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În urmă cu şaptezeci de ani, după cel de-al doiea război mondial, destinul societăţii româneşti a fost în mod
brutal separat de cel al ţărilor Europei Ocidentale.
În toată această perioadă mecanismele de conducere şi de reglare a societăţilor din vestul Europei au urmat un
şir de transformări şi de adaptări continue, beneficiind de un sistem politic democratic şi alegând un sistem
economic de piaţă, care a devenit dominant.
Până în anul 1990 României i s-au impus un sistem politic totalitar şi unul economic excesiv de centralizat, care
au făcut ca sociatatea să evolueze în condiţii în care mecanismele sale de reglare erau forţate, artificiale şi
nedemocratice.
Pe de altă parte în ţările dezvoltate economic a devenit evident că, acolo unde predomină reglarea printr-o piaţă
concurenţială, economia se depărtează de social şi astfel un sector numit economie socială şi solidară, sau « al
treilea sector », s-a dezvoltat în paralel cu economia de piaţă.
ÎIntrucât ne aflăm în pragul aderării la Uniunea Europeană, este de presupus că, mai devreme sau mai târziu,
odată cu dezvoltarea societăţii civile, acest « al treilea sector » reprezentat de economia socială şi solidară va
constitui un subiect de reflecţie aprofundată şi pentru societatea românească.
Activând în domeniul asociativ şi al cooperării internaţionale, am avut ocazia să particip, atât ca animator cât şi
ca observator, la evoluţia organizaţiilor neguvernamentale precum şi a relaţiilor acestora cu autorităţile publice
sau cu diferiţi alţi parteneri.
Am avut de asemenea prilejul de a participa la proiecte care i-au mobilizat pe aceşti actori importanţi ai vieţii
sociale româneşti, precum şi la proiecte care au antrenat structurile partenere din occident, cu precădere din
Franţa.
Ca urmare a faptului că în România, de-a lungul unei jumătăţi de veac, regimul comunist a interzis şi chiar a
pedepsit orice formă de asociere liberă a cetăţenilor, reflexul acestora de a se mobiliza pentru a căuta împreună
cu autorităţile, printr-o relaţie de interdependenţă, soluţii la problemele comunităţii este încă în formare. A rămas
puternic ancorat însă celălalt reflex, de a aştepta ca reprezentanţii « Statului-providenţă » să găsească soluţii la
toate problemele societăţii, ai cărei membri se vor doar simpli beneficiari.
Intenţia cu care am abordat această temă este aceea de a încerca aducerea în discuţie a noţiunii de economie
solidară, ca punct de plecare pentru aprofundări ulterioare, teoretice şi practice, şi de a identifica eventuale
perspective pe care acest « al treilea sector » le poate oferi societăţii româneşti. Motivaţia este întărită şi de
oportunitatea reprezentată de coperarea descentralizată dintre Judeţul Sibiu şi Departamentul Ille et Vilaine din
Franţa, consfiinţită prin semnarea în anul 2003 a unui Acord cadru de cooperare.
Lucrarea de faţă, nici pe departe exhaustivă, se vrea o modestă introducere în temă, cu scopul de a crea un nou
câmp de reflecţie pentru potenţialii iniţiatori şi beneficiari ai unei alternative social-economice în Judeţul Sibiu.
Este de dorit ca această temă a economiei solidare să poată fi abordată mai în profunzime de un grup cât mai
larg de persoane cu responsabilităţi în domeniul asociativ, social, educativ, administrativ şi politic.
Accesul la unele realizări franceze poate servi societăţii româneşti care se află în permanentă căutare de
modele europene, prezentând avantajul de a utiliza experienţa unor comunităţi, fără ca aceasta să implice
costuri sociale sau de altă natură.
Nutresc speranţa că prin intermediul acestei lucrări, asociaţiile de dezvoltare care activează în prezent în
comune, cele care se vor crea în viitor, precum şi partenerii lor din administraţia locală, vor putea dispune de
informaţii utile asupra unui model economic de proximitate, care se dovedeşte din ce în ce mai dinamic în
Europa şi în lume.

1

CAPITOLUL I.

Prezentarea conceptului de economie socială şi solidară

1.1 Istoric
Se poate considera că sursele teoretice ale conceptului de economie socială şi solidară datează încă din
antichitate. Platon cu ale sale lucrări « Republica », « Cetatea » sau « Legile » inventează deja un ideal
comunitar. El consideră că principalul obstacol în calea unei societăţi pacifiste sunt inegalităţile.
Astfel în « Cetatea », utopia sa presupunea : o proprietate egal distribuită fiecărei familii , obligaţia de a duce o
viaţă frugală şi un sistem de democraţie fondat pe meritul personal.
În perioada renascentistă Thomas More (1478 – 1535), în romanul său « Utopia » dezvoltă ideea unei reforme
sociale, imaginând o insulă fără monedă, fără aristocraţie şi având un Stat central care să garanteze interesul
general.
În faţa gândirii liberale se aşează gânditori ca Saint-Simon (Claude Henri de Rouvroy, conte de Saint Simon,
1760 – 1825) care susţin un socialism utopic. După el obiectivul sistemului industrial este de a oferi cât mai
multă bunăstare claselor muncitoare, reunite în asociaţii de cetăţeni, redistribuirea echitabilă a bogăţiilor fiind de
resortul Statului.
În aceeaşi epocă Charles Fourier (1772 – 1837) imaginează arhitectura unei societăţi ideale a viitorului căreia ia dat numele « Phalenstère »1 unde repartiţia bunurilor se face în funcţie de munca depusă, de capitalul adus şi
de calităţile personale (ex .talent)
Inspirându-se din aceste idei, Robert Owen (1771 – 1858) a considerat că principalul obiectiv al tuturor
activităţilor sociale este crearea « omului nou ». În concepţia sa acest obiectiv urma să fie atins printr-o
remodelare a condiţiilor sociale şi economice care determină conştiinţa umană. În esenţă reconstrucţia noii
societăţi urma să se realizeze printr-o cooperare generală a indivizilor, asumată în mod voluntar, în toate
domeniile de activitate economică.
La conceptul de economie socială a contribuit şi Charles Gide (1847 – 1932) care, în locul revoluţiei sociale,
propune evoluţia comunităţilor locale, a statelor şi, în final, a întregii lumi într-o largă « republică cooperatistă ».
Se propuneau ca mijloace de atingere a acestui obiectiv auto-ajutorarea, auto-organizarea societăţii, asocierea
socială şi altele, toate acestea efectuate pe bază de voluntariat. Această viziune denumită “pan cooperatism”
era desigur, o utopie dar a evidenţiat rolul auto-organizării sociale, al democraţiei, al solidarităţii, al justiţiei
sociale.
Comunităţile religioase încep să dezvolte practici înscrise în mişcarea numită « creştinism social » putând fi
considerate şi ele precursoare ale economiei sociale. Conceptul social al bisericii a fost sintetizat în enciclica
papală “Rerum novarum” dată de Leon al XIII-lea în 1891, document care este considerat o carte creştină a
muncii. El proclama egalitatea între muncitor şi patron, făcând în acelaşi timp referire la conştiinţa umană, la
dreptul tuturor de a se bucura de o viaţă spirituală. Ea propunea lumii pacea, fraternitatea, iubirea şi caritatea,
care pot fi atinse prin intermediul unor « corporaţii » care, bazate pe solidaritatea creştină a unor grupuri de
oameni, erau de natură să asigure includerea individuală în procesul de producţie.
Toate aceste concepte se regăsesc, într-o măsură mai mare sau mai mică, în mişcarea cooperatistă
contemporană şi, implicit, în economia socială şi solidară a perioadei actuale.

