue International (numită azi Prévention et Soin des Addictions) și-a dezvoltat 

primul program împotriva dependenței de droguri. Un an mai târziu, în 1985, a fost creat 

nonprofitul Habitat et Soins pentru a aborda problemele legate de SIDA. Evoluția bolii și 

tratamentul ei i-a condus la diversificarea sprijinului extinzându-și acțiunile la boli relaționate și  

la oferirea de locuire persoanelor cu dizabilități.  

 

10 ani mai târziu în 1994, Insertion et Alternatives a decis să dezvolte tipurile de acțiuni care să 

permită integrarea prin activitate economică și refacerea unui status social prin muncă.  

Firește excluziunea socială pune oamenii în situații vulnerabile care-i face fragili și previne orice 

tip de proces de integrare autonomă.  

 

Progresiv, această abordare sectorială a problemelor sanitare și sociale a părut insuficientă pentru 

a aborda nevoile identificate și a necesitat punerea tuturor eforturilor și mijloacelor împreună 

pentru a acționa la toate nivelurile excluziunii sociale.  

 

Groupe SOS s-a născut în 1995 din fuziunea acestor trei nonprofituri: Prévention et Soin des 

Addictions, Habitat et Soins et Insertion et Alternatives, în spiritul solidarității și 

complementarității metodelor de intervenție. Ei au decis să dezvolte sinergii și să-și ofere ajutor 

reciproc prin carta Groupe SOS, care afirmă valorile și principiile de acțiune. 

  

Mulțumită expertizei și instrumentelor de management dezvoltate, Groupe SOS a preluat alte 

nonprofituri și întreprinderi care vroiau să facă parte din grup pentru a asigura sustenabilitatea 

activităților lor și pentru a-și maximiza potențialul de dezvoltare.  

 

30 de ani după crearea primului nonprofit, Groupe SOS are mai mult de 12 000 de angajați în 20 

de țări, administrează 350 de structuri și are un buget anual de  650 de milioane de euro.   

 

Date economice și financiare  

 

Modelul de business  

 

Cele trei asociații fondatoare au fost de acord să colaboreze cu serviciile de stat și să creeze între 

ele o uniune de economie socială sub forma unei cooperative. Ideea era să răspundă evoluției 

nonprofiturilor în domeniul locuirii, dar și să contribuie la stabilirea unei politici de locuire 

dedicată populațiilor fragile pentru a promova reintegrarea socială prin locuire.   

 

Având în vedere importanța finanțării publice dar și pentru motive de transparență, cele 3 

asociații au decis, în 1995, să creeze un grup economic de interese care să centralizeze și 

profesionalizeze managementul, consultanța și controlul intern al activităților lor.   
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Asociațiile fondatoare au creat de asemenea o cooperativă pentru a-și dezvolta munca de 

incluziune prin activități economice și pentru a promova un schimb corect prin profesionalizarea  

managementului întreprinderilor de integrare prin muncă.   

 

Groupe SOS este organizat în 5 poli:   

 

Tineri Ocupare Solidaritate Sănătate Seniori 

Copilărie 

timpurie 

Integrare prin 

muncă 

Locuire și 

închiriere socială 

Îngrijire 

spitalicească 

Case pentru 

pensionari 

Protecția 

copilului 

Training Acțiune socială Îngrijire 

domestică 

Servicii de 

sprijin la 

domiciliu 

Dizabilitățile 

copilăriei 

Dezvoltare 

sustenabilă 

Dizabilități Îngrijire cu 

locuire 

temporară 

 

  Solidaritate 

internațională 

Dependențe  

   HIV-SIDA  

 

Piața  

 

Groupe SOS este primul grup asociativ și o întreprindere socială de frunte în Europa. Are 

activități în mai multe sectoare ca medical, social, educație, training și integrare.  

 

Sectorul istoric este cel medical și social. Acesta reprezintă jumătate din activitățile grupului. 

Această piață se extinde acum în țările dezvoltate fiind date provocările îngrijirii pentru vârstnici 

și chestiunile legate de dependență. În sectorul medical și social actorii importanți sunt structuri 

publice și private. În Franța competitorul principal al Groupe SOS este Fondation Caisse 

d‘Epargne pour la Solidarité.   

 

În orice domeniu de ocupare, Groupe SOS are competitori publici și privați. De exemplu, cât 

privește întreprinderile sociale de integrare prin muncă, fiecare organizație are competitori pe o 

piață particulară: organizarea de evenimente (l‘Usine), catering (Té-traiteur), design   

(Presscode). Forța reală a grupului stă în modurile de intervenție complementară, ca și în 

centralizarea resurselor și mijloacelor.  

 

Este un model nonprofit unic în sectorul asociativ.  

 

În 2014, Groupe SOS a avut 26 de programe în afara Franței: Algeria, Benin, Guinea, Liban, 

Madagascar, Mali, Maroc, Mauritania, Mongolia și Tunisia.   

 

Exploatare  

 

Activitățile Groupe SOS s-au multiplicat de patru ori din cu o creștere medie de 25%. La 

sfârșitul lui 2014, bugetul total al grupului a atins 615 de milioane de euro.  Pentru următorii 3 

ani, se vor deschide mai multe structuri care să răspundă comenzilor publice, lucru care 

garantează o creștere internă de 50 de milioane de euro pentru următorii 3 ani.  
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Pe lângă aceasta, grupul își continuă strategia de integrare de noi asociații în contextul 

concentrării și economiilor de scală.  

 

În ciuda integrării structurilor cu pierderi mari în  2012  (  -  20€  milioane),  grupul prezenta 

câștiguri de mai mult de 1 milion de euro în 2013. La sfârșitul lui 2014 a avut un rezultat pozitiv 

net de mai mult de €6 milioane, demonstrându-și astfel capacitatea de a sprijini programe aflate 

în dificultate financiară.  

 

Structura financiară  

 

Fiind date specificitățile sectorului nonprofit grupul are o bază financiară excelentă cu rezerve 

importante de capital. Groupe SOS intenționează îmbunătățirea serviciilor oferite publicului prin 

asociațiile și întreprinderile sale. Acest principiu este reflectat în managementul financiar printr-

un control strict al cheltuielilor și prin creșterea controlată.  

 

Finanțarea grupului vine în proporție de 75% din managementul  structurilor sociale cu activitate 

sustenabilă. Produsele private de afaceri permit grupului independența și soliditatea financiară 

esențiale pentru a răspunde nevoilor sociale importante, programelor noi și abordărilor diferite de 

business.  

 

Crearea unui grup corespunde dublei logici de a îmbunătăți serviciile oferite și de a limita 

cheltuielile. Scala salarială în interiorul grupului este de la 1 la 12. Un alt obiectiv în crearea 

grupului a fost îmbunătățirea eficienței calitative și cantitative.  

 

Bugetul anual al Groupe SOS este împărțit în 5 componente:  

-      20% pentru tineri  

-      10% pentru ocupare  

-      20% pentru solidaritate  

-      30% pentru sănătate  

-      20% pentru seniori. 

 

Groupe SOS nu este dependent de niciun investitor extern și se angajează să reinvestească tot 

profitul în proiectul social al grupului.  

 

Date extra-financiare  

 

În fiecare an, activitățile Groupe SOS au un impact global asupra a mai mult de 1.000.000 de 

oameni.  

-     Tineri: mai mult de 10 000   de copii și adolescenți au beneficiat de acțiunile Groupe   SOS‘s   

în 2014: însoțire, locuire, ajutor de urgență, sponsorizări de proximitate, orientare...Fiecare și 

orice structură a Groupe  SOS încearcă să proiecteze soluții adaptate situațiilor individuale, să 

mențină pe cât posibil legăturile familiale și să promoveze egalitatea de șanse.  

 

   Exemplu 1: centrele SAJE  –  centre educaționale de zi.  

Copiii în situație de abandon școlar, dezordine comportamentală sau excluziune socială sunt bine 

veniți  8-10 ore pe săptămână timp de 2 ani în structuri specializate unde pot frecventa activități 

pedagogice. Această formulă creează un spațiu sigur și o alternativă la casă și școală, însă 

legătura este menținută și întărită, în special prin activitățile de joacă cu familia.  
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       Exemplu 2: Parrains par Mille – sponsorizarea copiilor. Această asociație propune 

"părinților buni" (sponsorilor)  să sprijine și să găzduiască un copil în situație de ificultate 

temporară: minori izolați, copii ai căror părinți sunt într-o situație precară, copii care trăiesc în 

instituțiile de asistență. Rețeaua propune o deschidere educațională și efectivă complementară 

familiei copilului.  

 

-      Ocupare: Promovarea accesului la ocupare oferă tuturor un loc în societate. Groupe SOS a 

asistat 400 de angajați în procesul de integrare în muncă în 2014 și a făcut traininguri cu 2000.  

 

     Exemplul 3: Wimoov - platformele de mobilitate. 

Wimoov propune soluții populațiilor, în special celor fragile, privind mobilitatea responsabilă, 

autonomă și prietenoasă față de mediu. 52% din beneficiari au găsit un loc de muncă datorită 

serviciilor propuse și €1 cheltuit pe o platformă Wimoov permite colectivității să salveze 6€. 

Wimoov are 19 platforme pe teritoriul francez.  

 

     Exemplul 4: Plateforme Insertion – platformă de integrare prin muncă.  

Platforma oferă servicii atât angajaților aflați într-un proces de integrare prin muncă  (sprijin 

profesional și personal)  cât și structurilor clasice și specializate care angajează și sprijină această 

populație fragilă (recomandări privind conceperea și implementarea proiectului lor social, 

împărtășirea de expertiză …). Dezvoltă de asemenea instrumente de asistență inovativă legate de 

măsurarea și promovarea angajării.  

 

-      Solidaritate:  Fiecare individ are ceva de adus societății. Pentru acest motiv Groupe  SOS  

dezvoltă soluții inovative pentru a lupta împotriva excluziunii sociale și sărăciei.  

 

De exemplu, în  2014,  9500 de persoane au beneficiat de programe anti-dependență  și 

5000  au fost adăpostiți (de la situații de urgență la locuire pe termen lung). 

400 000 de oameni au beneficiat de acțiuni de prevenție a HIV.  

 

     Exemplu 5: Maison relais – locuire pentru persoanele marginalizate.  

