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1. Sažetak

Studija o socijalnom preduzetništvu nastala je u okviru projekta “Socijalno preduzetništvo za 
žene u ruralnim područjima”, koji se sufinansira kroz Interreg-IPA Program prekogranične sa-
radnje Mađarska-Srbija 2014-2020. Projekat realizuje Grad Sombor u saradnji sa Centrom za 
socijalni rad grada Sombora, NVO Centar za proizvodnju znanja i veština i Halasi Média és 
Kultúra Nonprofit Kft. Cilj studije je opisati i analizirati sektor socijalnog preduzetništva u Ma-
đarskoj i Srbiji, predstaviti rezultate istraživanja proizvodnje i prerade lavande i povezati ga sa 
projektnom namerom da se stvori socijalno preduzeće u toj oblasti.

U realizaciji ove studije korišćeno je nekoliko istraživačkih tehnika i metoda. Desk studi-
ja obuhvatila je analize različitih istraživanja, studija o socijalnom preduzetništvu iz Evropske 
unije, Mađarske, zapadnog Balkana i Srbije, kao i analizu različitih strateških, pravnih i dru-
gih dokumenata na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Opisana je perspektiva EU 
u pogledu socijalnog preduzetništva kao i faktori uticaja na razvoj socijalnog preduzetništva 
u Mađarskoj i u Srbiji. Takođe, u delu istraživanja posvećenom situaciji u Srbiji, sprovedena je 
analiza glavnih dimenzija u razvoju socijalnog preduzetništva. Ova analiza je dala neke zaključ-
ke o nivou razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji. Posebna pažnja posvećena je istraživanji-
ma vezanim za uzgoj i proizvodnju lavande, kao i za njenu eksploataciju i preradu. Za tu priliku 
napravljen je poseban upitnik, a intervjuisani su proizvođači lavande, poljoprivredni stručnjaci i 
proizvođači drugih aromatičnih biljaka u okruzima Bač-Kiškun i Zapadna Bačka. Takođe, opisa-
ni su različiti primeri socijalnih preduzeća u obliku studije slučaja, sa nekoliko ključnih dimen-
zija: opis njihovog biznisa, socijalni uticaj, strateški razvojni plan, uticaj na zapošljavanje itd.

Mađarska
Poslednjih godina u Mađarskoj zbog ekonomske krize neki društveni pokazatelji - siroma-

štvo i socijalna isključenost, starenje stanovništva, nezaposlenost mladih, diskriminacija Roma 
i beskućništvo - su se pogoršali. Upravo zbog toga u Mađarskoj postoji prostor za razvoj soci-
jalne ekonomije. Društvene inovacije i socijalno preduzetništvo definitivno imaju važnu kom-
plementarnu ulogu u ekonomiji, i društvu u celini, u rešavanju ovih velikih društvenih izazo-
va. Ostvarivanje društvenih ciljeva na preduzetnički način, kombinujući društveni i ekonomski 
napredak, doprinosi rastu “ekonomije deljenja” koja pozitivno doprinosi društvu i njegovim 
izazovima.

Razvoj „socijalne ekonomije“ je bio na agendi vlade Mađarske poslednjih godina. Značajna 
sredstva iz državnog budžeta, a kasnije i iz programa koje je sufinansirala EU, dodeljena su za 
podršku osnivanju, investicijama i operativnom radu socijalnih zadruga. Većina ovih zadruga 
služi kao mehanizam za zapošljavanje, za radnu integraciju, dugoročno nezaposlenih - često 
Roma - što je glavni prioritet vlade. Dosadašnje iskustvo ipak pokazuje da se ove organizacije 
obično ne mogu razviti u održive biznise i da ne mogu opstati bez daljeg finansiranja.

Bač-Kiškun okrug
Okrug Bač-Kiškun, sa Kečkemetom kao administrativnim centrom, osnovan je 1950. godine 

sa zakonom o osnivanju okruga. Sa površinom od 8.444 km² i sa populacijom od 513.687 u 
2015. godini, Bač-Kiškun okrug, je najveći okrug u Mađarskoj. Ipak, odnos broja stanovnika 
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u ovako velikom okrugu, dovodi do znatno niže gustine naseljenosti (62 stanovnika/km²) od 
nacionalnog proseka Mađarske, te se ovaj okrug definiše kao ruralna oblast prema klasifikaciji 
OECD-a koju primenjuje Evropska unija. Bač-Kiškun okrug je već vekovima najvažniji poljopri-
vredni region u zemlji. Iako se u njemu industrijski sektor razvija i raste, poljoprivredni sektor 
i dalje dominira. Na osnovu podataka iz popisa stanovništva od 31. maja 2014. godine, u Bač-
-Kiškun okrugu je bilo 676,4 hiljada hektara poljoprivrednog zemljišta (više od jedne petine 
površine su pod šumama), od čega 72,4% poljoprivrednog obradivog zemljišta (489,6 hiljada 
hektara). Najveći deo poljoprivredne površine (71,3%) je obradivo zemljište, jedna petina su 
pašnjaci, 4% pod vinogradima, 2% voćnjaci, a na oko 1,5% se gaji povrće. 

Na kraju 2015. godine registrovano je 103.482 poslovnih organizacija, a njihov broj se kon-
stantno povećava (u 2015. godini bilo je 952 novih organizacija). Najveći broj privrednih subje-
kata su preduzeća (97.746), a 5,2% registrovanih preduzeća bavi se poljoprivredom i šumar-
stvom. Što se tiče broja zaposlenih, većina preduzeća u okrugu Bač-Kiškun se smatra mikro 
preduzećima sa brojem zaposlenih do 10 ljudi. 88% od 1.123 poljoprivrednih preduzeća re-
gistrovanih u 2014. godini imalo je manje od 10 registrovanih radnika, a 29% njih nije imalo 
uopšte prijavljenih radnika.

EU perspektiva
Perspektiva Evropske unije je znatno prisutna u Mađarskoj, budući da je ona članica EU već 

15 godina. Strategija Evropske unije “Evropa 2020” (promovisanje pametnog, održivog i inklu-
zivnog rasta), Inicijativa za socijalni biznis (pokrenuta 2011. godine sa ciljem poboljšanja situa-
cije na terenu za socijalna preduzeća) i Inicijativa za pokretanje i proširenje biznisa (pokrenuta 
u 2016. godine za podršku inovativnim preduzetnicima da postanu vodeće svetske kompanije) 
su neki od programa koji omogućavaju znanje i sredstva vladi, organizacijama civilnog društva 
i socijalnim preduzećima u Mađarskoj.

Socijalna preduzeća u Mađarskoj
Uprkos sveprisutnoj perspektivi EU, Mađarska i dalje nema pravnu definiciju ili poseban 

pravni oblik za socijalna preduzeća (termin „socijalno preduzeće“ se ne pojavljuje u pravnim 
dokumentima). Postojeće zakonodavstvo i vladina politika fokusiraju se na ulogu konkretnih 
pravnih oblika tj. (socijalnih) zadruga i različitih vrsta neprofitnih organizacija u ostvarivanju 
društvenih ciljeva u ekonomiji. Javni programi/fondovi koji nude podršku organizacijama u 
“socijalnoj ekonomiji”, naravno, primenjuju definicije i konkretne kriterijume za određivanje 
kvalitetnih kandidata. Kriterijumi se uglavnom zasnivaju na definicijama Evropske unije i pove-
zani su sa raznim postojećim pravnim entitetima i neprofitnim organizacionim oblicima, ali oni 
nisu deo sveobuhvatnijeg nacionalnog zakonodavnog okvira. Na osnovu ekspertskih procena 
(Fekete et al 2014), koristeći podatke koje je objavio Centralni zavod za statistiku Mađarske 
(HCSO) o broju registrovanih subjekata po pravnim formama, procenjuje se da ima oko 3.000 
socijalnih preduzeća koja ispunjavaju kriterijume operativne definicije EU.

Zakonom je regulisan blisko povezan koncept socijalnih zadruga. U skladu sa Zakonom 
X o zadrugama iz 2006. godine, socijalne zadruge koje pružaju mogućnost zapošljavanja za 
dugotrajno nezaposlene ili grupe koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada smatraju se 
važnim pokretačem vladine politike zapošljavanja. Međutim drugi oblici socijalnog preduzetni-
štva ne pojavljuju se na političkoj agendi vlade.

Socijalna preduzeća u Mađarskoj se oslanjaju na eksterno - uglavnom javno finansiranje 
(donacije i subvencije). Postoji i saradnja između samih socijalnih preduzeća, koja uključuje i 
podršku doduše u ograničenom obimu. Mogućnosti za umrežavanje pružaju neke redovne 
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konferencije koje okupljaju ključne aktere iz sektora. Postoje i sporadične inicijative, uglavnom u 
okviru aktivnosti društveno odgovornog poslovanja, konsultantskih kuća i finansijskih institucija 
koje imaju za cilj pružanje podrške neprofitnim organizacijama, prvenstveno kroz pružanje bes-
platnog vremena svojih stručnjaka za savetovanje a nekad čak i kroz finansiranje organizacija.

U 2016. godini u Mađarskoj je bilo 61.600 neprofitnih organizacija, od kojih je oko 37.000 
imalo godišnji prihod od oko 500.000 forinti. Prema podacima HCSO, u 2015. godini bilo je 
9.716 fondacija, udruženja ili neprofitnih preduzeća sa preko 500 hiljada forinti prihoda go-
dišnje i sa najmanje 1 zaposlenim. Ove organizacije zajedno su ostvarile prihod od 1.184.190 
miliona forinti u 2015. godini, zapošljavajući 134.806 ljudi, od čega je 95.458 bilo stalno zapo-
slenih. Ovih 9.716 organizacija čine samo 15,6% svih neprofitnih organizacija, ali 76,7% pri-
hoda neprofitnog sektora generišu ove organizacije i oni zapošljavaju 94.9% svih zaposlenih 
u neprofitnom sektoru. Ono što je nepoznato je koliko se ovih organizacija bavi poljoprivred-
nim aktivnostima. 

U 2015. godini, 2.681 registrovanih zadruga i 617 crkvenih organizacija delovale su kao so-
cijalne zadruge, koje čine manju grupu socijalnih preduzeća. Prema Nacionalnom udruženju 
socijalnih zadruga, oko polovina socijalnih zadruga su “uspavane organizacije”, tj. ne obavlja-
ju aktivnosti; 800 zadruga je finansirano od donacija, od kojih je 300 osnovano na osnovu 
tzv. javnog zapošljavanja (njihove aktivnosti se ne izvode u okviru javnih radova). Oko trećina 
ovih socijalnih zadruga angažovana je u prehrambenoj industriji, trećina u pružanju usluga, a 
ostatak je u oblasti turizma, industrije, trgovine i društvenih delatnosti. Dijapazon delovanja 
socijalnih zadruga je vrlo raznolika, ali obično nude aktivnosti koje zahtevaju kontinuirani rad i 
niže troškove. Otprilike 10 posto njih je ranije imalo lokalne samouprave kao članove zadruge, 
što je obavezno za sve organizacije koje deluju u obliku socijalnih zadruga (prema Zakonu X iz 
2006. godine).

U okviru nedavne studije, istraživači su kreirali tipologiju za socijalna preduzeća u Mađar-
skoj. Vrste socijalnih preduzeća u Mađarskoj zasnivaju se na ispitivanju pet glavnih karakte-
ristika: 1) pravni oblik organizacije; 2) dominantni sektori i interesi za stvaranje organizacije i 
stepen hibridnosti; 3) glavni socijalni ciljevi; 4) glavne ekonomske aktivnosti i 5) obim i forma 
zapošljavanja. Predstavljeni modeli su različite kombinacije ovih karakteristika: organizacije 
civilnog društva za radnu integraciju, socijalna preduzeća za pružanje javnih usluga, preduzeća 
za lokalni razvoj u zajednici, inicijative za solidarnu ekonomiju, socijalna start-up preduzeća.

Srbija
Srbija posle 2000. godine ulazi u ekonomski oporavak i tranziciju koja je trasirana putem 

evropskih integracija. Srbija je napredovala u ekonomiji poslednjih godina, ali ovi ohrabrujući 
podaci uglavnom se odnose na klasičnu ekonomiju, koja uprkos smanjenju opšte nezaposle-
nosti ne uspeva da spreči da je i dalje veliki broj ljudi u ranjivoj poziciji na tržištu rada i u dru-
štvu. Već nekoliko godina istraživanja konstantno pokazuju da je oko 25% stanovništva u Srbiji 
u riziku od siromaštva. 

Zapadnobački okrug
Zapadnobački okrug je jedan od sedam administrativnih okruga Autonomne Pokrajine Voj-

vodine u Srbiji. Ovaj okrug je u geografskom smislu deo Bačke sa 188.087 stanovnika. Admini-
strativno sedište okruga je grad Sombor. Zapadnobački okrug je površine 2.420 km², što čini 
11,25% teritorije AP Vojvodina i 2,74% teritorije Republike Srbije. U Zapadnobačkom okrugu 
ima 1.290 malih preduzeća do 50 zaposlenih, 78 preduzeća srednje veličine do 250 zaposlenih 
i 21 veliko preduzeće sa preko 250 zaposlenih. Prema podacima Agencije za privredne registre 
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u Zapadnobačkom regionu ima 1.389 aktivnih preduzeća (92 akcionarskih društava, 25 dru-
štvenih preduzeća iz socijalističkog perioda, 1.040 društava sa ograničenom odgovornošću, 92 
javnih preduzeća i 119 zadruga).

Socijalna preduzeća u Srbiji
U Srbiji je socijalno preduzetništvo prepoznato kao važna tema u društvu. Vlada je po treći 

put pokrenula izradu Zakona o socijalnom preduzetništvu, neke lokalne vlasti aktivno podrža-
vaju socijalna preduzeća (obezbeđivanjem prostora / objekata / zemljišta, finansiranjem njiho-
vih operativnih troškova, kupovinom njihovih usluga i / ili proizvoda). Najveći potencijal sarad-
nje između lokalnih samouprava i socijalnih preduzeća je u oblasti pružanja socijalnih usluga. 
Prvi finansijski programi otvoreni (ili kreirani) za socijalna preduzeća su se pojavili pre više 
godina. Podrška osnivanju i stvaranju socijalnih preduzeća je do tada postojala kao mogućnost 
kroz različite programe raznih fondacija i donatora (uglavnom se ta podrška događala u okviru 
podrške za civilno društvo). Nedostatak finansijske podrške kroz finansijske institucije već je 
nekoliko godina naglašena kao najveća prepreka daljem razvoju socijalnog preduzetništva.

U drugoj deceniji 21. veka pojavilo se nekoliko finansijskih programa za socijalna preduzeća 
u Srbiji, između ostalih: Fond za podršku socijalnim preduzećima koji su razvili Grupa 484 i Uni-
Credit Banka uz podršku UniCredit fondacije tokom 2011/12; “Ideje za bolje sutra” uz podršku 
UniCredit banke; Erste banka je tokom 2017. godine pokrenula program “Korak po korak” u 
kojem su bankarske usluge postale dostupne socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog 
društva; Program “Zasad za budućnost” pokrenut 2015. godine podržava socijalna preduzeća 
u oblasti poljoprivrede; Nagrada za socijalni uticaj (Social Impact Award) počela je 2015. godine 
u Srbiji; Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) podržala je dvadeset socijalnih 
preduzeća 2018. godine.

Sledeći faktori su ispitani u delu studije o socijalnom preduzetništvu u Srbiji: akteri socijal-
nog preduzetništva (pre svega socijalna preduzeća, socijalne i druge zadruge, socijalni pre-
duzetnici, kao i organizacije civilnog društva, vlada i državne institucije, korporativni sektor, 
finansijske institucije); zakonodavni okvir (zakoni i drugi propisi, finansijske i druge subvenci-
je, poreske olakšice, preferencijalne pozicije u javnim nabavkama i sl.); finansijski mehanizmi, 
instrumenti, podsticaji za razvoj socijalnog preduzetništva (bespovratna sredstva, krediti, fi-
nansijska ulaganja itd.); umrežavanje / partnerstvo različitih aktera na različitim osnovama i 
nivoima (homogeni, heterogeni, horizontalni, vertikalni, ad hoc, dugoročni, ciljno ili vrednosno 
zasnovani); kapaciteti društvenih preduzeća (kapacitet za upravljanje, inovativnost, poslovne 
veštine i druga znanja) razvijenost svesti o socijalnom preduzetništvu među građanima (naj-
bolji primeri socijalnih preduzeća poznati javnosti, građani informisani i upućeni o socijalnom 
preduzetništvu, građani kupuju proizvode i usluge i postaju društveno odgovorni).

Sledeće pravne forme socijalnih preduzeća mogu se identifikovati u Srbiji i obrađene su u 
studiji: udruženja građana, zadruge, preduzeća za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju 
osoba sa invaliditetom, fondacije.

Proizvodnja lavande u Mađarskoj
Lavanda dolazi iz Južne Evrope, najrasprostranjenije, kultivisane i korišćene vrste su Lavan-

dula angustifolia i Lavandula intermedia. Ove vrste su uglavnom autohtone i mogu se naći 
na različitim visinama u mediteranskom području jer zahtevaju toplotu i svetlost. Obe vrste 
su dugovečne i žive do 20-30 godina, a kada se uzgajaju 15-17 godina. Prema botaničkim ka-
rakteristikama, oni pripadaju drvenastom rastinju, odnosno polu-grmlju. Delovi biljke posle 2 
godine postaju drvenasti. 
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U Mađarskoj je uzgoj lavande u industrijskim razmerama počeo dvadesetih godina prošlog 
veka na poluostrvu Tihanj. Lavandula angustifolia je najpoznatija sorta lavande u Mađarskoj, 
gde je nazivaju i francuska lavanda. Ova vrsta je poželjnija, zahteva manje prostora, daje manje 
eteričnog ulja, ali ima finiji ukus i bolji kvalitet od ostalih. Lavanda nije zahtevna za tlo, može 
da raste svuda osim u peskovitim i vlažnim područjima. To je biljka otporna na sušu i mraz. 
Lavanda se dobro oseća skoro svuda, osim u oblastima sa slabom drenažom, kao što je glina, 
jer ne podnosi dobro stajaću vodu. 

Lavanda voli sunce, pa je idealna za uzgoj na otvorenim, sunčanim, južnim krajevima, ali se 
i na drugim mestima oseća prilično dobro, samo ako nije u senci. Što je više sunčeve svetlosti, 
to je kvalitetnije eterično ulje proizvedeno u biljci.

Dok se prava lavanda može razmnožavati setvom i reznicama, hibridna lavanda se može 
razmnožavati samo reznicama. Seme hibridne lavande je sterilno. Grmovi lavande moraju se 
redovno obrezivati od najranije dobi. Među bolestima lavande mogu se javiti problemi sa glji-
vicama za koje je ponekad potrebna primena hemijskih mera. 

Jedno od najtežih pitanja je proceniti kada uraditi žetvu lavande. Tu postoji nekoliko osnov-
nih smernica ali se tačan datum ne može dati, jer ako je proleće hladnije, na primer, sa malo 
sunčeve svetlosti, sazrevanje lavande će kasniti. U Mađarskoj, u slučaju lavande (lavandula 
angustifolia), cvetanje počinje oko prve sedmice juna, a krajem meseca cvetovi počinju polako 
da se otvaraju a zatim počinje sušenje, koje traje nekoliko nedelja.

Datum berbe lavande zavisi i od svrhe lavande. Ako želite da se osuši u buketu, morate seći 
cvetove kada se otvore prva dva cveta ili maksimalno trećina cvectova, a ostatak pupoljaka 
treba da bude zatvoren. Ako kasnije beremo, nakon sušenja, većina cvetova će otpasti. Ako be-
remo dok je većina cvetova otvorena, onda se lavanda može koristiti za hranu, piće ili potpuri 
ili za upotrebu u mirisnoj vrećici.

Sadržaj esencijalnog ulja je najviši u punom cvatu. Cvetovi lavande se beru u punom cvatu 
za dobijanje eteričnog ulja. Za proizvodnju eteričnih ulja i lekovitih svojstava od lavande po-
trebno je brati samo cvat.

Primarna obrada: kada se priprema cvet za lekovito bilje, rezano cveće treba odmah osušiti. 
Nakon toga sledi razlaganje, a zatim čišćenje delova stabljike. Kada se kuva eterično ulje, reza-
no cveće mora da se tretira parom odmah nakon sečenja.

Prinos: 3 do 6 kg/ha u drugoj godini, 8 do 16 kg/ha u trećoj godini, 15 do 20 kg/ha u četvrtoj, 
i 20 do 26 kg/ha u narednim godinama. Prinos sirovog cveća, u zavisnosti od starosti plantaže, 
može biti 1,5-4 t/ha, a u slučaju hibridne lavande može iznositi do 6-7 t/ha.

Lekoviti suvi cvet (Lavandulae flos) i eterično ulje lavande (Lavandulae aetheroleum) su zva-
nično uvršteni u Evropsku listu lekova.

Miris lekovitog suvog cveta lavande je prijatan i prepoznatljiv. Može da sadrži do 5% miris dru-
gih delova biljke. Količina stranih delova je do 1%. Mora da sadrži najmanje 1,5ml eteričnog ulja 
na 1.000g leka. Eterično ulje lavande je žute ili žućkastozelene boje sa prijatnim mirisom lavande.