1 Un cuvânt creat de Fourier din radicalul phalan(ge) şi sufixul (mona)stère pentru a denumi dispozitivul experimental

pentru teoria sa asupra lumii sociale.
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Prima asociaţie de producţie apare în 1834 la Paris, organizată de meşteri bijutieri. Principiile fondatoare sunt şi
astăzi prezente în Franţa, în aşa numitele Societăţi cooperative de producţie. (SCOP – Société Coopératives
Ouvrières de Production)
În acelaşi an, tot în Franţa, este fondată o cooperativă de consum care se ocupă cu un altfel de comerţ, numită
« Commerce véridique et social ».
În 1844 în Anglia, « Pionierii echitabili din Rochdale » fondează o comunitate care avea să dureze mai bine de
douăzeci de ani şi care propune reorganizarea societăţii în cooperative de consum, în cooperative de producţie,
în cooperative agricole şi cooperative din domeniul educaţiei.
În Germania Frédéric Guillaume Raiffeisen dezvoltă primele case de credit pentru ţărani, ale căror principii vor fi
preluate în Franţa pentru a înfiinţa primele case Credit Mutuel.
Cele două mişcări : cea cooperatistă şi cea a societăţilor de ajutor reciproc, erau deja bine plasate pe orbita
socială la sfârşitul secolului XIX, iar recunoaşterea celei de-a treia mişcări, cea asociativă, avea să fie întărită
în Franţa prin apariţia Legii din 1 iulie1901, legea asociaţiilor.
Au urmat două decenii în care aceste curente ale economiei sociale au reusit ca, organizându-se în federaţii, să
fie rând pe rând recunoscute de către puterea publică.
În Canada apare la jumătatea secolului XIX prima societate de ajutor reciproc din domeniul asigurărilor. Se
infiinţează apoi, spre sfârşitul secolului, cooperativele agricole, cooperativele de pescari, cooperativele de credit
şi economii.
Între 1930 şi 1950, tot în Canada, este consemnată apariţia cooperativelor de consum, a celor forestiere, a celor
pentru locuinţe, a celor şcolare, a celor funerare şi a celor de taxiuri.
1.2 Principii care stau la baza economiei solidare
Datorită diversităţii formelor sale este dificil a se da o definiţie precisă economiei solidare, dar putem să o
încadrăm în ceea ce se numeşte « ansamblul activităţilor care contribuie la democratizarea economiei printr-un
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angajament cetăţenesc.»
Chiar şi în ţările unde acest tip de economie funcţionează de o bună bucata de vreme cu realizări concrete,
deloc neglijabile, nu putem spune că s-a ajuns la o definiţie oficială pentru economia solidară.
« Perspectiva economiei solidare nu poate fi înţeleasă fără a lua în considerare pe ce anume se fondează ea,
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adică o reflecţie asupra raporturilor dintre democraţie şi economie » . Se consideră că expresia « economie
socială şi solidară » desemnează în general un număr de activităţi menite să răspundă unor nevoi sociale, care
sunt îndeplinite de cooperative, de structuri de ajutor reciproc, sau de asociaţii.
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În acest cadru, deşi există încă dezbateri asupra unei definiri clare a conceptului , se consideră că economia
solidară se referă în mod special la activităţile realizate de organizaţii cu statut asociaţiv.
Această « nouă economie » se sprijină pe valori ca : solidaritate, coeziune, proiect colectiv. Ea este totuşi
comercială pentru că asigură servicii care sunt facturate, iar preţul poate ţine cont de solvabilitatea
consumatorului.
Organismele economiei solidare respectă urmatoarele principii de bază :
libertate de adeziune ;
non lucrativitate individuală (excedentele nu sunt redistribuite) ;
independenţa faţă de puterea publică ;
gestiune democratică după principiul : « o persoană, un vot ».
Schematic se poate spune că economia solidară este caracterizată de o triplă originalitate:
Are o organizare internă de tip asociativ,
Are o finalitate socială,
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Revista « Mouvements », nr 19, ianuarie-februarie 2002
Bernard Eme şi Jean-Louis Laville, « Economie plurielle, économie solidaire », La revue du Mauss, 4/1995
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în ultima vreme se vehiculeaza şi termenul de « socio-economie solidară »
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Are o finanaţare combinată, formată din încasări comerciale, dintr-o subvenţie publică şi dintro contribuţie din partea benevolilor.

Îmbrăţişarea acestor principii asigură în acelasi timp cadrul pentru libertatea persoanelor de a considera
prioritară satisfacerea unei anumite nevoi sociale, şi pentru investirea personală – financiar şi prin activitaţi
benevole – în deplină transparenţă.
Organizarea de tip asociativ presupune gruparea sub forma unei asociaţii cetăţeneşti, atât a beneficiarilor cât şi
a benevolilor, pentru a răspunde unei nevoi punctuale, colective sau individuale. Finalitatea socială este atât
directă, prin satisfacerea nevoii în cauză, cât şi una indirectă, prin realizarea unui produs mai subtil, care,
generic poartă numele de coeziune socială. Finanţarea combinată este urmarea voinţei comune a societăţii
civile şi a puterii locale de a contribui la rezolvarea unor probleme de ordin social.
O funcţionare democratică cu finalitate socială şi iniţiativa economică sunt cele mai importante elementele care
caracterizează acest tip de activităţi. Sistemele de schimb local, plasamentele etice, comerţul echitabil sau
serviciile colective de proximitate sunt doar câteva exemple ale unui domeniu în plină expansiune, şi din ce în ce
mai mediatizat.
Economia solidară care se dezvoltă în ultimii douăzeci de ani constituie o reactivare a economiei sociale
tradiţionale a secolului XIX (cooperative, organizaţii de ajutor reciproc, asociaţii, etc.). Ea răspunde în general
unor necesităţi pe care serviciile publice şi organizaţiile ce funcţionează pe criterii de piaţă nu le acoperă. Unii
critici o acuză fie că face concurenţă neloială întreprinderilor private, fie că se substituie obligaţiilor administraţiei
publice.
Se poate spune, schematizând, că ambiţia economiei solidare este de a produce valoare altfel decât economia
de piaţă şi, în acelasi timp, de a produce solidaritate altfel decât economia de tip social. Economia solidară este
o formă a economiei sociale axată în special pe iniţiative de dezvoltare economică locală, de acţiune împotriva
excluderii sociale, de reinserţie socială.
Prioritatea economiei solidare este de a reconstitui legăturile sociale între indivizi, între grupuri, între naţiuni,
pentru a contracara efectele perverse ale unei concurenţe exacerbate.
Activităţile se desfăşoară de cele mai multe ori în favoarea unor colectivităţi restrânse, acest tip de economie
având un caracter disparat şi poate mai puţin evident pentru marele public.
Din acest punct de vedere, o imagine sugestivă ar fi aceea că 20 000 de lucrători angajaţi de o companie ca
Toyota reprezintă un arbore uriaş, uşor de perceput, iar 20 000 de persoane, care sunt angajate de un număr
aproape la fel de mare de asociaţii, reprezintă o pădure, a cărei intindere nu poate fi apreciată dintr-o privire.
.
1.3 Principalele caracteristici ale economiei solidare
Trebuie conştientizat faptul că există o viaţă economică în afara capitalismului şi nu doar o singură realitate
socială aceea a « câştigătorului în vârstă de douăzeci şi trei de ani, nemilos, fără reguli sociale, lucrând zi şi
noapte, auto-exploatându-se şi exploatându-i pe cei din jur. » Noua economie trebuie civilizată.
În plus, folosindu-se doar termeni ca Produs intern brut sau alte referinţe globale «marele risc este ca oamenii
5
să creadă că există o creare de bogăţii acolo unde de fapt nu este decât imbogăţire»
Se consideră de cele mai multe ori că nu există decât « o piaţă » şi aceasta ţine doar de sectorul privat.
Realitatea este că poate exista în acelaşi timp şi « o piaţă a economiei solidare », care are clienţii şi producătorii
ei. Pe de altă parte crearea de bogăţie nu este doar monetară, se produce şi altceva, mai subtil, nu întotdeauna
măsurabil cum este spiritul cetăţenesc, liantul social, sau pur şi simplu schimbul de experienţă.
Aceste produse de pe piaţa economiei solidare sunt cu atât mai necesare societăţilor actuale cu cât, dacă epoca
industrială a făcut din om un robot depersonalizat, epoca informaţiei, a informaticii, face ca omul să se
desocializeze.
Pentru a uşura inţelegerea conceptului vom trece în revistă câteva caracteristici principale ale economiei
solidare :
5

