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ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN U.E. Analize și tendințe 

 

Fenomenul economiei sociale este larg răspândit și în evidentă extindere la nivelul Uniunii 
Europene. Cu toate acestea, termenul de economie socială, precum și conceptul științific la 
care face referire, nu sunt fără echivoc în toate țările U.E. și, de obicei, coexistă cu alți termeni 
și alte concepte similare. 

Chiar dacă am presupune că ideile asociate cu economia socială și condițiile naționale diferă 
semnificativ și nu pot fi comparate, datele obținute în munca de teren (sondaje de opinie la 
nivelul U.E.) fac posibilă împărțirea țărilor în trei grupe. La baza diferențierii stă gradul de  
recunoaștere a conceptului de economie social la nivelul populaţiei. Rezultă următoarele 
categorii de state: 

 



 
 

 țări în care conceptul de economie socială este larg răspîndit. În Spania, Franţa, 
Portugalia, Belgia, Irlanda și Grecia, conceptul de economie socială se bucură de cea 
mai mare recunoaştere din partea autorităţilor publice, dar și în lumea academică şi 
ştiinţifică. Se evidențiază două state: Franţa - este locul de naştere al acestui concept -, 
şi Spania - în 2011 a aprobat prima lege națională din Europa referitoare la economia 
socială; 

 ţări în care conceptul de economie socială se bucură de un nivel moderat de acceptare. 
Aici sunt incluse Italia, Cipru, Danemarca, Finlanda, Luxemburg, Suedia, Letonia, Malta, 
Polonia, Bulgaria şi Islanda. În aceste state, conceptul de economie socială coexistă 
alături de alte concepte, precum sectorul non-profit, sectorul de voluntariat şi 
întreprinderile sociale. În Marea Britanie, nivelul redus de conștientizare a economiei 
sociale contrastează cu politica guvernului de sprijin pentru întreprinderile sociale. 

 ţări în care conceptul de economie socială este puțin sau deloc cunoscut - Austria, 
Cehia, Estonia, Germania, Ungaria, Lituania, Olanda, Slovacia, România, Croaţia și 
Slovenia. Se observă un grup care cuprinde în principal ţările germanice, precum și cele 
care au aderat de curând la Uniunea Europeană. 

 

În Finlanda, Olanda, Suedia, Italia şi Polonia conceptul de întreprindere social tinde să ajungă la 
nivelul țărilor din prima categoriei (larg răspândit). Aceasta deoarece Finlanda a adoptat o lege 
a întreprinderilor sociale în 2003, Italia a făcut asta în 2005, iar un proiect similar a fost  elaborat 
și în Țările de Jos. În plus, pe lângă conceptele de economie socială, sector non-profit și 
întreprindere socială, alte noţiuni sunt larg acceptate și coexistă în mai multe țări europene. În 
state precum Marea Britanie, Danemarca, Malta și Slovenia, conceptele de voluntariat şi 



 
 
organizaţie non-guvernamentală, mai strâns legate de ideea organizaţiilor non-profit, par să se 
bucure de o mare recunoaştere ştiinţifică, socială şi politică. În țările francofone, concepte de 
solidaritate economică şi economie socială sunt de asemenea recunoscute, în timp ce ideea 
unei gemeinwirtschaft (economie de interes general) este cunoscută în țările germanice 
(Germania şi Austria). 

Organizaţiile sociale manifestă o tendință naturală de a forma grupuri bazate pe interese și 
afinităţi commune, economice şi politice. Unele dintre aceste grupuri de afaceri construite în 
interesul competitivităţii sunt veritabile corporații europene. De asemenea, au fost create grupuri 
și în sfera politică, în ceea ce unii au numit „societatea civilă europeană” a economiei sociale. 
Acest proces vizibil la nivelul U.E. a apărut și urmare a rolului istoric jucat de economia socială 
în diferitele politici naționale. Schimbarea a fost evidentă începând cu anul în care s-a semnat 
Tratatul de la Roma (1957), când s-a înființat Eurocoop (organizaţia care reprezintă 
consumatorii cooperativelor din Europa). Astăzi, organizațiile europene care reprezintă 
economia socială sunt: 

 

 

 Cooperativele de familie 
o EUROCOOP (Comunitatea Europeană a Consumatorilor de Cooperativă); 
o CECODHAS (Comitetul European de Legătură pentru Locuințe Sociale); 
o CECOP (Confederaţia Europeană a Muncitorilor din Cooperative, Cooperativele 

Sociale şi Întreprinderile Participative); 
o COGECA (Confederația Generală a Cooperativelor Agricole); 



 
 

o GEBC (Cooperativa Bancară a Grupului European); 
o UEPS (Uniunea Europeană a Farmaciilor Sociale). 