Kako bi odgovorno pristupili uzgoju polja lavande naveliko, prvo se mora temeljno ispitati 
adekvatna mogućnost primene lavande, njenog plasiranja a onda prema tome izabrati speci-
fičnu vrstu lavande za uzgoj. Mora se naći tržište za kultivisanu lavandu. Takođe bi bilo dobro 
pripremiti detaljan poslovni plan. Čak i pre zasađivanja prvog grma, mora se tačno znati koji 
krajnji proizvod treba prodati i kome i kakva je potražnja za njim. Većina preduzetnika skreće 
pažnju javnosti na svoje proizvode od lavande kroz turističke programe i promocije. 

U principu može se zasaditi oko 10.000 sadnica po hektaru. Cena 1 sadnice u Mađarskoj je 
oko 250-300 forinti, ali kada se kupuje naveliko moguće je pregovarati za cenu od oko 150-180 
forinti. Prema tome, zasad od 1ha lavande košta oko 1,5 miliona forinti. Treba očekivati da u 
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prve 3 godine neće biti značajnog prinosa. Nakon toga, oko 25-30 godina, lavanda će proizvesti 
kontinuiranu berbu uz minimalne operativne i druge troškove.

Koju vrstu lavande odabrati? Ovo je veoma važna odluka. Kozmetička industrija prihvata 
samo francusku lavandu kratke stabljike. Engleska/hibridna lavanda sa dugom stabljikom je 
ono što ljudi prepoznaju kao lavandu. Zanimljivo, u Provansi, u “postojbini” lavande 80% polja 
lavande je sa ovim hibridnim tipom. Ova lavanda sadrži i kamfor, a kamfor daje tipičan “miris 
lavande” poznat javnosti. Ako polja lavande predstavljaju turističku atrakciju, poželjno je da 
imate ovu hibridnu lavandu sa dugom stabljikom.

Kozmetičke kompanije i trgovci eteričnim uljem nude lavandu po veleprodajnoj ceni od oko 
45.000 forinti/kg. Male doze (bočice od 10 ml) mogu se prodati i do 100.000 forinti/kg. Treba 
razmisliti da li postoji kapacitet, vreme i radna snaga da se lavanda prodaje u okviru zadruge u 
malim pakovanjima na lokalnom nivou ili fokus treba da bude samo na veleprodaju. 

Hektar lavande daje 5-5,5 tona zelene mase lavande. Ulje francuske lavande sadrži 1-1,5% 
ulja, a engleska lavanda sadrži 3-5% eteričnog ulja. To znači da 1 ha francuske lavande daje oko 
50 kg ulja, dok drugi izvori daju samo 20-25 litara ulja/hektar lavande. Prodaja ovakvog prinosa 
kozmetičkoj kompaniji obezbedilo bi oko 250.000 američkih dolara po hektaru iz zasada.

Od hibridne/engleske lavande, zasad bi omogućio oko 150 kg ulja, tj. 1 ha engleske lavan-
de mogao bi da donese oko 6 miliona forinti prilikom prodaje. Ostali proizvodi koji se mogu 
napraviti od lavande su: lavandin mirisni sprej, jastuci namirisani lavandom, lavandin med, 
džemovi sa aromom lavande, lavandin sirup, sapun od lavande.

Proizvodnja lavande u Srbiji
Najbolji uslovi za uzgoj lavande u Srbiji su sledeći: umerena temperatura; visok intenzitet 

svetlosti; niska vlažnost.
Važno je napomenuti da su mlade biljke izuzetno osetljive na intenzivnu sunčevu svetlost. 

Zato se za sadnju koriste sadnice koje su stare najmanje godinu dana. Starije biljke dobro rastu 
pod jakom insolacijom, pa je poželjno da se lavanda zasadi na blagim padinama okrenutim 
prema jugu ili jugozapadu.

Blago nagnuti tereni pogoduju lavandi zbog lakše drenaže. Koreni lavande su izuzetno ose-
tljivi na zadržavanje vode. Sadnja lavande se obavlja dok je sama biljka neaktivna, što znači 
od oktobra do marta. Prava lavanda se sadi u redovima koji su postavljeni u pravcu sever-jug, 
sa razmakom od 150 cm između njih i 40 cm između biljaka u nizu. Sa takvim rasporedom na 
jednom hektaru, može se zasaditi oko 16.700 sadnica po hektaru. Što se tiče hibridne lavande, 
ona se sadi sa razmakom između 180-200 cm i 50-60 cm razmaka između biljaka u liniji, tako 
da između 9.200 i 10.000 sadnica može stati na jedan hektar. Lavanda takođe dobro funkci-
oniše na zemljištima koja bi se smatrala lošim za uzgoj drugih kultura. Treba imati u vidu da 
prekomerno dodavanje azota može oštetiti biljku, učiniti je nezdravom, uticati na lošiji kvalitet 
dobijenog ulja a može stimulisati i rast korova.

Tokom prve dve godine uzgoja lavande, preporučuje se navodnjavanje dok se biljke ne 
formiraju. Kasnije, lavanda se treba navodnjavati samo u ključnim fazama razvoja. Međutim, 
biljke treba pažljivo navodnjavati, jer prekomjerna vlažnost tla može dovesti do bolesti biljaka 
(prvenstveno korena). Preporučuje se sistem navodnjavanja kap po kap, kako bi se izbegla 
prekomerna zasićenost vodom, a usporava i napredovanje korova.

Pošto je lavanda osetljiva na herbicide, posebno na sporo rastvorljive herbicide, preporučuje 
se da se kontrola korova vrši na neki drugi način. Malčiranje je jedan od načina za uspešnu kon-
trolu rasta korova, a može se koristiti i folija za malčiranje. Iskustvo uzgajivača lavande u Srbiji je 
podeljeno. Dok neki preporučuju ovu vrstu suzbijanja korova zbog značajno lakšeg održavanja 
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biljaka, drugi smatraju da postavljanje folije za malčiranje može dovesti do poremećaja režima 
voda-vazduh u zemljištu u neposrednom okruženju biljaka i preporučuju mehaničku kontrolu 
korova okopanjem oko biljaka. Na kraju, proizvođači se slažu oko jedne stvari - za sada, lavanda 
je daleko manje zahtevna, u smislu sadnje, od drugih rasprostranjenijih biljnih kultura. 

S obzirom na činjenicu da je lavanda vrlo izdržljiva biljka, otporna na mnoge štetočine, or-
ganska proizvodnja nije veliki izazov i može pružiti ulje boljeg kvaliteta. Potražnja za ovim or-
ganskim uljem lavande će biti i već sada je veća nego za neorganskim. U tom smislu, gajenje 
organske lavande je svakako preporuka.

Dva glavna proizvoda od lavande su cvetovi lavande (sveži i osušeni) i eterično ulje lavande, 
dobijeno destilacijom svežeg cveća. Takođe je moguće ekstrahovati lavandu raznim prirodnim 
rastvaračima, što praktično znači “ekstrakcija” željenih elemenata lavande u tečni rastvarač, 
koji će poprimiti određene poželjne osobine lavande i tako imati svoju različitu upotrebnu 
vrednost. Važno je napomenuti da sekundarni ili indirektni proizvodi uzgoja i prerade lavande 
nisu ekonomski zanemarljivi. 

Proces proizvodnje esencijalnih ulja podrazumeva destilaciju zelene mase bogate cveto-
vima lavande, nakon čega se “otpadna” materija sastoji od preostale zelene mase koja je bila 
uključena u proces destilacije i proizvodnje eteričnog ulja. Ova zelena masa može da posluži 
kao sirovina za proizvodnju komposta, ali može da se preradi u pelet nakon određenog tehno-
loškog procesa. Studije pokazuju da, u smislu kalorične vrednosti, 1.1 tona peleta dobijenih iz 
zelene mase može da zameni 1 tonu mrkog uglja.

Tehnološki procesi koji se koriste u preradi lavande su sušenje, seckanje ili mlevenje, desti-
lacija vodenom parom i ekstrakcija različitim rastvaračima. Sušenje je praktično konzervisanje 
sveže biljke, što može imati različitu upotrebnu vrednost, kako odmah za finalnu upotrebu, 
tako i za dalje postupke prerade. Seckanjem ili mlevenjem nastaju proizvodi koji se koriste u 
proizvodnji čajeva, čajnih mešavina, ali i drugih proizvoda. Destilacijom vodenom parom se 
dobijaju eterična ulja, dok se ekstrakcijom mogu dobiti različite tečnosti koje imaju određena 
svojstva sveže lavande, pa samim tim i različite upotrebne vrednosti.

Za proces destilacije koriste se posebno konstruisani destilatori koji se sastoje od tri osnov-
na dela: kotla, kondenzatora i separatora. Nakon destilacije, neophodno je da se i ulje i hidrolat 
pravilno skladište. Idealno je da se naliju u tamne, staklene boce koje se pune do samog vrha 
kako bi što manje vazduha ostalo u bocama jer kiseonik dovodi do oksidacije ulja što se nega-
tivno odražava na kvalitet. Na kvalitet negativno mogu da utiču i svetlost i toplota, tako da je 
poželjno da se boce čuvaju na tamnom i hladnom mestu.

Za podizanje 1 hektara zasada prave lavande potrebno je oko 16.700 sadnica, dok je za po-
dizanje zasada hibridne lavande potrebno oko 9.500 sadnica, naravno u zavisnosti od gustine 
i rasporeda sadnje. Cena dvogodišnje sadnice prave lavande, kreće se između 0,7 i 0,8 evro 
centi, dok se dvogodišnja sadnica hibridne lavande kreće između 0,35 i 0,40 evro centi.

*Projekcija troškova koja se odnosi na obezbeđivanje sadnica za podizanje 1 hekara zasada lavande:

PRAVA LAVANDA (Lavandula angustifolia) HIBRIDNA LAVANDA (Lavandula x intermedia)

KOLIČINA: 
(komad)

VREDNOST: 
(evro/komad)

UKUPNO: 
(evro)

KOLIČINA: 
(komad)

VREDNOST: 
(evro/komad)

UKUPNO: 
(evro)

16.700,00 0,8 13.360,00 9.500,00 0,4 3.800,00

U periodu punog prinosa, projekcija je da biljka lavande može da da prinos od 1 kg (prava 
lavanda) do 1,5 kg (hibridna lavanda) korisne biljne mase, odnosno cveta, dela biljke koji je 
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pogodan za dalju eksploataciju. Kada je u pitanju prava lavanda (koja je rastom manja, pa je 
i prinos zelene mase manji), to znači da je sa jednog hektara zasada prave lavande, očekivani 
prinos oko 16 tona korisne zelene mase, odnosno cveta, dok je sa 1 hektara hibridne lavande 
očekivani prinos, oko 14 tona cveta. Imajući u vidu da biljka lavande sadrži oko 90% vode, a da 
je zahtevana vlažnost suvog cveta do 8%, dolazimo do projekcije da je za 1 kg sušenog cveta 
lavande potrebno i do 12 kg svežeg cveta.

**Projekcija prihoda sa 1 hektara zasada lavande ako se na tržište plasira sušeni cvet koji se dobija  
sušenjem celog prinosa sa 1 hektara lavande:

PRAVA LAVANDA (Lavandula angustifolia) HIBRIDNA LAVANDA (Lavandula x intermedia)

KOLIČINA: (kg) VREDNOST: 
(evro/

kg suvog 
cveta)

UKUPNO: 
(evro)

KOLIČINA: (kg) VREDNOST: 
(evro/

kg suvog 
cveta)

UKUPNO: 
(evro)Sirov 

cvet: (kg)
Osušeni 
cvet (kg)

Sirov cvet: 
(kg)

Osušeni 
cvet (kg)

16.000,00 1.300,00 7,00 9.100,00 14.000,00 1.150,00 6 6.900,00

***Projekcija prihoda sa 1 hektara zasada lavande ako se na tržište plasira eterično ulje dobijeno par-
nom destilacijom celog prinosa sa 1 hektara lavande:

PRAVA LAVANDA (Lavandula angustifolia) HIBRIDNA LAVANDA (Lavandula x intermedia)

KOLIČINA: (kg) VREDNOST: 
(evro/kg 

eteričnog 
ulja)

UKUPNO 
(evro)

KOLIČINA: (kg) VREDNOST: 
(evro/kg 

eteričnog 
ulja)

UKUPNO 
(evro)Sirov 

cvet: (kg)
Eterično 
ulje: (kg)

Sirov 
cvet: (kg)

Eterično 
ulje: (kg)

16.000,00 160,00 150,00 24.000,00 14.000,00 420,00 42,00 17.640,00

Država Srbije daje podsticaje za biljnu proizvodnju ali i za nabavku opreme i mašina za 
proces prerade poljoprivrednih proizvoda, što može značajno pomoći u planiranju procesa 
ulaganja.

Komparativna analiza
Kratka uporedna analiza nekoliko ključnih karakteristika između Srbije i Mađarske data je 

u odeljku o komparativnoj analizi. Postoje mnoge razlike između Mađarske i Srbije, a još više 
između dva susedna regiona okruga Bač-Kiškun i Zapadnobačkog okruga. Mađarska je već 15 
godina deo Evropske unije, koristeći strukturne fondove EU, za između ostalog i razvoj socijal-
nog preduzetništva, dok se Srbija još uvek bori sa usklađivanjem zakonodavstva sa acquis com-
munautaire (pravom EU) i koristi predpristupna sredstva koja su znatno manja i retko uključuju 
podršku socijalnim preduzećima. Kada je reč o poljoprivredi, Mađarska i Srbija imaju sličan 
procenat poljoprivrednog zemljišta (Srbija 57,9%, Mađarska 58,9%), ali što se tiče obradivog 
zemljišta Mađarska ga ima 48,5% u poređenju sa 37,7% u Srbiji i skoro dvostruko više navod-
njavanog zemljišta (1,721km² u poređenju sa 950 km²).

Još je teže uporediti dva susedna regiona Bač-Kiškun i Zapadnobački okrug. Naime Bač-Ki-
škun je skoro četiri puta veći i više nego dvostruko naseljeniji od Zapadnobačkog okruga. To se 
odražava i u broju aktivnih preduzeća i broju zaposlenih u poljoprivredi. 

U pogledu socijalnog preduzetništva, u Mađarskoj i Srbiji postoje slične karakteristike u 
odnosu na: pravni status, glavne aktere socijalnog preduzetništva (OCD), postojanje vladinog 
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programa za socijalna preduzeća, nizak nivo svesti i razumevanja koncepta socijalnog pre-
duzetništva u obe zemlje, niska održivost i vidljivost poslovnih modela postojećih socijalnih 
preduzeća.

Dve zemlje se uglavnom razlikuju u: pristupu finansijama za socijalna preduzeća, broju so-
cijalnih preduzeća, ulozi lokalne uprave u socijalnom preduzetništvu. Nivo razvoja socijalnog 
preduzetništva u Bač-Kiškun okrugu je mnogo veći nego u Zapadnobačkom okrugu.

Zaključci i preporuke 
Studija u svom poslednjem poglavlju daje preporuke za različite aktere i instance. Istraživa-

nje se fokusira na socijalna preduzeća koja posluju u oblasti poljoprivrede, čije preduzetničke 
aktivnosti donose opipljive rezultate. Kao rezultat istraživanja, date su sledeće preporuke za 
zemlje i regione: 

 − Potrebni su programi podrške za socijalna preduzeća koja već postoje i funkcionišu za: 
• unapređenje vlastitih kapaciteta (edukacija o poslovnim veštinama i znanju) 
• poboljšanje tržišne pozicije (umrežavanje i povezivanje za zajednički ulazak na tržište)
• poboljšanje znanja o privlačenju finansija / kapitala / investicija (uključujući javne nabavke).

 − Podrška socijalnim preduzećima potrebna je u svim njihovim fazama razvoja od formira-
nja (startup) preko inkubacije do faze spremne za investicije (scale up). 

 − Za razvoj socijalnog preduzetništva, neophodno je stvoriti institucionalni i pravni okvir 
zasnovan na dobrim i uspešnim praksama. 

 − Bilo bi dobro razviti nacionalnu / regionalnu strategiju razvoja socijalnih preduzeća od 
strane same zajednice/sektora socijalnog preduzetništva a koju podržavaju nacionalne 
i/ili lokalne vlasti.

 − Uspostaviti sistem monitoringa za identifikaciju rezultata i uticaja, za merenje kratko-
ročnih, srednjoročnih i dugoročnih socijalnih i ekonomskih povrata ulaganja u socijalna 
preduzeća.

 − Svi finansijski instrumenti trebaju biti razvijeni, uključujući fondove za investiciju kapita-
la, mikrokredite, finansiranje od strane zajednice (crowdfunding) u svim fazama razvoja 
socijalnih preduzeća, koristeći socijalno odgovorne investitore (npr. pojedince, fonda-
cije) za podizanje socio-ekonomskih povrata, a sve u cilju jačanja socijalnih preduzeća. 

 − OCD, posebno one koje pružaju socijalne usluge i rade sa ranjivim grupama, treba 
da budu dodatno podržane u svojoj želji da se uspostave ili transformišu u socijalna 
preduzeća. 

 − Potrebno je edukovati finansijske institucije o socijalnom preduzetništvu kako bi se veći 
broj njih uključio u podršku socijalnom preduzetništvu. 

 − Finansijske institucije treba da kreiraju više finansijskih programa za socijalna preduzeća 
i da prilagode kriterijume tako da ovi programi budu dostupni socijalnim preduzećima. 

 − Podsticati saradnju / umrežavanje između socijalnih preduzeća i socijalnih preduzeća sa 
drugim akterima. 

 − Osnažiti mreže socijalnih preduzeća i organizacija civilnog društva da se zalažu za povolj-
no okruženje i okvir za razvoj socijalnog preduzetništva.
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2. Zahvalnost

Autori studije zahvaljuju se Inicijativi za razvoj i saradnju (IDC), koja je podržala pisanje ove stu-
dije i čije je bogato iskustvo u socijalnom preduzetništvu korišćeno u pripremi studije. 

Zahvaljujemo se svim partnerima u realizaciji projekta “Socijalno preduzetništvo za žene u 
ruralnim područjima”, Gradu Somboru, Centru za socijalni rad grada Sombora, Centru za pro-
izvodnju znanja i veština i Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft, za svoju nesebičnu podršku, i 
davanje komentara u svim fazama razvoja studije.

Posebnu zahvalnost upućujemo Evropskoj komisiji i njihovim programima (u ovom slučaju 
Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija 2014-2020) koji podržavaju so-
cijalno preduzetništvo kao temu i jedan su od ključnih promotera razvoja socijalnog poduzet-
ništva ne samo u zemljama EU, već i u zemljama kandidatima za članstvo. 

Na kraju, najveću zahvalnost zaslužuje jedna osoba, Dragana Rajić iz Centra za proizvodnju 
znanja i veština, čija je podrška bila od suštinskog značaja u dizajniranju i razvoju ove studije.
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3. Uvod

Studija o socijalnom preduzetništvu nastala je u okviru projekta „Socijalno preduzetništvo za 
žene u ruralnim područjima“ koji se sufinansira kroz Interreg-IPA Program prekogranične sa-
radnje Mađarska-Srbija 2014-2020. Projekat realizuje Grad Sombor u saradnji sa Centrom za 
socijalni rad grada Sombora, Centrom za proizvodnju znanja i veština iz Novog Sada, i Halasi 
Média és Kultúra Nonprofit Kft. Cilj projekta je unapređivanje kvaliteta života u pograničnom 
regionu Republike Mađarske i Republike Srbije i pojačana ekonomska razmena, kao i stvara-
nje okruženja koje doprinosi harmonizovanom razvoju regiona kroz održivo korišćenje prirod-
nih resursa i kroz razvoj socijalnog preduzetništva. Kroz projekat, žene iz ruralnih područja će 
osnovati klaster zasnovan na principima socijalnog preduzetništva koristeći inovativne modele 
i transfer znanja.

Ova studija je napravljena s ciljem da osvetli oblast socijalnog preduzetništva u Srbiji i Ma-
đarskoj kako bi doprineo realizaciji projekta i pomogao uspostavljanju socijalnog preduzeća 
koje bi angažovalo žene iz ruralnih područja u opštini Sombor. Studija se sastoji iz analize prav-
nog, institucionalnog okvira, stanja socijalnog preduzetništva kako u Srbiji tako i u Mađarskoj 
sa konkretnim primerima socijalnih preduzeća koja mogu biti dobri primeri za novo usposta-
vljeno socijalno preduzeće. Jedan deo studije se odnosi i na analizu proizvodnje lavande, opisa 
proizvodnje, te projekcije razvoja takvog biznisa.

Autori studije su angažovani od strane udruženja građana Inicijative za razvoj i saradnju 
(IDC), čije je bogato iskustvo u razvoju socijalnog preduzetništva takođe korišćeno u izradi stu-
dije. IDC je jedan od pionira u oblasti socijalnog preduzetništva u Srbiji, sa nekoliko socijalnih 
preduzeća koja su osnovana sa različitim socijalnim ciljevima i uticajem. Pogotovo je primer 
socijalnog preduzeća Agro Iris, čiji je osnivač IDC, analizirano kako bi se dobra iskustva iskoristi-
la kao i naučene lekcije koje bi omogućile prevazilaženje različitih problema na putu osnivanja 
i razvoja socijalnog preduzeća. 

Istraživački tim čine Igor Kojčić, autor istraživanja o proizvodnji i preradi lavande u Srbiji 
(odeljak 6.2), Ferenc Szibor, koji je prikupio podatke u Mađarskoj (okrug Bač-Kiškun), Zsuzsan-
na Kravalik, koja je autor svih sekcija vezano za Mađarsku i Miodrag Shrestha koji je autor sek-
cija koje se odnose na Srbiju i urednik studije. Sekcije koje se odnose na poređenja i zaključke 
su zajednički napori čitavog istraživačkog tima.