Guy Hascoet, Secretar de Stat pentru economie solidară în Guvernul francez
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Organismele acestei economii urmăresc obiective care sunt în acelaşi timp sociale şi
economice. (ex. o creşă organizată, finanţată şi administrată de părinţi, utilizând un angajat
specializat)
Aceste organisme produc bunuri şi servicii de utilitate colectivă şi de sprijin pentru comunităţi
(vezi grupurile pentru apărarea unor drepturi)
Chiar dacă aceste organisme nu caută în mod special maximizarea profiturilor, ele pot totuşi
viza rentabilitatea economică, dacă domeniul de activitate în care lucrează permite atingerea
acestui obiectiv. Acest element de definiţie poate justifica includerea cooperativelor în
economia solidară.
Aceste organisme au propriile structuri democratice, care favorizează în acelaşi timp dialogul
cu producătorii de servicii, cu beneficiarii şi cu membrii comunităţii unde funcţionează.
Organismele acestei economii funcţionează cu personal plătit. Nu sunt organisme benevole,
chiar dacă ele pot face apel la benevoli pentru unele dintre aspectele activitaţilor lor.
Elementele care compun economia solidară sunt organisme constituite legal, care
funcţionează cu muncă plătită sau cu benevoli. Aceste resurse benevole presupun
componente organizate (asociaţii), ceea ce exclude benevolatul informal, cum ar fi anturajul
familial , vecinii etc.
Organismele economiei solidare sunt generatoare de coeziune socială şi favorizează fie
producţia, fie întărirea legăturilor sociale, atât între personalul lucrător şi beneficiari cât şi în
sânul comunităţilor locale unde îşi desfăşoară activitatea.

Economia solidară preferă o societate cu piaţă unei societăţi de piaţă care are tendinţa de a împinge
ansamblul activităţilor umane spre a se considera totul o marfă.
A face parte din economia socială este înainte de toate o chestiune de finalitate şi de mod de organizare, şi nu
o chestiune de tip de activitate.
«Ceea ce va caracteriza « al treilea sector » va fi faptul că de fiecare dată când acesta realizează un serviciu va
crea ceea ce am putea numi « un halou societal » adică o profunzime a legăturilor sociale utile societăţii şi
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coeziunii sociale pe care nimeni nu o poate factura »

CAPITOLUL II.
2.1

Economia socială şi solidară astăzi

Un studiu comparativ al organizării economiei sociale şisolidare.
(Franţa, Belgia, Canada, România)