Cooperativele Europene este organizațiacare adună sub aceeași „umbrelă” toate aceste grupuri 
reprezentative pentru cooperativele din Uniunea Europeană. 

 Societăţile mutuale familiale 
o AIM (Asociaţia Internaţională a Societăţilor Mutuale); 
o AMICE (Asociaţia Asigurătorilor şi a Asigurărilor Reciprocea Cooperativelor din 

Europa). 
 

 
 

 Asociațiile familiale și organizațiile de acțiune socială 
o CEDAG (Consiliul European al Asociaţiilor de Interes General); 
o EFC (Centru Fundației Europene); 
o Platforma Europeană a ONG-urilor sociale. 

 Platformele pentru întreprinderi sociale 
o CEFEC (Întreprinderi sociale europene, Confederația Europeană de Firme 

Sociale, Cooperativele sociale de Ocuparea forţei de muncă). 

Cele mai multe dintre aceste organizaţii de reprezentare la nivel european sunt la rândul lor 
membre ale economiei sociale europene, Conferinţa Europeană privind cooperativele, diverse 
societăţi mutuale, asociaţii şi fundaţii. Această platformă a fost înfiinţată în noiembrie 2000, sub 
numele de PAC-CMAF. 



 
 
O recentă analiză cerută de Comitetul Economic și Social European arată că economia socială, 
cu mici excepții, este relativ puțin dezvoltată/ înțeleasă în cele mai noi state membre ale Uniunii 
Europene. Pentru a se dezvolta şi a deveni un pivot important, economia socială din aceste țări 
trebuie să ajungă cel puțin la același nivel cu al vecinilor din U.E. Statistica primită de Comitetul 
Economic și Social European indică diferențe mari între statele Uniunii. Analiza lor, în parte, 
reliefează cel mai bine progresele, dar și deficiențele existente. 

1. Austria                 

Capitală: Viena 

Populație: 8,3 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 39.021 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 72,3% 

Salariul minim pe economie: 2.114 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Bănci cooperatiste: 37.083 locuri de muncă, 2,37 milioane membri, 620 

întreprinderi sociale; 
o Cooperative agricole: 15.800 locuri de muncă, 185.000 membri, 1.047 

întreprinderi sociale; 
o Corporații imobiliare (housing cooperatives): 4.406 locuri de muncă, 460.000 

membri, 99 întreprinderi sociale; 
o Cooperative de servicii de bază: 4.260 locuri de muncă, 22.000 membri, 76 de 

întreprinderi sociale; 
o Alte cooperative: 450 locuri de muncă, 18 întreprinderi sociale. 

 Societăți mutuale și alte forme similare acceptate: 
o Societăți mutuale de asigurare: 1.416 locuri de muncă, 59 de societăți. 

 Asociații și alte forme similare acceptate: 
o Asociații sanitare și sociale: 99.600 locuri de muncă; 
o Asociații sportive și culturale: 6.700 locuri de muncp; 
o Alte asociații: 63.000 locuri de muncă. 



 
 
În total, Austria are o economie socială bazată pe aproximativ 118.000 întreprinderi sociale, 
care asigură peste 230.000 de locuri de muncă pentru 7,5 milioane de voluntari. 

2. Belgia     

Capitală: Bruxelles 

Populație: 10,7 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 36.292 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 61,8% 

Salariul minim pe economie: 1.501 euro 

 Cooperative: 14.000 locuri de muncă, 2,67 milioane membri, 166 întreprinderi sociale; 
 Societăți mutuale: 12.000 locuri de muncă, 26 societăți mutuale; 
 Asociații și fundații: 436.000 locuri de muncă, 18.400 asociații și fundații. 