Autori studije snose isključivu odgovornost za podatke i zaključke iznete u studiji.
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4. Metodologija

Prilikom realizacije ove studije, autori su koristili nekoliko istraživačkih tehnika i metoda. Sama 
studija je dosta kompleksna. Autori su želeli da skiciraju situaciju sa socijalnim preduzetništvom u 
obe zemlje i oba regiona. Fokus studije bio je regionalni i prekogranični odnos između dva regiona 
u Mađarskoj i Srbiji, ali je opseg mnogo širi i obuhvata i istorijat socijalnih preduzeća, EU perspek-
tivu socijalnog preduzetništva i još mnogo toga. Desk istraživanje je uključilo različita istraživanja i 
studije o socijalnom preduzetništvu u Evropskoj uniji, Mađarskoj, Zapadnom Balkanu i Srbiji. 

Studija je obuhvatila analizu različitih strateških, pravnih i javnih dokumenata i to na naci-
onalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Takođe su u analizi korišćene dosadašnje studije o 
socijalnom preduzetništvu, njegovom razvoju u Mađarskoj i Srbiji, koristeći naravno i inostrane 
studije. U okviru dela studije koji obrađuje iskustvo u Mađarskoj, EU perspektiva je opisana kao 
i kako EU utiče na razvoj socijalnog preduzetništva u Mađarskoj. 

Primeri socijalnih preduzeća su opisani kao studije slučaja, većina prikazanih socijalnih pre-
duzeća su posećena i intervjuisana (socijalni preduzetnici, radnici, korisnici) sa nekoliko struk-
turisanih upitnika, a mnoga od njih su više godina i praćena kroz različite projekte. Studije 
slučaja su ipak na kraju sažete sa nekoliko ključnih dimenzija: opis njihovog društvenog poslo-
vanja, socijalni uticaj, strateški razvojni plan, uticaj na zapošljavanje itd. 

Autori su pokušali da uporede situaciju socijalnog preduzetništva između dve zemlje i re-
giona, kako bi pronašli sličnosti i razlike, kao i specifičnosti. Takođe, studija treba da bude 
korisna za dalju realizaciju projekta, tako da su istraženi i opisani pravni oblici, kao i uslovi u 
kojima različiti pravni oblici funkcionišu u praksi. Mnogi od ponuđenih primera bili su vezani za 
poljoprivredu i glavni sadržaj projekta koji se tiče osnaživanja žena i uspostavljanja socijalnog 
preduzeća (kao zadrugu ili u nekoj drugoj pravnoj formi). 

Takođe, u delu istraživanja posvećenom situaciji u Srbiji, sprovedena je analiza glavnih di-
menzija u razvoju socijalnog preduzetništva. Ova analiza je dala određene zaključke o nivou 
razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Posebna pažnja je posvećena istraživanjima vezano za uzgoj i proizvodnju lavande kao i nje-
nu eksploataciju, odnosno preradu. U tom slučaju je takođe kreiran poseban upitnik, a inter-
vjuisani su proizvođači lavande, poljoprivredni stručnjaci kao i proizvođači drugih aromatičnih 
biljnih kultura u oba regiona. 

Naravno u razvoju studije, učestvovali su i pomogli članovi projektnog tima kao i predstav-
nici lokalnih institucija i organizacija u oba regiona u kojima se realizuje projekat i njihova po-
moć je bila dragocena. 

Udruženje žena iz sela Temštanka, Pirot (preuzeto iz Bobić, 2016:59)

Biba, Dušica, Vesna, Dragica, Tanja, Snežana, Ljubinka, Ivana i Nataša osnovale su Udruženje žena 
sa sela 2011. godine. Temštanke su žene iz sela Temska, nadomak Pirota, koje su se vratile u selo 
pošto su ostale bez posla u industriji, mahom u Fabrici tekstila „Prvi maj”. Imaju između 30 i 60 
godina i želja im je bila da zarade nešto radeći ono sto najbolje znaju i najviše vole: spremaju-
ći preukusna jela iz bogate i raznovrsne staroplaninske tradicije, koja polako padaju u zaborav. 
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U kuhinji ove uigrane i složne žene, koje uživaju u druženju, koriste samo namirnice koje su same 
proizvele, a na njihovom meniju se nalazi čak 150 recepata bez mesa, kao i devet vrsta sarmi. 

Posle samo pet godina postale su poznate i priznate i van granica pirotskog okruga. Rado i često 
učestvuju na gastro festivalima širom Srbije gde njihove kulinarske kreacije nagrađuju i hvale struč-
njaci, isto koliko i posetioci. Osnovale su Festival staroplaninskih jela u Temskoj, koji iz godine u 
godinu beleži sve više gostiju i poseta doprinoseći raznovrsnosti turističke ponude pirotskog kraja.

Zadovoljne su saradnjom i podrškom koju su dobile od Turističke organizacije i Opštine Pirot, 
Fabrike „Tigar“ i mnogih lokalnih organizacija i pojedinaca. Kuhinja im je u prostorijama Mesne 
zajednice Temska a opremile su je zahvaljujući nacionalnom tenderu „Pokreni se za posao” u sa-
radnji sa lokalnom samoupravom.
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5. Ekonomski pregled 

5.1. Mađarska - Bač-Kiškun okrug

5.1.1. Uvodna razmatranja

Mađarska

Poslednjih godina u Mađarskoj zbog ekonomske krize neki društveni pokazatelji siroma-
štvo i socijalna isključenost, starenje stanovništva, nezaposlenost mladih, diskriminacija Roma 
i beskućništvo su se pogoršali. Sledeće brojke pokazuju važnost ovih društvenih izazova: a) 
32,4% mađarske populacije (40,9% dece) živi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti. 
b) Između 2007. i 2050. godine, javna potrošnja povezana sa starenjem stanovništva će se po-
većati za 4,1% BDP-a. c) Nezaposlenost neproporcionalno pogađa mađarsku omladinu - stopa 
nezaposlenosti u 2013. godini iznosila je 30,5% mladih. 

Upravo zbog toga u Mađarskoj postoji prostor za razvoj socijalne ekonomije. Društvene ino-
vacije i socijalno preduzetništvo definitivno imaju važnu komplementarnu ulogu u ekonomiji, i 
društvu u celini, u rešavanju ovih velikih društvenih izazova. Ostvarivanje društvenih ciljeva na 
preduzetnički način, kombinujući društveni i ekonomski napredak, doprinosi rastu “ekonomije 
deljenja” koja pozitivno doprinosi društvu i njegovim izazovima.

Razvoj „socijalne ekonomije“ je bio na agendi vlade Mađarske poslednjih godina. Značajna 
sredstva iz državnog budžeta, a kasnije i iz programa koje je sufinansirala EU, dodeljena su za 
podršku osnivanju, investicijama i operativnom radu socijalnih zadruga. Većina ovih zadruga 
služi kao mehanizam za zapošljavanje, za radnu integraciju, dugoročno nezaposlenih - često 
Roma - što je glavni prioritet vlade. Dosadašnje iskustvo ipak pokazuje da se ove organizacije 
obično ne mogu razviti u održive biznise i da ne mogu opstati bez daljeg finansiranja. Iako se u 
novije vreme pojavljuju novi tipovi socijalnih preduzeća koja su više „biznis orijentisana“, to je i 
dalje prilično spor proces (Fekete, 2014: 2).

Bač-Kiškun okrug

Okrug Bač-Kiškun, sa Kečkemetom kao administrativnim centrom, osnovan je 1950. godine 
sa zakonom o osnivanju okruga. Sa površinom od 8.444 km² i sa populacijom od 513.687 u 
2015. godini, Bač-Kiškun okrug, je najveći okrug u Mađarskoj. Ipak, odnos broja stanovnika 
u ovako velikom okrugu, dovodi do znatno niže gustine naseljenosti (62 stanovnika/km²) od 
nacionalnog proseka Mađarske, te se ovaj okrug definiše kao ruralna oblast prema klasifikaciji 
OECD-a koju primenjuje Evropska unija. Stanovništvo okruga živi u 119 naselja, od kojih 22 
imaju urbani status, a jedan ima status grada. U skladu sa trenutnim trendovima urbanizacije 
u Centralnoj Evropi, više od dve trećine populacije su urbani stanovnici. Karakterističan tip 
naselja (redak u Evropi) je „tania“, udruženje izolovanih domaćinstava rasprostranjenih na ve-
likom području. Od 280 naselja ovog tipa u Mađarskoj, 62 se može naći u okrugu Bač-Kiškun, 
što dodatno pokazuje ruralni karakter regiona.

Okrug Bač-Kiškun nalazi se u središtu Karpatskog basena. Zbog svog centralnog geograf-
skog položaja, područje okruga vekovima je imalo tranzitnu ulogu. Glavni saobraćajni putevi 
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(drumski, železnički, vodeni) u tom području su davno uspostavljene važne raskrsnice između 
Transdanubije i Tizantula, prema glavnom gradu i razvijenijim zapadnim regijama, i prema gra-
dovima Balkana iza južne granice Mađarske. U okrugu postoji nekoliko severno-južnih pravaca 
od evropskog značaja (Helsinški koridor, Transevropska transportna mreža TEN-T) i element 
mreže Istok-Zapad. 

Bač-Kiškun okrug se nalazi u Velikoj mađarskoj niziji, u ravnicama međurečja Dunava i Tise. 
Celokupna oblast okruga je nizijska, ali površina je nešto raznovrsnija nego u drugim delovima 
Velike ravnice. U okrugu, u suštini postoje tri različite prirodne geografske celine: Dunavska 
ravnica, ravnica u vodotokovima Dunava i Tise i Bačka ravnica. 

Klima je kontinentalna, a oblast međurečja Dunava i Tise je jedna od najosunčanijih oblasti 
u zemlji, gde godišnji broj sunčanih sati prelazi 2.000 sati. Visoki broj sunčanih sati, sa godi-
šnjom prosečnom temperaturom od 10-10,5°C, pružaju idealne uslove, i u poređenju sa ne-
kim drugim regionima u Evropi, za veliki broj poljoprivrednih delatnosti i eksploataciju solarne 
energije (solarni potencijal u regionu doseže 1400-1500 kWh/m²/god). 

Nasuprot tome, padavinski uslovi nisu najpovoljniji; u većini okruga godišnje padavine iz-
nose samo 500-550 mm, a vremenski i prostorni raspored padavina je prilično neujednačen. 
Sve veća učestalost suša, aridifikacije, ekstremnih vremenskih pojava, poremećaja hidrolo-
škog balansa područja i nepredviđenih posledica ovih promena predstavljaju veliki teret za 
zajednice koje tamo žive. Deo okruga Bač-Kiškun leži u oblasti ekološki osetljivog i sve ranji-
vijeg peščanog grebena u međurečju Dunava i Tise. Karakterističan problem peščanog gre-
bena je prezasićenost zemljišta koje traje već decenijama: nivo podzemnih voda se spušta i 
površinske vode nestaju.

Demografija - zapošljavanje 

U 2015. godini, stanovništvo okruga je premašilo cifru od pola miliona, 513.687 ljudi, od 
čega 43.067 u okrugu Kiskunhalas. Stanovništvo okruga Bač-Kiškun, u skladu sa procesima koji 
su tipični za celu zemlju, pokazuje stalni pad stanovništva u posljednjoj deceniji. 

Ovaj silazni trend, pored Kečkemeta koji je jedini imao porast svake godine u prošloj deceni-
ji, je karakterističan za svaki drugi deo okruga. Na području grada Kečkemet (sa okolinom) živi 
skoro 160.000 ljudi u 2014. godini što čini 30,5% stanovništva okruga, što je više nego dvostru-
ko od stanovništva drugog grada po broju stanovnika, Baje.

Posle promene režima, udeo poljoprivrednih radnika u Mađarskoj se značajno smanjio, a 
danas sektor usluga ima vodeću poziciju u strukturi zaposlenosti. Uprkos jakoj poljoprivrednoj 
proizvodnji, većina radne snage morala je napustiti poljoprivredu. Kao posledica toga, udeo 
poljoprivrednih radnika pao je sa 40,8% u 1980. na 5,4% u 2010. godini, a zatim i na 5,3% u 
2014. godini.

U okrugu Bač-Kiškun, kao i u većini razvijenih zemalja, većina zaposlenih radi u sektoru 
usluga. Zaposleni u industriji čine trećinu zaposlenih (31,9%). U najmanjem procentu (9,49%) 
zaposleni su u poljoprivredi, ali je taj procenat još uvijek dvostruko veći od nacionalnog prose-
ka (4,83%).

Poljoprivreda

Region velike južne ravnice, uključujući i okrug Bač-Kiškun, ima ispod 75% proseka BDP-a 
EU i stoga se smatra da je to nerazvijeni region u budžetu EU za period 2014-2020. Na osnovu 
bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika, okrug Bač-Kiškun se nalazi u sredini među svim 
okruzima, ali je ispred samo okruga Bekeš u regionu velike južne ravnice. BDP Bač-Kiškun 
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okruga čini 3,4-3,9% BDP-a zemlje. Povećanje bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika 
iznosi oko 10-11% između 2010. i 2014. godine. Iznos bruto domaćeg proizvoda po glavi sta-
novnika nije bio ni dve trećine nacionalnog proseka u 2010. godini, ali je u 2014. već bio blizu tri 
četvrtine. Na osnovu BDP-a po glavi stanovnika, Bač-Kiškun je napredovao od 14. mesta među 
svim okruzima u 2010. do 9. mesta u 2014. godini.

Bač-Kiškun okrug je već vekovima najvažniji poljoprivredni region u zemlji. U prošlosti, na-
glasak proizvodnje se neprestano menjao (od uzgoja životinja, preko vinograda do ratarskih 
kultura). U okrugu Bač-Kiškun, zbog svog geografskog položaja i pored industrijskog razvoja, 
poljoprivredna proizvodnja i dalje dominira. Na osnovu popisa stanovništva od 31. maja 2014. 
godine, u okrugu je bilo 676,4 hiljada hektara obradivog zemljišta, od čega 72,4% poljoprivred-
nog zemljišta (489,6 hiljada hektara). Najveći deo poljoprivredne površine (71,3%) je obradivo 
zemljište, jedna petina su pašnjaci, 4% vinogradi, 2% voćnjaci, a 1,5% povrće. Više od jedne 
petine površine je pod šumama.

 U okrugu Bač-Kiškun, industrijski razvoj se odvija u regionalnom ekonomskom okruženju 
snažne poljoprivredne tradicije tako da visok nivo poljoprivredne specijalizacije ostaje važan 
element ekonomije u okrugu.

Pored automobilske industrije, koja pred-
vodi industrijski razvoj u okrugu, prisutni su 
i važni komplementarni sektori. Među njima 
su posebno važni proizvodni kapaciteti pro-
izvodnih linija prehrambene industrije, ali i 
sektor usluga. Najveći deo dodate vrednosti 
u okrugu Bač-Kiškun stvorila je industrija (u 
2011. godini jednu četvrtinu, u 2013. godini 
skoro jednu trećinu) a zatim 10-12% poljopri-
vreda, uzgoj ribe i divljači, kao i šumarstvo.

Iako je okrug Bač-Kiškun više vekova bio jedan od najvažnijih poljoprivrednih regiona u 
zemlji, mogu se identifikovati dva problema u vezi sa daljom poljoprivrednom proizvodnjom: 
1) nestabilna upotreba zemljišta koje je osetljivo na prirodne, ekonomske i socijalne faktore, i 
2) ekspanzija industrijskog zemljišta koja se proteže i preko ogromnog zemljišta koje se može 
koristiti za poljoprivredu.

Proizvodnja useva

U okrugu Bač-Kiškun, među poljoprivrednim usevima, žitarice imaju dominantu ulogu u 
poljoprivrednoj proizvodnji. U 2014. godini proizvedeno je 1.219 hiljada tona žitarica u okrugu, 
većina žitarica su kukuruz (54%), pšenica (30%) i ječam (10%). U poređenju sa 2010. godinom, 
prinos žitarica je povećan za 22,7%, uključujući pšenicu i kukuruz za 30% i 10% za ječam. Od 
svih ratarskih kultura, poljoprivrednici su proizvodili više graška (1,4 puta), krompira (80%) i 
šećerne repe (57%). S druge strane, pao je prinos prolećnog ječma (50%) i silažnog kukuruza 
(40%). Uz izuzetak kasnog/jesenjeg ječma i pšenice, prinos žitarica u okrugu nije se poboljšao 
u 2015. godini, a nacionalni prosek nije dostignut. 

U okrugu Bač-Kiškun, uzgoj grožđa i voća je i dalje važan zbog uslova tla, povoljne klime i pro-
izvodnih tradicija koje se neguju. Površina vinograda u okrugu Bač-Kiškun smanjena je za 4,5% 
između 2010. i 2014. godine, međutim, dve trećine poljoprivrednika ubralo je više grožđa. Po-
vršina vinograda je u 2014. godini premašila 21.000 hektara, a prinos je bio 136,4 hiljada tona. 
Prosečan prinos u 2014. godini iznosi 7.630 kg/ha, u poređenju sa 4.100 kg/ha u 2010. godini.

Broj zaposlenih u okrugu Bač-Kiškun porastao je 
između 2010. i 2015. godine. Stopa godišnjeg ras-
ta je bila 0,3% za 2011. i 4,2% za 2015. godinu. 
Broj zaposlenih u 2015. godini iznosio je 215,2 
hiljada, što je za 1,8% više (22,7 hiljada) nego u 
2010. godini. Iako je broj nezaposlenih varirao 
svake godine, u 2015. njihov broj je bio 18,3 hilja-
de, što je 17,6% manje nego u 2010. godini. Tako-
đe se broj ekonomski aktivnih ljudi povećava a sve 
više neaktivnih ulazi na tržište rada.
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Socijalna kooperativa Nova šansa, selo Csengersima

Osnivač: KOS Tervező és Gyártó Bt., internet stranica: www.simanjo.hu 

Socijalna zadruga Nova Šansa osnovana je kako bi svojim članovima pružila predvidljivu 
perspektivu i stalne mogućnosti zaposlenja. Naši članovi su ljudi u nepovoljnom položaju koji 
rade s entuzijazmom i zajedno razvijaju nove kooperativne proizvode.

“Cilj nam je pružiti našim članovima koristan i kvalitetan rad, što je izuzetno važno za samopoštovanje 
i životni standard. Izvrstan kvalitet naših proizvoda i radne snage za okolna preduzeća je velika 
prilika za saradnju u cilju razvoja celokupne zajednice.”

Poslovni rezultati koje treba postići: Prerađivačka industrija koja se odvija u zadruzi temelji se na 
iskorištavanju lokalnih prirodnih resursa, zasnovanih na lokalnoj radnoj kulturi i tradiciji, znanju 
i iskustvu.

Pekmez Csengersima, koji se zove “Jednostavno dobro” (Siman jo) napravljen je od visokokvalitetnih 
Szatmár jabuka i šljiva bez veštačkih sastojaka baziranih na starim porodičnim receptima. 
Planirano je proširenje asortimana i na drugo voće, kao što su kupine i jagode, i šumski dren i 
borovnice iz okoline. Naše proizvode odlikuje visok sadržaj voća: 100% za šljive, 90% za jabuke i 
60-80% za ostale plodove.

Ponosni smo što možemo zadovoljiti zahteve privatnog sektora revitalizacijom i predstavljanjem 
tradicije našeg sela.

Naši strateški ciljevi za naredne 3 godine: Želeli bismo izgraditi nacionalni brend koji se sastoji 
od širokog spektra lokalnih rukotvorina i prerađenih i primarnih prehrambenih proizvoda. 
Predstavljamo i širimo naš brend “Siman jo” na kvalitetne proizvode visoke dodate vrednosti.

U sektoru voća, jabuke su zamenile višnje, šljive i kajsije. Iza ovog pregrupisavanja je pad 
proizvodnje velikih količina voća i stalne poteškoće u prodaji istih. Proizvodnja voća je značajno 
opala u okrugu, sa 37,1% manje proizvedenog voća u 2014. nego u 2010. godini.

Pre promene režima, okrug Bač-Kiškun bila je najveća regija za uzgoj životinja u zemlji. U 
poslednje vreme došlo je do promene u odnosu uzgoja živine i goveda. U odnosu na 2010. go-
dinu, 2014. godine uzgoj gusaka pao je za 40%, ćurana za 35% i pataka za 31,2%. Dok je uzgoj 
goveda povećan za 12,2%, svinja za 5,7% i krava za 2,7%.

Selo Csengersima
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Glavne karakteristike privrednih subjekata

Broj registrovanih organizacija u okrugu Bač-Kiškun povećavao se svake godine do 2012. 
godine, mada iz godine u godinu sa smanjenom stopom. U 2014. godini smanjena je za 0,7% 
u odnosu na prethodnu godinu.

Na kraju 2015. godine registrovano je 103.482 poslovnih subjekata, a njihov broj se konstant-
no povećava (u 2015. godini bilo je 952 novih organizacija). Najveći broj privrednih subjekata 
su preduzeća (97.746), među kojima je broj samozaposlenih blago porastao (za 2%), dok je broj 
korporacija opao za 3,1% u poređenju sa prethodnom godinom. 71% od 20.870 korporativnih 
kompanija su društva sa ograničenom odgovornošću, dok je četvrtina njih bila u formi ograni-
čenog partnerstva. 88% preduzeća je imalo manje od 10 zaposlenih, dok je bilo 35 preduzeća sa 
250 ili više zaposlenih u okrugu. Manje od 9% preduzeća je registrovano u oblasti Kiskunhalas.