Lideri ai unor state dezvoltate au încercat să dea un răspuns la problema apărută între societate şi economia
actuală. Ei sunt convinşi de importanţa diversificării vieţii economice astfel încât să se împiedice scindarea şi
mai accentuată a societăţii : Premierul britanic Tony Blair a numit un astfel de deziderat pentru ţara sa drept "cea
de a treia cale", Gerhard Schroder - "cale de mijloc pentru Germania", iar premierul francez Lionel Jospin: "da economiei de piaţă, nu - societăţii de piaţă".
Curentul ideilor economiei sociale şi solidare a făcut ca de-a lungul timpului să se înfiinţeze o seamă de
organizaţii specifice care, la rândul lor s-au grupat în federaţii încercând să structureze mişcarea pe diferite
domenii sau acoperiri geografice.
În Franţa CEGES – (Conseil des Entreprises, Employeurs et Groupement de l’Economie Sociale) regrupează
organizaţii naţionale care fac parte din marile familii ale economiei sociale franceze :
- Grupul National al Cooperaţiei – GCN
- Conferinţa permanentă a Coordonărilor Asociative – CPCA
- Ajutorul reciproc de asigurări – GEMA
- Ajutorul reciproc de sănătate – FNMF
- Comitetul de coordonare al acţiunilor cooperatiste şi mutualiste din educaţia naţională – CCOMCEN
- Asociaţia fundaţiilor din economia socială – ASFONDES
- Reprezentanţa naţională a Camerelor regionale pentru economie socială – CRES
- Reprezentanţa sindicatelor angajatorilor din economia socială.
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Alain Lipietz, economist, deputat european.
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Această evoluţie organizatorică va permite tuturor structurilor de economie socială să se alăture sub deviza:
grupare pentru o mai bună difuzare a valorilor, pentru a găsi noi idei şi soluţii.
CECES a obţinut de la Ministerul muncii şi Solidarităţii francez invitaţia de a participa la lucrările despre
economia socială şi astfel va aduce în faţa autorităţilor publice, în faţa altor parteneri din societatea civilă şi în
faţa cetăţenilor propunerile sale referitoare la numeroasele probleme din societate.
În Belgia, Consiliul Valon al Economiei Sociale (CWES), a adoptat în 1990 o formulare privind conceptul de
economie socială în care era afirmată existenţa unei etici specifice care guvernează organismele acesteia.
Definiţia dată de acest Consiliu economiei sociale este : Economia socială se compune din activităţi economice
exercitate de către societăţi, în general cooperative, de către structuri mutualiste şi de către asociaţii, a căror
etică se traduce prin următoarele principii :
- finalitatea este mai degrabă furnizarea de servicii membrilor sau colectivităţii decât profitul - beneficiile
sunt un mijloc de a realiza mai bine aceste servicii şi nu mobilul principal al activităţii.
- autonomia gestiunii - vizează în principal distingerea economiei sociale de puterea publică, care nu
dispune de prea mare autonomie.
- proces de decizie democratică – se face trimitere la principiul « o persoană, un vot » şi nu la « o acţiune,
un vot » care presupune că adeziunea şi participarea la decizii nu decurg din proprietatea asupra
capitalului.
- întâietate persoanelor şi ocupării forţei de muncă faţă de capital la repartizarea câştigurilor - presupune
să fie limitată răsplătirea capitalului, repartizarea excedentului atât sub formă de beneficiu cât şi pentru
investiţii sau acţiuni sociale.
Astfel în Belgia întâlnim următoarele organizaţii ale economiei sociale, care se demarchează de sectorul public
şi de sectorul privat cu scop lucrativ :
- ASBL – asociaţii de drept şi instituţii de utilitate publică
- Structuri mutualiste
- Societăţi – societăţi cooperatiste şi societăţi cu finalitate socială
În Flandra, după VOSEC ( Platforma de concertatre pentru economie socială şi pentru economia plus-valorii),
economia socială constă într-o diversitate de iniţiative şi întreprinderi care, în obiectivele lor au ca prioritate
realizarea de plus-valoare socială. O atenţie deosebită este acordată calităţii relaţiilor interne şi externe. Aceste
organizaţii oferă bunuri şi servicii pe piaţă angajând mijloacele economice de care dispun astfel încât să-şi
asigure continuitatea şi rentabilitatea.
Ele respectă urmatoarele principii :
- prioritatea muncii faţă de capital
- proces de decizie democratic
- implicare socială
- transparenţă
- calitate
- durabilitate
În Canada, în special în zona francofonă, principiile şi regulile de funcţionare a economiei solidare sunt de
inspiraţie europeană (franceză şi belgiană):
- binele comun – organismul care activează în acest sector are ca finalitate producerea de bunuri şi
servicii membrilor săi sau colectivităţii.
- autonomia gestiunii – organismul are o autonomie a gestiunii faţă de Stat.
- democraţia – organismul prevede în satutul său şi în modul său de acţiune un proces de decizie
democratică, implicând atât lucrătorii cât şi pe cei ce beneficiază de produse şi servicii.
- prioritate pentru persoană – organismul acordă prioritate persoanei şi locului de muncă în faţa capitalului
- participarea – organismul îşi fondează activitatea pe principiul participării persoanei, al responsabilităţii
individuale şi colective.
Conceptele cuprinse de acest sector sunt cel de economie, care duce la producerea concretă de bunuri şi
servicii şi cel social, care se referă la « rentabilitatea socială » şi nu pur economică a acestor activităţi.
Ca şi în cazul sectorului public şi al celui privat tradiţional, această rentabilitate socială poate de asemenea fi
evaluată în funcţie de numărul de locuri de muncă create.
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În Canada, pe teritoriile care compun Quebec organizarea colectivă are o importantă tradiţie sub forma de
cooperative, asociaţii, grupuri comunitare, structuri mutualiste, uniuni şi sindicate.
Aceste structuri colective acţionează în domeniul turismului, în sănătate, mediu, cultură, etc. Ele participă
împreună cu diversele direcţii regionale ale ministerelor şi cu Consiliile regionale (înfiinţate în 1970) la
adaptarea intervenţiilor acestora la nevoile clienţilor. În 1967 a fost creat în Canada un Centru interdisciplinar de
cercetare şi informare asupra întreprinderilor colective CIRIEC.
În România regimul comunist a deturnat complet noţiunea de economie socială şi solidară. Printr-o
cooperativizare forţată în agricultură, prin nerespectarea principiilor cooperatiste, prin rechiziţionarea şi
redistribuirea discreţionară de către Stat a producţiei, noţiunea de cooperativă agricolă de producţie s-a întipărit
în conştiinţa cetăţenilor ca o formă nedemocratică de organizare şi chiar ca o formă de exploatare a ţărănimii,
fapt care a făcut ca încrederea într-un astfel de sistem să fie spulberată în mediul rural pentru o perioadă
considerabilă de timp.
Mişcarea asociativă a început foarte timid în România după anul 1990, folosindu-se o lege care a funcţionat
înaintea instaurării regimului comunist. Este vorba de Legea 21 din 1924 pentru persoane juridice (asociaţii şi
fundaţii). Această lege a fost înlocuită de Ordonanţa de Guvern 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, ale cărei prevederi au fost la rândul lor modificate pe alocuri de Ordonanţa nr. 27 din 30 Ianuarie 2003.
Această din urmă modificare a stârnit reacţii de dezaprobare în mediul asociativ, apreciindu-se a fi un pas
înapoi. Legea nr. 246 din 18 iulie 2005 vine să definitiveze reglementările în domeniul asociativ prin aprobarea
Ordonanţei 26/2000 cu o serie de modificări şi completări. Pentru comparaţie legea asociaţiilor din Franţa
datează din anul 1901.
Legislaţia din domeniul asociaţiilor şi fundaţiilor prevede posibilitatea ca acestea să fie recunoscute de utilitate
publică (OG 26/2000, Art. 38), ceea ce le conferă dreptul de a li se concesiona servicii publice fără caracter
comercial, precum şi dreptul la resurse provenite din bugetul de stat, sau din bugetele locale, după caz.
În privinţa cooperaţiei prima reglementare de după 1989 a fost legea 109 din 10 octombrie 1996, privind
organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit, care permitea continuarea
funcţionării fostelor cooperative. Recent, reglementările din domeniu au fost revizuite prin Legea nr 1 din 21
februarie 2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei. Aceasta se referă la societăţi cooperative şi alte
forme de asociere a acestora la nivel teritorial şi naţional. Potrivit acestei legi societăţiile cooperative pot avea
următoarele forme :
- Societăţi cooperative meşteşugăreşti – asociaţii de persoane fizice care desfăşoară în comun activităţi
de producţie şi comercializare a mărfurilor precum şi
servicii pentru dezvoltarea activităţii
meşteşugăreşti.
- Societăţi cooperative de consum – asociaţii de persoane fizice care efectuează în comun activităţi de
aprovizionare a membrilor şi a unor terţi cu produse pe care le cumpără sau le produc.
- Societăţi cooperative de valorificare – asociaţii care se constituie în scopul de a valorifica produsele
proprii sau achiziţionate, prin distribuţie directă sau prin prelucrare şi distribuţie directă.
- Societăţi cooperative agricole – asociaţii constituite cu scopul de a exploata în comun suprafeţe agricole
deţinute de membrii cooperatori, de a utiliza în comun maşini şi instalaţii şi de a valorifica produsele
agricole.
- Societăţi cooperative de locuinţe – asociaţii care se constituie cu scopul de a construi, cumpăra,
conserva, renova şi administra locuinţe pentru membri lor cooperatori.
- Societăţi cooperatiste de transporturi – asociaţii care au ca scop realizarea de activităţi de transport şi
activităţi conexe acestora pentru membri cooperatori şi pentru terţi.
- Societăţi cooperative forestiere – asociaţii care au ca scop amenajarea, exploatarea, regenerarea şi
protejarea fondului forestier deţinut de membrii cooperatori, ţinând seama de condiţiile impuse de
regimul silvic.
O reglementare specifică domeniului agricol este Legea nr. 566 din 9 decembrie 2004 a cooperaţiei agricole
care defineşte cooperativa agricolă ca o asociaţie autonomă creată de persoane fizice şi /sau juridice, în scopul
promovării intereselor membrilor săi în conformitate cu principiile cooperatiste.
Legea prevede două categorii de cooperative agricole : Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociaţii de
persoane fizice, iar Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole
de gradul 1, în majoritate, şi persoane fizice sau juridice, după caz, în scopul integrării pe orizontală sau pe
verticală a activităţii economice desfăşurate de acestea.
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2.2