În Belgia, economia socială înseamnăcu 18.650 societăți, la care sunt peste 460.000 de locuri 
de muncă pentru aproape 3 milioane de voluntari. 

3. Bulgaria   

Capitală: Sofia 



 
 
Populație: 7,6 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 5.856 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 59,5% 

Salariul minim pe economie: 173 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative de consum: 10.300 locuri de muncă, 826 întreprinderi sociale, 

155.000 membri; 
o Cooperative meșteșugărești: 15.000 locuri de muncă, 235 întreprinderi sociale, 

20.000 membri; 
o Cooperative agricole: 16.000 locuri de muncă, 940 întreprinderi sociale, 240.000 

membri; 
o Cooperative de credit: 16 întreprinderi sociale, 10.000 membri. 

 Societăți mutuale: 11 societăți mutuale, 12.500 membri. 
 Asociații și fundații: 80.000 locuri de muncă, 22.300 asociații și fundații, 1,5 milioane 

membri. 

Economia socială în Bulgaria înseamnă: 121.000 locuri de muncă, 24.000 întreprinderi sociale 
și 1,85 milioane membri. 

4. Cipru     

Capitală: Nicosia 

Populație: 800.000 locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 20.268 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 61,7% 

Salariul minim pe economie: 1.833 euro 



 
 

 Cooperative: 5.000 locuri de muncă, 1,28 milioane membri, 620 întreprinderi sociale; 
 Societăți mutuale: nu există; 
 Asociații și fundații: 3.500 asociații și fundații. 

În Cipru, economia socială nu este extrem de dezvoltată, ea însumând puțin peste 3.500 de 
întreprinderi sociale, cu 1,28 milioane membri și maximum 5000 de locuri de muncă. 

5. Cehia      

Capitală: Praga 

Populație: 10,5 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 15.140 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 67,7% 

Salariul minim pe economie: 310 euro 

 Cooperative: 58.000 locuri de muncă, 760.000 membri, 3.100 întreprinderi sociale; 
 Societăți mutuale: 7 societăți, 5.700 locuri de muncă; 
 Asociații și fundații: 97.000 locuri de muncă, 99.000 de asociații și fundații. 

Stat relative mic, Cehia numără peste 100.000 de întreprinderi sociale, cu 160.000 locuri de 
muncă și mai puțin de un milion de voluntari. 

 

 



 
 

6. Croatia     

Capitală: Zagreb 

Populație: 4,4 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 10.861 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 49,2% 

Salariul minim pe economie: 398 euro 

 Cooperative: 3.565 locuri de muncă, 23.000 membri, 1.125 întreprinderi sociale; 
 Societăți mutuale: 1.565 locuri de muncă, 5 societăți mutuale; 
 Asociații și fundații: 3.950 locuri de muncă. 

7. Danemarca      

Capitală: Copenhaga 

Populație: 5,5 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 47.277 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 72,5% 



 
 
Salariul minim pe economie: 3.113 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative de consum: 19.000 locuri de muncă, 380 cooperative, 1,70 milioane 

membri; 
o Cooperative agricole: 35.000 locuri de muncă, 11 cooperative, 99.000 membri; 
o Bănci cooperatiste: 700 locuri de muncă, 20 bănci cooperatiste, 70.000 membri; 
o Cooperative industriale: 16.000 locuri de muncă, 110 cooperative, 5.000 membri. 

 Societăți mutuale: 53 societăți mutuale, 4.700 locuri de muncă. 
 Asociații și fundații: 120.000 locuri de muncă, 13.000 asociații și fundații. 

Danemarca are o economie socială cu peste 13.000 de întreprinderi sociale și până în două 
milioane de voluntari (în jur de 200.000 de locuri de muncă). 

8. Estonia    

Capitală: Talinn 

Populație: 1,3 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 14.833 

Rata de ocupare a forței de muncă: 68,5% 

Salariul minim pe economie: 355 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative de consum: 5.100 locuri de muncă, 1.600 cooperative, 410.000 

membri; 
o Cooperative agricole: 3.600 locuri de muncă, 180 cooperative; 
o Corporații imobiliare (housing cooperatives): 1.200 locuri de muncă, 1.400 

corporații, 350.000 membri; 
o Cooperative meșteșugărești: 3 cooperative. 