Maison-relais  propune locuire semi-privată fără limită de timp pentru persoanele care se 

confruntă cu dificultăți psihologice și sociale. Ele sunt asistate pentru a-și recupera autonomia și 

pentru a recrea legătura socială.  

 

      Exemplu 6: Reconnect – cloud solidar.  

Reconnect propune un spațiu de stocat personal gratuit și sigur pentru persoanele fără adăpost, 

pentru a le stoca și păstra documentele administrative, facilita accesul la asistența și beneficiile 

publice, care este adesea întârziată datorită lipsei documentelor oficiale.   

 

-     Sănătate:  Groupe  SOS  propune o alternativă la împărțirea public/privat când este vorba de 

spitale și clinici. Ca nonprofit privat oferă servicii de calitate centrate pe nevoile pacientului și 

accesibile tuturor, independent de mijloacele financiare.  Groupe SOS este preocupat de 

fenomenul de deșertificare medicală și oferă servicii de îngrijire în zone geografice care suferă 

de lipsa soluțiilor medicale. Groupe SOS a preluat managementul spitalelor aflate în dificultate 

financiară și a căror supraviețuire era amenințată și a salvat astfel multe joburi directe sau 

indirecte. 400 000 de oameni au fost tratați în spitalele grupului în 2014 și 500 de oameni au 

beneficiat de îngrijire la domiciliu.  
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     Exemplu 7 : Télémédecine – consultații la distanță.  

Din   2014,   spitalul Saint-Avold   și 4 case de odihnă au lansat primele consultații la distanță în 

geriatrie.  Doctorii pot comunica cu rezidenții printr-un sistem de ecran dublu și astfel să obțină 

rapid consultanță medicală fără să fie nevoie să se deplaseze. Această inovație facilitează accesul 

la îngrijire, reduce întârzierile spitalicești și îmbunătățește sprijinul global al pacientului.  

 

-      Seniori:  Groupe  SOS  administrează 48  de case de odihnă spitalicești, un spital specializat 

în geriatrie, 5 unități de servicii de asistență la domiciliu și o asociație pentru locuirea 

intergenerațională.  

 

Ele oferă servicii de calitate tuturor și pun accent pe respectarea demnității pacienților și pe 

menținerea legăturii cu rudele lor. Soluțiile personalizate, confortul rezidenților și deschiderea 

către mediul exterior sunt elemente cheie. 4000 de vârstnici au fost adăpostiți în 2014.    

Viziunea globală este reinventarea sprijinului pentru seniori în așa fel încât să fie mai autonomi 

și mai implicați în societate. De aceea Groupe SOS este un membru al Silver Valley, un non-

profit care adună diverși actori din „economia argintului‖ (activități economice legate de 

vârstnici
 
) pentru a realiza studii privind populația vârstnică.  

 

Strategia de dezvoltare  

 

Groupe SOS este actorul principal în sectorul antreprenoriatului social.  

 

De la începutul anilor 2000 și urmând o cerere a autorităților publice sau direct a directorilor lor, 

mai multe asociații  au intrat în Groupe SOS pentru a se bucura de instrumentele și sinergiile pe 

care acesta le face posibile. Astfel, Groupe SOS și-a putut diversifica activitățile: copilărie 

timpurie, consultanță în dezvoltare sustenabilă pentru întreprinderi și colectivități locale, 

training, presă. 

 

Dezvoltarea grupului servește valorile sale. Această politică este adoptată de boardul directorilor 

și încurajată de autoritățile publice. Grupul este deținut 100% de asociațiile sale fondatoare.  

Rezultatele și beneficiile sunt sistematic reinvestite în proiecte sociale. 

  

Concluzie 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-organizație unică 

-varietate de sectoare: medical și social, 

educație, întreprinderi... 

-centralizarea elementelor de sprijin în grupul 

de interes economic 

-structurile cele mai sustenabile le sprijină pe 

cele mai puțin profitabile 

-imaginea brandului și vizibilitatea grupului 

trebuie îmbunătățite la nivel internațional și în 

afara sectorului social 

-organizare juridică complexă 

Oportunități Amenințări 

-o mai mare conștientizare a publicului 

privind sectorul social și solidar 

-interes politic și sprijin pentru 

antreprenoriatul social 

-competitorii publici și privați pe fiecare piață 

specifică 
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Groupe SOS este unul dintre precursorii economiei sociale și solidare și astăzi este unul dintre 

cei mai mari actori în domeniu. Diversitatea sectoarelor de activitate este o altă caracteristică 

unică a grupului. Această grupare a resurselor a creat sinergii între structuri diferite și 

centralizarea funcțiilor de sprijin a permis economiile de scală.  

 

Totuși organizarea este complexă și împiedică înțelegerea din exterior. Publicul nu înțelege în 

mod necesar activitățile Groupe SOS și de ce este coerent să pui împreună inițiative diverse într-

un singur grup. Mărimea grupului a creat imaginea "elefantului nonprofit" în Europa. Groupe  

SOS este adesea criticat pentru că este prea mare și greoi comparativ cu alți actori din sectorul 

nonprofit, pentru că ocupă mult spațiu. 

 

Drept răspuns, Groupe SOS a depus eforturi pentru a avea o strategie de comunicare mai clară, în 

special prin redefinirea celor 5 din domeniile sale de acțiune: tineri, ocupare, solidaritate, 

sănătate și seniori.  

 

Sprijinul grupului ajută lansarea inițiativelor noi și explică de ce Groupe SOS poate fi atât de 

creativ în termenii inovației sociale. Soliditatea financiară a grupului este de asemenea o resursă 

în garantarea supraviețuirii structurilor care suferă cel mai mult de competiția din domeniul lor, 

această competiție fiind dură pentru că vine atât din sectorul public, cât și din cel privat.  

 

Factori cheie de succes: 

     Centralizarea funcțiilor de sprijin 

     Cultură puternică a inovației 

     Diversitatea sectoarelor. 

 

 

4.7.  La Laiterie du Berger 

 

Țară: Senegal  

Antreprenor: Bagoré Bathily  

Tipul structurii: commercial enterprise             

Data înființării: 2006  

Forță de muncă: 135 angajați  

Website: https://lalaiterieduberger.wordpress.com/. 

 

Problemă  

 

Senegal are o tradiție lungă a fermelor  pentru că 30%  din populație,  adică 4  milioane de  

oameni,  depinde de  șeptel. Totuși, Senegal  este foarte dependentă de importurile de hrană. 

Numai 39% din consumul de hrană vine din producția locală. Cât privește consumul de lactate 

din Senegal, 90% din gospodării consumă iaurt fiecare săptămână, însă laptele vine 90% din 

importuri în forma de lapte praf reconstituit. Astfel, laptele local are o rată scăzută de penetrare. 

Fermierii îl țin pentru propriul consum și îl vând sporadic pe piețele tradiționale. Sectorul de 

import are întâietate față de producția locală.  

 

Soluție  
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La Laiterie du Berger (lăptăria păstorului) manufacturează și distribuie lactate din lapte proaspăt 

colectat local la un preț competitiv comparativ cu oferta disponibilă.  

 

La  Laiterie  du  Berger  a participat în gruparea a 800 de familii de păstori (de asemenea numite 

Peul)  într- singură cooperativă din Snegal, Cooperativa Mbane Dairy și a dezvoltat servicii către 

fermieri: veterinari, inseminare pentru creșterea productivității, foraj, hrană pentru vite.  

 

În 2006, a fost constituită inima rețelei: procesul de colectare a fost creat și pus la fața locului. 

Prima serie de produse a constat din pachete de lapte proaspăt, caș, iaurt ambalat, suc local, 

smântână.  

 

În 2008, Danone Communities a luat parte la această întreprindere socială prin investirea în 

capitalul companiei. Danone a oferit asistență tehnică prin diferitele sale misiuni. Fabrica a 

primit mai multe vizite referitoare la producție și certificarea calității.  

 

Danone a sprijinit de asemenea dezvoltarea și optimizarea sistemului de distribuție prin 

colectarea în 5 categorii. A fost stabilită o abordare de marketing pentru a înțelege mai bine 

nevoile consumatorului, poziția brandului și pentru a sprijini vânzările. Managerii tineri și 

inginerii de la  Danone Communities au venit chiar să ajute compania să proiecteze fabrica din  

Richard Toll. Vânzările erau în principal în supermarketuri, în rețeaua de magazine din stații și în 

magazinele locale. Primii consumatori au fost expatriați sau senegalezi cu un nivel înalt de 

educație.  

 

În 2009, Laiterie du Berger a lansat brandul Dolima care înseamnă "Dă-mi mai mult" în Wolof și 

al cărei motto este "bun pentru mine, bun pentru țara mea". Renovarea (brand nou, ambalaj verde 

nou, formate noi), acțiunile promoționale în magazine și publicitatea au crescut conștientizarea 

brandului, vizibilitatea și atractivitatea pentru consumatori.  

 

La  Laiterie  du  Berger are o echipă de 135 de angajați potrivit ultimelor cifre publicate,  cu 

vânzători trainuiți în tehnicile Danone de vânzări. Și-a format o echipă solidă de executivi și 

educație superioară și pregătiți la fața locului.  

 

În 2012, La Laiterie du Berger a primit "Premiul Africii pentru antreprenoriat".  

 

Date economice și financiare 

 

Modelul de business 

 

La Laiterie du Berger cumpără lapte de la păstori care trăiesc până la 200 de km în jurul fabricii, 

localizați în zona Richard Toll a văii râului Fulani din Senegal. Colectarea laptelui se face de 

două ori pe zi, cu 5 mașini în jurul a 3 axe acoperind 800 de familii de păstori.  

 

Organizarea ofertei de lapte este o provocare pentru că producătorii sunt împrăștiați și producția 

lor este foarte sensibilă la sezonalitate, variază zilnic între 1 și 65 de litri per fermier. Anotimpul 

uscat reprezintă o provocare financiară pentru că producția scade de la 6000 la 1500 litri pe zi. În 

medie o vacă în Senegal dă între 1 și 3 litri pe zi, față de 30 litri în Europa.  
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La  Laiterie  du  Berger  cumpără fiecare litru de lapte cu 200 de FCFA, un preț fix și mare care 

garantează o relație de încredere  cu păstorii. În plus față de colectarea laptelui, Laiterie du 

Berger oferă sfaturi veterinare și alimentare pentru șeptel, ca și nutreț în timpul sezonului uscat 

pentru a ajuta fermierii să-și crească productivitatea și astfel să-și îmbunătățească condițiile de 

viață.  