Reţele, forumuri regionale şi mondiale

În anul 2002 a luat fiinţă o reţea europeană de economie socială numită Reţeaua Euro-Mediteraneană a
Economiei Sociale. Membrii acestei reţele au căzut de acord asupra unor principii de bază pentru acţiunile lor
comune:
- Reţeaua nu trebuie să-şi suprapună acţiunile cu organizaţiile naţionale reprezentative şi nici cu unele
din componentele acestora
- Toate eforturile reţelei se îndreaptă spre întărirea conceptului de economie socială în Europa, în scopul
de a crea platforme unitare care, respectând personalitatea familiilor economiei sociale, să reprezinte un
alt mod de a întreprinde, apărând coeziunea socială şi solidaritatea
- Zona geografică de acţiune a reţelei este « Bazinul mediteranean », unde sprijină dezvoltarea
structurilor de economie socială a ţărilor din Sudul Mediteranei, creând legături şi favorizând luarea în
consideraţie de către puterea publică din aceste ţări a structurilor economiei sociale, pentru crearea unei
zone de liber schimb.
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În prezent această reţea este compusă din:
- Confederacion Empresarial Espanola de la Economia Social – CEPES (Spania)
- Conseil des Entreprises et groupements de l’Economie Sociale – CEGES (Franţa)
- Panhellenic Forum of Social Economy – PANCO (Grecia)
- Confedrazione Cooperative Italiane – CONFCOOPERATIVE (Italia)
- Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue – LEGACOOP (Italia)
- Federaçao Nacional das Cooperativas de Consumidores – FENACOOP (Portugalia)
- Instituto Antonio Sergio do Sector Cooperativo – INSCOOP (Portugalia)
Obiectivele generale ale Reţelei Euro-Mediteraneene a Economiei Sociale sunt:
- Să colaboreze pentru ca Economia socială să fie percepută de drept ca agent social în dialogurile pe
teme sociale şi civile europene, şi nu doar de către Instituţiile naţionale ci şi de către Instituţiile
Europene.
Să coordoneze acţiunea membrilor Reţelei la Forumurile sociale europene şi să adopte decizii privind
economia socială
- Să conceapă strategii pentru apropierea şi contactele cu principalele instituţii comunitare (Consiliul,
Parlamentul, Comisia, Comitetul Economic şi Social, Comitetul Regiunilor, etc.), pentru a face cunoscute
şi a apăra interesele economiei sociale din Sudul Europei.
- Să faciliteze schimbul de experienţă şi de informaţii între membrii Reţelei.
- Să coordoneze şi să promoveze proiecte, studii, seminarii şi evenimente, vizând o mai bună cunoaştere
a economiei sociale de către Administraţiile naţionale şi comunitare şi de către societate în general.
- Să conceapă strategii pentru a difuza şi a apăra în rândul statelor membre ale Uniunii Europene
conceptele eonomiei sociale pornind de la realizările organizaţiilor economiei sociale din Sudul Europei.
- Să promoveze internaţionalizarea întreprinderilor de economie socială, încurajând stabilirea de acorduri
de cooperare transnaţională între astfel de întreprinderi din ţările participante.
- Să contribuie la dialogul, schimbul de experienţă şi canalizarea resurselor între organizaţiile economiei
sociale din Sudul Europei şi cele din Sudul Bazinului Mediteranean.
- Să conceapă şi să pună în practică proiecte de cooperare transnaţionale pentru dezvoltarea
întreprinderilor economiei sociale din Bazinul mediteranean, ţinând cont de stabilirea unei zone de liber
schimb în regiune.
Forumuri sociale locale şi mondiale
Ideea unui Forum Social Mondial a apărut prin 1998, în Brazilia, ca replică la Forumul economic mondial de la
Davos, care se organizează începând din 1971 şi care este considerat drept un important loc de exprimare a
partizanilor economiei neo-liberale din intreaga lume.
Conform Cartei principiilor de la Porto Alegre, Forumul social mondial este « un spaţiu de intâlnire deschis
vizând aprofundarea, reflecţia, dezbaterea democratică a ideilor, formularea de propuneri, schimbul liber de
experienţă, şi articularea în vederea acţiunii a unor instanţe şi mişcări ale societăţii civile care se opun
neoliberalismului şi dominaţiei lumii de către capital şi a oricărei forme de imperialism şi care se angajează să
construiască o societate planetară axată pe fiinţa umană »
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Carlos Lozano, secretar al Retelei Euro-Mediteraneene a Economiei Sociale, raport din 22.05.2003
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Patru principii esenţiale pot fi extrase din această Cartă a Forumului social mondial şi pot fi aplicate tuturor
forumurilor locale sau regionale înscrise în acest proces :
- facilitarea întâlnirilor şi dezbaterilor fără o luare de poziţie a Forumului
- incubaţia unor dinamici sociale
- pluralismul şi diversitatea
- independenţa faţă de mişcările politice şi de instituţiile publice
Prima ediţie a unui Forum Social Mondial s-a derulat în perioada 25-30 ianuarie 2001 la Porto Alegre – Brazilia
şi a reunit aproximativ 20 000 de persoane din 117 ţări. Un număr de 104 conferenţiari au acoperit cele 4 axe
tematice :
1 – Producţia de bogăţie şi reproducţia socială ;
2 – Accesul la bogăţii şi la durabilitate ;
3 – Afirmarea societăţii civile şi a spaţiilor de dezbatere publică ;
4 – Puterea politică şi etica în noua societate. Peste 420 de ateliere au servit ca spaţii de intâlnire şi
dezbateri.
Forumul Social Mondial din 2002 a avut loc tot la Porto Alegre în perioada 31 ianuarie – 05 februarie, în
prezenţa a 12 274 delegaţi din 123 de ţări. Axele tematice au fost aceleaşi. Una dintre propunerile FSM din 2002
a fost aceea de a se organiza un Forum social mondial în fiecare an în aceeaşi perioadă cu Forumul de la
Davos precum şi de a se organiza concomitent forumuri regionale.
Forumul social mondial din 2003 a fost organizat tot la Porto Alegre având un număr de 20 700 de
participanţi din 130 de ţări. Dezbaterile au fost orientate pe cinci mari teme :
1 – Democraţia şi dezvoltarea durabilă (sustenabilă) ;
2 – Principiile şi valorile în drepturile omului, diversitatea şi egalitatea ;
3 – Puterea politică, societatea civilă şi democraţia ;
4 – Organizarea democratică la scară mondială şi lupta contra militarizării ;
5 –Mass media, cultura şi alternativele la globalizarea hegemonică dusă de multinaţionale.
A patra ediţie a Forumului social mondial a avut loc la Mumbai – India, intre 16 şi 21 ianuarie 2004.
Forumul social mondial din anul 2005 a avut loc la Porto Alegre în perioada 26 – 31 ianuarie şi a numărat 155
000 de participanţi din 151 de ţări şi au acoperit 11 spaţii tematice. Au participat aproximativ 6870 de organizaţii,
iar cele mai mari delegaţii au fost din Brazilia, Argentina, SUA, Uruguay şi Franţa.
Tema centrală a ediţiei 2005 a fost « Solidaritate Economie » - teoria şi practica economiilor suverane pentru
oameni şi cu oameni, incluzând peste 90 de dezbateri şi ateliere.
După primul Forum social mondial din 2001, care a demonstrat forţa mişcării altermondialiste a fost declanşat un
proces de multiplicare tradus prin organizarea unui Forum social african în Mali (ianuarie 2002), apoi altul în
Etiopia în ianuarie 2003. în paralel în ianuarie 2003 India găzduieşte primul Forum social asiatic. în ianuarie
2002 şi ianuarie 2003 s-au ţinut în Brazilia, la Belem, primele două Forumuri panamazonice.
În Europa primul Forum social european a fost organizat la Florenţa în noiembrie 2002, iar cel de-al doilea s-a
ţinut în noiembrie 2003 în Franţa, la Paris, Saint-Denis şi Ivry. Cel de-al treilea Forum social european a fost
organizat la Londra în perioada 14 – 17 octombrie 2004.
Aceste Forumuri au stimulat dezvoltarea de Forumuri sociale la nivel naţional într-un număr de 30 de ţări de pe
diferite continente.
În Franţa s-a dezvoltat în continuare o adevarată dinamică a organizării de Forumuri sociale la nivel regional,
departamental şi local. Astfel în martie 2003 au fost înregistrate peste 50 de forumuri sociale locale.
Forumurile sociale au vocaţia de a contribui la imaginarea unor noi câmpuri de acţiune. O altfel de lume este
posibilă şi asta la toate nivelele : mondial, european, regional sau local.
2.3 Experienţa franceză în domeniul economiei solidare
În Franţa, obiectivele şi etica structurilor şi întreprinderilor care ţin de economia solidară sunt prevăzute într-o
8
cartă din care vom extrage câteva puncte principale :
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1. Întreprinderile economiei solidare funcţionează în mod democratic. Ele sunt constituite din societari care sunt
solidari şi egali în drepturi şi îndatoriri.
2. Societarii, consumatori sau producători, se angajează în mod liber în funcţie de formele de acţiune alese
(cooperative, societăţi de ajutor reciproc, asociaţii) să îşi asume responsabilităţile care le revin în calitate de
membri.
3. Toţi societarii fiind în aceeaşi măsură proprietari ai mijloacelor de producţie, se străduiesc să creeze în
relaţiile sociale interne noi legături prin acţiuni de formare şi informare.
4. Organizaţiile îşi afirmă dreptul de dezvoltare în respectul unei totale libertăţi de acţiune.
5. Organizaţiile se înscriu într-un regim special de însuşire, de distribuire sau de repartizare a câştigurilor.
Excedentele exerciţiului financiar nu pot fi utilizate decât pentru creştere şi pentru a oferi servicii cât mai bune
societarilor, aceştia fiind singurii care asigură controlul.
6. Organizaţiile se străduiesc să participe la dezvoltarea armonioasă a societăţii din perspectiva unei atitudini
individuale şi colective.
7. Întreprinderile economiei solidare proclamă că finalitatea lor este serviciul adus oamenilor.