 Societăți mutuale: nu are societăți mutuale. 
 Asociații și fundații: 28.000 locuri de muncă, 32.000 asociații și fundații. 



 
 
Estonia are o economie socială bazată pe 33.600 întreprinderi sociale, la care lucrează sub o 
jumătate de milion de voluntari. 

9. Finlanda   

Capitală: Helsinki 

Populație: 5,3 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 37.905 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 68,9% 

Salariul minim pe economie: 2.330 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative de consum: 48.000 locuri de muncă, 53 cooperative, 2,4 milioane 

membri; 
o Cooperative agricole: 33.000 locuri de muncă, 36 cooperative; 170.000 membri; 
o Bănci corporatiste: 13.200 locuri de muncă, 1,4 milioane membri, 250 bănci 

corporatiste; 
o Cooperative meșteșugărești: 1.500 locuri de muncă. 

 Societăți mutuale: 8.500 locuri de muncă, 106 societăți mutuale 
 Asociații și fundații: 85.000 locuri de muncă, 130.000 asociații și fundații. 

La fel ca Danemarca, și Finlanda are o economie social bine structurată, cu 4 milioane de 
voluntari care lucrează în 135.000 de întreprinderi sociale. 



 
 

10. Franța    

Capitală: Paris  

Populație: 64,3 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 33.250 

Rata de ocupare a forței de muncă: 64,1% 

Salariul minim pe economie: 1.445 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative de consum: 6.000 locuri de muncă, 400 cooperative; 
o Cooperative agricole: 85.000 locuri de muncă, 4.500 cooperative; 
o Bănci corporatiste: 170.000 locuri de muncă, 22 milioane membri, 16.200 bănci 

corporatiste; 
o Cooperative meșteșugărești: 30.000 locuri de muncă, 1.500 cooperative; 
o Cooperative comerciale: 90 locuri de muncă, 7.000 cooperative; 
o Cooperative de artizanat: 2.500 locuri de muncă, 270 cooperative; 
o Alte cooperative: 32.000 locuri de muncă, 2.000 cooperative. 

 Societăți mutuale și alte forme similare acceptate: 
o Societăți mutuale sanitare: 85.000 de locuri de muncă, 5.000 societăți; 
o Societăți mutuale de asigurări: 40.000 de locuri de muncă, 1.900 societăți; 
o Alte societăți mutuale: 4.800 locuri de muncă, 10 societăți. 

 Asociații și alte forme similare acceptate: 
o Asociații sanitare și sociale: 1.000.000 locuri de muncă, 40.000 asociații; 
o Asociații sportive și culturale: 115.000 locuri de muncă, 57.000 asociații; 
o Asociații educaționale: 340.000 locuri de muncă, 21.000 asociații; 
o Alte asociații: 380.000 locuri de muncă, 71.000 asociații; 
o Fundații: 67.000 locuri de muncă, 1.200 fundații. 



 
 
De departe, Franța este una dintre țările care pot fi date exemplu în ceea ce privește economia 
socială, un sector cât se poate de dezvoltat și activ: 25.000 de cooperative și 24 de milioane de 
membri, 130.000 de locuri de muncă pentru 20 de milioane de membri înscriși în societățile 
mutuale, 14 milioane de voluntari pentru 160.000 de asociații și fundații!  

11. Germania    

Capitală: Berlin 

Populație: 82 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 36.191 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 73,3% 

Salariul minim pe economie: 2.054 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative de consum: 15.000 locuri de muncă, 166 cooperative; 
o Cooperative agricole: 105.000 locuri de muncă, 3.000 cooperative; 
o Bănci corporatiste: 169.000 locuri de muncă, 1.200 bănci corporatiste; 
o Alte cooperative: 532.000 locuri de muncă, 3.400 cooperative. 

 Societăți mutuale: 87.000 de locuri de muncă, 330 de societăți 
 Asociații și fundații:  1.600.000 de locuri de muncă, 505.000 asociații și fundații, 

23.000.000 voluntari. 

La fel ca Franța, și Germania are o economie socială puternică, împărțită în peste 7.500 de 
cooperative, 330 de societăți mutuale și în jur de 505.000 de asociații și fundații. 