 

La Laiterie du Berger a înființat mijloace de distribuție adaptate fiecărui segment de distribuție: 

mașini frigider pentru magazinele locale, magazinle din stații și buticuri "La Laiterie du Berger" 

sau chiar ricșe pentru magazine mici sau pentru servicii de livrare acasă. Ricșele sunt utile în 

special în Dakar unde 90% din străzi sunt acoperite cu nisip. Compania vinde în mod curent 7 

tone de lactate zilnic în mai mult de 10.000 magazine de-a lungul țării.  

 

Produse Volum Beneficiari 

Iaurt Între 90 de grame și 4,5 kg Tineri, familii mari 

Smântână proaspătă În jur de 100g Familii bogate 

 

Piața  

La Laiterie du Berger se confruntă cu competiția produselor din lapte praf importat. Firește că 

piața lactatelor este dominată de Saprolait,  prima industrie de lapte din Senegal, care importă 

lapte praf pentru fabricarea iaurtului, brânzei și smântânii. La Laiterie du Berger este acum 

numărul 2 în Senegal. La sfârșitul lui 2014, La Laiterie du Berger a atins o cifră de afaceri de 2 

miliarde FCFA.    

 

În 2009, gama produselor Laiterie du Berger a fost îmbunătățită și relansată prin brandul Dolima. 

relansarea a fost o oportunitate pentru a îmbunătăți gustul, textura, ambalajul și marketingul 

produsului și a permis multiplicarea vânzărilor cu 2 în 2009.  

 

Dolima este singurul brand din Senegal care oferă lactate pe baza laptelui colectat de la fermierii 

locali. În mijlocul lui 2010, domeniul produselor a fost redus pentru a se focusa pe iaurt și 

smântână. Acete produse naturale sunt accesibile majorității copiilor. Produsul entry-level este 

vândut la 50 FCFA. Iaurtul reprezintă 96% din volum (de la săculețe de 90g  la cutii de  4,5kg).   

 

Smântâna proaspătă este un produs de nișă reprezentând 4% din volumul total.  

 

Exploatare  

 

La Laiterie du Berger a avut dificultăți la început în a găsi un model viabil de afaceri și a trebuit 

să-și redefinească strategia cu ajutorul investitorilor externi. Vânzările au crescut de la 250 de 

milioane FCFA  la  2,2 miliarde  FCFA  în  2013,  care înseamnă venituri multiplicate cu  

10  în  8 ani. Compania și-a îmbunătățit marginile datorită productivității mai bune și unui mai 

mare control al calității. Acum produce în medie 7 tone de lactate pe zi.  

  

Fabrica este localizată în Richard Toll, un hub agro-industrial localizat la 450km de Dakar în 

nord. Sediile centrale ale companiei sunt în Dakar. 
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Structura financiară  

 

În  2006,  Bagoré  Bathily  a lansat Laiterie  du  Berger,  apoi a fost sprijinit de la fonul de 

investiții Danone Communities și capitalul de risc al Investors & Partners. PhiTrust Partners a 

intrat de asemenea în capitalul companiei în aprilie 2010. 

 

 
 

Date extra-financiare  

 

Laiterie  du  Berger colectează lapte de la 800 de păstori Fulani, incluzând 393 de producători de 

lapte obișnuiți. Această activitate este sursa primară de venit pentru comunitatea de  

4716 Fulani. Păstorii pot găsi desfacere pentru producția zilnică de lactate fără să meargă în piețe  

(aflate în medie la 15 km distanță). Ei obțin venituri stabile și mai mari. Această inițiativă a 

triplat veniturile fermierilor din 2006. În ianuarie 2009, medie venitului lunar per familie era 

220.000 față 370.000 franci CFA în ianuarie 2011, o creștere de 70%. 

 

Crescătorii au acum acces la servicii bancare printr-o linie de credit de 35 de milioane franci 

CFA creată pentru cooperativă. Ei au de asemenea acces la educație privind dezvoltarea 

sectorului lactatelor.  

 

Această inițiativă contribuie la stabilizarea păstorilor Fulani, reducând vulnerabilitatea și 

promovând accesul la serviciile de sănătate și educație. Managementul pământului de către 

comunitate asigură alimentarea regulată a turmelor.  

 

În plus, crearea fabricii în zona rurală  Richard  Toll  a creat 102 slujbe locale și a dezvoltat local 

abilitățile. În final, produsele distribuite prin Dolima sunt lactate cu valoare nutrițională ridicată. 

Ele sunt bogate în proteine și au prețuri scăzute, ceea ce le face potrivite pentru nutriția tinerilor 

din țările în curs de dezvoltare.  

 

Replicabilitatea proiectului în alte țări depinde de proporția fermierilor în forța de muncă și de 

proporția importurilor în consumul hranei. Acest proiecte arată un potențial replicabil în țări 

africane vecine ca Mali, Mali, Burkina Faso și Benin.  

34.70

5.00

25.20

9.90

25.20

Acționari Laiterie  du  Berger

Familia Bathily PhiTrust I&P Grameen Credit Agricole Danone  Communities
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Strategia de dezvoltare  

 

Azi, La Laiterie du Berger a atins o fază critică de dezvoltare. Compania a intrat într-o proporție 

semnificativă pe piață și și-a dezvoltat o rețea de distribuție în diverse locuri. Strategia va fi atât 

să crească cota de piață în magazinele existente, cât și să-și crească prezența globală prin 

descoperirea de noi puncte de vânzare. Ei trebuie de asemenea să diversifice în continuare 

domeniul produselor.  

 

Principalele provocări privesc marketingul pentru a atinge o proporție mai mare din populația 

senegaleză și producția industrială, pentru a promova laptele proaspăt colectat local de la păstorii 

Fulani din regiune.  

 

Concluzie 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-prețuri competitive 

-produse cu valoare nutrițională mare 

-canal de distribuție adaptat 

-expertiza Danone 

-dependența de păstori 

-producție mică de lapte per păstor 

-se bazează pe investitori francezi privați 

-insuficientă conștientizare a consumatorului 

Oportunități Amenințări 

-singurul brand de pe piața lactatelor făcut cu 

lapte local proaspăt 

-competiția produselor importate 

 

La Laiterie du Berger a întâmpinat dificultăți la lansare. Piața era dominată de companii mari 

care importau lapte praf, nefiind astfel constrânse să colecteze lapte de pun teritoriu vast, să se 

confrunte cu variabilitatea producției dependentă de sezonalitate și , poate mai important, neavân 

același angajament să asocieze succesul economic cu impactul social. Produsele oferite prima 

oară nu erau adaptate nevoilor pieței.  

 

Sprijinul extern s-a dovedit a fi crucial nu numai cu privire la capitalul financiar, ci și în ceea ce 

privește expertiza prețioasă adusă de  Danone Communities în termeni de marketing, strategie de 

comunicare, controlul calității și producția industrială. Acest sprijin este de asemenea o sursă de 

fragilitate pentru că face compania dependentă de investitorii străini.  

 

În termenii impactului social nu numai că La Laiterie du Berger a îmbunătățit semnificativ 

nivelul de trai al fermierilor Fulani cumpărându-le laptele, însă ei le-au propus de asemenea și 

alte servicii cum ar fi îngrijirea veterinară. Produsele Dolima au contribuit de asemenea la o 

sănătate mai bună a consumatorului datorită calității nutriționale înalte. Totuși, eforturile de a 

crește conștientizarea consumatorului privind impactul pozitiv al cumpărării responsabile trebuie 

să fie continuate. Prețul nu este o barieră reală pentru că produsele Dolima sunt competitive.  

 

Factori cheie de succes: 

    Rețea puternică de provideri 

    Parteneriat cu o corporație mare 

    Canale de distribuție adaptate.  
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4.8. Maison du Développement Durable (Centrul Dezvoltării Durabile) 

 

Țară: Canada  

Antreprenor: Sidney Ribaux       

Tipul structurii: non-profit  

Data înființării: 2006  

Forță de muncă: 200 angajați  

Website: http://www.maisondeveloppementdurable.org/.   

 

 

Problemă 

 

Producția și consumul de energie sunt cauza unor probleme semnificative de mediu, în special în 

construcția de energie nucleară și creează gaze cu efect de seră, emisii, care sunt cauza principală 

a schimbărilor climatice. Pentru a limita acest impact, eficiența energetică este o soluție de 

dezvoltat. Eficența energetică are de asemenea avantaje economice, incluzând creșterea 

economică, crearea de slujbe și costuri mai mici de energie pentru indivizi și firme (CM, 2014). 

 

Soluție  

 

În 2002, Équiterre, o organizație non-profit specializată în dezvoltarea sustenabilă, a decis să 

ofere staffului și voluntarilor săi un loc de muncă sănătos, accesibil, sigur și care inspiră.  

 

Reflectând asupra opțiunilor, echipa a realizat cât de mult sectorul de construcție verde merită 

importanță în Quebec. Trebuia găsită o soluție pentru Équiterre și era de asemenea o ocazie să 

paveze drumul pentru un sector de construcții verde.  În  2006,  Équiterre,  inițiatorul și 

sponsorul proiectului, împreună cu organizațiile în dezvoltare sustenabilă din Quebec  au creat  

Maison du Développement Durable (Centrul pentru Dezvoltare Durabilă), o organizație 

nonprofit a cărei misiune era să construiască și opereze o construcție verde, care să demonstreze 

cele mai bune practici în termeni de construcție și management imobiliar ecologic.  

 

În 2009, Équiterre a reușit să strângă fonduri de la membrii, donatori, parteneri și a lansat 

construcția oficială în 2010. Maison du Développement Durable din Montreal a fost prima 

construcție comercială certificată „LEED Platinum New Construction‖ în Québec. A fost 

inaugurată pe 25 octombrie 2011. 

 

Această construcție verde demonstrativă optimizează tratamentul deșeurilor ca și consumul de 

energie și apă. Clădirea este de 65.000 m
2  

și găzduiește 9 organizații membre ale Maison du 

Développement Durable, o fundație, un restaurant și un birou de informații privind construcția 

sustenabilă. Concepția țintește explorarea alternativelor în termeni de design, construcție și 

operare.  