Principalele structuri juridice care participă la economia solidară în Franţa pot fi descrise după cum urmează :
Societăţile cooperatiste de producţie (SCOP)
Acestea sunt societăţi comerciale cu răspundere limitată sau pe acţiuni. La această bază juridică se adaugă
legea cooperativelor şi dispoziţiile proprii acestor societăţi. Spiritul SCOP se concretizează prin câteva
particularităţi:
- salariaţii deţin capitalul majoritar, cel putin 65% dintre acţionari trebuie să deţină cel puţin 51% din
capital.
- profiturile constituie rezerve astfel încât să permită continuarea activităţii şi rămân în proprietatea
colectivului întreprinderii.
- Salariaţii aduc o parte din capital şi la plecare acesta le va fi restituit fără plus-valoare.
- În cadrul Adunărilor Generale se respectă principiul « o persoană, un vot », indiferent de funcţie.
Aceste întreprinderi au avantajul de a fi scutite de taxa profesională. Pe de altă parte ele pot beneficia de ajutor
financiar de la administraţia publică.
Societăţile cooperatiste de interes colectiv (SCIC)
Acest tip de societăţi a apărut în anul 2001 printr-o lege care vizează crearea unei noi forme de întreprindere
cooperatistă. Ideea este a unei întreprinderi cu scop social care combină finalitatea şi utilitatea socială precum şi
resursele. Principalele caracteristici ale unei astfel de societăţi sunt:
- Investiţiile şi funcţionarea sunt subvenţionate de colectivităţile teritoriale, iar conducerea este asigurată
în acelaşi timp de beneficiari, benevoli, salariaţi şi terţi.
- Purtătorii proiectului sunt « întreprinzători cooperatişti » iar principalii asociaţi sunt salariaţii, beneficiarii
şi diverşi parteneri.
- Ele se constitue cu capital limitat, sau pe acţiuni şi au ca obiect producerea şi furnizarea de bunuri şi
servicii de interes colectiv şi care au un caracter de utilitate socială.
- Ele plătesc TVA şi taxa profesională dar nu plătesc impozit pe rezervele care nu se împart.
- Pentru a avea acest statut se eliberează un agrement din partea prefecturii.
- Ele intervin în următoarele domenii: ajutor la domiciliu, inserţie prin activitate economică, animaţie socioeducativă, găzduire temporară, turism social.
Organismele de inserţie prin activităţi economice
Acestea sunt organizate după forme diferite din punct de vedere juridic:
- Asociaţii intermediare – sunt asociaţii care au ca obiect statutar de a pune la dispoziţia persoanelor,
asociaţiilor sau întreprinderilor, pentru activităţi punctuale sau de proximitate, persoane care şi-au
pierdut locul de muncă (şomeri de lungă durată, şomeri mai în vârstă de 50 de ani).
- Întreprinderile pentru inserţie profesională – sunt în acelasi timp întreprinderi economice care caută
rentabilitatea şi întreprinderi sociale, care angajează pentru o perioadă limitată de timp persoane în
dificultate de inserţie profesională. Aceşti salariaţi beneficiază de o urmărire socială, de o formare şi de
un ajutor pentru inserţie, cu ajutorul administraţiei publice şi al reţelelor locale.
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Regiile de cartier – sunt asociaţii create conform legii din 1901 care propun angajarea locuitorilor dintrun cartier pentru servicii de ameliorare şi de întreţinere a cadrului lor de viaţă (activităţi de menaj,
intreţinerea spaţiilor verzi, lucrări de renovare, servicii de mediere, etc.)