 

 

 



 
 

12. Grecia    

Capitală: Atena 

Populație: 11,2 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 1.485 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 49,3% 

Salariul minim pe economie: 683 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative agricole: 11.500 locuri de muncă, 6.400 cooperative, 720.000 

membri; 
o Bănci corporatiste: 1.300 locuri de muncă, 25 bănci corporatiste; 
o Cooperative farmaceutice: 1500 locuri de muncă, 40 cooperative; 
o Alte cooperative: 122.000 locuri de muncă, 750 cooperative. 

 Societăți mutuale: 1.140 de locuri de muncă, 11 de societăți, 180.000 membri 
 Asociații și fundații:  101.000 locuri de muncă, 51.000 asociații și fundații, 1.500.000 

voluntari. 

13. Ungaria     

Capitală: Budapesta 

Populație: 10 milioane locuitori 



 
 
PIB pe cap de locuitor: 10.543 

Rata de ocupare a forței de muncă: 58,4% 

Salariul minim pe economie: 328 euro 

 Cooperative: 86.000 locuri de muncă, 550.000 membri, 2.800 întreprinderi sociale; 
 Societăți mutuale: 13 societăți, 6.700 locuri de muncă; 
 Asociații și fundații: 86.000 locuri de muncă, 58.000 de asociații și fundații. 

14. Irlanda    

Capitală: Dublin 

Populație: 4,5 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 38.050 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 60,5% 

Salariul minim pe economie:1.461 euro 

 Cooperative: 43.000 locuri de muncă, 150.000 membri, 510 întreprinderi sociale; 
 Societăți mutuale: 100 societăți, 670 locuri de muncă; 
 Asociații și fundații: 55.000 locuri de muncă, 25.000 de asociații și fundații, 1,5 milioane 

voluntari. 



 
 

15. Italia     

Capitală: Roma 

Populație: 60 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 27.790 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 55,6% 

Salariul minim pe economie: 1.923 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative agricole: 64.000 locuri de muncă, 7.500 cooperative, 805.000 

membri; 
o Bănci corporatiste: 30.000 locuri de muncă, 430 bănci corporatiste, 1,1 milioane 

membri; 
o Cooperative de servicii de bază: 776.000 de locuri de muncă, 34.000 de 

cooperative; 
o Cooperative de construcții: 80.000 de locuri de muncă, 14.000 de cooperative; 
o Cooperative de consum: 104.000 locuri de muncă, 5.650 cooperative, 7,8 

milioane membri; 
o Alte cooperative: 27.000 locuri de muncă, 6.000 cooperative. 

 Societăți mutuale: nu are 
 Asociații și fundații:  1,1 milioane locuri de muncă, 26.000 asociații și fundații, 900.000 

voluntari. 

Economia socială a Italiei, bine reprezentată la nivelul cooperativelor și asociațiilor, surprinde 
prin absența societăților mutuale. 



 
 

16. Letonia   

Capitală: Riga 

Populație: 2,3 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 12.342 

Rata de ocupare a forței de muncă: 65% 

Salariul minim pe economie: 320 euro 

 Cooperative: 440 locuri de muncă, 17.000 membri, 75 cooperative; 
 Societăți mutuale: nu are 
 Asociații și fundații: nu are. 

17. Lituania    

Capitală: Vilnius 

Populație: 3,3 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 12.473 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 63,7% 



 
 
Salariul minim pe economie: 289 euro 

 Cooperative: 9.000 locuri de muncă, 222.000 membri, 490 cooperative; 
 Societăți mutuale: nu are; 
 Asociații și fundații: 22.000 de asociații și fundații. 

18. Luxemburg   

Capitală: Luxemburg 

Populație: 500.000 locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 89.235 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 65.7% 

Salariul minim pe economie: 1.921 euro 

 Cooperative: 2.000 locuri de muncă, 5.200 membri, 56 cooperative; 
 Societăți mutuale: nu are; 
 Asociații și fundații: 14.200 locuri de muncă, 670 de asociații și fundații. 