 

Viziunea globală este crearea unui proiect educațional privind dezvoltarea durabilă. Maison  du 

Développement Durable, este o clădire verde care se vrea un loc de întâlnire pentru stakeholderii 

din educație, mediu și cercetare și care de asemenea vrea să crească conștientizarea cetățenilor.  
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Date economice și financiare  

 

Business model  

 

Maison du Développement Durable are funcții diferite. Clădirea adăpostește activități și birouri 

ale celor opt membrii ai săi: Amnesty International Canada, secțiunea francofonă, centrul de 

îngrijire Le Petit Réseau, Consiliul Regional pentru Mediu din Montreal, Tinerețea Ecologistă, 

Équiterre, Opțiunea Consumatorilor, Coaliția Națională a Consiliului mediului din Quebec și  

Traiul în Oraș. Acesta are de asemenea chiriași: Expertiza Dunsky in Energie, Restaurantul 

Marius, Fundația David Suzuki și Fondul Mondial pentru Mediu (WWF). 

 

În plus, clădirea adăpostește locurile de întâlnire, un birou de informație, o sală de conferințe de 

75 de locuri și Centrul pentru Locuire Sustenabilă.  Această construcție verde demonstrativă este 

proiectată să inspire atât publicul, cât și decidenții.  

 

Această clădire cu 5 etaje construită cu materiale refolosite, reciclate sau produse local este 

echipată cu un acoperiș verde, un sistem geotermal și un perete interior verde pentru curățirea 

aerului. Au fost proiectate pentru prezentarea clădirii publicului general vizite cu ghid,  vizite 

gratuite cu un ghid audio sau vizite online pentru cei care nu pot veni. 

 

Centrul de Dezvoltare Durabilă este împărțit în patru ramuri:  

 

Domeniu Caracteristici Recipienți finali 

Construcții Sisteme geotermale în centrul 

orașului 

Angajații, publicul general, 

decidenții din sectorul 

imobiliar 

Comunicare Lansarea campaniilor de 

mobilizare a cetățenilor, 

parteneri media, website-uri, 

evenimente și conferințe 

Publicul general, decidenții 

politici 

Educație Centrul pentru Construcție 

Sustenabilă, evaluarea 

impactului de mediu al 

locuinței, crearea unui 

program educativ 

Publicul general, audiență 

tânără 

Cercetare Modelarea 3D a acestei 

locuințe în parteneriat cu 

Școala Superioară de 

Tehnologie 

Publicul general, decidenți 

imobiliari, decidenți politici 

 

Piața  

 

Temele locuirii ecologice și construcției sustenabile sunt recurente în țările dezvoltate.  Sortarea 

deșeurilor în gospodării și calcularea amprentei ecologice în întreprinderi sunt acum practici 

comune. Totuși există încă foarte puține modele de construcții verzi în lume.  

 

Centrul de Dezvoltare Durabilă este prima clădire certificată comercial LEED Platinum în 

centrul unei zone metropolitane importante din Canada și astfel o inovație mondială în domeniu.  
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Clădirea repzintă un model care poate fi replicat și adaptat în alte țări dezvoltate atât în 

tehnologia construcțiilor, cât și în aspectele care țin de comunicare, educație sau cercetare.  

 

Exploatare 

 

Construcția a fost realizată de firma de arhitectură Menkès Shooner Dagenais Letourneux, 

contractorul  Pomerleau  și firmele de inginerie Pasquin  St-Jean  &  Associés  și  Bouthillette  

Parizeau & Associates. Parteneri financiari ca Alcoa Canada, RONA, Hydro-Quebec, Ministerul 

Dezvoltării Sustenabile, Mediului și Parcurilor și orașul au făcut posibilă construcția. 

   

În final, centru de dezvoltare Durabilă și-a stabilit parteneri pentru comunicare. De exemplu, 

firma de publicitate lg2,  sprijinită de agenția de plasament Carat,  a conceput o campanie de 

publicitate constând într-o reclamă la telvizor, una la radio și una de postere în diferite locuri 

media și publice.  

 

Centrul de Dezvoltare durabilă a dezvoltat un parteneriat cu ziarul Metro și buletinul electronic 

Maison NOVAE, facilitând circulația anunțurilor sale print și banerelor de internet. Aceste 

bannere de campanie au fost de asemenea publicate de portalul Sympatico. 

 

Structura financiară  

 

Costul total inițial al proiectului a fot de 26,6  milioane  $.  Centrul de Dezvoltare Durabilă și-a 

diversificat sursele de finanțare între sectorul public și cel privat: 

-    Sectorul privat: campania principală de finanțare a avut loc între 2008 și 2012. În 2009,  

Dufresne și Gauthier Foundation (Fundația Dufresne și Gauthier) și Solidarity Fund QFL 

(Fondul de Solidaritate QFL) au oferit sume de 50.000$ și 100.000$. În 2010, Fiducie du 

Chantier de l'économie sociale (un trust specializat în economie socială) a investit 1,5 million $. 

Centrul pentru Dezvoltare Durabilă a primit și donații corporatiste de la  Rona (750.000$), Bell 

(250.000$) și Cascades (150.000$).   

-      Sectorul Public: Orașul Montreal a contribuit la proiect cu o sumă de  1,5 milioane $ dintr-

un total de  1.690.000$. Acesta a oferit de asemenea 20.000$ în 2013 pentru a finanța spațiul de 

expoziție. Ministerul Afacerilor Municipale, Regiunilor și Ocupării Pământului a contribuit de 

asemenea cu 3,5 milioane $, dintr-un total de 10,5 milioane $ plătiți de guvernul provinciei. 

    

Date extra-financiare  

 

Obiectivele principale ale Centrului pentru Dezvoltare Durabilă sunt:  

-      maximizarea potențialului organizațiilor sociale și de mediu care luptă pentru coexistența și 

împărtășirea resurselor. Azi mai mult de 200 de persone lucrează în centru și 72 de copii 

preșcolari frecventează Centrul pentru |Construcție Sustenabilă.  

-      Să fie un centru de reflecție, educație, inovație și întâlnire privind dezvoltarea sustenabilă.  

-    Să ofere cetățenilor, firmelor și statelor instrumente educaționale noi privind dezvoltarea 

sustenabilă.  

-      Să ofere cercetătorilor canadieni un instrument de cercetare privind construcțiile verzi.  

 

Clădirea este echipată cu un sistem geotermal urban, o anvelopă termică de înaltă performanță cu 

ferestre de vitraj-triplu și un acoperiș verde de aproximativ 800m². Creatorii proiectului au 
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insistat pe a merge dincolo de certificarea LEED  prin adăugarea, de exemplu,  a unui perete 

verde de aproape 38m, instalat de întreprinderea de integrare prin muncă numită Boulot Vers.  

 

Ultima a construit de asemenea mobila pentru bucătărie și a folosit lemnul de la capătul râului 

pentru a acoperi  balustrada scărilor și poarta. Pentru a rămâne coerent cu misiunea sa ecologică, 

Centrul de Dezvoltare Durabilă a obținut de la administrația orașului permisiunea de a echipa 

clădirea cu parcuri care de obicei sunt prescrise de reglementările municipale.  

 

Centrul pentru Dezvoltare Durabilă este gata să contribuie la avansarea cunoașterii în domeniul 

nou al evaluării impactului ecologic al construcțiilor și să măsoare impactul negativ evitat de 

acest proiect inovativ. De aceea, a dezvoltat un model foarte detaliat de clădire cu instrumentul 

"Estimatorul de impact pentru clădiri" dezvoltat de Institutul Atena. Această strategie a permis 

evaluarea cuantificată a impactului de-a lungul a 9 indicatori ecologici.  

 

În 2013, Centrul de Dezvoltare Durabilă a găzduit 510 evenimente. Cât privește educația și 

comunicarea, nonprofitul a stabilit numeroase parteneriate.  

 

 

 

Strategia de dezvoltare  

 

Unul dintre proiectele Centrului de Dezvoltare Durabilă este să lanseze o campanie de 

mobilizare cetățenească. De aceea caută să întărească activitățile de conștientizare și să-și 

diversifice audiența, în special să targheteze decidenții în domeniile lor.  

 

În plus, acest proiect demonstrativ vrea să fie un caz ecologic și tehnologic în inima "Cartierului 

Spectacolelor", o zonă culturală extrem de dinamică din Montreal.  O atenție specială a fost 

acordată alegerii materialelor, managementului ecologic al energiei și s-au făcut eforturi pentru a 

stabili un management social. Centrul de Dezvoltare Durabilă țintește să inspire promotorii să 

dezvolte proiecte care reduc impactul de mediu și consumul de energie.  

 

În 2013, restaurantul Le Commensal, care a ocupat 5000 de m
2
 la parter, a falimentat. Aceasta s-

a datorat atât chestiunilor financiare, cât și animației, pentru că rolul restaurantului era să asigure 

de asemenea o frecvență diversă și regulată a clădirii. Echipa a transformat acest eșec într-o 

oportunitate. Spațiul gol a fost convertit la patru folosiri: cameră de întâlniri pentru închiriat, 

cafenea, bucătărie pentru furnizorii externi și birouri pentru echipa administrativă a Centrului de 

resurse Durabile. După toate aparențele, aceste funcții noi satisfac mai bine nevoile clienților, 

membrilor și vizitatorilor și întăresc baza financiară a structurii.  
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Concluzie 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-inovație ecologică și tehnologică 

-evenimente și activități diferite, targhetând 

diverse audiențe 

-acțiuni educaționale și de conștientizare 

 

-costuri mari ale construcției inițiale 

-sensibilitatea publicului general 

-dificultăți în a convinge de avantajele 

ecologice ale soluțiilor sustenabile 

Oportunități Amenințări 

-un interes mai mare pentru chestiunile 

ecologiste 

-dependență puternică de actorii și investitorii 

publici și privați 

 

Centrul de Dezvoltare Durabilă este un loc unic care combină misiuni complementare. Conceput 

ca o vitrină ecologică și tehnologică, a avut de asemenea un rol militant în creșterea 

conștientizării prin diverse activități educaționale. Și-a adaptat acțiunile la audiența targhetată  

și a proiectat spații dedicate unor scopuri precise: birouri pentru organizații gazdă, camere pentru 

închiriere și finanțare a activităților neprofitabile, locuri vii pentru a atrage vizitatori ca o o 

cafenea și un restaurant, o sală de conferințe și locuri dedicate evenimentelor culturale și 

educaționale.  

