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Context european al ES







În 2005, în EU25, se estima că ES genera 4% din PIB, prin
implicarea a peste 11 milioane de persoane, reprezentând 6,7% din
totalul forţei de muncă angajate
1989, Comisia Europeană adoptă comunicarea (echivalentul unei
strategii) “Întreprinderile din sectorul Economiei Sociale şi realizarea
pieţei interne fără frontiere” rezultă crearea Unităţii de ES în cadrul
DG XIII.
înfiinţarea în 1990 a Intergrupului de Economie Socială la nivelul
Parlamentului European
1997, la Conferinţa la nivel înalt privind Ocuparea Forţei de Muncă a
UE de la Luxembourg, s-au votat noile ghiduri privind angajarea
forţei de muncă, care recunosc importanţa economiei sociale pentru
dezvoltarea locală

Context european al ES








1997 şi 2000, acţiunea pilot „Al treilea sistem şi angajarea forţei de
muncă” a finanţat mai multe proiecte care urmăreau creşterea rolului
celui de-al treilea sector în crearea de slujbe
singurul program care a inclus măsuri specifice de finanţare a
economiei sociale a fost programul EQUAL, finanţat de Fondul Social
European
2007, lansat Memorandumul privind Economia Socială, care
subliniază rolul şi importanţa acesteia în Europa şi face recomandări
viitoarelor preşedinţii ale UE
Principiile EQUAL au fost însă păstrate în programele structurale
pentru perioada 2007 – 2013, rămânând la latitudinea statelor
membre beneficiare ale Fondurilor Structurale să identifice cele mai
potrivite mecanisme de implementare

Context european al ES
Operaţionalizarea, însă, la nivelul UE a acestor concepte, în măsuri şi
directive clare, este dificilă, în special din cauza lipsei de progres în
definirea legislaţiei, conceptualizării domeniului şi lipsei unor referinţe
explicite în cadrul textelor fundamentale ale UE (tratatele de la Roma
si Maastricht), lipsei unei definiţii bazată pe forma legală de constituire
a ES şi multitudinii termenilor utilizaţi de la „al treilea sector” până la
„sociatetea civilă” care îngreunează un consens

Context naţional al ES


Promovarea ES este menţionată ca element strategic principal în
cadrul Raportului Naţional Strategic privind Protecţia Socială şi
Incluziunea Socială – 2008 - 2010 al Ministerului Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale



Discutia despre ES prezentă doar în zona de creştere a gradului de
ocupare a persoanelor defavorizate



Proiecte existente susţinute doar de POSDRU



Reforma în domeniul asistenţei sociale 2011 – 2013 nu face nici o
referire la ES



ES nu este menţionată nici în proiectul „Legii Asistenţei Sociale”

Lege specială referitoare la ES





Existenţa unei legi speciale la nivel naţional poate fi o bună indicaţie
despre conştientizarea, la nivel politic, a problematicii legate de
Economia Socială:
Franţa, Italia, Belgia, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Irlanda au
legi comprehensive
Finlanda, Polonia legi care limitează economia socială la domeniul
integrării în muncă al persoanelor vulnerabile
Germania, Danemarca, Suedia nu au legi speciale dar ES
functionează parteneriatul social public privat

Facilităţi fiscale şi financiare
Tipurile de măsuri de sprijin fiscal şi financiar pot fi grupate astfel:
 sprijin fiscal, care se referă la orice tip de facilitate de scutire de taxe şi
impozite, în relaţie cu criterii legate de economia socială sau de activităţi
asimilabile economiei sociale;
 sprijin direct, care se referă la orice tip de program de finanţare pentru
înfiinţarea, operarea şi dezvoltarea de întreprinderi de economie socială;
 sprijin indirect, care se referă la orice tip de măsuri de suport care nu
presupun finanţarea directă a întreprinderilor sociale, ci finanţarea sau
subvenţionarea salariilor angajaţilor;
 sprijin combinat, care poate include orice combinaţie dintre cazurile expuse
mai sus
 Măsurile fiscale sunt mai frecvent legate de asociaţii şi fundaţii, din motive
legate de caracterul non-profit al acestora şi de caracterul predominant social
 Majoritatea formelor de economie socială din UE sunt organizate de către
cooperative şi societăţi mutuale, care nu beneficiază de facilităţi fiscale legate
de activităţile de economie socială

Facilităţi non-financiare






Accesul pe baze preferenţiale la acordarea de contracte publice Uniunea Europeană a aprobat directiva 18/2004, care permite
introducerea de criterii sociale şi de interes general în acordarea
contractelor publice, prin proceduri de achiziţie publică
Consultanţă şi asistenţă tehnică pentru înfiinţarea, dezvoltarea şi
operarea întreprinderilor sociale.
Promovarea înfiinţării de reţele şi a cooperării pe orizontală.
Pregatirea resurselor umane în domeniul economiei sociale.

Mecanisme de susţinere a integrării persoanelor cu
dizabilităţi


Sistemele de cotă sau de locuri rezervate, de la 2% până la 8%, exclusiv
pentru persoane cu dizabilităţi sau care includ şi alte persoane vulnerabile



Unităţi protejate



Introducerea persoanelor cu dizabilităţi cu prioritate pe lista serviciilor
publice de facilitare a ocupării;



Asigurarea serviciilor individualizate de pregătire profesională, care să ducă
la achiziţia de abilităţi şi creşterea „angajabilităţii”;



Subvenţionarea angajării.

Principiile promovării economiei sociale


economia socială este un domeniu distinct al activităţii economice şi trebuie
recunoscută ca atare în legislaţia care reglementează operatorii economici;



economia socială poate fi operată de orice tip de entitate juridică asimilabilă
cu condiţia ca aceste entităţi să adere la, şi să respecte un set de criterii;



economia socială creează noi locuri de muncă şi oferă soluţii pentru
acoperirea deficitului de servicii sociale şi comunitare;



economia socială se bazează pe existenţa şi funcţionarea unui parteneriat
real între sectorul public şi cel privat;



economia socială produce profit social, dar nu poate funcţiona fără a
produce şi profit economic.

Elemente necesare pentru crearea cadrului adecvat de
existenţă a ES


Strategie naţională multisectorială de promovare şi
utilizare a economiei sociale



Mecanism unic de coordonare, înregistrare şi certificare



Facilităţi fiscale şi acces transparent la facilităţi
financiare



Acces la contracte publice