19. Malta   



 
 
Capitală: Valletta 

Populație: 400.000 locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 18.286 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 60,8% 

Salariul minim pe economie: 718 euro 

 Cooperative: 250 locuri de muncă, 5.700 membri, 60 cooperative; 
 Societăți mutuale: nu are; 
 Asociații și fundații: 1.400 locuri de muncă, 700 de asociații și fundații, 7.000 voluntari. 

20. Marea Britanie   

Capitală: Londra 

Populație: 61,7 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 31.577 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 70,8% 

Salariul minim pe economie: 1.301 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative de consum: 110.000 locuri de muncă, 24 cooperative, 9.6 milioane 

membri; 
o Cooperative agricole: 8.000 locuri de muncă, 445 cooperative; 
o Bănci corporatiste: 11.500 locuri de muncă, 1,92 milioane membri; 
o Cooperative meșteșugărești: 1.950 locuri de muncă, 540 cooperative; 
o Alte cooperative: 105.000 locuri de muncă, 3.875 cooperative 

 Societăți mutuale: 50.000 locuri de muncă, 105 societăți mutuale 



 
 

 Asociații și fundații: 1,35 milioane locuri de muncă, 870.000 asociații și fundații , 10,6 
milioane voluntari. 

Regatul Unit al Marii Britanii face parte din grupul celor mai dezvoltate state membre U.E., drept 
pentru care nu putea avea decât o economie socială bine dezvoltată: 5.450 cooperative (cu 
12,8 milioane membri) și 870.000 asociații și fundații (cu 10,6 milioane voluntari). 

21. Olanda  

Capitală: Amsterdam 

Populație: 16,4 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 38.224 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 74,3% 

Salariul minim pe economie: 1.495 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative agricole: 115.000 locuri de muncă, 525 cooperative, 806.000 

membri; 
o Bănci corporatiste: 67.000 locuri de muncă, 155 bănci corporatiste, 1,7 milioane 

membri; 
o Cooperative de consum: 3.600 locuri de muncă, 1 cooperativă, 700.000 membri; 

 Societăți mutuale: 2.900 locuri de muncă, 125 societăți mutuale 
 Asociații și fundații:670.000 locuri de muncă, 60.000 asociații și fundații. 

Cu un total de 3,3 milioane membri înscriși în diverse cooperative și puțin peste 60.000 de 
asociații și fundații, Olanda poate afirma că are o economie socială solidă. 



 
 

22. Polonia   

Capitală: Varșovia 

Populație: 38,1 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 10.782 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 60% 

Salariul minim pe economie: 404 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Bănci corporatiste: 40.000 locuri de muncă, 640 bănci corporatiste, 4,5 milioane 

membri; 
o Cooperative de construcții: 7.300 locuri de muncă, 260 de cooperative; 
o Cooperative de consum: 50.000 locuri de muncă, 275 cooperative, 90.000 

membri; 
o Corporații imobiliare (housing cooperatives): 10.100 locuri de muncă, 540 

corporații, 1,48 milioane membri 
o Alte cooperative: 293.000 locuri de muncă, 7.100 cooperative. 

 Societăți mutuale: 2.800 locuri de muncă, 22 societăți mutuale 
 Asociații și fundații:190.000 locuri de muncă, 86.100 asociații și fundații. 

Ca una dintre cele mai dezvoltate state est-europene, Polonia stă drept exemplu, nu numai 
pentru vecinele ei, și în ceea ce înseamnă economia socială: 8 milioane de membri înscriși în 
aproape 9.000 de cooperative! 



 
 

23. Portugalia  

Capitală: Lisabona 

Populație: 10,6 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 16.885 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 61,1% 

Salariul minim pe economie: 565 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative agricole: 14.000 locuri de muncă, 720 cooperative, 410.000 membri; 
o Bănci corporatiste: 4.650 locuri de muncă, 97 bănci corporatiste, 401.000 

membri; 
o Cooperative de consum: 3.170 locuri de muncă, 105 cooperative, 360.000 

membri; 
o Cooperative educaționale: 12.800 locuri de muncă, 111 cooperative, 12.500 

membri; 
o Alte cooperative: 9.700 locuri de muncă, 750 cooperative, 52.000 membri. 

 Societăți mutuale: 5.500 locuri de muncă, 95 societăți mutuale, 1,1 milioane membri. 
 Asociații și fundații:  195.000 locuri de muncă, 46.000 asociații și fundații. 



