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ISTORIA ECONOMIEI SOCIALE 

 

În perspectiva Europa 2020, economia socială joacă un rol esențial, dat de însăși definiția 
acestui concept. Numită și „al treilea sector”, economia socială s-a dezvoltat în urmă cu 
aproape trei secole din necesitatea de a găsi soluții inovatoare la problemele comunităților 
locale (sociale sau economice), dar și ca dorință de satisfacere a nevoilor care erau insuficient 
acoperite de sectorul public sau privat. 

 



 
 
Primele forme incipiente de economie socială își au rădăcinile în secolele 18 și 19 și ele se 
identifică în noile condiții create de dezvoltarea capitalismului industrial, ca răspuns al celor mai 
vulnerabile și lipsite de apărare grupuri sociale. În prezent, economia socială este structurată în 
jurul a trei mari forme de organizații (cooperative, societăți mutuale și asociații), care au ca 
fundament istoric legătura lor cu asociațiile și cooperativele populare orientate spre activități de 
caritate (frății, spitale, fundații de caritate). În primele decenii ale sec.18, apariția clasei 
muncitoare a dat un nou impuls în consolidarea acestor prime „întreprinderi sociale”, 
descoperite mai întâi în: 

 Marea Britanie - mai întâi, a fost influența curentului socialist, reprezentat în Regatul 
Unit de William Thompson, George Mudie, William King, Thomas Hodgskin, John Gray 
și John Bray. A urmat racordarea sindicatelor asociate cu mișcarea socialistă în 
contextul emancipării claselor muncitoare. În intervalul 1831 – 1844, au existat opt 
congrese cooperative care au coordonat atât mișcarea sindicatelor, cât și cooperativele 
în sine, totul culminând cu înființarea „Grand National Consolidated Trade Union” (a 
însemnat unificarea tuturor sindicatelor britanice) și a Cooperativei „Rochdale” (din 
inițiativa lui William King). Momentul decisiv în consolidarea economiei sociale pe 
pământ  britanic poate fi considerat apariția „International Co-operative Alliance” (ICA), 
în 1895, cu sediul la Londra; 

 



 
 

 Germania - Ludwing Gall, Friedrich Harkort și Stephan Born au fost promotorii mișcării 
de asociere a muncitorilor industriali, însă pionierii cooperativismului sunt alții. Astfel, în 
mediul urban s-au remarcat Victor Aimé Huber şi Schulze‐Delitzsch, în timp ce în mediul 
rural, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, care, în 1862, a înființat prima uniune de credit (în 
Anhausen), iar 15 ani mai târziu (1877) a fondat Federația Germană a Cooperativelor 
Rurale de tip Raiffeisen. Odată făcuți acești pași, în 1876 s-a ajuns la adoptarea unei 
legislații speciale privind mutualismul rural şi societățile de asistență mutuală a 
muncitorilor; 

 Franța - influența curentului socialist i-a avut în frunte pe Claude-Henri de Saint Simon, 
Louis Blanc și Charles Fourier. În 1834, la Paris, se înființează prima cooperativă 
importantă a muncitorilor - „Association Chretienne des Bijoutiers en Doré”, inițiator fiind 
Jean‐Phillippe Buchez, un discipol al lui Saint Simon. În 1848, Anul Revoluției, asociațiile 
muncitorești din Franța coordonau 2500 de societăți de asistență mutuală, care însumau 
peste 400.000 de membri și 1,6 milioane de beneficiari; 

 

 
 
 Italia - în 1853, societatea mutuală de asistență „Societa operaia di Torino” a condus la 

înființarea primei cooperative a consumatorilor, „Magazzino di Providenza di Torino”, al 
cărei scop declarat era apărarea puterii de cumpărare a membrilor salariați; 

 Spania - țesătorii din Barcelona pun bazele, în 1840, primului lor sindicat, „Asociacion 
de Tejedores”, apărut concomitent cu societatea mutuală de tip provident „Asociacion 
Mutua de Tejedores” (transformată în numai doi ani în „Compania Fabril de Tejedores”). 



 
 
La nivelul Europei Occidentale, secolul 20 consemnează două perioade importante care au 
marcat istoria economiei sociale. Prima a fost între 1945 și 1975. Continua creştere economică 
din țările occidentale dezvoltate a consolidat rolurile socio-economice jucate de sectoarele 
privat şi public. Astfel, bunăstarea statului, care compensa și/ sau corecta slăbiciunea inerentă a 
economiei capitaliste (politicile anticiclice, redistribuirea veniturilor și alocarea resurselor) a făcut 
ca economia socială, deşi în continuă dezvoltare, să joace un rol extrem de limitat în raportul 
piață -stat. Renașterea interesului pentru economia socială s-a făcut la mijlocul anilor `70, în 
contextul în care criza din acea perioadă a demonstrat incapacitatea statului asistențial şi a 
sistemului economic mixt de a reduce şomajul pe termen lung, excluziunea socială şi 
dependența de asistență socială în mediul rural. Imediat, s-a ajuns la concluzia că economia 
socială era mult mai bine adaptată pentru ceea ce se urmărea, și anume crearea şi menținerea 
ocupării forței de muncă şi corectarea dezechilibrelor economice şi sociale serioase. 