Comerţul echitabil
Comerţul echitabil este un « comerţ alternativ » care se referă în general la relaţiile cu ţările din Sud. Pionierii au
fost « Asociaţia de comerţ echitabil şi veridic » înfiinţată la Lyon în 1835. Principiul pe care se bazează este
« Schimb şi nu asistenţă », şi este fondat pe noţiunea de « demnitate » : pentru un articol fabricat în Sud
consumatorul din Nord plăteşte un preţ corespunzător unei remuneraţii decente pentru producător.
Produsele sunt cumpărate pe cât posibil direct de la producător. Preţul de cumpărare este fixat în funcţie de
costul materiilor prime, de producţie, de timpul şi energia investite pentru fabricare. Acest preţ trebuie să-i
asigure producătorului un nivel de viaţă decent, iar colaborarea cu producătorii este menţinută pe timp
îndelungat.
Există întreprinderi specializate în comerţ echitabil în Nord care sunt în alianţă cu asociaţii, precum Agronomes
et Vétérinaires sans frontières, care sprijină în Sud organizarea unor grupuri de mici producători. Produsele care
fac obiectul acestui tip de comerţ sunt de obicei : cafea, cacao, zahăr, vanilie, condimente, mango,
medicamente din plante medicinale, etc.
În 1964 are loc prima conferintă a Naţiunilor Unite asupra Comerţului şi Dezvoltării (CNUCED) la care ţările din
Sud insistă asupra necesităţii unor schimburi juste.
O federaţie internaţională pentru comerţ alternativ (IFAT) regrupează peste 220 de organizaţii de comerţ
echitabil în 59 de ţări dintre care 65% vin din emisfera sudică. De acest tip de comerţ beneficiază peste 5
9
milioane de persoane în lume.
Insvestiţiile etice şi « finanţele solidare »
Investiţia etică este investiţia financiară într-un proiect care nu este doar rentabil, dar şi social şi de mediu. Se
întâlnesc aici finanţări alternative ca :
CIGALES (Clubs d’Investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l’Epargne Solidaire) - sunt
cluburi de investitori formate din 5 - 20 de persoane, care constituie structuri de capital de risc solidar.
Ele mobilizează economiile membrilor « les cigaliers » pe care le pun la dispoziţia micilor întreprinderi
sau asociaţii care prezintă un proiect de utilitate socială. Un astfel de club are o durată de viaţă de 5 ani
care poate fi prelungită o singură dată. La desfiinţarea clubului portofoliul este lichidat prin vânzarea de
părţi proporţional cu aportul adus de membri. Această formă de împrumut presupune, pe lângă riscul în
ce priveşte capitalul, şi o implicare personală în susţinerea proiectelor, în special prin consiliere.
Federaţia CIGALES s-a asociat în noiembrie 1998 cu alţi patru parteneri europeni care au experienţă
vastă în privinţa capitalului solidar : Crédal (Belgia), Ekoinvest (Suedia), Open University (Anglia) şi
CFDT (Franţa).
- FINASOL – Asociaţia pentru Finanţare solidară - arată în analizele sale că suma colectată prin această
economisire solidară este de aproximativ un million de euro pe an. Utilizarea acestei forme de ajutor de
către finanţatorii solidari, membrii FINASOL a permis până în 1997 crearea a peste 20000 de locuri de
muncă, împrumut pentru peste 4000 de întreprinderi în Franţa şi peste 25000 de locuri de muncă
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suplimentare în ţările în curs de dezvoltare .
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Philippe Callé arată că unele asociaţii franceze din domeniul economiei sociale şi solidare au devenit
adevărate instituţii, ale căror realizări nu mai sunt îndreptate doar către membrii lor, şi atunci poate că ar trebui
înfiinţate structuri juridice adaptate, al căror statut de reale întreprinderi să arate o apartenenţă clară la
economia socială.
Se poate spune, referindu-ne la modelul francez, că supleţea deosebită a legii asociaţiilor din 1901 a permis
coexistenţa unor forme de organizare foarte diverse. Câmpul economiei sociale şi solidare nu este de loc limitat
la doar câteva sectoare de activitate. Putem găsi întreprinderi ale economiei sociale şi solidare în construcţii,
electricitate, horticultură, reciclarea materialelor, cinema, serviciile de proximitate, produsele biologice, etc.
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Cu toate acestea în prezent se pune problema limitelor pe care le are sectorul asociativ care, intercalat între
societăţi comerciale şi Stat, are tendinţa de a devia spre una sau alta din formele de servicii.
La începutul anului 2003, în Franţa, un Grup de cercetare pentru un sisistem societal (GRESSO) iniţiază un
proiect politic numit Societalism, cu varianta sa economică şi monetară Ecosocietalismul. Societalismul
presupune o organizare socială post-capitalism care poate fi instituţionalizată pe cale democratică. Societalismul
se legitimează prin necesitatea unei schimbări de paradigmă pentru a supravieţui exceselor liberalismului.
Societalismul a devenit o mişcare cetăţenească care preconizeazaă în esenţă instaurarea unui sistem economic
(Ecosocietalismul) şi politic bazat pe :
- drepturile omului şi respectul mediului înconjurător, reînsuşirea de către colectivitate a monedei create,
gestiunea la scară planetară a resurselor epuizabile sau necesare vieţii,
- repartizarea bogăţiilor colective naţionale create sub formă de dividende şi distribuirea lor în mod
echitabil fiecărui cetăţean,
- democraţia participativă locală şi regională într-un cadru de subsidiaritate.
Ecosocietalismul propune o alternativă economică post-liberală, fară sistemele financiare, bancare şi bursiere
actuale. El propune repartizarea echitabilă a puterii de cumpărare individuale, emite monedă în funcţie de
bunurile şi serviciile produse şi recuperează moneda imediat după utilizarea sa.
Ecosocietalismul reprezintă teoria unui sistem economic şi monetar fără capital financiar şi fără dobândă, fără
proprietate privată a mijloacelor de producţie, fără însuşirea privată a bunurilor comune. Această teorie vrea să
demonstreze că nu este nevoie de capital pentru a produce şi că moneda nu mai trebuie să fie cumpărată ci
trebuie să corespundă în orice moment producţiei existente. Moneda pusă în circulaţie cu ocazia producerii de
bunuri sau servicii este distrusă odată cu utilizarea sa. Tot ce contează este munca depusă, cea a oamenilor, a
maşinilor, sau a roboţilor.
Veniturile persoanelor se compun dintr-un venit social egalitar la care se adaugă un venit în urma activităţii
depuse, stabilit în funcţie de efectul societal al acestei activităţi. Noţiunea de PIB nu mai are sens ca indice al
bogăţiei. Un astfel de sistem va simplifica considerabil structurile monetare şi administrative preconizând un
singur impozit sau taxă.
Iniţiatorii acestui sistem apreciază că el poate reprezenta o alternativă la sistemul capitalist liberal fără a avea
cusururile sistemelor de stat centralizate.

CAPITOLUL III.

Concluzii

Economia solidară, o componentă centrală a societăţii civile, asigură pluralismul, participarea, democraţia,
solidaritatea şi îmbină aceste lucruri cu eficienţa economică şi cu capacitatea de adaptare rapidă la schimbările
de mediu.
Prin elementele sale esenţiale, economia socială şi solidară realizează o serie de funcţii importante :
- Generează locuri de muncă cu un înalt grad de complexitate ;
- Îmbunătăţeşte calitatea vieţii ;
- Joacă un rol important în dezvoltarea locală şi în consolidarea coeziunii sociale ;
- Îşi asumă o responsabilitate socială ;
- Contribuie la stabilitate şi la pluralism în economiile de piaţă liberă ;
- Promovează priorităţile şi obiectivele strategice ale Uniunii Europene : coeziunea socială, angajarea
forţei de muncă disponibile, lupta împotriva sărăciei şi excluderii, dezvoltarea durabilă.
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Richard Sennett observă că, dacă în anii 70 organizarea muncii era marcată de gândirea fordistă, conform
căreia întreprinderile erau foarte ierarhizate, munca fiecărui angajat fiind foarte precis definită, în ultima vreme
organizarea întreprinderilor a devenit mai flexibilă, ierarhia mai puţin clară, iar sarcinile de serviciu nu mai sunt
aşa de clar definite. În plan personal se remarcă cum « carierele » cedează din ce în ce mai mult locul unor
succesiuni de « job-uri ».
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În Marea Britanie de exemplu se estimează că un tânar diplomat va schimba de 10 ori locul de muncă şi de 3 ori
meseria, pe timpul vieţii sale profesionale. Salariaţii sunt din ce în ce mai flexibili, munca lor se schimbă în mod
constant, ceea ce nu poate rămâne fără consecinţe.
Într-un alt registru, Roger Sue13 consideră că timpul de lucru ar trebui să îndeplinească astăzi acelaşi rol pe care
îl avea în evul-mediu timpul religios : de a crea liant social, de a organiza producţia şi societatea şi de a da un
sens viitorului.
Se pare însă că în zilele noastre munca nu este în măsură să creeze liant social pentru că ea se desfăşoară din
ce în ce mai des în mod individual. De asemenea se observă că astăzi nu munca, ci capitalul şi formarea
personală sunt principalii factori de producţie ai societăţilor dezvoltate.
S-a confundat mult timp munca cu spiritul cetăţenesc iar cum munca suferă un proces de dezagregare, spiritul
cetăţenesc face şi ea acelaşi lucru antrenând în acest proces organizaţiile şi valorile pe care se sprijină
societatea (familie, sentiment de apartenenţă, etc.).
Pentru a rezolva această problemă Roger Sue propune următoarea cale : întrucât problemele societăţii provin
din dezagregarea liantului social, trebuie să căutăm să refondăm acest liant. Raporturile dintre noi, care până
acum erau foarte formale – lucru dovedit de multitudinea de contracte din societate (contract de muncă, de
căsătorie, etc.) – vor trebui să capete un caracter asociativ, adică egalitar şi bazat pe afinităţi.
Roger Sue afirmă că societatea nu ar mai trebui să se sprijine pe contract ci pe asociere şi pe participare,
valorile fundamentale ale democratiei. El consideră că trebuie să ne gândim încă de pe acum la mijloacele de a
pune bazele unei societăţi « asociationiste ».
A alege o întreprindere sau un proiect de economie socială şi solidară este mai întâi de toate o chestiune de
aderare la criteriile etice şi sociale promovate de acest sector.
Aceste criterii sunt îndeplinite doar de o economie a utilului care, identificând efectele perverse ale societăţii de
consum (risipirea resurselor planetare şi crearea de nevoi artificiale), încearcă să iasă din cercul vicios
« randament – profit – supraproducţie – risipă ». Această economie a utilului încearcă să schimbe mentalităţile,
promovând un nou tip de umanism în întreprinderi şi, în acelasi timp, să orienteze axele economiei mondiale
spre o repartizare mai corectă a bunurilor.

