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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 « câstigătorului 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,». 

 
Pe de altă parte crearea de bogăţie nu este doar monetară,se produce şi  altceva, mai subtil, nu 

întotdeauna măsurabil şi anume 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 facut din om un robot depersonalizat, epoca informaţiei, a informaticii, face 
ca omul să se desocializeze. 
 

Pentru a uşura înţelegerea conceptului vom trece în revistă câteva caracteristici principale ale 
economiei solidare : 

- Organismele acestei economii urmăresc obiective care sunt în acelaşi  timp sociale şi 
economice. (ex. o creşă organizată, finanţată şi  administrată de parinţi, utilizând un 
angajat specializat) ; 

- Aceste organisme produc bunuri şi  servicii de utilitate colectivă şi de sprijin pentru 
comunităţi ;  

- 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 îsi  desfăşoară activitatea. 

  
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 coeziunii sociale pe care nimeni nu o poate factura » ( Alain Lipietz, economist, deputat 
european.) 
 
 
 
 
 


