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Date tehnice ale cercetării

Eşantion:Eşantion:
1. Salariaţi, persoane care trăiesc din venitul minim garantat şi

persoane care provin din grupuri vulnerabile
– 1600 de persoane
– 50% femei, 50% bărbaţi
– Cu sau fără studii finalizate

2. Manageri de organizaţii
- 100 de manageri din cadrul unor organizaţii precum: companii,

organizaţii nonguvernamentale, sindicate, patronate etc.



Date tehnice ale cercetării

Metodologie:
Tehnica cercetării: anchetă cu chestionar �i interviuri structurate
Chestionarul: 31 de întrebări, majoritatea cu răspuns închis
Perioada în care s-a desfă�urat ancheta: 17 iunie – 31 iulie 2009
Marja de eroare: ± 5%
Localităţi: Bucureşti (toate cele 6 sectoare)

Judeţul Ilfov: Bobesti-Glina, Buftea, Peris, Stefănesti, Tunari,
Pantelimon, Popesti-Leordeni, Brănesti, Voluntari, Jilava



Obiectivele cercetării

1. Identificarea nivelului de cunoaştere a conceptului de economie socială

2. Indentificarea interesului actorilor ce ar putea contribui la dezvoltarea
economiei sociale în regiunea Bucureşti Ilfov



Rezultatele cercetării: e�antion 1600 locuitori



Distribuţia eşantionului după apartenenţa
la grup vulnerabil



Distribuţia după nivelul de instruire



Aţi dori să aveţi o afacere proprie? În ce domeniu?

Cei mai mulţi dintre locuitorii regiunii Bucureşti-Ilfov doresc să ajute la dezvoltarea economiei locale, la îmbunătăţirea
propriei situaţii materiale sau doresc să îşi înfiinţeze o afacere proprie - 78,9% au declarat că au intenţia de a porni o afacere
proprie în următorul an. Întrebaţi în ce domeniu ar porni o afacere proprie răspunsurile acestora au fost variate, cele mai căutate
fiind afacerile în comerţ, panificaţie, construcţii, ateliere auto, agricultură,etc.



Consideraţi că aveţi cunoştinţele necesare pentru a
conduce o afacere?

Persoanele intervievate au răspuns afirmativ în proporţie de 33% şi negativ în proporţie de 67%.
Popula�ia intervievată fie se consideră insuficient pregătită să gestioneze o afacere, fie nu
cunoa�te legisla�ia specifică sectorului de business.



Aţi fi dispus să ajutaţi persoane defavorizate dacă
aţi avea o afacere proprie?
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Au răspuns afirmativ 81,87%. Restul de 18,13% au răspuns negativ �i nu au argumentat cauza refuzului.



Aţi dori să urmaţi un curs de formare/iniţiere profesională pentru
a învăţa cum să gestionaţi o afacere?
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Întrebate dacă ar fi dispuse să urmeze cursuri pentru deschiderea unei afaceri/întreprinderi sociale,
persoanele chestionate au raspuns afirmativ în proporţie de 68,68%, ceea ce subliniază dorinţa
cetăţenilor de a demara o afacere sau de a ocupa un loc de muncă. Un segment de 31,32 % dintre
respondenţi au declarat că le este frică să înceapă o afacere pe cont propriu, fie pentru că le lipseşte
bagajul de cunoştinţe necesar, fie pentru că nu cred în succesul acesteia, fie pentru că sunt obişnuiţi
să fie angajaţi.



Consideraţi dificilă demararea unei afaceri pe cont
propriu? Dacă Da de ce ?
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Considerati dificil să realizaţi o afacere pe cont
propriu?
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Cea mai mare parte din populaţia chestionată a răspuns că cel mai mare impediment pentru demararea unei afaceri
este lipsa banilor, 35% au răspuns, lipsa de experienţă şi foarte puţini (sub 10%) au făcut referire la vârsta înaintată.
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Cunoaşteţi semnificaţia noţiunilor de
economie socială şi întreprindere

socială?

Da

Nu

Întreprindere socială Economie socială



Consideraţi că autorităţile publice/ONG.-urile ar trebui să încurajeze cetăţenii să-şi dezvolte propriile afaceri?
Consideraţi că autorităţile publice/ONG-urile fac acest lucru în momentul de faţă?
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Este/a fost organizaţia dumneavoastră implicată în activităţi cu caracter social?

Numai 48% dintre companii au fost implicate în
activităţi cu caracter social. 52% au menţionat
că nu au fost implicate în astfel de activităţi.

Are organizaţia dumneavoastră o strategie de implicare
socială – Corporate Social Responsibility?