Samo 5,2% registrovanih preduzeća bavi se poljoprivredom i šumarstvom. Što se tiče broja 
zaposlenih, većina preduzeća u okrugu Bač-Kiškun se smatra mikro preduzećima sa brojem 
zaposlenih do 10 ljudi. 88% od 1.123 poljoprivrednih preduzeća registrovanih u 2014. godini 
imalo je manje od 10 registrovanih radnika, a 29% njih nije imalo uopšte prijavljenih radnika.

Poljoprivredno stanovništvo okruga, tj. broj ljudi koji zarađuju prihod od poljoprivrede (od 
malih poljoprivrednika do porodičnih farmi) koristeći baze podataka za registraciju i podršku, 
procenjen je na 30.000-35.000 u 2010. godini. Od tih, 2.000 do 3.000 ljudi i njihove porodice 
(sveukupno oko 6.000 do 9.000 ljudi) žive od poljoprivredne proizvodnje. Ostalih 30.000 do 
32.000 ljudi i njihove porodice (oko 90.000 do 100.000 ljudi) bavili su se poljoprivredom u 
svojim baštama, radili su sa skraćenim radnim vremenom u poljoprivredi i tako ostvarili do-
datne prihode. Ovo se delimično preklapa sa grupom od 8.000 zaposlenih (20.000-24.000 sa 
članovima porodice). Na toj osnovi, ukupan broj svih poljoprivrednih radnika procenjuje se na 
120.000 do 140.000 u 2010. godini, što predstavlja 22-26% stanovništva okruga. 

Ispitujući broj malih proizvođača, u 2014. godini bilo je 8.907 malih proizvođača u okrugu 
Bač-Kiškun, od kojih je 612 bilo u okrugu Kiskunhalas.

5.1.2. Institucionalni i pravni okvir

EU perspektiva

Strategija Evropa 2020 postavila je svoje ciljeve u tri pravca:
• Pametan rast: izgradnja ekonomije zasnovane na znanju i inovacijama. 
• Održivi rast: ekonomična, zelena i konkurentnija ekonomija koja štedi resurse. 
• Inkluzivni rast: podsticanje stvaranja ekonomije koju karakteriše visoka zaposlenost i 

socijalna i teritorijalna kohezija. 
Jedan od prioriteta strategije EU 2020 je podizanje stope zaposlenosti stanovništva u dobi 

od 20 do 64 godine na 75%, uključujući povećano zapošljavanje mladih, starih ili niskokvalifiko-
vanih radnika kao i bolju integraciju legalnih migranata. Trenutno, 10% aktivnog stanovništva 
u Evropskoj uniji je nezaposleno, oko 23 miliona ljudi. Potrebno je više radnih mesta i više ljudi 
mora raditi na tome da osigura ekonomski rast, konkurentnost i održivost sistema socijalne 
zaštite. U skladu sa ciljevima strategije Evropa 2020, svaka država članica EU postavlja nacio-
nalne ciljeve, uzimajući u obzir različite situacije u svakoj zemlji i lokalni kontekst.

Socijalna preduzeća su ključna za postizanje ciljeva strategije Evropa 2020, jer kombinuju 
društvene ciljeve sa preduzetničkim duhom. 



5. Ekonomski pregled 26

Evropska komisija koristi termin 
“socijalno preduzeće” da bi obuhvatila 
sledeće vrste poslovanja:

• ono za koje je društveni cilj op-
šteg dobra razlog za komercijal-
nu aktivnost, često u obliku vi-
sokog nivoa socijalnih inovacija.

• ono čiji se profit uglavnom re-
investira za postizanje društve-
nog cilja.

• ono u kojima metod organizacije ili sistem vlasništva odražava misiju preduzeća, koriste-
ći demokratske ili participativne principe ili se fokusira na socijalnu pravdu. 

Ove organizacije se fokusiraju na postizanje širih društvenih, ekoloških ili ciljeva u zajednici.
Ne postoji jedinstveni pravni oblik za socijalna preduzeća. Mnoga socijalna preduzeća po-

sluju u obliku socijalnih zadruga, neke su registrovane kao društva ograničene odgovornosti, 
neke su zasnovane na zajedničkom ulaganju, a mnoge od njih su neprofitne organizacije kao 
što su udruženja, dobrovoljne organizacije, dobrotvorne organizacije ili fondacije.

Neki stručni radovi koriste definiciju koja se koristi u izvještaju EU “CONSCISE”, prema kojem 
socijalna preduzeća (Fekete, 2014: 1): 

 � jesu ne-za-profit organizacije; 
 � nastoje ispuniti društvene ciljeve angažovanjem u ekonomskim i trgovinskim aktivnostima; 
 � imaju pravnu strukturu koja osigurava da sva imovina i akumulirano bogatstvo nisu u 

vlasništvu pojedinaca, već se koriste za dobrobit onih osoba i/ili područja koja su name-
njeni korisnicima društvenih ciljeva preduzeća; 

 � imaju organizacione strukture u kojima se ohrabruje puno učešće članova na koopera-
tivnoj osnovi sa jednakim pravima koja se daju svim članovima; 

 � podstiču međusobnu saradnju. 

Uprkos njihovoj raznolikosti, socijalna preduzeća uglavnom posluju u sledeće 4 oblasti: 

• Radna integracija - obuka i integracija osoba sa invaliditetom i nezaposlenih;
• Pružanje socijalne usluge - zdravlje, socijalna i medicinska zaštita, profesionalna obuka, 

obrazovanje, zdravstvene usluge, usluge brige o deci, usluge za starije osobe ili pomoć 
za ranjive grupe;

• Lokalni razvoj devastiranih/ugroženih područja - socijalna preduzeća u udaljenim i ru-
ralnim područjima, razvoj lokalne zajednice, susedstva u urbanim područjima, razvojna 
pomoć i razvojna saradnja u trećim zemljama;

• Ostalo - uključujući recikliranje, zaštitu životne sredine, sport, umetnost, kulturu i istorij-
sko očuvanje, nauku, istraživanje i inovacije, zaštitu potrošača i amaterski sport.

Inicijativa za socijalni biznis

Evropska komisija ima za cilj stvaranje povoljnog finansijskog, administrativnog i pravnog 
okruženja za socijalna preduzeća, tako da oni mogu djelovati ravnopravno sa drugim vrstama 

Definicija socijalnog preduzeća Evropske komisije: So-
cijalno preduzeće je akter u socijalnoj ekonomiji čiji je 
glavni cilj da ima društveni uticaj, a ne da ostvaruje 
profit za svoje vlasnike ili akcionare. Deluje tako što 
proizvodi dobra i pruža usluge za tržište na preduzet-
nički i inovativni način i koristi svoj profit prvenstveno 
za ostvarivanje društvenih ciljeva. Njime se upravlja 
na otvoren i odgovoran način, a posebno uključuje 
zaposlene, potrošače i zainteresovane strane na koje 
utiče njena komercijalna aktivnost.
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preduzeća u istom sektoru. Inicijativa za socijalni biznis1, pokrenuta 2011. godine, identifikova-
la je aktivnosti koje treba da poboljšaju situaciju na terenu za socijalna preduzeća. 

Evropska komisija navodi da socijalna preduzeća u lokalnim zajednicama jačaju socijalnu 
koheziju i doprinose smanjenju regionalnih razlika između država članica EU. Cilj Inicijative, 
a samim time i jedan od glavnih ciljeva EU, je izgradnja “visoko konkurentne socijalne tržišne 
ekonomije”. Međutim, da bi se to postiglo, treba prilagoditi pravne instrumente kako bi se po-
moglo ovim često malim lokalnim preduzećima da razviju svoje kapacitete za rast i stvaranje 
radnih mesta i iskoriste mogućnosti koje nudi unutrašnje tržište.

Pored stalne pažnje Evropske komisije i država članica na ovu deklaraciju, osnovana je i 
ekspertska radna grupa u jesen 2016. godine, sa ciljem da radi na “Budućnost socijalnih predu-
zeća i socijalne ekonomije”, uz učešće vladinih stručnjaka, profesionalnih organizacija i pred-
stavnika socijalnih preduzeća2. U izveštaju se razmatraju aktivnosti iz prethodnih pet godina i 
utvrđuje dodatni akcioni plan za Evropsku komisiju i države članice.

Evropska komisija je pokrenula novu inicijativu (Inicijativa za pokretanje i proširenje biznisa) 
u 2016. godini kako bi se evropskim inovativnim preduzetnicima pružila svaka prilika da po-
stanu vodeće svetske kompanije. Glavni predlozi Inicijative za pokretanje i proširenje biznisa: 

• da se uklone barijere na tržištu za podsticanje rasta preduzeća;
• stvoriti bolje mogućnosti za partnerstvo, komercijalne prilike i veštine kako bi se olakšao 

pristup finansijama.

Sektor socijalnog preduzetništva u EU 

Pored svojih niša u kojima pružaju usluge, socijalna preduzeća često stvaraju radna mesta 
za pripadnike ugroženih društvenih grupa. U Evropi, socijalna ekonomija zapošljava više od 10 
miliona ljudi. Međunarodni centar za istraživanje i 
informisanje o javnoj, društvenoj i ekonomiji sarad-
nje (CIRIEC) sprovodi komparativna istraživanja o ve-
ličini i ulozi socijalne ekonomije u Evropskoj uniji od 
početka 2000-ih. Svakih pet godina, organizacija ob-
javljuje analizu pripremljenu po jedinstvenoj meto-
dologiji od strane eksperata država članica, koji su 
treći put predstavili potencijale za zapošljavanje so-
cijalne ekonomije u 2016. godini. Pri sastavljanju 
baze podataka prikupljaju se podaci o civilnim i ne-
profitnim organizacijama i zadrugama u pogledu za-
poslenih i oblasti delovanja. 

U 2010. godini, prema CIRIEC analizi (2016.), više od 14 miliona ljudi radilo je u socijalnoj 
ekonomiji, civilnim i neprofitnim organizacijama i zadrugama na tržištima rada država članica 
Evropske unije (ovo je šira definicija socijalne ekonomije). To je značilo da 6,5% zaposlenih nije 
radilo na profitnom tržištu, već u organizacijama koje imaju socijalne ciljeve. U analizi uloge so-
cijalne ekonomije, organizacija je bila izložena efektima ekonomske krize i utvrdila da socijalna 
ekonomija, koja raste od 2002. godine, igra važnu ulogu u periodu kada nezaposlenost raste i 
zbog restrukturisanja tržišta. Organizacije koje ugrađuju društvene ciljeve u profitne zajednice 
u lokalnim zajednicama ostvaruju dugoročne strateške ciljeve i fleksibilnije se prilagođavaju 

1 Social Business Initiative (Brussels, 25.10.2011, COM (2011) 682 final)
2 https://ec.europa.eu/growth/content/social-enterprises-and-social-economy-going-forward-0_en

Evropska komisija je predstavila akci-
oni plan za unpređenju podrške okru-
ženju za socijalna preduzeća u četiri 
glavne oblasti: 
 – pristup resursima,
 – vidljivost socijalnih preduzeća, 
 – podizanje svesti i 
 – fokus na unapređenje njihovog 

pravnog okruženja.
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potrebama članova i zaposlenih; Ovo su takođe važni nalazi koji podupiru strateške odluke i 
smernice Evropske unije za socijalna preduzeća. „Neprofitni sektor (socijalna ekonomija = treći 
sektor = treći sistem) otelotvoruje ogromne društvene i ekonomske moći širom sveta i ključni 
je igrač u zapošljavanju i socijalnoj politici u svim zemljama članicama OECD-a.” (Priručnik za 
socijalnu ekonomiju 2007: 19) Država, vladine institucije obično nadograđuju aktivnosti ovih 
organizacija i, s druge strane, reaguju na njihove nezadovoljene potrebe od strane države i 
tržišta za njihove socijalne ciljeve, i na taj način im pružaju potporu za svoje poslovanje.

5.1.3. Analiza finansijskih podsticaja i mehanizama podrške

Trenutno, Mađarska nema pravnu definiciju ili isključivu pravnu formu za socijalna predu-
zeća (termin „socijalno preduzeće“ se ne pojavljuje u pravnim dokumentima). Postojeće zako-
nodavstvo i vladina politika fokusiraju se na ulogu organizacija sa nekoliko konkretnih pravnih 
oblika, tj. (socijalnih) zadruga i različitih vrsta neprofitnih organizacija u ostvarivanju društvenih 
ciljeva u ekonomiji. Javni programi koji nude podršku organizacijama u “socijalnoj ekonomiji”, 
naravno, primenjuju definicije i konkretne kriterijume za određivanje prihvatljivih kandidata. 
Ovi kriterijumi se zasnivaju na definicijama EU (Inicijative za socijalni biznis) i prepoznaju se u 
raznim postojećim mađarskim pravnim subjektima i neprofitnim organizacionim oblicima, ali 
oni nisu deo sveobuhvatnijeg nacionalnog okvira. 

Zakonski je priznat blisko povezan koncept socijalnih zadruga. Prema Zakonu br. X iz 2006. 
godine o zadrugama, socijalne zadruge imaju za cilj da obezbede adekvatne uslove rada i po-
boljšaju društvene okolnosti svojih socijalno ugroženih članova. Socijalne zadruge koje pružaju 
mogućnosti zapošljavanja za dugoročno nezaposlene ili grupe koje su u nepovoljnom položaju 
na tržištu rada smatraju se važnim mehanizmom vladine politike zapošljavanja - ali drugi oblici 
socijalnog preduzetništva nisu na političkoj agendi vlade. 

Poglavlje o zapošljavanju u novom Széchenyi Plan (Program razvoja ekonomije mađarske 
vlade), pokrenutom 2011. godine, međutim, pominje koncept „socijalnog preduzeća“ u kontek-
stu povećanja održivosti neprofitnog sektora. Plan prepoznaje potrebu prilagođavanja poslov-
nih modela neprofitnih organizacija tržišnim trendovima kada su njihove aktivnosti fokusirane 
na socijalno ugrožene grupe.

Nadalje, naglašeno je da će novi Széchenyi Plan prekinuti s tradicijom subvencionisanja 
organizacija koje se oslanjaju isključivo na javna sredstva i podržati one koje se fokusiraju na 
postizanje socijalnih ciljeva na održiv način. Takođe, planom se namerava podrška organizaci-
jama koje nude inovativna rešenja za stvaranje novih mogućnosti za zapošljavanje. 

Na nacionalnom nivou, ne postoji onlajn platforma za saradnju ili mreža koja okuplja soci-
jalna preduzeća. Ovo doprinosi ionako slaboj vidljivosti socijalnih preduzeća.

Prema nedavnim istraživanjima koja pokušavaju da klasifikuju socijalna preduzeća u Ma-
đarskoj, socijalna preduzeća i slične organizacije obično se pojavljuju u četiri pravne forme:

 � Socijalne zadruge: pojavljuju se nakon 2006. godine, uvedene novim zakonskim pro-
pisima kojima se uspostavlja ovaj novi organizacioni oblik sa određenim poreskim 
olakšicama (na primer u odnosu na regularne ugovore o radu), socijalne kooperative 
su trenutno najvidljiviji oblik socijalnog preduzeća u Mađarskoj i relativno široko ras-
prostranjena, podstaknuta javnim sredstvima koja su im stavljena na raspolaganje za 
osnivanje i upravljanje. Misija većine socijalnih zadruga je da obezbede posao za svoje 
ranije nezaposlene članove - integrišu ih ili uključe na tržište rada. Socijalne zadruge 
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imaju, osim glavne kategorije, dve različite podkategorije: školske zadruge i zadruge za 
zapošljavanje. Školske zadruge imaju za cilj da pronađu prilike za zapošljavanje svojih 
učenika. Zadruge za zapošljavanje uvedene su 2012. godine: osnivaju ih najmanje 500 
fizičkih lica i/ili organizacija nacionalnih etničkih manjina (prevashodno Romi). Uspo-
stavljen je određen broj socijalnih zadruga, ali je to omogućeno značajnom podrškom 
projektima finansiranih iz javnih sredstava. Novo zakonodavstvo je omogućilo svim so-
cijalnim zadrugama da uključe pojedince ili pravna lica koja ne učestvuju aktivno u nji-
hovim aktivnostima među svoje članove (zadruga „novog tipa“). 

 � Tradicionalne zadruge: većina tradicionalnih zadruga (poznate u Mađarskoj još od 19. 
veka) su samo instrumenti koji služe ekonomskim interesima svojih članova (primeri su 
poljoprivredne zadruge, zadruge u određenim profesijama, kao što su frizeri, stambene 
zadruge itd.); neke imaju i eksplicitne socijalne ciljeve. 

 � OCD sa ekonomskim aktivnostima: Mnoga udruženja i fondacije preduzimaju značajne 
ekonomske aktivnosti u ostvarivanju socijalnih ciljeva, na primer, kroz rad sa zaštićenim 
radionicama, zapošljavanjem osoba koje su obično isključene sa tržišta rada ili obavljanjem 
aktivnosti u oblasti obrazovanja, kulture i očuvanja životne sredine. Ali njihove ekonomske 
aktivnosti su retko komercijalno održive i zavise od kontinuiranog spoljnog finansiranja. 

 � (Privatna) neprofitna preduzeća sa socijalnim ciljevima: mogu biti mikro-preduzeća 
koja podržavaju zajednicu koja proizvodi robu u svrhu zapošljavanja više porodica i svih 
njenih članova, a proizvodi se često prodaju lokalno. Neka preduzeća se specijalizuju 
za proizvode specifične za regiju (hrana i piće), koji ponekad mogu naći šire prihvatanje 
tržišta, posebno u slučaju visokokvalitetnih proizvoda iz geografski zaštićenih područja. 
Druga preduzeća imaju zaštićene radionice ili nude usluge za javnu dobrobit, kao što 
su obrazovanje za učenike sa invaliditetom ili koji imaju poteškoća u učenju, očuvanje 
kulturnog nasleđa, čišćenje životne sredine itd. Oni često zapošljavaju i osobe koje se 
obično suočavaju sa poteškoćama pri ulasku na tržište rada (na primer osobe sa invali-
ditetom). Ova grupa sadrži primere održivih socijalnih preduzeća, koji rade pod održivim 
poslovnim modelima i ispunjavaju sve kriterijume operativne definicije EU. 

Socijalna preduzeća u Mađarskoj se oslanjaju na eksterno - uglavnom javno finansiranje 
(npr. donacije i subvencije), nedovoljno su tržišno orijentisana, odnosno nezavisna na tržištu. 
Postoji i saradnja između samih socijalnih preduzeća, koja uključuje i podršku doduše u ogra-
ničenom obimu. Mogućnosti za umrežavanje pružaju neke redovne konferencije koje oku-
pljaju ključne aktere iz sektora. Postoje i sporadične inicijative, uglavnom u okviru aktivnosti 
društveno odgovornog poslovanja, konsultantskih kuća i finansijskih institucija koje imaju za 
cilj pružanje podrške neprofitnim organizacijama, prvenstveno kroz pružanje besplatnog vre-
mena svojih stručnjaka za savetovanje a nekad čak i kroz finansiranje organizacija. 

5.1.4. Analiza trenutnog stanja u sektoru socijalnog preduzetništva

Poreklo i putevi razvoja socijalnih preduzeća (Fekete, 2014:2)

Država tradicionalno ima snažnu ulogu u rešavanju socijalnih problema, posebno pitanja 
zapošljivosti i socijalne isključenosti u Mađarskoj, kao bivšoj socijalističkoj zemlji. Nakon demo-
kratske tranzicije novootvoreni treći sektor je pokazao značajan angažman u rešavanju soci-
jalnih potreba, uspostavljajući širu „socijalnu ekonomiju“. Međutim, ove organizacije se i dalje 
uveliko oslanjaju na javno finansiranje. Tržišno orijentisana “socijalna preduzeća” sa socijalnim 
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ciljevima i održivim poslovnim modelima pojavila su se u novije vrijeme, ali su još uvek relativ-
no redak i nedovoljno vidljiv primer u široj javnosti. 

Zadruge, organizacioni oblik koji se može smatrati socijalnim preduzećem, oslanjaju se na dugu 
istoriju u Mađarskoj. Prva zadruga je osnovana još 1845. godine, a u trgovinskom kodeksu iz 1875. 
godine (Kereskedelmi Torveni, 1875. evi XXXVII tv.) je uveden ovaj novi oblik preduzeća u zakon. 
Od kraja 19. veka, prvim poljoprivrednim zadrugama pridružile su se potrošačke i kreditne zadru-
ge, zadruge za zajedničku kupovinu i proizvodnju u drugim sektorima, kao i stambene zadruge. 
Ove organizacije su pokazivale neke karakteristike modernog socijalnog preduzeća koje koriste 
demokratske procese donošenja odluka, a ponekad i stavljaju naglasak na socijalne ciljeve. U so-
cijalističkoj eri nakon Drugog svjetskog rata, ove postojeće zadruge su bile stavljene pod državnu 
kontrolu, dok su odozgo prema dole stvorene brojne nove, a ruralni mali proizvođači i određena 
profesionalna zanimanja (npr. frizeri) su morali da im se pridruže. Slabljenje vladavine države u 
ekonomiji sedamdesetih i osamdesetih godina 20. veka i demokratska tranzicija krajem 1980. go-
dine, omogućila je da se privatne zadruge (koje nisu pod kontrolom države) ponovo pojave. 

Rešavanje socijalnih ili ekoloških ciljeva nikada nije bilo povlastica države, čak ni u socija-
lizmu, o čemu svedoče udruženja aktivna posebno u obrazovanju, kulturi, sportu, očuvanju 
prirode i kulturnog nasleđa. Međutim, dominacija javnog sektora ostavila je jako mali prostor 
za druge aktere u socijalističkim vremenima i to se i dan danas oseća. Nakon demokratske 
tranzicije, uspostavljen je treći sektor koji se bavi rešavanjem socijalnih i ekoloških problema, 
ali je jako zavisan o spoljnom finansiranju - uglavnom od države, bilo centralne vlade ili njenih 
agencija, ili opština. Za većinu organizacija u trećem sektoru, obavljanje komercijalnih aktivno-
sti je ograničeno zakonom, ali održivi poslovni modeli su retki čak i među ostalim. 