CAPITOLUL IV.

Propuneri şi recomandări

Întrucât a face parte din economia socială şi solidară este mai ales o chestiune de finalitate şi de mod de
organizare, şi mai puţin de tip de activitate, este esenţial ca aceste noţiuni să facă parte din cultura economică a
tuturor conducătorilor de activităţi economice, precum şi a oamenilor politici, indiferent de nivelul pe care se află.
Cu siguranţă un astfel de orizont va oferi o paletă mai largă de moduri de a întreprinde şi o serie de soluţii locale
la problemele comunităţilor.
Este de dorit ca o structură asociativă, care poartă un proiect al cetăţenilor, să poată avea un prim salariat care
să ordoneze şi să structureze iniţiativele într-o formă convingătoare pentru partenerii sociali. Aceasta presupune
a avea o viziune asupra viitorului şi un ajutor din partea statului pentru pornire, presupune a imagina cum poate
proiectul să se perenizeze, să se profesionalizeze. Asociaţiile sunt, prin chiar definiţia lor, instrumentele de
detecţie cele mai indicate pentru a furniza cu fidelitate ultimile noutăţi din societatea civilă.
Mecanismul ar trebui să funcţioneze în felul următor : Dacă Statul nu aduce soluţii la o problemă nouă, cetăţenii
crează un proiect care devine un răspuns la aceasta. Apoi Statul reintegrează acest proiect creând un
parteneriat.
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Ar trebui chiar, aşa cum propune Jacqueline Lortois, ca inovaţiile sociale, cele care produc transformarea
societăţii, să fie considerate în acelaşi mod ca şi inovaţiile tehnologice.
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Dacă există suficientă voinţă din partea societăţii civile şi suficientă deschidere din partea autorităţii publice, se
pot concretiza o serie de iniţiative menite să ducă la sporirea culturii economice, de ambele părţi, prin luarea în
considerare şi a « celui de-al treilea sector ». Căteva dintre aceste initiative vor fi sugerate în continuare :
Studierea în cadrul cursurilor universitare a unor capitole referitoare la economia solidară va crea posibilitatea
de a imagina şi alte moduri de a întreprinde, de a crea valoare în societate. Cu imaginaţia, inventivitatea şi
altruismul proprii vârstei, o parte din aceşti tineri vor identifica în filonul de inventivitate al societăţii româneşti
soluţii de dezvoltare şi convieţuire economică surprinzătoare. Aceasta cu atât mai mult cu cât se vor afla în
postura de a reproiecta o societate pentru ei înşişi.
Organizarea unor sesiuni de formare cu aleşii locali va fi ocazia a-i sensibiliza faţă de propunerile asociaţiilor
cetăţeneşti purtătoare de proiecte de economie solidară, cel puţin în aceeaşi măsură în care sunt sensibilizaţi de
propunerile unor investitori care duc fie la defrişarea pădurilor din jurul comunelor, fie la industrializarea
meşteşugurilor şi a produselor acestora.
Organizarea de sesiuni de formare pentru cetăţeni, fără a se ocoli mediul rural, va prezenta acest câmp de
acţiune economică, neexploatat încă, potenţial furnizor de soluţii pentru numeroase necesităţi punctuale.
Odată cu dezvoltarea mediului asociativ românesc, când această idee nu va părea exagerată, este de dorit
crearea, cu precădere în mediul rural, a unor aşa numite Consilii cetăţeneşti, sub formă de asociaţii apolitice,
având un dublu rol :
- De a populariza, analiza şi dezbate în comunitate deciziile Consiliului Local, şi de a emite un aviz
consultativ sau o luare de poziţie în ceea ce priveşte subiectele supuse deciziilor. Printr-un astfel de
demers se pot evita efectele, ireversibile uneori, rezultate în urma unor hotărâri insuficient documentate
sau excesiv influienţate de unele interese înguste.
- De a promova un dialog regulat între Consiliul Local şi cetăţeni, ocazie cu care se pot analiza iniţiativele
unor asociaţii locale şi se pot prezenta aleşilor informări utile în luarea unor decizii. Un astfel de Consiliu
cetăţenesc poate sensibiliza puterea locală să sprijine mici proiecte de economie solidară care pot
constitui soluţia unor probleme comunitare.
Se poate imagina crearea unui birou în cadrul Consilului Judetean, cu rolul de interlocutor al asociaţiilor
iniţiatoare ale unor proiecte de economie solidară, birou care să analizeze oportunitatea implicării administraţiei
locale sau judetene şi să emită avize şi orientări pentru Consiliile respective.
Organizarea unui Forum al actorilor economiei solidare şi al partenerilor acestora, chiar dacă nu va fi în
măsură să găsească soluţii pe loc, va furniza informaţii şi argumente pentru o reflecţie aprofundată în rândul
societăţii civile, al puterilor locale şi al factorilor din economie. Un astfel de forum poate reuni :
- Asociaţii cetăţeneşti care au iniţiat activităţi de economie solidară şi care vor prezenta reuşitele,
problemele şi proiectele lor,
Asociaţii sau persoane fiizice potenţiali beneficiari ai unor proiecte de economie solidară,
- Cadre didactice din învaţământul superior economic, politic, sociologic, etc..
- Actori şi teoreticieni ai economiei solidare din străinatate,
- Reprezentanţi ai colectivităţilor teritoriale membrii în comisiile economice,
- Reprezentanţi ai puterii de la orice nivel.
Am făcut aceste consideraţii şi propuneri cu convingerea că orice efort de a ne schimba din când în
când paradigmele, chair şi asupra a ceea ce pare a fi «realităţi evidente», nu rămâne niciodată nerăsplătit.
George-Bernard Shaw spunea că oamenii se împart în două categorii: cei care privesc lumea aşa cum
este ea şi se întreabă : de ce?, şi cei care îşi imaginează lumea aşa cum ar trebui să fie şi îşi spun : de ce nu ?
Organizatia la care lucrez va continua să susţină şi să popularizeze, prin acţiuni proprii şi prin coperarea
franco-română pe care o poartă, principiile economiei solidare, în special în reţeaua de asociaţii pe care o
federează şi în domeniile de concretizare a misiunii sale de mediator de cooperare.
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