 

Construcția inițială a clădirii a fost relativ costisitoare, însă sprijinul partenerilor privați și publici 

au acoperit majoritatea costurilor. Aceste parteneriate rămân cruciale pentru finanțarea unor 

evenimente, și și despre comunicarea misiunii și activităților centrului. Totuși, Centrul este 

posibil să fie mult prea dependent de voința aliaților politici și corporatiști, pentru că, în ciuda 

activităților generatoare de bani, centrul se bazează pe o mulțime de donații.  

 

Există acum un interes major pentru aspectele ecologice printre cetățeni și specialiștii din 

domeniul construcțiilor în măsura în care aceștia sunt din ce în mai conștienți de avantajele 

construcțiilor sustenabile. Principalul obstacol rămâne costul, chiar dacă soluțiile ecologice ar 

putea fi profitabile pe termen lung. Este nevoie de mai multe eforturi de cercetare pentru a 

dezvolta tehnologii mai eficiente. În final, Centrul pentru Dezvoltare Durabilă trebuie să mai 

lucreze la imaginea sa pentru a atrage un public mai numeros pe care să-l sensibilizeze la stiluri 

de viață și comportamente responsabile.  

 

Factori cheie de succes: 

       Construire inovativă tehnologic și ecologic 

      Parteneriat public și privat 

      Evenimente și activități uzuale.  
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4.10. Sarvajal  

 

 

Nume legal: Piramal Water Private Limited, Nume de brand: Sarvajal  

Țară: India  

Antreprenor: Familia Piramal  

Tipul structurii: întreprindere comercială                                    

Data înființării: 2008  

Forța de muncă: 95 staff - 154 francize  

Website: http://www.sarvajal.com/. 

 

Problema 

 

Global, la 750 milioane de persoane le lipsește accesul la apă curată, care reprezintă 1 in 9 

persoane. 840 000 de oameni mor anual din cauza bolilor legate de apă, 1 copil la fiecare 1 minut 

(WO).  

 

Populația uriașă și în creștere a Indieii pune presiune pe resursele naturale ale țării. Majoritatea 

surselor de apă sunt contaminate de deșeuri și scurgerile agricole. Drept rezultat, la 103,8 

milioane (WO) de indieni le lipsește accesul la apă curată, în special în zonele rurale. Banca 

Mondială estimează că 21% din bolile contagioase din India sunt legate de apa contaminată. 

Numai diareea cauzează mai mult de 1.600 de morți zilnic (WO) în această țară. Majoritatea 

timpului este rolul femeilor să aducă apă, o sarcină dificilă și consumatoare de timp. 

  

Paradoxal, în ciuda accesului lor limitat la apă curată, săracii de la baza piramidei plătesc mai 

mult să obțină apă curată decât clasa mijlocie pentru că infrastructura de apă nu este dezvoltată 

acolo unde locuiesc.  

 

Soluție  

 

Sarvajal, care în Hindi înseamnă "apă pentru toți", oferă o soluție inovativă la accesul la apă în 

zonele rurale: distribuitori automați de apă de băut folosind energia solară (ATM-uri de apă).  

Angajamentul acestui proiect inovativ este să ofere apă curată și accesibilă. Aceste ATM-uri de 

apă oferă un serviciu persoanelor din zonele rurale prin carduri preplătite care pot fi încărcate 

prin telefon în orice moment.  

 

Compania Piramal Water Private Limited company este întemeiată și sprijinită de familia 

Piramal, un jucător important în sectorul sănătății în India. Piramal Water își are rădăcinile în 

Fundația Piramal Foundation, o organizație caritabilă înființată de Ajay G. Piramal, care a 

implementat Laboratorul de Dezvoltare Grassroot (GDL), un laborator și o intersecție de 

inițiative cu implicații sociale. Ei au început cu un proiect pilot în Bagar,  Rajasthan  cu scopul 

de a reduce contaminarea cu fluor în apa de băut din regiunea Shekhawati care este cunoscută 

pentru probleme serioase de sănătate. Familia Piramal a putut atrage persoane cu abilități și 

foarte educate din rețeaua lor pentru a începe proiectul. Au mobilizat talente tinere care au 

dezvoltat o mașină pentru filtrarea apei prin osmoză inversă și tratament ultraviolet, ucigând 

99.9% din germeni  și reducând bacteriile și fluorul.  

 

http://www.sarvajal.com/
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Versiunea pilot a arătat un potențial imens pentru soluțiile de piață pentru a promova rducerea 

costurilor, inovația tehnologică și pentru a îmbunătăți calitatea apei în India. Proiectul inovativ 

Apa Piramal a fost sprijinit datorită distribuției profesioniste ca din 2008 să devină o companie 

start-up privată care furnizează apa Sarvajal.  

 

Misiunea Sarjaval este să ofere satelor din Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh și Haryana, din 

cele 34 de state indiene, acces la cea mai bună apă posibilă la prețul cel mai mic prin instalarea 

de francize care se bazează pe o rețea de contractori locali.  

 

Antreprenorii locali devin reprezentanți ai comunităților lor și instalează ATM de apă în satele 

lor. Ei plătesc dinainte apa Sarvajal,  aduc apa și o fac disponibilă în ATM-urile de apă care 

tratează apa printr-un sistem de filtrare prin osmoză inversă și raze ultraviolete. Această inițiativă 

a câștigat "Premiul Tech"  în  septembrie  2011.  În  2013,  Fast  Company  a numit Sarvajal  una 

din top 10 mondial al companiilor inovative.  

 

 

Date economice și financiare  

 

Modelul de afaceri  

 

Sarvajal se bazează pe un sistem de franciză. Francizele sunt antreprenori locali care vând apa 

Sarvajal satelor lor din unitățile de filtrare a apei. Sarvajal oferă francizelor asistență tehnică și 

financiară. Prețul de vânzare este 0,30 rupii per litru. 

 

La început, Sarvajal a propus un model de franciză bazat pe închirierea echipamentului. Sarvajal 

cumpără, asamblează și instalează o mașină de osmoză inversă cu un dispozitiv de monitorizare 

și are grijă de mentenanță, controlul calității și marketing. Francizele cumpără o licență, plătesc o 

sumă lunară Sarvajal, operează chioșcul și vând apa sătenilor. Interesele celor două părți sunt 

bine aliniate pentru că profiturile Sarvajal și francizele depind de cantitatea de apă vândută 

gospodăriilor. Francizele păstrează 100% pentru prika lună, apoi 40% merg la franciză și 60% la 

Sarvajal.   

 

Totuși, Sarvajal și-a schimbat modelul de business și acum privilegiază cumpărarea de 

echipamente pentru 3 motive principale:  

-      Pentru a crește scalabilitatea: modelul nou introduce ATM-uri de apă care sunt mai adaptate 

satelor cu mai puțin de 100 de gospodării.  

-   Să asigure transparența prețului și calității: ATM-urile de apă au parametri predefiniți 

garantând prețuri standardizate, chiar în localitățile la distanță.  

-     Pentru a asigura sustenabilitatea: pentru că nu dețin mașinile, francizele nu au suficientă grijă 

de mașini și acestea nu sunt operate adecvat.    

 

Francizele investesc inițial 14.000 $ să cumpere o unitate de purificare a apei, 4 ATM-uri de apă, 

1 frigider, 1 vehicol de furnizat și sticle.  

 

Ele operează chioșcul, vând apă sătenilor (în containere de 20L cu un serviciu opțional de 

furnizare sau prin ATM-uri de apă)  și plătesc o sumă lunară către  Sarvajal pentru mentenanță, 

monitorizarea calității și marketing. Francizele păstrează 100% pentru prima lună, apoi 

returnează Sarvajal  20% din veniturile vânzărilor de apă dintr-o unitate de purificare și 0,03 
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rupii per litru din vânzările ATM-urilor de apă. Francizele ating de obicei pragul de rentabilitate 

în 20-30 de luni.  

 

Selecția francizelor se face după un proces riguros de verificare a candidaților. Abilitățile și 

calitățile cerute includ înțelepciune de afaceri, intuiție, ambiție și angajament către valorile 

sociale. Francizele nu sunt angajații Sarvajal. Aceasta le dă oportunitatea să fie antreprenori 

autentici cu o perspectivă de creștere pentru compania lor.  

 

Produsul este comercializat sub diferite forme: 

 

Produs Procurare Volum Preț Beneficiari finali 

Apă potabilă La ATM-ul de 

apă 

1l, 5l, 10l, 20l 5 rupie/20l Familiile care 

trăiesc în centrul 

satului sau care 

cumpără numai 

cantități foarte 

mici 

Apă potabilă Direct în 

gospodării 

20l 9 rupii/20l Familiile care 

trăiesc  departe 

de centru sau 

care nu se pot 

deplasa 

 

Piața  

 

Operatorii serviciilor de apă (publici sau privați) distribuie apa la  1,7 miliarde de persoane în 

țările în curs de dezvoltare, totuși 300 de milioane de locuitori urbani nu au acces la sistemul de 

apă sau alte surse protejate de apă potabilă (Hystra, 2011).  Această situație se va înrăutăți cu 

explozia populației urbane în Africa și Asia.  

 

Se estimează că populația va crește cu aproximativ 70% în 2030, rezultând un total de 1,7 

miliarde de locuitori adiționali, majoritatea săraci. Mare parte din această creștere va veni din 

orașe mici, ale căror capabilități de a planifica și realiza serviciile lor publice vor fi sever 

provocate (Hystra, 2011).  

 

Potențialul de creștere al vânzărilor de apă potabilă în țările în curs de dezvoltare este imens. 

Există multe soluții la problema apei potabile ca pompele, filtrele și tabletele de clor, sistemele 

mici de apă. Totuși, unitățile mici de tratare, cum sunt cele ale apei Piramal, par să fie o soluție 

optimală pentru nivelele înalte de poluare în interiorul oricărui tip de densitate populațională.  

 

Soluții identificate ca adaptate la diferite tipuri de medii: 
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 Densitatea populației 

Mică 

(<2k 

persoane/sat 

Mică spre medie 

(2k-20k 

persoane/sat 

Înaltă 

(>20k 

persoane/sat) 

Nivel/tipuri de 

poluare 

scăzut/inexistent <570-650> <410-480> <380-424> 

bacteriologic <1310-1480> 

Chimic, metale, 

apă sălcie 

 <44-52>  

 

< > Populația fără acces suficient la apa potabilă trăind în fiecare tip de mediu (estimată în 

milioane). 