Na osnovu definicije Metodološkog priručnika izdatog od strane OFA neprofitne doo (Mods-
zertani Kezikoniv tarsadalmi vallalkozasok reszere, 2017), socijalna preduzeća su organizacije 
koje kroz razvijanje biznisa ublažavaju i rešavaju društvene probleme.

Priručnik koristi definiciju organizacije NESsT, koja je važan podržavalac socijalnih preduze-
ća u zemljama Višegradskog regiona (Mađarska, Češka, Slovačka i Poljska), i koja razdvaja soci-
jalna preduzeća od drugih kompanija prema njihovoj motivaciji i nameri. Po definiciji, “socijal-
no preduzeće je preduzeće koje stvara održivo rešenje društvenih problema” Do danas u Ma-
đarskoj postoje određene nejasnoće u pogledu toga koje se organizacije mogu smatrati „soci-
jalnim preduzećima“. Čak i sam naziv nije široko poznat među zainteresovanim stranama - po-
tencijalnim socijalnim preduzetnicima i finansijerima. Fondacije, udruženja i druge neprofitne 
organizacije koje rade po različitim pravnim uzusima mogu biti deo šire „socijalne ekonomije“, 
ali se često nazivaju i socijalnim preduzećima, iako bi njihov poslovni model mogao u potpuno-
sti zavisiti od vladinih donacija i nedostatka tržišne orijentacije. Tradicionalne zadruge koje 
mogu da rade sa blokadom imovine i delimičnim ograničenjima distribucije profita, ali bez 
eksplicitnih socijalnih ciljeva i profitne organizacije kao što su firme sa značajnim CSR aktivno-
stima, često takođe mogu da polažu pravo na oznaku socijalnog preduzeća. Jedna i široko 
prihvaćena definicija za socijalna preduzeća ne postoji u Mađarskoj. 

Razmere sektora socijalnog preduzetništva u Mađarskoj

Zbog nedoumica u vezi sa defi-
nicijom socijalnih preduzeća, kao i 
zbog nedostatka dostupnih statisti-
ka, trenutno je veoma teško proce-
niti veličinu sektora socijalnog pre-
duzeća u Mađarskoj.

Na osnovu ekspertskih procena (Fekete et al. 2014) koristeći 
podatke koje je objavio Mađarski centralni zavod za stati-
stiku (KSH) o broju registrovanih subjekata po pravnim for-
mama, procenjuje se da ima oko 3.000 socijalnih predu-
zeća koja ispunjavaju kriterijume operativne definicije EU.
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Socijalne zadruge

U 2016. godini u Mađarskoj je bilo 61.600 neprofitnih organizacija, od kojih je oko 37.000 
imalo godišnji prihod od 500.000 forinti. Prema podacima KSH koje je obradila Eva G. Fekete, 
u 2015. godini bilo je 9.716 fondacija, udruženja ili neprofitnih kompanija sa najmanje 500 
hiljada forinti godišnje prihoda i 1 zaposlenim. Ove organizacije zajedno su ostvarile prihod 
od 1.184.190 miliona forinti u 2015. godini, zapošljavajući 134.806 ljudi, od čega je 95.458 bilo 
stalno zaposlenih. Ovih 9.716 organizacija je samo 15,6% svih neprofitnih organizacija, ali 
76,7% prihoda neprofitnog sektora generišu ove organizacije, a 94,9% zaposlenih u sektoru 
pripada tim organizacijama. Međutim, ne znamo koliko se od ovih organizacija bavi poljo-
privrednom delatnošću. Samo 20% neprofitnih organizacija je imalo bilo kakav prihod od 
ekonomske aktivnosti. 

U 2015. godini, 2.681 registrovanih zadruga i 617 crkvenih organizacija delovale su kao soci-
jalne zadruge, koje čine jednu manju grupu socijalnih preduzeća. Prema Nacionalnom udruže-
nju socijalnih zadruga, oko polovina socijalnih zadruga su “uspavane organizacije”, tj. ne oba-
vljaju aktivnosti; 800 zadruga je finansirano od donacija, od kojih je 300 osnovano na osnovu 
tzv. javnog zapošljavanja (njihove aktivnosti se ne izvode u okviru javnih radova). Oko trećina 
ovih socijalnih zadruga angažovana je u prehrambenoj industriji, trećina u pružanju usluga, a 
ostatak je u oblasti turizma, industrije, trgovine i društvenih delatnosti. Dijapazon delovanja 
socijalnih zadruga je vrlo raznolika, ali obično nude aktivnosti koje zahtevaju kontinuirani rad i 
niže troškove. Otprilike 10 posto njih je ranije imalo lokalne samouprave kao članove zadruge, 
što je obavezno za sve organizacije koje deluju u obliku socijalnih zadruga od 2017. godine 
(prema Zakonu X iz 2006. godine).

Jováncza Sedmi pečat, Gyulaj

Ime osnivača: Sedma granica (Hetedhét határ) socijalna zadruga, internet stranica: www.hetpecsetes.hu 

Jovánczai „Seven Sealed” proizvodi su napravljeni u selu Giulaj u okrugu Tolna. Selo pokušava da 
nađe odgovor na savremene društvene i ekonomske izazove.

U okviru Socijalne zadruge Hetedhet Hatar u Giulaj, zajednica prerađuje i konzervira meso. Među 
članovima zadruge su i opština Giulaj i Malteška humanitarna služba Mađarske. Kroz programe 
uzgoja svinja i uzgoja povrća i voća, kroz zadrugu, sve više porodica je svake godine dobijalo 
dodatan prihod. To je postignuto kroz kontinuiranu stručnu podršku hortikulturnih stručnjaka i 
stručnjaka za uzgoj životinja kao i uz pomoć socijalnih radnika koji su pružali podršku porodica-
ma. Vrlo je važno načelo da proizvodi zadruge ne sadrže aditive: dimljeni proizvodi se prave sa soli 
bez nitrita, tradicionalnim čuvanjem i dimljenjem, a prerada povrća se vrši toplotnom obradom, 
tako da je upotreba konzervansa potrebna samo za krastavce (sirće). 

Socijalni uticaj koji želimo postići 

Naša poslovna inicijativa koja je postepeno izgrađena u zajednici u posljednjih nekoliko godina, služi 
dvostrukoj svrsi: s jedne strane želimo ponovo uvesti svinjogojstvo i povrtlarstvo u selu, a sa druge 
strane želimo dodatne resurse za unapređenje naših proizvoda koji zadražavaju tradicionalni ukus.

Dugoročni cilj zadruge je da doprinese poboljšanju ekonomske situacije i situacije na tržištu rada 
u Giulaj zajednici sa svojim poslovanjem zasnovanim na zadrugu u zajednici, a kroz to i razvojem 
sela u celini. 

Poželjni poslovni rezultati: kontinuirano zapošljavanje 8-12 ljudi i godišnje 100 miliona forinti neto 
prihoda od domaćih proizvoda.
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Broj zaposlenih u socijalnom preduzeću postepeno raste sa 4 (2014) na 12 osoba (2016). 

Najveći uspesi

 – Sopstvene prodavnice otvorene u Giulaj, Dombovar, Pečuj.  

 – Prva nagrada za Lokalnu dodatu vrednost proizvoda u 2016. godini  

 – Podrška za razvoj lokalne zajednice i socijalne programe. 

Strateški ciljevi za naredne 3 godine: U bliskoj budućnosti želimo da stvorimo prodajnu mrežu 
posebno fokusirajući se na glavni grad Budimpeštu.

Faktori koji ograničavaju pokretanje socijalnih preduzeća i razvoj socijalnog preduzetništva 
Glavne prepreke i izazovi za rast i razvoj socijalnih preduzeća u Mađarskoj mogu se sumirati 

na sledeći način: 
 � Nizak nivo svesti i razumevanja koncepta „socijalnog preduzeća“; 
 � Na nivou politike, glavna prepreka je nedostatak nacionalne strategije za razvoj socijal-

nih preduzeća, po mogućstvu ona koja bi preživela promenu vlade; 
 � Sektoru nedostaje prateća infrastruktura (platforme); Nizak nivo održivosti poslovnih 

modela postojećih socijalnih preduzeća, zbog preteranog oslanjanja na donacije.

Tipologija socijalnih preduzeća

U okviru nedavne studije, istraživači su kreirali tipologiju za socijalna preduzeća u Mađar-
skoj. Vrste socijalnih preduzeća u Mađarskoj zasnivaju se na ispitivanju pet glavnih karakteri-
stika: 1) pravna forma organizacije; 2) dominantni sektor i motiv za stvaranje organizacije kao 
i stepen hibridnosti; 3) glavni socijalni ciljevi; 4) glavne ekonomske aktivnosti i 5) obim i oblik 
zapošljavanja. Predstavljeni modeli su različite kombinacije ovih karakteristika. 

Jováncza Sedmi pečat, Gyulaj
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1) Organizacije civilnog društva za radnu integraciju su često neprofitne organizacije koje 
karakteriše pristup “odozdo prema gore”, međutim naziv „radna integracija“ se ne koristi u 
Mađarskoj. Deo njih ima za cilj direktno zapošljavanje ranjivih grupa, drugi olakšavaju stvara-
nje prihoda i samodrživost (npr. vrtlarstvo, poljoprivreda, šivenje, itd.). Npr.: Fondacija Retextil

2) Pružanje javnih usluga: socijalna preduzeća koja pružaju javne usluge su organizacije 
koje pružaju usluge koje su nekada pružale državne ili opštinske institucije. Stoga dobijaju 
javna sredstva na osnovu zakona, ali takođe mogu da finansiraju svoje poslovanje i od 
tržišnih prihoda. Karakteristični primeri su neprofitne organizacije koje zapošljavaju ljude 
sa izmenjenim radnim sposobnostima koje se finansiraju putem normativne državne po-
drške i istovremeno obavljaju trgovinske aktivnosti, kao i fondacije koje vode porodične 
dnevne centre ili domove za stare. Npr.: Szimbiozis fondacija 

3) Lokalno razvojno preduzeće u zajednici: Lokalna razvojna preduzeća u zajednici spro-
vode programe razvoja lokalne ekonomije na integrisan, multifunkcionalan način, obično 
uz direktnu ili indirektnu uključenost lokalnih vlasti. U središtu aktivnosti postoji neka vrsta 
lokalnog proizvoda ili aktivnosti koja služi za razvoj sela/grada. Ova socijalna preduzeća 
uglavnom rade u ruralnim područjima koja nemaju mala i srednja preduzeća a mogu pru-
žati i određene javne usluge. Npr.: Alsómocsolád Falugazdasági Társadalmi Szövetkezet 

4) Inicijativa za solidarnu ekonomiju: Inicijative za solidarnu ekonomiju eksplicitno se iden-
tificiraju sa vrednostima pokreta solidarnosti. Njihov broj je prilično ograničen, ali se može 
očekivati da će se povećati u bliskoj budućnosti i kako se njihove motivacije razlikuju od 
drugih tipova socijalnih preduzeća, smatramo opravdanim elaborirati ih u zasebnoj grupi. 
Npr.: -Fondacija za floru i faunu severne Mađarske 

5) Socijalna start up preduzeća: Socijalna start-up preduzeća imaju poslovnu aktivnost, koja 
se zasniva na moralnom cilju koji je pod uticajem poslovne etike ili društveno odgovornog 
poslovanja. Društveni cilj direktno utiče na ekonomsku aktivnost, što olakšava razvoj eko-
nomije zasnovane na većem stepenu solidarnosti i ekološke svesti. Ova preduzeća mogu 
biti profitna. Npr.: Matio design neprofitna organizacija 

6) Preduzetničke OCD: Preduzetničke OCD su klasične organizacije civilnog društva (uglav-
nom fondacije i udruženja) koje imaju društvene, kulturne i ekološke ciljeve, koji su u cilju 
održavanja organizacije i ostvarivanja svojih društvenih ciljeva u poslednje vreme sve više 
uključeni u ekonomske aktivnosti. Svojim ekonomskim aktivnostima nastoje da dopune 
sredstva koja dobijaju iz donacija. Npr.: Udruženje E-misszio.

Ukusno (Ízlelő), porodični restoran, Szekszárd 

Podržava: Fondacija Plava ptica, www.izleloetterem.hu, www.facebook.com/izleloetterem 

U 2007. godini pokrenuli smo socijalni biznis, ukusan restoran prilagođen porodici, prvi restoran u 
Mađarskoj, gde su, osim menadžera, svi zaposleni osobe sa invaliditetom. Pokretanjem socijalnog 
preduzeća imali smo tri glavna cilja: mogućnosti zapošljavanja za osobe sa invaliditetom, promo-
visanje raznolikost njihovih sposobnosti/ličnosti, čime se senzibilizira lokalna zajednica i na kraju 
smanjenje finansijske ranjivosti naše organizacije. Uspeh nas je iznenadio kao i stručnjake koji su 
nas podržali. Tokom proteklih 10 godina, povećali smo kapacitet tri puta, od početne sobe za 24 
gostiju postali smo restoran sa 80 mesta, a naša dnevna prodaja je porasla skoro osam puta. 
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Socijalni uticaj: Promocija svestranosti osoba sa invaliditetom i stvaranje uslova za njihovo du-
goročno zapošljavanje. U ovom kontekstu, naš cilj je ostvariti ideje o karijeri naših zaposlenika 
sa invaliditetom, razvijati se na kontinuiranoj osnovi i stvarati nezavisniju, punopravniju životnu 
sredinu. Važno nam je da pripremamo kvalitetna, raznovrsna jela, pa pokušavamo da koristimo 
sastojke vrhunskih domaćih proizvođača u kupovini sirovina, a u pripremi hrane težimo da kom-
binujemo tradiciju i gastronomiju. 

Poslovni rezultati: Jačanje kapaciteta Fondacije za samofinansiranje kroz održivu i profitabilnu 
poslovnu aktivnost. Na početku rada socijalnog preduzeća imali smo poslovni cilj da budemo 
profitabilni od treće godine, da zapošljavamo 6 osoba sa invaliditetom, a 15% organizacionog 
budžeta dolazi iz preduzetničkih prihoda. Nasuprot tome, za 8 meseci smo zaposlili 17 osoba sa 
invaliditetom i više od 30% našeg budžeta dolazi od poslovnih aktivnosti. 

Na šta smo najviše ponosni: Za 17 osoba sa invaliditetom možemo da obezbedimo pristojne plate 
i samostalan život (mnogi od njih su odrasli u ustanovama za negu). Naš restoran je za 5 godina 
ocenjen sa ocenom 4.86 za kvalitet usluge od strane gostiju restorana. 

U okrugu Tolna bili smo prvi, u regionu Južnog Podunavlja, drugi koji je osvojio kvalifikaciju odlič-
nog restorana Turističke organizacije Mađarske. 

Strateški ciljevi za naredne 3 godine Stalno se trudimo da poboljšamo kvalitet naših usluga i infra-
strukture. Mi uglavnom želimo da povećamo broj i proporciju naših događaja, delom iz finansijskih 
razloga i delom zbog viših profesionalnih izazova. Godinama radimo na franšiznoj distribuciji uku-
snog (elzlelo) porodičnog restorana, a u bliskoj budućnosti planiramo da otvorimo drugi restoran.

Ukusno (Ízlelő), porodični restoran, Szekszárd 
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Zajednica zelenih korpi u Miškolcu 

Osnivač: Fondacija za floru i faunu severne Mađarske, www.eshop-gyorsan.hu/miskolcizoldkosar, 

Društvene mreže: www.facebook.com/miskolcizoldkosar 

Fondacija za floru i faunu severne Mađarske poseduje i upravlja socijalnim preduzećem Zajednica 
zelenih korpa u Miškolcu. To je, s jedne strane, ekološki svesna zajednica proizvođača i potrošača, 
s druge strane, neprofitna kompanija koja organizuje tržište proizvoda na nedeljnoj osnovi, obez-
beđujući ekološki, pouzdanu, jednostavnu i jeftinu robu. 

Nudimo ne samo kvalitetnu bio -i lokalnu hranu, već i ekološki i ručno izrađene proizvode. U osno-
vi, radimo na tome da hranu koja je sertifikovana kao “pouzdano bez hemikalija” obezbedimo 
sopstvenim sistemom kontrole porodicama u i oko Miškolca. Ako povećamo tržište za organsku 
poljoprivredu, ova ekološki prihvatljiva poljoprivreda, može steći konkurentsku prednost u od-
nosu na industrijsku poljoprivredu. U tom cilju uspostavljamo direktan kontakt sa lokalnim po-
ljoprivrednicima, proizvođačima i privrednicima. Sa dobavljačima ugovaramo tek nakon što smo 
proverili njihovo poslovanje, fabriku i kada utvrdimo da ona funkcioniše na transparentan način, 
u skladu sa principima održive proizvodnje. Naši dobavljači su uglavnom ekološki farmeri u cen-
tru Biomarket sajma u Miškolcu i proizvođači klastera NAUTILUS Sustainable Lifestile. Naši članovi 
mogu preuzeti robu, naručenu putem onlajn prodavnice bez marže, svakog petka popodne lično 
u posebnoj prodavnici „Basket House“. 

Socijalni uticaj:  

 – Smanjenje uticaja lokalnog stanovništva na životnu sredinu i stvaranje zdravih, ekološki pri-
hvatljivih ili ručno izrađenih proizvoda za njih;  

 – Izgraditi odnose poverenja između proizvođača i potrošača;

 – Osigurati pravičnu egzistenciju poštenih proizvođača u regionu kroz naše delovanje (stvaranje 
lokalne fer trgovine) 

Zajednica zelenih korpi
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Zelena korpa je građanska inicijativa. To je zajednica, čiji aktivni članovi doprinose promovisanju 
zajedničkih ciljeva kroz njihov volonterski rad. Ona podržava lokalnu ekonomiju kroz njihovu dru-
štvenu odgovornost. 

Poslovni rezultati koje treba postići: Kao neprofitno socijalno preduzeće, poslovni cilj Zelene korpe 
je da osigura održivost, odnosno da organizacione, logističke i administrativne troškove i ljudske 
resurse pokrije iz donacija proizvođača i potrošača koristeći poslovni model. Naš cilj je da obez-
bedimo donacije kroz 1% nacionalnih poreskih olakšica kako bi pokrili troškove drugih programa 
podizanja svesti Fondacije za održivi razvoj. 

U 2016. godini uspeli smo zaposliti 5 ljudi. 

Ono na što smo najviše ponosni: od 2015. godine kontinuirano i dinamično povećavamo broj 
naših članova, koji danas predstavlja 544 registrovane osobe i lokalnih porodica iza njih. Za naše 
proizvođače i dobavljače, ostvarili smo prihod od 11,4 miliona forinti u 2016. godini. 

Strateški ciljevi za naredne 3 godine: Širenje svesti o ZELENOJ KARTICI na gradskim i okružnim ni-
voima. Udvostručavanje broja članova i nedeljnih narudžbenica. Uključivanje članova koji postaju 
aktivni u zajednici kao volonteri u pripremi i implementaciji drugih programa Fondacije.

Adacs-Bábony socijalna zadruga

U okrugu Bač-Kiškun postoji nekoliko socijalnih zadruga bez članova lokalne samouprave, od 
kojih je jedna od najpoznatijih socijalna zadruga Adacs-Bábony. Lokalna zadruga je osnovana u 
aprilu 2011. godine od strane lokalne zajednice u naselju Kunadac u regionu Gornjeg Kiskunsaga. 
Trenutno ima 10 članova: dva iz Kunadaca, šest iz Kunbabona i dva iz Kunszentmiklosa. 

Članovi su ljudi koji zajedno rade više od deset godina u različitim aktivnostima zajednice. Njihov glavni 
cilj je obezbeđivanje radnih mesta i prihoda za nezaposlene i one sa nepovoljnim položajem na tržištu 
rada. Oni takođe smatraju da je važno da deluju kao bezbedna zajednica zasnovana na solidarnosti 
koja svakom članu pruža priliku za smislen život. Centar zadruge je u Kunbaboniu. Tu je i centar za 
obuku Civil Kollégium Alapítvány (CCF), koji je transformisan od stare škole a bila je centar za treninge i 
javna dešavanja od 1997. godine. Neformalna saradnja između lokalne zadruge i CCF-a postala je for-
malna kada je CCF pokušao da održi centar u životu tokom ekonomske krize. CCF i zadruga su se tada 
dogovorili da održavaju centar sa lokalnim znanjem i resursima. To je rezultiralo značajnim uštedama 
i u isto vrijeme, postalo je deo veće zajednice. Od 2011. godine, socijalna zadruga upravlja prostorima 
u zajednici i svake godine nastoji da obogati svoju sredinu. Zadruga je kupila zemljište u Kunbábony u 
svrhu sadnje voća. Njihovi dugoročni planovi uključuju osnivanje pogona za preradu voća. Nedavno je 
u trpezariji motela otvorena izvanredna Le Mat kafe. (Le Mat je lanac hotela zasnovan na franšizi koji 
vode zadruge, pružajući mogućnost zapošljavanja za osobe u nepovoljnom položaju).