60% dintre organizaţii au menţionat că nu au o strategie de CSR.



Are organizaţia dumneavoastră alocată o parte din
profit în vederea implicării în activităţi sociale?

Organizaţia dumneavoastră a angajat...

72% dintre organizaţii au menţionat că alocă o
parte din profit pentru activităţi sociale.

Organizaţia dumneavoastră a angajat...

Numai 15% dintre companii au angajat persoane cu dizabilităţi şi respectiv numai 10% dintre
companii au angajat persoane de etnie romă. Acest grafic ilustrează un interes scăzut al actorilor sociali
fa�ă de integrarea persoanelor vulnerabile.



Cunoaşteţi semnificaţia
conceptului de economie

socială?

53% au menţionat că nu cunosc semnificaţia
conceptului de economie socială.

Consideraţi că există o diferenţă �ntre conceptul de
economie socială şi corporate social responsibility?

Numai 31% dintre persoanele intervievate consideră că există o
diferenţă între CSR şi economia socială.



În cadrul realizării achiziţiilor pe care organizaţia le face pentru
activitatea zilnică, �ineţi cont de implicarea socială a furnizorului?

Aţi externaliza anumite servicii către organizaţii care
activează în economia socială?

56% dintre organizaţii ar externaliza anumite servicii sau părţi ale
procesului de producţie către entităţi ce activează �n zona economiei sociale.



S-ar implica organizaţia dumneavoastră în susţinerea
unor organizaţii care activează în zona economiei
sociale?

V-aţi implica în oferirea de know-how şi expertiză de

55% dintre companii s-au arătat dornice să susţină
organizaţiile care activează �n zona economiei sociale.

ţ p ş p
business în vederea dezvoltării organizaţiilor care
activează în zona economiei sociale?

76% dintre respondenţi au declarat că sunt dornici
să ofere expertiză de business �i know-how



Concluzii

1. Companiile asimilează economia socială cu campaniile de responsabilitate socială corporatistă.
De asemenea, majoritatea companiilor mari, în special multinaţionalele, au creat propriile
instrumente de implicare socială, care nu sunt altceva decat fundaţii. Acestea din urmă sunt
finanţate din fondurile companiilor mamă însă nu derulează activităţi conforme cu principiilefinanţate din fondurile companiilor-mamă însă nu derulează activităţi conforme cu principiile
economiei sociale.

2. O foarte mare parte a persoanelor care reprezintă entităţi comerciale nu cunosc conceptul de
economie socială. Respectivele entităţi consideră că un astfel de demers nu prezintă interes
pentru companie.

3. Foarte multe persoane, deşi au menţionat faptul că nu cunosc semnificaţia conceptului de
economie socială, se declară interesate să ajute cu expertiză de business persoanele care doresc
să dezvolte o afacere. Ideea că profitul va fi utilizat în activităţi cu caracter social, inclusiv
reinserţia profesională a persoanelor care provin din grupurile vulnerabile, este considerată utilă.

4. Conform răspunsurilor oferite de persoanele intervievate, majoritatea companiilor au angajat
şomeri de lungă durată şi doar în foarte pu�ine cazuri persoane cu dizabilităţi.



Concluzii

5. Companiile, pe lângă faptul că sunt dispuse să se implice în oferirea de expertiză de business, sunt
dispuse să externalizeze anumite activităţi rutiniere pentru suţinerea companiilor care desfăşoară
activităţi conforme cu principiile economiei sociale. Printre activită�ile pe care aceste companii le-ar
externaliza se numără: activităţi de cleaning, livrare corespondenţă (inclusiv marketing direct),
activităţile de formare, activită�i de dispecerat, etc.

6. În mare parte companiile s-au declarat interesate să susţină entităţile care îşi desfăşoară activitatea
în conformitate cu principiile economiei sociale.



Recomandare
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Din interpretarea curbelor gaussiene pentru cele patru categorii de persoane fizice şi juridice (societăţi comerciale, ONG-uri,
autorităţi publice şi persoane fizice), se observă că probabilitatea şi eficienţa maximă pentru domeniile de activitate ale
viitoarelor I.S. (Întreprinderi Sociale), se regăsesc la suprapunerea “clopotelor” graficului şi au un randament maxim dacă
există aceeaşi poziţionare pentru picurile (vârfurile) fiecărei curbe din grafic.
În concluzie, se recomand următoarele domenii de activitate pentru Întreprinderile Sociale:
a) servicii
b) servicii de consultanţă, contabilitate
c) servicii de curăţenie, salubrizare
d) comerţ
Pentru celelalte domenii, aflate în panta curbei gaussiene, randamentul economic ar fi mai scăzut.
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