           Pompe și cisterne 

          Filtre, tablete de clor și flacoane 

          Fabrici și chioșcuri (miniunități de tratare fără furnizarea acasă) 

          Sisteme de apă (mini sisteme de apă independente cu furnizarea acasă) 

          Sisteme de apă (companii mari de servicii de apă) 

 

Exploatare 

 

Tehnologia implementată de Piramal Water Solutions, compania care comercializează apa 

Sarvajal, monitorizează oferta de apă în timp real. Acest sistem electronic de management 

monitorizează producția de apă (timp, loc, cantitate) și utlizatorii. În orice moment ATM-urile de 

apă oferă informații live în așa fel încât compania poate calcula cantitatea de apă oferită 

consumatorului final.  

 

- Instrumentul "Soochak"  este un sistem de monitorizare bazat pe cloud. Este folosit pentru a 

monitoriza producția de apă de către francize. Fiecare distribuitor trimite un SMS la instrumentul 

de verificare pentru a verifica operația: on/off,  presiunea înaltă/scăzută, scurgeri posibile, rata 

solidelor totale dizolvate, apa totală filtrată. Acest instrument permite mașina de mentenanță, 

controlul de producție al apei și măsurarea calități apei. Datorită RFID (identificarea prin 

frecvență radio) instalat la ATM-urile de apă, compania primește date corecte privind folosirea 

apei. 

-Platforma "Sarvajal Enterprise Management Systems‖ (SEMS) a fost dezvoltată să clasifice și 

analizeze informația primită prin "Soochak" și instrumentele RFID în timp real. Tehnologiile 

implementate prin Soochak și RFID permit o înțelegere mai bună privind aprovizionarea 

comunităților sărace locale și urbane din India și celor din lumea întreagă. Aplicațiile posibile ale 

acestei tehnologii sunt nelimitate.  

 

Sarvajal are un staff de 95 de persoane în sediile centrale și în birourile regionale (Ahmedabad, 

Jaipur and Bagar), împărțit în patru echipe: IT și R&D, mentenanță și contabilitate, dezvoltarea 

afacerii și sprijinul afacerii pentru francize.  

 

Structura financiară  

 

Compania Piramal Water Private Limited este înființată de Piramal Foundation. Dacă la început 

dezvoltarea companiei s-a bazat pe granturi publice și private, scopul pe termen lung al Piramal 

Water a fost să-și asigure viabilitatea financiară.  
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În contextul responsabilității sociale corporatiste (CSR), Sarvajal a stabilit parteneriate cu 

companiile. Acestea se pot angaja în 3 feluri:  

-finanțarea proiectului – compania poate finanța direct Sarvajal pentru instalarea unității de 

tratament al apei în una sau mai multe comunități locale (costurile de capital și cele de operare 

sau o combinație între ele) din jurul unității sau al fabricilor ca care a inițiativelor de dezvoltare 

locală a comunității.  

- finanțarea micro întreprinderii – modelul francizei implică faptul că antreprenorii locali își 

investesc propriile fonduri. Astfel, compania poate fie oferi un grant sau o garanție pentru 

împrumuturile acestor micro antreprenori pentru a-i ajuta să preia franciza, fie îi ajută să dezvolte 

clustere de antreprenori mici în regiune.  

- finanțarea consumatorului – compania poate sponsoriza/subvenționa complet costurile apei 

comunității locale, oferindu-le apă mai ieftină sau chiar gratis.  

 

Date extra-financiare  

 

Sarvajal  a dezvoltat un model de microfinanțare și asistă astfel în dezvoltarea întreprinderii prin 

pregătirea membrilor comunității, care înțeleg mai bine nevoile locale, să administreze eficient 

distribuția apei. Această abordare de tip împuternicire sprijină integrarea antreprenorilor locali în 

circuitul valorii economice prin crearea de oportunități care-i ajută să devină autonomi 

economic.  

 

În medie, fiecare nouă francizare creează 3 slujbe, pentru că majoritatea francizelor angajează un 

operator, un șofer și un asistent.  Astfel, în iulie 2013, 154  francize au creat mai mult de 400 de 

slujbe, direct sau indirect (conform ultimelor cifre publicate).  

 

Potrivit ultimelor cifre publicate,  Sarvajal  a servit mai mult de 200.000.000  litri de apă potabilă 

la mai mult de 100 000 de consumatori obișnuiți (în medie, 150 de gospodării per unitate) în 6 

state pentru un cost de mai puțin de 3 dolari pe lună per familie. ATM-urile de apă au permis 

oamenilor să cumpere oricând cât de puțin apă vor. Aceasta este o perspectivă atrăgătoare pentru 

cei mai săraci, care astfel pot face cumpărături mici când vor.  

 

Sarvajal a demonstrat de la înființarea sa ceea ce experții internaționali au crezut că este 

imposibil:  sătenii pot cumpăra apă și unii dintre ei pot administra o franciză într-un mod legitim 

și riguros.   

 

Consumul apei Sarvajal  are un impact asupra sănătății consumatorilor (PA, 2010):  48%  in non-

useri au problema dentare comparativ cu 26%  din  consumatori.  87%  din  consumatori spun că 

banii cheltuiți pe sănătate au scăut datorită consumului de apă pură. În medie, consumatorii 

evaluează o reducere de 337 rupii lunar per gospodărie care echivalează echivalentul (după 

deducerea costurilor apei) economisirii a 31,2 de rupii lunar per persoană.  

 

Concentrarea pe eforturile de a reduce îmbolnăvirile și cheltuielile cu sănătatea are o altă 

consecință: 34% din banii economisiți pe sănătate au fost realocați educației, 41% locuirii și 43% 

cheltuielilor de hrană. 
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Strategia de dezvoltare  

 

Modelul Sarvajal este replicabil la scară largă în India și în țările emergente, datorită utilizării 

ușoare a ATM-urilor de apă și a unei tehnologii eficiente de transmise a informației. Totuși, 

oferirea apei trebuie cuplată cu o companie de conștientizare privind beneficiile consumului apei 

potabile asupra sănătății și asupra costurilor asociate.  

 

Piramal  Pvt  Ltd estimează că piața de filtrare a apei la nivelul comunității va fi de 730  milioane  

$ anual în 2020. Ei se așteaptă la între 70%  și  80%  francize în noul model de business 

(cumpărarea de echipamente) și între 20% și 30% care rămân pe vechiul model (închirierea 

echipamentului).  

 

Fundația Piramal caută organizații care au un număr mare de persoane și a încheiat parteneriate 

cu unele școli din nordul Indiei, unde copii din școli pot primi 5 litri de apă gratuit pe zi. 

  

Concluzie 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-apă curată și accesibilă 

-francize recrutate din comunitatea locală 

-inovația tehnologică 

-prețurile rămân mari 

-mentenanța mașinilor este dificilă 

-francizele nu sunt ușor de monitorizat 

Oportunități Amenințări 

-sistem rplicabil în India și în alte țări 

emergente 

-CSR-ul este pe val 

-cultura despre apă trebuie schimbată 

 

Sarvajal a dezvoltat un model de business viabil pentru a aborda una dintre cele mai mari 

probleme sociale și de sănătate din India prin oferirea, potrivit motto-ului, ―apă ieftină, accesibilă 

și curată‖. Această apă nu este cu adevărat disponibilă tuturor pentru că cei mai săracii nu-și 

permit să plătească pentru apă. Companiile mari pot subvenționa apa Sarvajal în unele sate în  

contextul responsabilității sociale corporatiste. Apelul la CSR este o oportunitate reală pentru 

Sarvajal  pentru a consolida impactul său social prin ajutorarea consumatorilor fragili, micro-

antreprenorilor sau chiar pentru a finanța Sarvajal să implementeze unități noi de filtrare în 

zonele de la distanță.   

 

Obstacolele la misiunea Sarvajal de a oferi apă curată pentru toți nu sunt doar financiare. Astfel, 

beneficiile apei potabile sunt bine stabilite, totuși schimbarea comportamentului sătenilor nu este 

ușoară. Sarvajal  încă are nevoie să îi convingă să-și schimbe comportamentele și să accepte ă 

plătească (chiar la un preț foarte mic) pentru o resursă care de obicei era gratis.  

 

Această penetrare în stilul de viață al comunității poate fi făcută numai cu aliați locali. Din acest 

motiv Sarvajal a optat pentru modelul francizei, care adaugă de asemenea un aspect de 

împuternicire parteneriatului. Punctul negativ este că se pierde controlul asupra francizelor.  

Schimbarea de la închirierea echipamentului la cumpărarea lui ca opțiune preferată și 

dezvoltatrea relaționată a ATM-urilor de apă a îmbunătățit monitorizarea de la distanță a 

activităților francizei ca și mentenanța, care rămâne responsabilitatea companiei.  
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Piramal Water Pvt Ltd nu s-ar fi putut dezvolta fără o inovație tehnologică inițială. Filtrarea prin 

osmoză inversă și tratament ultraviolet nu este doar o metodă eficientă de a purifica apa, ci de 

asemenea satisface criterii de eficiență a costurilor și este adaptată la diferite tipuri de condiții de 

mediu și nivelel diferite de densitate a populației. De aceea, modelul Sarvajal este replicabil la 

scară largă în India și în alte țări în curs de dezvoltare cu caracteristici similare.   

 

Factori cheie de succes:  

    Inovația tehnologică 

    Rețea de francize implementate local 

    Angajamentul CSR din partea corporațiilor private.  

 

 

4.11. Siel Bleu 

 

 

Țară: Franța  

Antreprenor : Jean-Michel Ricard                         

Tipul structurii: asociație non-profit           

Data înființării: 1997  

Forță de muncă: 270 salariați  

Website: http://www.sielbleu.org/. 

 

Problemă  

 

În 2025, în Europa, proporția persoanelor peste 65 de ani din populațe va crește de la 16 la 20%. 

De-a lungul continentului european, populația activă va stagna sau scădea, în timp ce numărul de 

pensionari va exploda. În 2050, 3 din 10 europeni vor avea 65 de ani sau mai mult. Și în 40 de 

ani, se estimează că proporția celor peste 80 de ani se va tripla. Această îmbătrânire a populației 

va duce la o creștere a dependenței celor vârstnici de restul populației.  