Adacs-Bábony
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Pantry tura, Homokháti mreža farmi

U okrugu Bač-Kiškun saradnja 
između malih proizvođača je 
raznovrsna. Saradnja se odvija 
pod pokroviteljstvom krovne 
organizacije malih proizvođača, 
ali postoji i saradnja zasnovana 
na tipičnim inicijativama potro-
šača i farmera. Iza ovih inicija-
tiva uvek postoje ličnosti koje 
su pokretači saradnje. U najbo-
ljem scenariju, novi saradnici 
se pridružuju inicijativi, ali se to 
može desiti i povlačenjem vode-
će ličnosti (kada povlačenje čini 
grupu neoperativnom). Koreni 
Homokhati mreže farmi “Pan-
tri Tour” datira iz ranih 2000-ih 
godina. Poljoprivredna komora 
okruga Bač-Kiškun bila je u po-
ziciji da podrži Homokhati po-
sebni program, punih sedam 
godina između 2001-2007. Cilj 
programa je da ponudi rešenja 
i alternative ljudima koji tamo 
žive i koji se suočavaju sa pro-
menjenim prirodnim i ekolo-
škim uslovima. 

Grupa farmera formirala se već 
u ranim godinama oko progra-
ma, iskoristila priliku koju nudi 
program i lično doprinela njegovom razvoju. Poljoprivrednici su postali svesni aktivnosti drugih i 
razvili međusobno poverenje, što je bio temelj njihovog zajedničkog rada. 

Ideja Pantri ture je nastala u okviru pomenutog programa 2004. godine. Projekat “Pantri Tour” je 
razrađen i prihvaćen od strane pristalica 2005. godine. Projekat je obuhvatio niz međuzavisnih ak-
tivnosti, a sve u cilju stvaranja mreže domaćina u kojoj članovi zajednički razvijaju operativna pravila, 
uslove za članstvo u mreži, prikazuju svoje ponude proizvoda na zajedničkoj mreži i koriste mogu-
ćnosti koje pruža zajednički marketing. 

Kao prvi korak, mapirane su farme koje su proizvodile sveže voće, povrće, med, jaja i prerađene 
proizvode kao što su, mlečni proizvodi, dimljena roba. Broj članova mreže varira između 100 i 120 
farmi. Farme se bave uzgojem povrća i voća, stočarstvom, preradom hrane. Na vebsajtu, farmeri 
mogu sami da ažuriraju informacije o svojim trenutnim ponudama, a posetioci mogu da saznaju 
o proizvodnji, snabdevanju, kontakt podacima farme, mape i GPS koordinate. 

Rad su podržale tri nevladine organizacije: Udruženje poljoprivrednika Homokhati Mangalica, 
Udruženje tradicionalnih zanata i turizma Kiskunsag i Udruženje domaćinstva Tortel Farmers. 
Nevladine organizacije su praktično vršile kontrolu nad uspostavljanjem operativnog sistema, 
a poštovani su uspostavljeni principi: partnerstvo, otvorenost, oslanjanje na lokalne zajednice, 
ekološka svest, inovativna rešenja. 
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5.2. Srbija - Zapadnobački okrug

5.2.1. Uvodna razmatranja

Srbija

Nakon teških godina u poslednjoj deceniji 21. veka, godina ratova, raspada države, ekonom-
skih sankcija, hiperinflacije i opšte društvene devastacije, Srbija posle 2000. godine ulazi u eko-
nomski oporavak i tranziciju koja je trasirana putem evropskih integracija. Svetska kriza izbila 
2008. godine negativno je uticala i na ekonomska kretanja u Srbiji. Ipak od 2015. godine može 
se reći da je većina ekonomskih pokazatelja poboljšana u odnosu na period krize. Srbija, dakle 
ima porast bruto domaćeg proizvoda (preko 4% u 2018. godini), visok nivo stranih direktnih 
investicija (3 mlrd evra u 2018.), nisku inflaciju, fiskalni suficit, smanjenje javnog duga, smanje-
nje nezaposlenosti3. Srbija je napredovala na mnogim listama koje mere ekonomski napredak, 
tako je recimo na listi Globalnog indeksa konkurentnosti za 2018. godinu koji objavljuje Svetski 
ekonomski forum, Srbija zauzela 65. mesto među 140 zemalja (2018. je na 78. mestu a 2016. 
na 90. mestu). Takođe je napredak ostvaren na listi Svetske banke o lakoći poslovanja (Doing 
Business lista) gde se Srbija 2018. godine našla na 43. mestu (47. mesto u 2017.).

Srbija je privukla rekordan broj stranih direktnih investicija u 2017. godinu, zahvaljujući 
čemu se prvi put našla na listi top 15 zemalja u Evropi po broju stranih direktnih investicija. 
Ipak ovi ohrabrujući podaci se uglavnom odnose na klasičnu ekonomiju i privredu, koja i pored 
smanjenja generalne nezaposlenosti ne uspeva da spreči i dalje ranjiv položaj velikog broja 
ljudi na tržištu rada i u društvu. Već nekoliko godina merenja konstantno pokazuju da oko 25% 
stanovništva Srbije jeste u riziku od siromaštva. Taj procenat čine različite kategorije, kojima se 
u velikoj meri bave socijalna preduzeća.

Zapadnobački okrug 

Zapadnobački okrug je jedan od sedam administrativnih oblasti autonomne pokrajine Voj-
vodine u Srbiji. Leži u geografskom području Bačke. Broj stanovnika je 188.087 stanovnika. 
Administrativno sedište okruga je grad Sombor. Površina Zapadnobačkog okruga iznosi 2.420 
km², što predstavlja 11,25% teritorije AP Vojvodine i 2,74% teritorije Republike Srbije. Okrug se 
sastoji od četiri opštine: Sombor površine 1.178 km², Apatin 350 km², Odžaci 411 km² i Kula 481 
km². Okrug pokriva 37 naselja, 16 u gradu Somboru; 7 u opštini Kula; 5 u opštinama Apatin i 9 
u opštini Odžaci.

Postoje tri međudržavna granična prelaza: Bački Breg prema Mađarskoj, Bezdan na Duna-
vu i Bogojevo prema Hrvatskoj. Administrativni, ekonomski i kulturni centar regije je Sombor, 
koji je četvrti po veličini grad u Vojvodini. Područje se odlikuje jasnim ravničarskim područjem 
od Dunava ka zapadu i u centralnom delu, i nešto višim područjem Telećke zaravni na istoku 
sa prosečnom nadmorskom visinom od 90 m. 

Klima

Okrug ima umereno kontinentalnu klimu sa izrazitim godišnjim dobima. Prosečna količina 
padavina je 550-650 mm a prosečni godišnji broj dana padavina je 125. Prosečna godišnja rela-
tivna vlažnost iznosi 75% (67-85), srednja godišnja osunčanost je 1.766 sati a srednja godišnja 

3 Podaci Narodne Banke Srbije, https://www.nbs.rs/internet/latinica/18/18_3/prezentacija_invest.pdf, januar 2019.
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temperatura 10,5°C (zima 0,5°C, proleće 11,0°C, leto 19,8°C i jesen 10,5°C). Najčešći vetrovi su 
sa severozapada (148 ‰), severno (147 ‰) i jugoistočno (114 ‰).

Hidrografija 

Glavni vodotokovi u okrugu su grupisani oko reke Dunav (66 km) i hidrauličkog sistema Du-
nav - Tisa - Dunav. Područje prelazi više kanala, a glavni su: Veliki Bački kanal, Bezdanski kanal 
- Prigrevica i Kanal Sombor - Odžaci.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Zapadnobačkom okrugu živi 188.087 stanov-
nika (od toga Sombor - 85.903 stanovnika, Kula - 48.101 stanovnika, Apatin - 28.929 stanovni-
ka, Odžaci - 30.154 stanovnika) i učestvuje sa 2.64% u stanovništvu Srbije, a 9.81% u stanovni-
štvu AP Vojvodine. Prema gustini stanovništva, sa 88 stanovnika/km², Zapadnobački okrug je 
ispod prosečnog nivoa Vojvodine. Prema nacionalnoj strukturi stanovništva u okrugu, tu su: 
Srbi, Mađari, Jugosloveni, Hrvati, Crnogorci, Rusi, Ukrajinci, Poljaci, Nemci, Albanci, Turci, Česi, 
Slovaci. Nema etničkih tenzija između ovih nacionalnosti.

Ekonomija 

Struktura broja zaposlenih po delatnostima i prosečna plata po zaposlenom u Vojvodini 

Od ukupnog broja zaposlenih, grad Sombor ima: 21.228 zaposlenih u preduzećima, usta-
novama, zadrugama i organizacijama i 5.659 zaposlenih kod privatnih preduzetnika. Privred-
ni sektori koji zapošljavaju najviše ljudi su: prerađivačka industrija, zdravstvo i socijalni rad, 
trgovina na malo, obrazovanje, poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda (1.655 zaposlenih). 
Zapadnobački okrug ima 1.290 malih preduzeća do 50 zaposlenih, 78 srednjih preduzeća do 
250 zaposlenih i 21 veliko preduzeće sa preko 250 zaposlenih. Prema podacima Agencije za 
privredne registre, postoji 1.389 aktivnih preduzeća (92 akcionarska društva, 25 društvenih 
preduzeća iz socijalističkog perioda, 1.040 društava sa ograničenom odgovornošću, 92 javna 
preduzeća i 119 zadruga).

5.2.2. Institucionalni i pravni okvir

Posle 2000. godine, Srbija kreće na put evropskih integracija. Početak pregovora ipak počinje 
tek 2005. godine da bi Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, osnova za pregovaranje, bio pot-
pisan 2008. godine. Srbija postaje zvanično kandidat za članstvo 2012. godine i konačno 2014. 
godine pristupni pregovori otpočinju. Srbija treba da ispregovara ukupno 35 poglavlja, do sada 
je otvoreno 17 (u proseku 4 godišnje) iako je Srbija spremna za otvaranje i više poglavlja. 

Evropska unija redovno procenjuje napredak koji Srbija ostvaruje u pregovorima kroz svoje 
godišnje izveštaje. U poslednjem izveštaju4, konstatuje se napredak Srbije u svim oblastima: 
reformi javne uprave, sudstvu, borbi protiv korupcije, borbi protiv organizovanog kriminala, 
u ekonomskim i finansijskim oblastima takođe, pohvaljuje se posvećenost dijalogu i normali-
zaciji odnosa sa Prištinom, ali se ističe i ne postojanje napretka u slobodi izražavanja, kao i u 

4 European Commission, (2018), Serbia 2018 Report, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/
near/files/20180417-serbia-report.pdf 
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unapređenju položaja najdiskriminisanijih grupa u društvu (Roma, LGBT populacije, osoba sa 
invaliditetom, osoba obolelih od SIDE i drugih ranjivih grupa). Konkretno se očekuje i usvajanje 
Zakona o rodnoj ravnopravnosti. U izveštaju se na jednom mestu (strana 8) pominje i socijalno 
preduzetništvo, i to u kontekstu nedostatka finansijske održivosti organizacija civilnog društva 
(OCD) koji su najčešći akteri koji kroz socijalno preduzetništvo odgovaraju na potrebe lokalne 
zajednice i generišu zapošljavanje i ekonomski rast.

Socijalno preduzetništvo nije deo tekovina Evropske unije (acquis communautaire), te zbog 
evropskih integracija nije neophodno usvojiti zakon o socijalnom preduzetništvu ili ga na neki 
drugi način regulisati. Ipak socijalno preduzetništvo se u mnogim zemljama EU, reguliše, pod-
stiče i uređuje. Danas je kroz socijalno preduzetništvo (odnosno socijalnu ekonomiju) širom 
Evropske unije zaposleno oko 14,5 miliona ljudi ili oko 6,5% radno sposobnog stanovništva 
EU. U starim članicama EU taj procenat je još veći 7,4% a u zemljama kao što su Francuska, 
Švedska, Belgija, Italija i Holandija taj procenat zaposlenih ide i do 9% odnosno 11,5% radno 
sposobnih5.

Ove brojke govore o značaju socijalnog preduzetništva u Evropi, čiji značaj i obuhvat sve 
više raste.

Pojam socijalnog preduzetništva 

Socijalno preduzetništvo je deo 
šireg konteksta „socijalne ekonomi-
je“. Socijalna ekonomija je deo eko-
nomske stvarnosti u kojoj se uza-
jamno prepliću pitanja socijalne in-
kluzije, blagostanja, socijalnog stara-
nja i socijalnog kapitala sa akcentom 
na jednu razvojnu perspektivu (De-
fourny, 1999). Socijalna ekonomija 
je blisko povezana a nekad i poisto-
većena sa konceptima kao što su 
Treći sektor ili Neprofitni sektor (u 
Srbiji i Istočnoj Evropi često nazivan i 
nevladin sektor), koji obuhvata i udruženja građana i neprofitne organizacije/inicijative. Iako su 
razlike u konceptima značajne ono što je za njih karakteristično i zajedničko je da su vođeni 
opšte društvenim vrednostima i ciljevima koji su socijalni, ekološki, kulturni i tsl.

Socijalno preduzetništvo jeste ekonomski model koji vuče korene još iz vremena ranog ra-
zvoja kapitalizma sa radničkim solidarnim udruženjima, radničkim zadrugama i drugim obli-
cima sličnog udruživanja. Iako su mnoga društva/države negovale ovakav oblik ekonomskog 
organizovanja i po nekoliko vekova, ipak je tek u poslednjih dvadeset, trideset godina počeo 
intenzivniji i globalniji razvoj socijalnog preduzetništva. Dobar pregled definicija i izazova defi-
nisanja socijalnog preduzetništva može se naći u publikaciji Značenje i oblici socijalnog preduzet-
ništva (Raičević, 2012: 13-18). Zajedničko za sve ponuđene definicije jeste da je socijalno predu-
zetništvo oblik ekonomske delatnosti (dakle proizvodne ili uslužne delatnosti), organizovane 
od strane dobrovoljne grupe građana, koji je usmeren na dostizanje socijalnog cilja, i gde se 
profit reinvestira u rešavanje konkretnog društvenog problema ili dalje razvijanje socijalnog 

5 Monzón, J. L., Chaves, R., (2012:46), The Social Economy in European Union, The European Economic and 
Social Committe

Termin „socijalno preduzetništvo“ pojavio se krajem 
osamdesetih godina 20. veka u Italiji, ali se brzo raširio 
i u drugim evropskim zemljama. Termin je označavao 
široku raznovrsnost proizvodno-uslužnih poslovnih or-
ganizacija čije se osnivanje, nije zasnivalo isključivo na 
profitu, već prvenstveno na socijalnoj motivaciji. Soci-
jalno preduzetništvo jeste ekonomski model koji vuče 
korene još iz vremena ranog razvoja kapitalizma sa 
radničkim solidarnim udruženjima, radničkim zadru-
gama i drugim oblicima sličnog udruživanja (s tim da 
se koreni mogu naći još u starom i srednjem veku)
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preduzeća. Kao važan korektiv unutar kapitalističkog sistema socijalno preduzetništvo je uspelo 
da za relativno kratko vreme pokaže veliki potencijal u zapošljavanju teško zapošljivih kategorija 
ljudi koji dolaze najčešće iz najranjivijih grupa. Tako je u raznim oblicima socijalnih preduzeća 
(prema rezultatima mreže EMES6 u Evropi je registrovano preko 40 različitih oblika socijalnih 
preduzeća) danas zaposleno 14,5 miliona ljudi u EU (Monzon, 2012:46). Danas, kada smo realno 
tek izašli iz jedne globalne krize a već se prognozira pojavljivanje nove, socijalnom preduzetni-
štvu se možda daje i veći značaj nego što objektivno ono može imati, ali s druge strane možda 
ono može biti slamka spasa za kapitalistički sistem i rastuće nejednakosti u društvu/ima. 

5.2.2.1 Socijalno preduzetništvo i institucionalni okvir u Srbiji

U Srbiji je socijalno preduzetništvo prepoznato kao važna tema od strane države, Vlade Re-
publike Srbije, odnosno pojedinih državnih (struktura) institucija. Svaka Vlada od 2008 pratila 
je i podržavala, doduše često različite koncepte socijalnog preduzetništva. U Vladi Republike 
Srbije od 2008 – 2012, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je pratilo oblast socijalnog 
preduzetništva. Ministarstvo se uključilo u inicijativu EU (Social Business Initiative7 gde je po-
stavljena kontakt osoba, 2011. godine u statusu posmatrača). U sledećoj vladi (koja je izabrana 
jula 2012. godine), pa sve do današnjih dana (2019. godine) temu socijalnog preduzetništva 
preuzima ministarstvo zaduženo za zapošljavanje: Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijal-
nu politiku (danas Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja). 

Vlada RS je inicirala stvaranje Zakona o socijalnom preduzetništvu (Zakon o socijalnom 
preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnim preduzećima8 Vlada RS usvojila je u aprilu 2013. 
godine i ušao je u skupštinsku proceduru ali nije usvojen). Od tada je ministarstvo još dva 
puta pokušavalo da napravi nacrt zakona, da bi 2018. godine poslednji nacrt išao i na javnu 
raspravu9. Nakon rasprave početkom 2019. godine nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu 
(i radnoj integraciji u socijalnim privrednim društvima) je poslat ministarstvima i relevantnim 
institucijama na mišljenje kako bi se posle usvajanja Vlade, predlog zakona našao na proleć-
nom redovnom zasedanju Narodne Skupštine RS.

Pored pomenutih ministarstava i kabinet predsednika Vlade je takođe zainteresovan za 
temu. Na zahtev kabineta Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) je angažovao 
dva eksperta za socijalno preduzetništvo, koje su davali svoje mišljenje, sugestije i primedbe na 
postojeći nacrt zakona. U okviru kabineta predsednika Vlade RS, od 2018 godine, deluje i Tim 
za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU) koji je bio i jeste glavni zagovornik po-
drške razvoju socijalnog preduzetništva ispred državnih struktura. Predstavnik SIPRU-a je bio 
član radne grupe GECES10 pri Social Business Initiative. SIPRU je prikupljao redovno informacije 
o socijalnom preduzetništvu, posredovao između OCD i vlade, pružao informacije i znanja o 
socijalnom preduzetništvu preko eksperata iz EU. SIPRU tim je pokrenuo učešće Srbije u pro-
gramu OECD „Jačanje socijalnog preduzetništva i razvoj socijalnih preduzeća” (čiji je rezultat i 
izveštaj Spear, 2012). U više navrata SIPRU je bio deo Radnih grupa koje su formirane za izradu 
zakona o socijalnom preduzetništvu. 

6 EMES – European Research Network je mreža naučnih istraživačkih centara i istraživača osnovana 1996. 
godine koja teorijski i empirijski istražuje polje socijalnog preduzetništva, www.emes.net
7 http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en 
8 Predlog zakona o socijalnom preduzetništvu i zapošljavanju u socijalnim preduzećima, 2013, http://www.
parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1688-13.pdf.
9 https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-socijalnom-preduzetnistvu 
10 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2753 



5. Ekonomski pregled 42

Mnoge lokalne samouprave su zainteresovane za temu socijalnog preduzetništva, a poje-
dine aktivno podržavaju konkretna socijalna preduzeća (pružajući im prostor/objekte/zemlju11, 
finansiranjem njihovih operativnih troškova, kupuju njihove usluge i/ili proizvode). Lokalne sa-
mouprave su uglavnom stekle znanja o socijalnom preduzetništvu kroz informacije/treninge/se-
minare koje su sprovele organizacije civilnog društva. Kao jedan od primera saradnje socijalnih 
preduzeća i lokalne samouprave je primer “Radanske ruže” koja je osnovana kao neprofitno 
društvo sa ograničenom odgovornošću, a osnivači preduzeća su Udruženje žena “Ruža” Lebane 
sa 60% vlasništva i opština Lebane sa 40% vlasništva.  Preduzeće je primer civilno-javnog partner-
stva u regionu. Treba ipak napomenuti da je ova vrsta ustrojstva retkost (osim u Italiji, gde lokalni 
i regionalni organi vlasti imaju udela i u osnivanju socijalnih preduzeća) jer je socijalno preduzetni-
štvo pre sve ga privatna, grupna inicijativa u kojoj organi vlasti ne učestvuju direktno u vlasništvu. 
Ovakvo ustrojstvo je onemogućilo “Radansku ružu” da konkuriše za određena državna sredstva, 
programe i kredite Razvojne agencije Srbije jer je delom u vlasništvu lokalne samouprave. Grad 
Beograd je u podržavanju socijalnog preduzetništva otišao i korak dalje, tako da je osnovao Cen-
tar za socijalno preduzetništvo kao gradsku instituciju (ustanova socijalne zaštite) sa ciljem da vrši 
obuku i zapošljavanje ranjivih grupa. Iako ambiciozno zamišljen, Centar nije još uvek dao očeki-
vani doprinos razvoju socijalnog preduzetništva i konkretnih socijalnih preduzeća u Beogradu. 

Socijalno preduzetništvo i zakonodavni okvir

Najveći potencijal još uvek ne iskorišćen u dovoljnoj meri u kome lokalne samouprave ima-
ju mogućnost saradnje sa socijalnim preduzećima jeste u oblasti pružanja socijalnih usluga. 
Naime prema Zakonu o socijalnoj zaštiti12, usvojenom 2011. godine, mnoga udruženja građa-
na, odnosno OCD, odnosno de facto socijalna preduzeća, licencirala su se za pružaoca usluge 
i akreditavala svoje programe za različite korisnike usluga socijalne zaštite. Najveći deo ovih 
usluga se finansira od strane lokalne 
samouprave (kroz javne nabavke) ali 
se javljaju problemi u vidu nedostatka 
sredstava, nedovoljnih sredstava za 
uslugu koja se pruža itd. Treba imati u 
vidu da je na evropskom nivou jedna 
od dominantnih oblasti u kojima de-
luju socijalna preduzeća jeste oblast 
socijalnih usluga. U Italiji su rađena 
istraživanja koja su pokazala kako su 
usluge koje pružaju socijalna preduze-
ća kvalitetnija i jeftinija od usluga koje 
bi sprovodila država.