 
 

24. România  

Capitală: București 

Populație: 21,5 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 7.625 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 59,7% 

Salariul minim pe economie: 205 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative agricole: 96 cooperative; 
o Bănci corporatiste: 1.419 locuri de muncă, 65 bănci corporatiste; 
o Cooperative de producție:25.553 locuri de muncă, 788 de cooperative, 58.487 

membri; 
o Cooperative de consum: 7.401 locuri de muncă, 894 cooperative, 27.823 

membri; 
o Alte cooperative: 28 cooperative. 

 Societăți mutuale: 18.999 locuri de muncă, 897 de societăți mutuale. 
 Asociații și fundații: 

o Fundații de caritate: 18.221 locuri de muncă, 5.522 de fundații; 
o Asociații sportive și culturale: 29.326 locuri de muncă, 6.236 asociații; 
o Asociații educaționale, de cercetare și pregătire profesională: 25.537 locuri de 

muncă, 2.456 asociații; 
o Asociații religioase: 17.122 locuri de muncă, 1.852 de asociații; 
o Alte asociații: 11.621 locuri de muncă, 4.756 asociații. 

Economia socială din România încă nu este (!) reglementată, deși au trecut șapte ani de la 
aderarea țării noastre la Uniunea Europeană. Cifrele arată o dezvoltare partială, cu 809.170 
membri înscriși în 1.747 cooperative și 23.100 de asociații și fundații. 



 
 

25. Slovacia   

Capitală: Bratislava 

Populație: 5,4 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 14.199 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 59,9% 

Salariul minim pe economie: 352 euro 

 Cooperative: 26.100 locuri de muncă, 570.000 membri, 380 întreprinderi sociale; 
 Societăți mutuale: 2.150 locuri de muncă, 57.000 membri, 10 societăți mutuale; 
 Asociații și fundații: 16.700 locuri de muncă, 120.000 voluntari, 26.200 asociații și 

fundații. 

26. Slovenia  

Capitală: Ljubljana 

Populație: 2 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 18.245 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 63,3% 



 
 
Salariul minim pe economie: 789 euro 

 Cooperative: 3.450 locuri de muncă, 16.900 membri, 77 întreprinderi sociale; 
 Societăți mutuale: 475 locuri de muncă, 3 societăți mutuale; 
 Asociații și fundații: 3.200 locuri de muncă, 21 asociații și fundații. 

27. Spania  

Capitală: Madrid 

Populație: 45,8 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 23.374 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 54.8% 

Salariul minim pe economie: 752 euro 

 Cooperative și alte forme similare acceptate: 
o Cooperative de consum: 65.620 locuri de muncă, 332 cooperative, 2,85 milioane 

membri; 
o Cooperative agricole: 90.300 locuri de muncă, 3.755 cooperative; 
o Bănci corporatiste: 21.000 locuri de muncă, 80 bănci corporatiste; 
o Cooperative meșteșugărești: 222.000 locuri de muncă, 18.020 cooperative; 
o Alte cooperative: 190.000 locuri de muncă, 18.800 cooperative 

 Societăți mutuale: 8.700 locuri de muncă, 428 societăți mutuale 
 Asociații și fundații: 588.000 locuri de muncă, 156.000 asociații și fundații , 4,15 milioane 

voluntari. 

Spania este un alt nume important din Uniunea Europeană care dispune de o puternică 
economie socială. Cifrele demonstrează acest lucru: 645.000 cooperative (cu 6,9 milioane 
membri), 156.000 asociații și fundații (peste 4 milioane de voluntari). 



 
 

28. Suedia  

Capitală: Stockholm 

Populație: 9,2 milioane locuitori 

PIB pe cap de locuitor: 46.775 euro 

Rata de ocupare a forței de muncă: 74,4% 

Salariul minim pe economie:2.682 euro 

 Cooperative: 177.000 locuri de muncă, 275.000 membri, 12.160 întreprinderi sociale; 
 Societăți mutuale: 16.000 locuri de muncă, 130 societăți mutuale; 
 Asociații și fundații: 315.000 locuri de muncă, 18.900 asociații și fundații. 

 