 

Dacă progresul medicinei, igienei și nutriției au crescut speranța de viață, acești ani suplimentari 

sunt adesea caracterizați printr-un stil de viață excesiv sedentar. Astfel vârsta a treia este 

caracterizată prin boală, dependență și singurătate. Firește, vârsta medie a bărbaților este 75, în 

timp ce așteptarea de viață este 81. Pentru femei este 77, iar speranța de viață 83. 

 

În plus, costurile medicale legate de o sănătate bună cresc și structurile și asistenții calificați 

pentru vârstnici nu există în număr suficient.   

 

Soluție  

 

Siel Bleu (Sport Initiative Et Loisirs - Sport Inițiativă și Timp Liber) oferă o alternativă la 

soluțiile paleative și curative, participând activ în reducerea problemelor de mobilitate și 

dependență prin programe de activități fizice care sunt low cost și accesibile tuturor.  

 

http://www.sielbleu.org/
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Activitățile Siel Bleu constau dintr-o serie de activități fizice care contribuie la îmbunătățirea 

situației generale a beneficiarilor și la ruperea cercului vicios de izolare, dependență și boală.  

 

Siel  Bleu  oferă activități fizice pentru toate audiențele: tineri sau vârstnici, bolnavi sau oameni 

cu dizabilități...Siel  Bleu  a definit programe pentru un domeniu larg de nevoi specifice: exerciții 

ușoare pe scaun, exerciții de îmbunătățire a mobilității și dexterității pentru a preveni căzăturile 

sau exerciții de stimulare a memoriei pentru a slabi procesul de degenerare cognitivă.  

 

În Facultate de Științe Sportive a Universității din Strasbourg, Siel Bleu a dezvoltat un program 

special de activități fizice pentru vârstnici, permițând o specializare mai relevantă și creșterea 

cotelor pentru specialiștii calificați.  Pentru a măsura și îmbunătăți valoarea preventivă a afacerii 

sale, Siel Bleu a lansat un program cooperativ de cercetare în Institutul Național pentru Sănătate 

și Cercetare Mediacală (INSERM).  

 

Specialiștii Siel Bleu sunt în general formați la Facultatea de Științe și Tehnici de Activități 

Fizice și Sportive (STAPS)  și trebuie să dețină o mențiune ―Potrivit pentru Activități Fizice‖  

(APA (Adapted  Physical  Activities), licență sau master) sau o diplomă specifică.    

Aceste traininguri permit explorarea activităților fizice și sportive, a tipurilor principale de 

dizabilități, chestiunile legate de vârstă și ajustările necesare pentru a face față la situați diferite. 

 

Ei sunt specializați în lucrul cu oamenii cu nevoi speciale cum sunt vârstnicii, persoanele cu 

dizabilități sau cele cu boli cronice ca Alzheimer sau Parkinson.  

 

Date economice și financiare  

 

Modelul de business  

 

În 2007, Siel Bleu s-a restructurat pentru a crea Grupul Siel Bleu și s-a reorganizat în patru 

domenii de activitate:   

-      Siel Bleu: Activitățile sale țintesc 3 audiențe: vârstnicii, persoanele cu boli cronice și cele cu 

dizabilități. Acțiunile sale se bazează pe sesiuni colective adaptate prevenției și însoțirii 

vârstnicilor, persoanelor cu boli cronice și mentale și a celor cu dizabilități fizice și motorii.  

- Domisiel:  Activitățile sale sunt pentru persoanele vârstnice care stau acasă. Propune programe 

de sprijin individual pentru a promova independența în viața de zi cu zi și pe termen lung cu 

scopul de a le permite să stea mai mult în casele lor.  

-      Siel Bleu la Muncă (Siel Bleu au Travail): Această din urmă entitate ete patea pentru profit a 

Siel Bleu. Țintește finanțarea grupului prin oferirea de servicii ca "prevenirea problemelor de 

sănătate" și "dobândirea bunăstării" firmelor pentru angajații lor. Este de asemenea dedicată 

împărtășirii experienței Siel Bleu de-a lungul anilor în termenii Potrivit pentru Activități Fizice.   

-      Fundația Siel Bleu: creată în 2013, are două scopuri: dezvoltarea cercetării și inovării în 

domeniul sănătății prin activitate fizică și asigurarea accesibilității financiare și geografice a 

programelor.  

 

Grupul Siel Bleu generează venituri prin vinderea serviciilor sale la diverși jucători implicați în 

prevenția în chestiuni de sănătate și dependență a seniorilor. Datorită ariilor diferite de activitate, 

acesta are oportunitatea să-și diversifice sursele de venit. Firește, se adresează mai multor 

stakeholderi (case de îngrijire, comunități, asociații, fonduri de asigurări și sănătate) și poate cere 

prețuri diferite în funcție de serviciile oferite.  
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O oră de intervenție costă între 35€ și 70€ în funcție de furnizare și resursele clientului.  Un preț 

diferențiat permite accesul mai multor beneficiari la activități. Această strategie permite 

asociației să-și crească autofinanțarea pentru a-și garanta sustenabilitatea și a-și continua 

activitățile mai puțin profitabile prin dezvoltarea activităților cu margini mai mari.  

 

Serviciile propuse sunt următoarele: 

 

Program Obiectiv Beneficiari finali 

Gimnastică de prevenție Întărirea mușchilor, 

îmbunătățirea balanței, 

crearea de legături sociale 

Seniori, persoane vârstnice 

autonome care trăiesc în 

structuri specializate 

Gimnastică pe un scaun Îmbunătățirea capacităților 

fizice, stimularea memoriei, 

întărirea legăturilor sociale 

Persoane vârstnice care 

trăiesc în structuri 

specializate 

Prevenirea căzăturilor Îmbunătățirea balanței, a 

încrederii în sine 

Seniori acasă, persoane 

vârstnice care trăiesc în 

structuri specializate, 

persoane cu dizabilități 

Gimnastică Alzheimer Conservarea capacităților 

fizice, prevenția dezordinii de 

personalitate, crearea de 

legături sociale 

Persoane care suferă de 

Alzheimer 

Plurisport Stimularea skillurilor motorii, 

conservarea capacităților 

fizice, crearea de legături 

sociale 

Oameni cu dizabilități 

mentale care trăiesc în 

structuri specializate 

Domisiel Stau mai mult în casă, 

autonomia fizică, menținerea 

legăturilor sociale 

Seniori activi și dependenți, 

persoane cu dizabilități, 

persoane cu boli cronice 

 

Piața  

 

Astăzi există în Franța 10 milioane de oameni peste  65 de ani și 1 milion de oameni în situație 

de dependență. Potențialul de creștere al activităților fizice pentru vârstnici rămâne considerabil.  

 

Alți jucători pe această piață sunt antrenori de sport privați, mai mult pentru vârstnicii bogați, sau 

programe implementate de comunități, care încă sunt foarte limitate.  

 

Prin reconcilierea economiei sociale și a economiei de piață, Siel Bleu a fost prima întreprindere 

socială care să intre pe această piață. Având deja stabilite numeroase parteneriate și participând 

în lansarea unui program de cercetare, Siel Bleu se bucură de beneficiile de a fi primul care intră 

pe piață.  

 

Exploatare 

 

Cu modelul său de generare a veniturilor, Siel Bleu și-a finanțat 90% din bugetul anual, în 

principal prin acorduri de parteneriat cu actori din sectorul sanitar și cel social, fondurile de 
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pensii și autoritățile locale. Restul de 10% vine din proiecte și sponsorizări. Obiectivul pe termen 

mediu este să-și acopere 100% in nevoile financiare prin vânzarea de produse specifice și 

extinderea domeniului serviciilor sale. 10%  din bugetul total este dedicat cercetării și 

dezvoltării.  

 

Siel Bleu a creat o filială comercială în 2008, GPS Health, pentru a-și extinde oferta angajaților 

companiilor. Este o activitate a cărei dezvoltare este strategică pentru că finanțează activități 

nonprofit și permite accesul la activitățile Siel Bleu seniorilor cu mijloace financiare modeste.  

 

Profiturile generate sunt reinvestite în asociație pentru a oferi alte activități la prețuri mai mici, 

realizând angajamentul Siel Bleu față de accesibilitatea financiară și geografică. În 2014,  

GPS Health a fuzionat cu Siel Bleu Training pentru a deveni Siel Bleu at Work, însă mecanismul 

a rămas același.  

 

Structura financiară  

 

Grupul asociativ Siel  Bleu  a diversificat și a construit un model mix de finanțare care combină 

capitalul propriu, capitalul și venitul pentru a-și asigura independența financiară.  

 

Resursele Siel Bleu sunt distribuite astfel:  

-      55% finanțat de clienți (azile, spitale, centre medicale și sociale, indivizi),   

-      15% contracte indirecte (fonduri de pensii care plătesc Siel Bleu să intervină laclienții 

asigurați),   

-      15% din asistența către angajați,  

-      5% granturi sau fundații, 

-      10% venituri proprii: Siel Bleu at Work.   

 

Fondurile se compun în principal din venituri proprii și granturi de stat sau private. 

 

 
 

 

 

 

 

 

55%

15%

10%

15%

5%
Resurse

Venituri directe Contracte indirecte

Venituri proprii: GPS Health Sprijin către angajați

Subvenții, fundații
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Date extra-financiare  

 

Intrarea prematură într-o situație de dependență este o provocare reală pentru seniori. Acțiunea 

Siel  Bleu  este reducerea problemelor de mobilitate și dependență printre vârstnici și persoanele 

cu dizabilități și are 3 impacturi sociale: 

 

-      impact fizic, comportamental și social pentru 100.000 de beneficiari săptămânali: adaptarea 

activităților fizice în structurile partener pot crește calitatea vieții și bunăstarea vârstnicilor și a 

familiilor lor. Această acțiune ajută menținerea independenței și a calității vieții pentru 

persoanele vulnerabile, luptă împotriva izolării și încurajează coeziunea socială.  

Vârstnicii independenți sunt integrați în societate și devin utili comunității. Ei pot avea grijă de 

nepoții și de părinții lor mai vârstnici. În clipa de față un studiu numit HAPPIER a fost condus 

pentru a evalua eficiența programelor de activități fizice asupra rezidenților din 32 de azile din  

Franța, Belgia, Irlanda și Spania.  