Termenul de economie socială apare și în literatură, cei drept cu specific economic. El a fost 
folosit pentru prima dată la 1830 de către liberalul francez Charles Dunoyer (de profesie, 
economist), în „Tratat despre economia socială”. Ulterior, începând cu a doua jumătate a 
secolului 19, idei corelate conceptului de economie socială au mai exprimat T.R. Malthus, S. de 
Sismondi, F. Le Play, John Stuart Millsau Leon Walras. 

 

 
 



 
 

           ECONOMIA SOCIALĂ LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE 
 

În comparație cu economia de piață, economia socială are drept scop principal nu obținerea de 
profit, ci îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele 
dezavantajate sau care fac parte din categorii vulnerabile. Cu toate că există câteva diferențe 
de la stat la stat, în întreaga Uniune Europeană sunt entități comparabile care au aceleași 
caracteristici cu societățile mutuale, cooperativele, asociațiile etc, dar nu sunt neaparat descrise 
ca făcând parte din economia socială și, deci, nu beneficiază de o reglementare juridică. 

La nivelul întregii Uniuni Europene, economia socială are drept prioritate un model de 
întreprindere socială, dar care nu se caracterizează prin dimensiunile ori sectoarele în care își 
desfășoară activitatea, ci prin respectarea unor valori comune, cum ar fi: 

 

 autonomia de gestiune și independența față de autoritățile publice; 
 adeziunea voluntară şi deschisă; 
 supremația participării actorilor sociali, a persoanei și a obiectivelor sociale asupra 

capitalului; 
 apărarea și aplicarea principiului solidarității și al responsabilității; 
 controlul democratic exercitat de membrii întreprinderii sociale; 



 
 

 alocarea celei mai mari părți a excedentului pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare 
durabilă și de furnizare de servicii membrilor, în conformitate cu interesul general; 

 comuniunea între interesele membrilor utilizatori și interesul general. 

Pe de altă parte, trebuie remarcat faptul că întreprinderile de economie socială joacă un rol 
important în sprijinirea obiectivelor stabilite prin politicile guvernamentale. Astfel, ele ajută la 
creșterea productivității și a competitivității, contribuie la dezvoltarea unei societăți incluzive și 
participative încurajând membrii comunitații să se implice în rezolvarea unor probleme locale și 
oferă o nouă modalitate de furnizare a serviciilor publice. 

 

Ca necesitate a deselor schimbări din piață, în 2002, cu prilejul Conferinței Europene 
Permanente a Cooperativelor, Mutualităților, Asociațiilor și Fundațiilor a fost propusă 
următoarea definiție a sectorului numit economie socială: „Organizațiile Economiei Sociale sunt 
actori economici și sociali activi în toate sectoarele care se caracterizează în principal prin 
scopurile și prin forma lor specifică de antreprenoriat. Economia socială include organizații cum 
sunt cooperativele, mutualele, asociațiile și fundațiile. Aceste întreprinderi sunt deosebit de 
active în anumite domenii, cum ar fi protecția socială, serviciile sociale, sănătatea, băncile, 
asigurările, producția agricolă, serviciile de proximitate, educație și formare, cultură, sport și 
activități recreative”. 

Că economia socială se bucură în întreaga Uniune Europeană de o largă recunoaștere atât în 
statele membre, cât și la nivelul instituțiilor europene o dovedesc ultimele statistici disponibile 
(aferente anului 2013), care indică faptul că întreprinderile sociale angajează peste 14,5 
milioane de persoane. În traducere, aceasta înseamnă mai mult de 6,5% din forța activă de 
muncă, un procent de luat în seamă și de care, într-adevăr, se ține cont! Mergând mai departe, 



 
 
cifrele arată că economia socială reprezintă 10% din ansamblul tuturor întreprinderilor europene 
(în jur de două milioane de întreprinderi), având un potenţial ridicat de a genera și menține 
locuri de muncă stabile datorită specificului activităților derulate și a modelului economic pe care 
se bazează și care pune omul deasupra capitalului. 

În Rezoluția Parlamentului European din 19 februarie 2009, care face referire la economia 
socială, se menționează că modelele economiei sociale trebuie valorificate pentru a atinge 
obiectivele comune ale politicilor Uniunii Europene în ceea privește creșterea economică, 
ocuparea unui loc de muncă etc. Mai mult, în unele țări membre U.E., recursul la resursele 
economiei sociale face parte din programele de criză sau programele de guvernare actuale –
cum e cazul programului „Big Society” din Marea Britanie. Dezvoltarea spectaculoasă a 
economiei sociale și, mai nou, a întreprinderilor sociale în Europa și în lume a avut loc într-un 
cadru general favorabil acestor organizații, în care donațiile și voluntariatul, resurse principale 
pentru existența și dezvoltarea acestui sector,și modelele cooperatiste și democratice de 
întreprinderi sunt încurajate prin măsuri fiscale și alte politici publice. De aceea, poate că nu 
întâmplător, în ultimii ani se înregistrează în diverse state din Uniune (dar și pe alte continente) 
o tendință de reglementare a unei categorii aparte de întreprindere, și anume întreprinderea 
socială. 
 

 

 

 