Gore su pomenuti pokušaji kreira-
nja zakona o socijalnom preduzetni-
štvu, ali i pored toga što ne postoji 
zakon koji tretira tu oblast, postoje 
drugi zakoni koji se odnose na socijal-
na preduzeća. Pre svih Zakon o pro-
fesionalnoj rehabilitaciji i zapošljava-

11 Cvejić, S. (2018:45), Social enterprises and their ecosystems in Europe, Country Fiche: Serbia, European Union
12 “Sl. glasnik RS”, br. 24/2011

Član 45
Socijalno preduzeće, u smislu ovog zakona, jeste pri-

vredno društvo koje se osniva za obavljanje delatnosti 
koja je usmerena na zadovoljenje potreba osoba sa in-
validitetom, i koje, nezavisno od ukupnog broja zaposle-
nih, zapošljava najmanje jednu osobu sa invaliditetom.

Socijalno preduzeće posluje u skladu sa propisima o 
privrednim društvima.

Socijalna organizacija, u smislu ovog zakona, jeste 
drugi oblik organizovanja koji se osniva za obavljanje 
delatnosti koja je usmerena na zadovoljenje potreba 
osoba sa invaliditetom i koji zapošljava najmanje jednu 
osobu sa invaliditetom.

Socijalno preduzeće i organizacija dužni su da deo 
prihoda koji ostvaruju obavljanjem delatnosti ulažu u 
unapređenje uslova rada, radnih veština, socijalne inte-
gracije, životnog standarda i zadovoljenja potreba oso-
ba sa invaliditetom.
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nju osoba sa invaliditetom13, koji je i sam u članu 45 pokušao da definiše socijalno preduzeće.
Dok je sam pokušaj definicije neuspešan, i nije razrađen daljim podzakonskim aktima, pre-

duzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom jesu model soci-
jalnog preduzeća za osobe sa invaliditetom (pripadaju modelu socijalnih preduzeća za radnu 
integraciju). Postoje i subvencije za preduzeća koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom defi-
nisana ovim zakonom. Subvencija se odnosi na plate osoba sa invaliditetom koje su zaposle-
ne u ovim preduzećima (svim osobama sa invaliditetom se pokriva 70% od prosečne bruto 
zarade). Da bi preduzeća mogla da imaju taj status moraju da imaju najmanje 50% osoba sa 
invaliditetom među zaposlenima. Mnoga ovakva preduzeća su prošla kroz transformaciju od 
starog socijalističkog modela “društvenih” preduzeća (model DES i zaštitnih radionica) kroz 
državno vlasništvo, koje se sada dalje transformiše u privatno i druge oblike vlasništva. Ovaj 
proces je još uvek u toku. Postoje uspešni primeri ovih preduzeća u privatnom vlasništvu koja 
zapošljavaju osobe sa invaliditetom14, ali i dalje je značajan broj onih koji su još uvek u vlasni-
štvu države i pokušavaju da se transformišu15. Subvencije su podjednako na raspolaganju 
kako privatnim tako i državnim preduzećima koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom u skla-
du sa ovim zakonom. Osim subvencija za plate, odnosno doprinose i porez na plate koje se 
subvencionišu, ministarstvo nadležno za zapošljavanje ima sredstva namenjena podršci una-
pređenja poslovanja preduzeća za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (ta sredstva se uglav-
nom koriste za kupovinu mašina)16. Ovaj tip preduzeća i po zakonskoj regulativi i po praktič-
nim određenjima i radu spadaju u klasična socijalna preduzeća, ali samo ona koja nisu u 
pretežnom državnom vlasništvu, što 
je jedan od osnovnih EMES kriteriju-
ma. Zakon o profesionalnoj rehabili-
taciji osoba sa invaliditetom takođe 
propisuje da one kompanije koje ne 
zapošljavaju osobe sa invaliditetom 
plaćaju penale koji idu u budžet Re-
publike Srbije. Zakon takođe omogu-
ćava da se kompanije oslobode ove 
obaveze ako sklope ugovore sa pre-
duzećima za profesionalnu rehabili-
taciju u godišnjem iznosu penala.

Ministarstvo privrede, 2015. godi-
ne, donelo je novi Zakon o zadrugama, 
gde se među ostalim vrstama zadruga 
nabrajaju i socijalne zadruge (član 11). 

Zadruge (kooperative) su inače 
jedan od istorijskih oblika socijalne 
(solidarne) ekonomije i socijalnog 

13 “Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 32/2013
14 Postoji udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom koji broji 52 člana,  
http://www.uips.rs/ 
15 Postoje mišljenja da ova preduzeća ne predstavljaju uspešan primer socijalnih preduzeća, kao na primer u 
Rakin, D. (2017:3), Podsticajne politike za snažniji sektor socijalnog preduzetništva, Istraživački forum Evropski 
pokret u Srbiji
16 https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-zastitu-osoba-sa-invaliditetom/
profesionalna-rehabilitacija 

Socijalne zadruge obavljaju različite delatnosti radi 
ostvarenja socijalne, ekonomske i radne uključenosti, 
kao i zadovoljenja drugih srodnih potreba pripadnika 
ugroženih društvenih grupa ili radi zadovoljenja opštih 
interesa unutar lokalne zajednice.

Socijalni ciljevi socijalne zadruge se bliže određuju 
zadružnim pravilima.

Socijalne zadruge dužne su da najmanje polo-
vinu ostvarene dobiti, odnosno viška prihoda nad 
rashodima, koje ostvaruju obavljanjem delatnosti 
ulažu u unapređenje i ostvarivanje postavljenih so-
cijalnih ciljeva.

Pod pripadnicima ugroženih društvenih grupa, u 
smislu ovog zakona, smatraju se lica koja pripadaju 
društvenim grupama koje se nalaze u stanju socijalne 
potrebe u skladu sa zakonom koji uređuje oblast soci-
jalne zaštite i obezbeđivanja socijalne sigurnosti gra-
đana i zakonom koji uređuje zabranu diskriminacije.



5. Ekonomski pregled 44

preduzetništva. U mnogim zemljama Evropske unije, ovaj oblik je dominantna pravna forma 
u kome se pojavljuju socijalna preduzeća (socijalne kooperative/zadruge). Prilikom mapiranja 
socijalnih preduzeća (Cvejić, 2008 i RZS, 2014) u Srbiji, zadruge su najvećim delom mapirane 
kao najveći broj socijalnih preduzeća, u 2008. godini, njih 898 je identifikovano kao socijal-
na preduzeća (Cvejić, 2008:32), dok je 2014. godine, 785 zadruga identifikovano kao socijalna 
preduzeća (RZS, 2014:29). Prema podacima Zadružnog saveza Srbije, 2017. godine postojalo 
je 2.600 različitih zadruga, iz toga sledi da je dobar procenat, više od trećine, može da se kla-
sifikuje u socijalna preduzeća. Zadruge po definiciji, podrazumevaju slobodno udruživanje i 
ravnopravno odlučivanje, a razlog za osnivanje je često solidarno poslovanje, tako da ovako 
visok procenat ne čudi. U praksi neki principi osnivanja i poslovanja zadruga su samo formalno 
ispoštovani, te se neke zadruge fokusiraju na sticanje profita ili imaju parcijalne uže interese, 
koje ne obuhvataju sve zadrugare (na primer omladinske i studentske zadruge), ili nemaju širi 
drušveni značaj (kao na primer stambene zadruge) (RZS, 2014:19).

Prva poljoprivredna socijalna zadruga,  

osnivač Udruženje za lokalni razvoj Kamenica

Udruženje za lokalni razvoj Kamenica je izvorna građanska inicijativa osnovana početkom 
2008. godine od strane 13 entuzijasta različitog profesionalnog i životnog iskustva, koji su se oku-
pili oko zajedničkog cilja da pruže podršku siromašnim zajednicama u Južnoj Srbiji. 

Kamenica
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U okviru Udruženja od 2015. godine funkcioniše i socijalno preduzeće – Regionalni omladinski 
kamp “Kamenički vis”, sa 100 kreveta, pratećim sadržajima za edukaciju i rekreaciju nadomak 
Niša. Zahvaljujući ostvarenim rezultatima, Udruženje uživa kredibilitet među građanima i partne-
rima iz svih sektora.

Prva poljoprivredno-socijalna zadruga formirana je početkom marta 2018. godine u Kamenici 
kraj Niša, uz podršku GIZ projekta “Podsticanje zapošljavanja mladih”. Zadruga raspolaže moder-
nim pogonom za preradu voća i povrća sa pratećim kancelarijskim prostorom, obučenim me-
nadžmentom i mrežom od 40 mladih kooperanata. Zadruga se bavi sušenjem različitih gajenih i 
samoniklih vrsta voća i bilja, pakovanjem salata i proizvodnjom sokova i džemova prema HACCP 
standardu.

Zadruga je formirana na osnovu čl. 11 novog “Zakona o zadrugama” i promoviše socijalne vred-
nosti u ruralnoj ekonomiji kroz uspostavljanje novog lanca vrednosti u kome ruralni mladi, uz 
podršku socijalno odgovornih partnera, kroz sistem kontrolisane prerade, promocije i plasmana 
finalnih proizvoda, ostvaruju veću ekonomsku korist od sopstvenog rada u poljoprivredi.

U mnogim zemljama EU, postoje poreske olakšice i/ili drugi načini na koji država stimuliše i 
podstiče socijalno preduzetništvo. U Srbiji još uvek nema takvih zakonskih rešenja niti poseb-
nih programa za socijalna preduzeća (osim za preduzeća za zapošljavanje osoba sa invalidi-
tetom i profesionalnu rehabilitaciju) ali se uveliko raspravlja o mogućim olakšicama17. Zakon 

17 Evropski pokret u Srbiji zagovara za Socijalne javne nabavke, http://www.emins.org/socijalne-javne-nabavke-
gde-javne-vlasti-srecu-drustveni-aspekt-odrzivog-razvoja/ 

Regionalni omladinski kamp “Kamenički vis”
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o javnim nabavkama18, usvojen 2012. godine, pruža mogućnost za preferencijalni status soci-
jalnih preduzeća na javnim tenderima. U članu 76. ovog zakona, jasno je propisano da javne 
institucije/organizacije mogu dodati i druge, specifične uslove u vezi sa socijalnim i ekološkim 
ciljem u javnim tenderima.

Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja nema zakon o mikrofinansiranju. Iako se Za-
kon o mikrofinansiranju ne smatra najboljim okvirom za podršku socijalnim preduzećima, on 
može da stimuliše razvoj socijalnih preduzeća, posebno u početnoj fazi kao i svima kojima je 
potrebna manja podrška u vezi sirovina, osnovnih alata itd.

5.2.3. Analiza finansijskih podsticaja i mehanizama podrške

Prvi finansijski programi otvoreni (ili kreirani) za socijalna preduzeća su se pojavili pre dese-
setak godina. Podrška osnivanju i kreiranju socijalnih preduzeća je postojala kao mogućnost 
kroz različite programe različitih fondacija i programa (nikada nije to bio program namenjen 
isključivo za razvoj socijalnih preduzeća ali je sredstva za početak rada mogao da se nađe u 
okvirima civilnog društva). Nedostatak finansijske podrške kroz finansijske institucije je godi-
nama naglašavana kao verovatno najveća prepreka za dalji razvoj socijalnog preduzetništva.

Prema istraživanju koje je sproveo Smart kolektiv 2017. godine (uzorak od 40 socijalnih 
preduzeća) najvažniji problemi i izazovi u radu socijalnih preduzeća predstavljaju nedostatak 
finansijskih sredstava, što je označilo 87.5% socijalnih preduzeća, zatim slede nedostatak 
ljudskih resursa sa 60% i nedostatak opreme sa 45%. Nedostatak vremena je problem za 28% 
ispitanih, nedostatak znanja i veština za 23% a nedostatak prostora za 17% ispitanika u uzor-
ku. Socijalna preduzeća vrlo retko imaju problem sa prezaduženošću i samo 5% ispitanika 
je navelo to kao bitan problem u radu organizacije, što se može objasniti i time da do 2017. 
godine u Srbiji nisu postojale kreditne usluge za udruženja građana i socijalna preduzeća 
(Stanković, 2017:18).

Prema istom istraživanju, „kada su u pitanju izvori finansiranja u 2016. godini 65% socijal-
nih preduzeća koristilo je bespovratna sredstva iz javnog sektora, 55% bespovratna sredstva 
stranih donatora i fondacija, 52.5% sredstva domaćih donatora i fondacija, 37.5% donacije od 
kompanija. Prihode od članarina imalo je 25% socijalnih preduzeća, prihode od prodaje proi-
zvoda i usluga njih 85%, dok je 15% imalo prihode od pružanja socijalnih usluga. Ostale izvore 
prihoda čine krediti – 7.5% ispitanih i drugo 7.5%“ (Stanković, 2017:17).

U drugoj deceniji 21. veka pojavljuje se više finansijskih programa za socijalna preduzeća u 
Srbiji.
1) Fond za podršku socijalnim preduzećima je razvijen od strane Grupe 484 i UniCredit 

banke uz podršku UniCredit fondacije u toku 2011/12. Ovaj program je bio otvoren za 
socijalna preduzeća (registrovana u bilo kojoj pravnoj formi), gde su socijalna preduzeća 
dobijala od 2.500 do 10.000 evra bespovratnih sredstava od Grupe 484 i kredit u istom 
iznosu od UniCredit banke (ukupna podrška je išla od 5.000 do 20.000 evra po socijalnom 
preduzeću, a ukupan budžet je iznosio 100.000 evra). Ovakav mešoviti finansijski program 
(kroz podršku bespovratnim i kreditnim sredstvima) je trebalo da podstakne socijalna 
preduzeća, da se bore u tržišnim uslovima te da grade kapacitete za tu borbu. S druge stra-
ne takođe je program trebao da senzibiliše banku da prilagode svoje kredite preduzećima 

18 “Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_
nabavkama.html 
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koja imaju društvene ciljeve. Program je trebao da bude revolving, odnosno da se sredstva 
vraćaju u fond za istu namenu, nažalost to se nije dogodilo. Ipak rezultati su bili iznad oče-
kivanja od 9 socijalnih preduzeća, 8 je bez problema vratilo kreditna sredstva, dok je jedno 
preduzeće imalo problema u vraćanju kredita.

2) Iako nije nastavila sa programom kreditnih usluga za socijalna preduzeća, UniCredit ban-
ka jeste ostala važan donator i podržavalac socijalnog preduzetništva u Srbiji. Krajem 2012. 
godine, UniCredit banka pokreće „Ideje za bolje sutra“, zajedno sa UniCredit fondacijom i 
sa Fondacijom Ana i Vlade Divac. Program je otvoren za „socijalna preduzeća, male zadru-
ge, preduzeća koje zapošljavaju marginalizovane i socijalno ugrožene grupe i pojedince, 
kao i porodice i pojedinci koje žele da započnu ili prošire sopstveni posao“, a stručna komi-
sija bira najbolje ideje koje se nagrađuju bespovratnima sredstvima (ukupno 56.000 evra). 
Novi ciklus „Ideje za bolje sutra“, ovaj put i sa Smart kolektivom kao partnerom, realizuje 
se tokom 2014/15. godine sa ukupnim budžetom od 45.000 evra. Treći ciklus je realizovan 
2017/18. godine sa fondom od 40.000 evra.

3) Erste banka takođe podržava razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji. Istorijski Erste ban-
ka je prva štedionica u Austriji nastala pre 200 godina kao socijalno preduzeće. Erste fon-
dacija je osnovana 2003. godine i direktno radi na podsticaju i promociji društvene ukjuče-
nosti i socijalnog preduzetništva. U 2010. godini, u okviru turneje socijalnog biznisa, koju je 
organizovala Erste fondacija, Muhamed Junus dobitnik Nobelove nagrade za mir u 2006. 
godini, posetio je Beograd i održao niz predavanja i radionica sa saradnicima iz Gramen 
Lab. To je bila dvodnevna promocija socijalnog preduzetništva i socijalnih preduzeća kojoj 
su prisustvovali mnogi važni akteri iz oblasti politike (Predsednik Vlade RS, Predsednica 
Skupštine), ekonomije i civilnog društva. ERSTE Fondacija je razvila i „Good Bee“ inicijativu 
da podrži “dobar” posao, odnosno razvoj socijalnih preduzeća, program podrške koji je 
otvoren i za socijalna preduzeća iz regiona Jugoistočne Evrope. U toku 2017. godine, Erste 
banka je lansirala program “Korak po korak“ u kome su prilagođene bankarske usluge 
početnicima u poslovanju, socijalnim preduzećima i organizacijama civilnog društva. Pro-
gram obuhvata davanje namenskih kredita za ove ciljne grupe u cilju pokretanja i razvija-
nja preduzeća, povećanja zapošljivosti i radi većeg doprinosa razvoju lokalne zajednice. A 
pored kredita pruža se podrška u finansijskoj edukaciji i mentorstvu kako bi se pomoglo 
klijentima da donesu kvalitetne poslovne odluke.

4) Program „Zasad za Budućnost“ pokrenut je 2015. godine kao vid podrške razvoju soci-
jalnog preduzetništva u Srbiji, gde je socijalno preduzetništvo prepoznato kao održivo re-
šenje za smanjenje siromaštva pre svega kroz zapošljavanje teže zapošljivog stanovništva 
i pružanja podrške stanovništvu u potrebi. Oblast podrške - poljoprivreda, odabrana je 
na osnovu Strategije poslovanja Delta Holdinga, koja je i kreirala program. Program se 
realizuje uz podršku Trag fondacije a 2018. godine je objavljen i treći konkurs „Zasada za 
budućnost“. U prva dva kruga dodeljeno je 24 miliona dinara za 12 socijalnih preduzeća.

5) Social Impact Award je program za mlade inovatore, socijalne preduzetnike koji tek stva-
raju ideju o promeni u društvu ili su na početku realizacije iste. Program je nastao 2009. 
godine, u saradnji Impact HUB iz Beča, Erste fondacije i Bečkog univerziteta, a sprovodi se 
u više od 20 zemalja u Evropi, od 2018. godine i u zemljama Afrike (Uganda). U Srbiji pro-
gram realizuje, od 2015 godine udruženje građana Razlivalište. Program je namenjen 
mladima do 30 godina, takmičarskog je karaktera a pobednici dobijaju novčanu podršku 
(nagrađuju se tri tima po 1.500 evra) i mentorsku podršku u razradi ideja i započinjanju 
socijalnog biznisa.
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6) Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) je kroz projekat Podsticanje zapo-
šljavanja mladih podržao u saradnji sa Smart kolektivom 20 socijalnih preduzeća tokom 
2018. godine, tako što ima je pružena konsultantska podrška u različitim oblastima. Tako-
đe je 9 socijalnih preduzeća dobilo i podršku u opremi, sirovinama ili ambalažnom pakova-
nju u ukupnoj vrednosti od 55.000 evra.

7) Fondacija Hajnrih Bel je jedna od angažovanijih fondacija u oblasti socijalnog preduzetni-
štva u Srbiji i regionu. Fondacija je finansirala nekoliko projekata Evropskog pokreta u Srbiji 
(Umrežavanjem ka osnaživanju socijalnih preduzeća), kao i Smart kolektiva (Program men-
torske podrške za socijalna preduzeća) u 2017. godini kao i studiju, priručnik za osnivanje 
socijalnih preduzeća (Društveno korisno održivo, 2016).

8) Preduzeća, registrovana u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju 
osoba sa invaliditetom (bez obzira da li su u privatnoj ili još uvek u državnoj svojini), imaju pristup 
vladinim sredstvima namenjenim za ova preduzeća. Ova sredstva su značajna i pretpostavlja se 
da se obezbeđuju iz penala koje plaćaju kompanije koje nisu zaposlile osobe sa invaliditetom19.

9) Lokalne organizacije, agencije, uglavnom OCD koje pružaju socijalne usluge ugroženim 
ljudima u lokalnim zajednicama, imaju pristup lokalnim izvorima finansiranja tj. opštine bi 
trebalo da raspisuju javne pozive za licencirane pružaoce usluga za socijalne usluge u lo-
kalnoj zajednici. Nažalost postoje slučajevi kada ne postoji dovoljno sredstava u opštinskim 
budžetima za finansiranje svih socijalnih usluga.

10) Postoje javni pozivi/konkursi koji raspisuju ministarstva za OCD, recimo Ministarstvo za 
rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo omladine i sporta. Među kori-
snicima ovih sredstava nalaze se i socijalna preduzeća.

11) Bilo je nekoliko poziva Evropske unije koji su uključivali i podršku za osnivanje ili razvoj 
socijalnih preduzeća i socijalnog preduzetništva. Takođe postoje i individualni projekti kod 
drugih donatora, fondacija, koje uglavnom nisu fokusirani na socijalno preduzetništvo ali 
su dovoljno široki ciljevi konkursa i donatora tako da mogu da se koriste i za te svrhe. Tako 
je na primer Radanska ruža iz Lebana podržana kroz projekat Evropski progres20, udruže-
nje ZaJedno iz Subotice je dobilo donaciju od ADRA - humanitarna organizacija Hrišćanske 
adventističke crkve, Nova perspektiva od fondacije Jato21 itd.