 

-      Acțiune pozitivă asupra sănătății: SIEL Bleu se focusează pe scopul sănătății în timp ce 

federațiile de sport nu fac din aceasta o prioritate. Potrivit unui studiu de la INSERM, o 

activitatea fizică de 3 ore pe săptămână în acord cu standardele OMS crește speranța de viață cu 

30%.  

 

-      Reduce costurile de îngrijire și folosește o îngrijire curativă: un studiu McKinsey a arătat că 

exercițiul reduce incidența tipului II de diabet (-30%)  și fracturi (-20%).  Sport  are de asemenea 

un efect primar asupra bolii Alzheimer ca și asupra boli pulmonare obstructive cronice  

(COPD)  și un efect secundar asupra Alzheimer și artritei. Aceste analize au arătat că dacă toți 

seniorii francezi ar putea beneficia de serviciile SIEL Bleu, economisirile cumulate ar fi fot  

15 miliarde de euro între 2012 și 2015 și 59 miliarde de euro între 2012 și 2020. 

SIEL Bleu are de asemenea o structură de guvernanță exemplară. Asociația are un sistem de 

loialitate pentru indivizii care participă în lecțiile de grup. Ei devin membrii și sunt astfel 

implicați în guvernanța și dezvoltarea SIEL Bleu. 

Cu o echipă de 450 de angajați, Siel Bleu sprijină 100.000 de beneficiari săptămânal.  Grupul 

continuă să-și extindă acoperirea la seniorii francezi și să implementeze în alte țări europene.  

Modelul SIEL Bleu este replicabil la scară largă în țările dezvoltate afectat de îmbătrânirea 

populației și problemele de dependență.  

 

Strategia de dezvoltare  

 

Pentru a susține structura și a muta logica de intervenție spre chestiuni de sănătate la locul de 

muncă,  SIEL  Bleu  a decis să creeze o ramură comercială  'GPS Health', o c0mpanie pentru care 

asociația Siel Bleu este unicul shareholder.  Această evoluție este consistentă cu misiunea 

grupului SIEL  Bleu  deoarece creează un curriculum de prevenție de la tânărul angajat la 

persoane dependentă din centrul de îngrijire. Această ramură este despre activitatea fizică 

adaptată, care este nucleul afacerii Siel Bleu. Aceasta generează venitul care să permită Siel Bleu 

să-și finanțeze activitățile mai puțin lucrative.  

 

Mai mult, SIEL  Bleu  își continuă expansiunea internațională prin crearea de filiale în Belgi, 

Irlanda și Spania. Acesta este francizare socială, care cere muncă de armonizare. Stabilirea de 

standarde de calitate vor face proiectul ușor replicabil. Este de asemenea despre creșterea 

conștientizării la nivel european a incluziunii persoanelor vulnerabile.  
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În final este interesant de observat schimbările sistemice aduse de grupul SIEL Bleu. Ei o creat o 

nouă profesie: "responsabil pentru prevenție prin APA (Adapted Physical Activity)" și cursul 

universitar care vine împreună.  

 

 

Concluzie 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-programe low cost, accesibile tuturor 

-programe adaptate în tipuri diferite de public 

-programe disponibile în tipuri de structuri 

diferite 

-impact fizic și social: capacități mai bun și 

întărirea legăturilor sociale 

-lipsa informației în marele public 

-lipsa conștientizării autorităților publice 

locale și naționale 

-lipsa studiilor privind efectele economice și 

sociale ale prevenției 

Oportunități Amenințări 

-potențial de creștere considerabil având în 

vedere trendurile demografice actuale 

-singura întreprindere socială poziționată pe 

activitățile fizice pentru vârstnici 

-extindere de succes în străinătate 

-competiție mai mare din partea economiei 

argintului, a activităților economice pentru 

vârstnici  

 

Siel Bleu a avut o intuiție bună la sfârșitul anilor '90, când a realizat că îmbătrânirea populației 

Europei va ridica probleme de sănătate și sociale și că inițiativele private și economice pot ajuta 

abordarea acestor probleme. A construit un model financiar viabil rămânând în același timp 

accesibil pentru toți. Siel Bleu s-a asigurat că-și diversifică oferta pentru a se adapta nevoilor și 

constrângerilor tipurilor diferite de public și structuri.  

 

Siel  Bleu încă are dificultăți să convină publicul larg și autoritățile naționale și locale că 

prevenția este importantă și că activitatea fizică adaptată are un impact social real.  Și in acest 

motiv a fost creată Fundația Siel Bleu în 2013. Au fost derulate mai multe studii care să arate 

avantajele economice și sociale ale activităților fizice regulate pe termen lung. Ele rămân 

insuficiente, însă sunt esențiale pentru creșterea conștientizării.  

 

Siel Bleu oferă acum activități la peste 100.000 de beneficiari săptămânali și a exportat cu succes 

conceptul în Belgia, Spania și Irlanda. În prezent are o competiție foarte limitată.  

 

Factori cheie de succes: 

         Programele low cost 

         Adaptarea la tipuri diferite de public și tipuri diferite de structuri 

       Activitățile profitabile le finanțează pe cele nonprofitabile. 
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Concluzii 
 

În acest ghid am analizat conceptul de antreprenoriat social și de întreprindere socială și am 

oferit recomandări practice pentru optimizarea activităților întreprinderilor sociale. Materialul a 

îmbinat analiza teoretică și conceptuală cu exemplele practice și metodele cunoscute.  

 

Astfel, în primul capitol am oferit o discuție privind economia și antreprenoriatul în general, 

după care am analizat două paradigme de înțelegere a antreprenoriatului social și economiei 

sociale, una concentrată pe scopul social și alta pe rezultatele sociale.  

 

În prima paradigmă, care este și versiunea mainstream din literatura dedicată antreprenoriatului 

social, capitală este distincția dintre antreprenoriatul social și cel comercial și dintre 

întreprinderea socială și cea comercială. Distincția dintre cele două tipuri de organizații nu se 

face la nivelul mijloacelor. Și întreprinderea socială și cea comercială folosesc mijloace 

antreprenoriale. Distincția se face la nivelul scopurilor. Scopul firmelor este comercial, scopul 

întreprinderilor sociale este social. În această paradigmă se admite că organizațiile comerciale 

pot avea scopuri sociale, însă acestea sunt subordonate scopului comercial. Prin contrast, în 

întreprinderea socială scopul social este considerat prioritar în raport cu scopul  comercial. 

Astfel, deși atât companiile, cât și organizațiile nonprofit pot avea atât scopuri sociale, cât și 

scopuri comerciale, ceea ce le diferențiează este ierarhia scopurilor.  

 

Cât privește a doua paradigmă, a rezultatelor sociale, aceasta insistă mai puțin pe puritatea 

scopului social ori pe puritatea intențiilor și mai mult pe rezultatele sociale ale organizațiilor, 

indiferent dacă acestea se declară sau nu întreprinderi sociale. Ceea ce contează pentru a afirma 

despre o întreprindere că face sau nu antreprenoriat social sunt rezultatele sociale. Aici nu mai 

vorbim de un scop dominant unic, pe care ulterior urmează să-l analizăm, pentru a vedea dacă 

acesta este social sau economic și a decide astfel tipul de organizație. Praxeologic este nevoie de 

urmărirea acțiunilor organizației pe o perioadă rezonabilă de timp. Apoi în cea de-a doua 

paradigmă, cea a rezultatelor sociale, se reproșează paradigmei mainstream că ar minimiza 

rezultatele sociale ale companiilor private. Acestea integrează prin muncă un număr foarte mare 

persoane și servesc prin prețurile mici, accesibile, milioane de consumatori. În cea de-a doua 

paradigmă antreprenoriatul social și cel comercial nu mai sunt concepte opuse, contrastante, ci 

antreprenoriatul social este o specie a celui economic.  

 

Cea de-a doua paradigmă continuă cumva intuiția prezentă deja în prima paradigmă potrivit 

căreia profitul nu este un risc social, nu înseamnă mai puține resurse pentru programe sociale, ci 

este o oportunitate socială, însemnând mai multe resurse pentru rezolvarea de probleme sociale. 

Apoi am argumentat preferința pentru ce-a de-a două paradigmă. O consecință a acestei alegeri 

va fi că antreprenori sociali pot fi considerați nu doar asociațiile, fundațiile și cooperativele, cum 

se întâmplă în prima paradigmă, ci și companiile private.  

 

În capitolul al doilea am analizat instrumente ale antreprenoriatului social. Aici am prezentat o 

serie de cunoștințe, recomandări și exerciții practice care țin de mijloacele interne - de partea 

antreprenorială și managerială a întreprinderii sociale care se referă la combinarea factorilor de 

producție și optimizarea acesteia. Totodată au fost lămurite cele mai importante elemente de 
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economie managerială și financiară de elemente privind termeni cheie precum contul de profit și 

pierdere, bilanț, active, pasive etc. 

 

În partea a treia a studiului am sintetizat mediile de operațiuni ale întreprinderilor sociale sub 

formă de oportunități, riscuri, și legislații. Dacă am capitolul al doilea am discutat mijloacele 

interne ale antreprenorului social, aici am analizat mai cu seamă mijloacele externe ale 

antreprenoriatului social. Cât privește oportunitățile, noutatea adusă de antreprenorul social ține 

de finanțarea comercială. Antreprenorul social identifică oportunități sociale la nivelul finanțării, 

producției și schimbului.  

 

În ultimul capitol am prezentat câteva cazuri de succese și eșecuri ale întreprinderilor sociale. 

Diversitatea lor în ceea ce privește misiunile sociale și afacerile întreprinse, dar și cea geografică 

și de context exemplifică funcționarea concretă a valorificării oportunităților și confruntării cu 

riscurile. Aceste studii de caz ilustrează riscurile și oportunitățile analizate mai abstract în 

capitolul 3. Deși cele mai multe cazuri sunt exemple pozitive de antreprenoriat social, exemplele 

negative nu sunt ignorate.  

 

Acest ghid este util în primul rând personalului întreprinderilor sociale dar și celor care se 

gândesc să înceapă o asemenea activitate. Prin materialul de față am încercat să contribuim la 

familiarizarea cu problematica acestui concept. Aspectele prezentate încearcă mai ales să crească 

sensibilitatea față de dimensiunea economică a organizației, respectiv față de necesitatea 

sustenabilității organizației. Pornind de la aceste baze se poate spera că cititorii și organizațiile 

lor se vor afla în rata de succes a întreprinderilor sociale.  
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