Pored ovih individualnih projekata, treba spomenuti i projekte koji su okupljali i podržavali 
socijalna preduzeća, najviše takvih projekata realizovale su organizacije okupljene oko Koali-
cije za razvoj solidarne ekonomije (KoRSE)22. Koalicija okuplja organizacije civilnog društva 
koje su aktivne na polju socijalnog preduzetništva i solidarne ekonomije u Srbiji, u cilju njiho-
vog povezivanja i zajedničkog rada na razvoju ovog polja kroz udružene istraživačke, strateške, 
edukativne, praktično-podsticajne, promotivne i druge aktivnosti. Članice koalicije su: Trag fon-
dacija, Smart Kolektiv, Inicijativa za razvoj i saradnju i Evropski pokret u Srbiji. 

Iz svega navedenog bi moglo da se pomisli da postoje fondovi, sredstva i mehanizmi podr-
ške dostupni socijalnim preduzećima, međutim u zemljama Evropske unije nivo sredstava, koji 

19 Kolika su sredstva koja se uplaćuju u budžet RS po osnovu penala kao i koliko se vraća za subvencije za 
preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju nisu dostupne informacije.
20 Evropski progres finansiraju Evropska Unija, Vlada Švajcarske i Vlada Republike Srbije a realizuje UNOPS.
21 http://jatomogu.org/index.php?r=site/page&id=1 
22 Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva osnovana je 2010. godine sa ciljem da doprinese razvoju 
podržavajućeg okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva Koaliciju su formirali Balkanski fond za lokalne 
inicijative (danas Trag fondacija), Grupa 484, Inicijativa za razvoj i saradnju, Evropski pokret u Srbiji i SMART 
Kolektiv. Ime je promenjeno u 2018. godini. 
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je na raspolaganju socijalnim preduzećima je mnogo veći. Ipak može se reći da su programi 
podrške kao i sredstva u porastu i u obimu i veličini naročito u poslednje tri godine, ali još uvek 
ne odgovaraju potrebama svih oblika socijalnih preduzeća. 

5.2.4. Analiza trenutnog stanja u sektoru socijalnog preduzetništva

Svetski trend porasta socijalnih preduzeća je nesumnjiv. Neki od razloga ovakvog trenda 
mogu se naći (prema Kovačić, 2013:20): 

 f U ekonomskoj krizi – društvo je u potrazi za različitim, boljim načinima poslovanja: za 
poslovanjem za dobrobit planete i ljudi; 

 f Ekonomski uspeh socijalnih preduzeća – koja su nastavila da rastu i da se razvijaju upr-
kos recesiji, ili su pokazala veću rezistentnost na krizu; 

 f Rastuća težnja organizacija civilnog društva da u budućnosti budu održive tako što će se 
baviti nekom komercijalnom aktivnošću; 

 f Sve prisutnija svest i interes potrošača za to kako njihovi izbori pri kupovini utiču na dru-
ge. Ljudi žele da znaju odakle dolaze proizvodi koje kupuju, da li su imali negativan uticaj 
na društvo ili životnu sredinu dok nisu došli do njih, kakvi su uslovi rada za one koji su 
učestvovali u proizvodnji; 

 f Sve više ljudi želi da zna kako može da iskoristi svoju kupovnu moć da doprinese da svet 
bude bolje mesto za život; 

 f Poslovni sektor traga za novim načinima kako da doprinese društvenim promenama – 
Za mnoge kompanije volontiranje i filantropske aktivnosti više nisu dovoljne.

U radu pod nazivom Perspektive i faze razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji (Shrestha, 
2013:13-14), autor nabraja sledeće faktore/činioce čijom se analizom može utvrditi stanje u 
ekosistemu socijalnog preduzetništva generalno pa i u Srbiji.

Ovi faktori su:
• Akteri socijalnog preduzetništva, pre svega socijalna preduzeća, socijalne i druge zadru-

ge i socijalni preduzetnici, ali i organizacije civilnog društva, vlada i državne institucije, 
korporativni sektor, finansijske institucije.

• Zakonodavni okvir (zakoni i drugi pravni propisi državnih organa kojim se regulišu pita-
nja pravnih oblika socijalnih preduzeća, finansijskih i drugih subvencija, poreskih olakši-
ca, preferencijalnog položaja u javnim nabavkama i tsl).

• Postojanje finansijskih mehanizama, instrumenata, podsticaja za razvoj socijalnog 
preduzetništva (bespovratne donacije, krediti, finansijska ulaganja, investiciona ulaganja 
itd.).

• Umrežavanje / Partnerstvo različitih aktera po raznim osnovama i na raznim nivoima 
(istorodno, raznorodno, horizontalno, vertikalno, ad hoc, dugoročno, ciljno, vrednosno 
itd)

• Kapaciteti socijalnih preduzeća (kapaciteti za upravljanje, za inovativni rad, za biznis 
veštine i druga znanja i veštine)

• Razvijena svest o socijalnom preduzetništvu među građanima (najbolji primeri so-
cijalnih preduzeća poznati javnosti, građani informisani i edukovani o socijalnom predu-
zetništvu, građani kupuju proizvode i usluge i prema osećaju društvene odgovornosti)
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Ovi faktori se preklapaju, utiču jedni na druge, koreliraju međusobno i često zavise jedan 
od drugih. Na primer, da bi povoljan zakonski okvir imao efekat na razvoj socijalnog predu-
zetništva mora da postoji već određeni broj socijalnih preduzeća kojima će taj okvir koristiti. 
Zakonodavno – institucionalni okvir kao i finansijske podsticaje mehanizme smo već ranije 
analizirali tako da ćemo ovde analizirati ostale elemente/faktore/činioce.

Akteri

Akteri su po definiciji (najvažniji) subjekt društvenog delovanja, budući da su nosilac akcije 
oni su nezaobilazni faktor bilo kog društvenog delovanja a posebno preduzetničkog. Za razvoj 
socijalnog preduzetništva, socijalna preduzeća i socijalni preduzetnici su ključni akteri. Zato 
ne čudi definicija socijalnog preduzetništva kao procesa kroz koji socijalni preduzetnici kreira-
ju socijalna preduzeća (Borzaga, 2004). Socijalni preduzetnici su nosioci preduzetničke ideje, 
inovacija, oni koji osmišljavaju i organizuju posao, dakle imaju istu ulogu kao i preduzetnici u 
kapitalističkom sistemu samo što je njihov glavni pokretač i motiv socijalni/društveni. Oni ne 
teže maksimiziranju profita i ličnoj koristi i bogatstvu, što ne znači da su askete koje su se pot-
puno odrekle komfora savremenog života. Zato je njihov angažman, ideju i energiju potrebno 
adekvatno vrednovati i valorizovati kako bi socijalni preduzetnici imali (i ekonomsku/finansij-
sku) satisfakciju u svom radu. Socijalni preduzetnici time preuzimaju i koriste prilike koje drugi 
propuštaju da unaprede sisteme, osmisle i primene nove pristupe i napredna održiva rešenja 
za stvaranje društvenih vrednosti.

Danas u Srbiji, svi akteri: socijalna preduzeća, organizacije civilnog društva, državne institu-
cije, lokalna samouprava, kompanije i poslovna udruženja, akademska zajednica, mediji znaju 
za socijalno preduzetništvo (u manjoj ili većoj meri), i imaju aktivan pristup, odnosno u izvesnoj 
meri (neki manjoj a neki većoj) daju podršku razvoju socijalnog preduzetništva.

Socijalnih preduzeća ima sve više, socijalni preduzetnici se prepoznaju međusobno a 
preduzeća u kome rade zovu socijalnim preduzećima (postoji svest o sektoru i pripadnosti 
njemu). Pojavljuju se u različitim oblastima: ekologije, poljoprivrede, proizvodnje hrane, or-
ganskoj proizvodnji, pružanju socijalnih usluga, u maloprodajnim delatnostima, kreativnim i 
umetničkim delatnostima, obrazovanju, posredovanju u zapošljavanju, trgovinskoj delatnosti, 
izradi suvenira, zanatskoj delatnosti, turizmu, ugostiteljstvu. Socijalna preduzeća se nalaze u 
velikim gradovima, ali i u mnogim nerazvijenim i seoskim područjima. Iako se Srbija po bro-
ju ovakvih preduzeća ne može svrstati među najrazvijenije države socijalnog preduzetništva, 
broj socijalnih preduzeća je značajan pa i zavidan imajući u vidu potencijal koji je bio mapiran 
2006/2007 godine23. Sledeće istraživanje sprovedeno 2012. godine po istoj metodologiji poka-
zuje povećan broj udruženja građana i fondacija kao i povećan broj zaposlenih. Teško je bez 
novog istraživanja tvrditi da broj socijalnih preduzeća raste, ali postoje podaci za preduzeća za 
profesionalnu rehabilitaciju čiji je broj danas 52 u odnosu na 45 koliko ih je bilo 2012. godine. 
Raznovrsnost socijalnih preduzeća je vrlo visoka i gotovo da nema oblasti društvenog života, 
odnosno, privredne delatnosti gde se ne pojavljuju socijalna preduzeća. Socijalna preduzeća 
se i dalje u nedostatku pravnog okvira pojavljuju u različitim pravnim formama, kao zadruge, 
društva sa ograničenom odgovornošću, OCD, preduzeća za zapošljavanje i rehabilitaciju osoba 
sa invaliditetom i drugo.

23 Dve hiljade i šeste godine su mapirane i OCD koje su tada prvi put čule o konceptu socijalnog preduzetništva 
i čija misija i delatnost su teško mogle da se tada podvedu pod socijalno preduzetništvo zato se i govori o 
potencijalnim socijalnim preduzećima. Ali neke od njih su samo nekoliko godina kasnije osnovali svoja socijalna 
preduzeća.
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Broj socijalnih preduzeća danas u Srbiji verovatno nije značajno veći u brojkama, ali čini se 
da jeste u sastavu odnosno kvalitetu, samosvesti socijalnih preduzeća; raznovrsnost socijalnih 
preduzeća je vrlo prisutna; stopa zaposlenosti je i dalje relativno mala (Cvejić, 2008:53, Repu-
blički zavod za statistiku, 2014:35). Ekonomska kriza je uticala na smanjenje broja zaposlenih 
u regularnoj ekonomiji što se prema istraživanjima u Srbiji i šire nije dogodilo u slučaju socijal-
nih preduzeća; procenat zaposlenih iz ugroženih grupa je u porastu (povećano između 2007 
i 2012. godine oko 20%), kod socijalnih preduzeća koje su u međuvremenu nastale postoji 
visok nivo zaposlenosti ranjivih grupa, između 30 i 50%24; neka socijalna preduzeća već imaju 
zavidan istorijat poslovanja te se može govoriti o održivosti sektora; performanse socijalnih 
preduzeća su poboljšane, postoje biznis planovi, finansijske projekcije, jedan deo socijalnih 
preduzeća raste i razvija se uprkos opštim nepovoljnim ekonomskim uslovima. 

Država, vlada, odnosno pojedine državne (strukture) institucije imaju generalno pozitivan 
stav prema socijalnom preduzetništvu. Ovo je već bilo analizirano pa će ovde biti samo zaklju-
čeno da je deo državnih struktura u Srbiji vrlo aktivan i afirmativan u podršci razvoju socijalnog 
preduzetništva, mada deo državnih struktura ne razume u potpunosti koncept socijalnog pre-
duzetništva što novi pokušaj kreiranja zakonodavnog okvira pokazuje. 

Organizacije civilnog društva (OCD) su glavne pristalice, podržavaoci i promoteri soci-
jalnog preduzetništva u Srbiji danas. Šta više, civilno društvo je izvor mnogih ekonomskih ak-
tivnosti/inicijativa sa socijalnim ciljevima i osnivači mnogih socijalnih preduzeća. Mnoge OCD 
imaju svoje projekte/programe podrške razvoju socijalnog preduzetništva, bilo da: finansijski 
podržavaju socijalna preduzeća (kroz donacije i/ili kredite), osnivaju socijalna preduzeća, pru-
žaju im mentorsku i konsultantsku podršku, sprovode obuke za socijalna preduzeća, seminare 
o socijalnom preduzetništvu za ostale aktere, podstiču debate, razvoj javnih politika, pružaju 
podršku mrežama socijalnih preduzeća. Koalicija za razvoj solidarne ekonomije okuplja neko-
liko najaktivnijih OCD.

Nivo ispunjenosti pokazatelja u Srbiji 2019. godine: broj različitih projekata/programa OCD 
je veliki i vrlo raznovrstan (ne postoji oblast rada ili potreba socijalnog preduzetništva koji OCD 
ne pokriva na neki način određenim projektima), kvalitet programa je u konstantnom porastu; 
socijalna preduzeća pronalaze podršku, sklapaju partnerstva sa OCD; OCD organizuju mrežu 
socijalnih preduzeća i pružaju im podršku (mreža SENS); OCD i dalje ima visok udeo u osniva-
nju novih socijalnih preduzeća u poslednjih pet, šest godina (IDC – Agro IRIS, Zaječarska inicija-
tiva – Omladinski centar-Omladinski Kafe, Smart Kolektiv – Dobra Torba, E8 – Reflektor teatar, 
Edukacioni centar – Chrono, Udruženje žena Lebane – Radanska ruža, Atina – Bejgl, bagel, 
Proaktiv – Deli prostor); a mnoge OCD deluju i kao socijalna preduzeća (pogotovo je to slučaj sa 
OCD koje se bave radnom integracijom osoba sa invaliditetom ili mentalno nedovoljno razvi-
jenih osoba – Naša kuća, KEC MNRO, Plava ptica, ZaJedno ili koje se bave pružanjem socijalnih 
usluga – Caritas Šabac, Herc, MNRO Trstenik, Centar za integraciju Novi Pazar); na kraju OCD 
se udružuju kako bi zajednički delovale i uticale na kreiranje povoljnijeg okruženja za razvoj 
socijalnog preduzetništva. U poslednjih nekoliko godina je došlo do velikog porasta otvaranja 
coworking prostora, odnosno habova, koji takođe u velikoj meri funkcionišu kao socijalna pre-
duzeća. U toku 2019. godine, osnovano je i Udruženje coworking prostora i habova, sa ciljem 
da podstiču razvoj coworking zajednice i unapređuju uslove poslovanja.

Kompanije su u Srbiji uključene u podršku socijalnim preduzećima. Postoje konkretne kom-
panije koje podržavaju i sarađuju sa socijalnim preduzećima. Neke od njih uključuju socijalna 

24 Ovo je procena autora nastala na osnovu uvida u prijave nekoliko desetina socijalnih preduzeća na različite 
konkurse gde su između ostalog davali podatke o broju zaposlenih iz ranjivih grupa.
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preduzeća u svoj lanac dobavljača. Mnogi stručnjaci iz kompanija učestvovali su u projekti-
ma profesionalne podrške socijalnim preduzećima, gde su obezbedili stručne konsultacije za 
poboljšanje poslovnih performansi socijalnih preduzeća. Pored pojedinačnih kompanija koje 
podržavaju socijalna preduzeća postoje i poslovna udruženja, kao što su Forum za odgovorno 
poslovanje koji danas broji 28 kompanija (nekadašnji Forum poslovnih lidera 2013. godine 
okupljao je 15 društveno odgovornih kompanija), Privredna komora Srbije i Beograda (kao 
i regionalne Privredne komore), Globalni dogovor (globalna mreža nastala pod okriljem UN 
a koja okuplja institucije, kompanije, međunarodne i lokalne organizacije). Ova udruženja su 
na različite načine i kroz sopstvene programe uključivala socijalna preduzeća u neke od svo-
jih aktivnosti, organizovanjem Sajma socijalnih preduzeća, mentorskog programa podrške itd. 
Interesovanje kompanija za socijalno preduzetništvo je u porastu i ima pozitivan efekat na ra-
zvoj socijalnog preduzetništva. Kompanije sve više aktivno pomažu socijalnim preduzećima da 
plasiraju svoje proizvode (Delhaize, Delta Agrar). Takođe jedan deo kompanija sklapa ugovore 
o poslovno – tehničkoj saradnji sa preduzećima za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju 
osoba sa invaliditetom čime se oslobađa penala u slučaju da nisu zaposlili osobe sa invalidite-
tom u svojim kompanijama.

Dakle za kompanije se može zaključiti: veliki broj kompanija pomaže i sarađuje sa soci-
jalnim preduzećima, stvara partnerstva, postoje dobre prakse, ali ih je teško kvantifikovati; 
poslovna udruženja prepoznaju značaj socijalnog preduzetništva i daju adekvatan doprinos 
njegovom razvoju (kompanije imaju značajnih resursa pa je otuda mogućnost njihovog isko-
rišćenja mnogo veće).

Finansijske institucije, kako komercijalne tako i donatorske su sve aktivnije u pružanju po-
drške socijalnim preduzećima. Banke su jedan od najvažnih faktora boljeg finansijskog okru-
ženja za socijalna preduzeća. U Srbiji, Erste Banka i UniCredit banka su najdalje otišli u podršci 
socijalnim preduzećima. Ove dve banke pružaju različit, ali snažan izvor podrške socijalnim 
preduzećima. Erste banka je osnovana od strane Erste fondacije koja je jedna od starih kredit-
no – štednih zadruga, a UniCredit banka kroz UniCredit fondaciju podržava socijalna predu-
zeća izvan Italije. Obe banke doprinose programima podrške socijalnim preduzećima u Srbiji. 
Postoje i donatori koji podržavaju socijalna preduzeća kao što su UNDP preko Fonda za razvoj 
Milenijumskih ciljeva, Svetska zdravstvena organizacija, preko fondova EU, fondacija HOD, Ne-
mačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) i drugi.

Pokazatelji razvoja finansijskih institucija u Srbiji su sledeći: pojavljuju se prvi finansijski 
programi za socijalna preduzeća, sa ne prevelikim finansijskim sredstvima ali ipak značajnim 
(podrškom od 100.000 evra); pojavljuju se kreditni programi specijalizovani za socijalna predu-
zeća; broj korisnika ovih programa je još uvek mali tako, ipak sve veći broj različitih finansijskih 
institucija sarađuje sa socijalnim preduzećima.

Akteri su bez sumnje vrlo aktivni i involvirani u razvoj socijalnog preduzetništva. Još nisu svi 
akteri možda dovoljno razvijeni, a oni koji su najaktivniji nemaju dovoljno snažan uticaj. Soci-
jalna preduzeća su tu u svim oblastima, iako novo mapiranje (2013 godine) koje je realizovalo 
RZS nije pokazalo veći porast broja socijalnih preduzeća ta brojka je svakako značajna.

Umrežavanje i partnerstva

Umrežavanje i partnerstva su faktor koji pokazuje koliko je ideja socijalnog preduzetni-
štva široko rasprostranjena i prihvaćena među važnim istorodnim i raznorodnim akterima. 
Danas u globalizovanom svetu, socijalni kontakti i društvena povezanost jesu važni faktori po-
drške socijalnim strukturama kakvo je socijalno preduzetništvo. Postoje različita partnerstva, 
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veze i saradnja između samih socijalnih preduzeća. Oni mogu biti horizontalno povezani kao 
preduzeća u istoj delatnosti, regionalno/lokalno po mestu rada, ali i kroz udruženja ili mreže 
socijalnih preduzeća mogu biti povezani na nacionalnom nivou. Umrežavanje takođe može 
imati različite oblike, mreže se mogu javiti u obliku sindikata, klastera, konzorcijuma itd. Pored 
toga mreže socijalnih preduzeća, mogu obuhvatati partnerstva i saradnju sa različitim akteri-
ma, kao što su preduzeća, organizacije civilnog društva, lokalne samouprave, javna preduzeća 
itd. Indikatori koji pokazuju stepen razvoja ovog faktora su broj mreža i broj njenih članova, 
sastav mreža (raznovrsnost članova) i njen uticaj, obrazac i struktura uspostavljenih partner-
stava, kao i kvalitet i cilj partnerstva. Partnerstva i umrežavanje se konstantno razvijaju u obla-
sti socijalnog preduzetništva u Srbiji. Kako između samih socijalnih preduzeća tako i između 
socijalnih preduzeća i OCD, lokalnih samouprava, kompanija itd. Karakteristike ovog faktora 
obeležilo je nekoliko činjenica:

Prva mreža socijalnih preduzeća, SENS (Mreža socijalne ekonomije Srbije) osnovana je 
2011. godine. SENS je osnovan sa ciljem da se obezbedi prostor za socijalna preduzeća da uče 
jedna od drugih, da podstiče saradnju između socijalnih preduzeća međusobno ali i sa drugim 
akterima, da se na jednom mestu nađu proizvodi / usluge socijalnih preduzeća kako bi se lako 
mogli pretraživati i bili dostupniji potencijalnim kupcima ili partnerima za saradnju. Tako je 
SENS napravio i katalog proizvoda i usluga socijalnih preduzeća i prezentacije socijalnih pre-
duzeća kako bi na profesionalan način predstavio potencijal socijalnog preduzetništva u Srbiji. 

Ranije pomenuta Koalicija za razvoj solidarne ekonomije stvorena 2010. godine važna je iz 
više razloga. Koalicija se danas sastoji od četiri istaknutih i uglednih OCD koje su kompatibilne 
u svom radu: Evropski pokret u Srbiji – edukuje zvaničnike lokalnih samouprava o socijalnom 
preduzetništvu, bavi se istraživanjem i kreira predloge politika, Inicijativa za razvoj i saradnju 
– osniva i podržava razvoj konkretnih socijalnih preduzeća; Smart Kolektiv - pruža poslovnu 
podršku socijalnim preduzećima, pomaže povezivanje sa kompanijama; Trag fondacija – orga-
nizuje konkurse i daje donacije za socijalna preduzeća koja dolaze iz civilnog društva. Koalicija 
kao glavni cilj ima kreiranje podsticajnog okruženja za razvoj socijalnog preduzetništva. Ona 
predstavlja konture mogućeg budućeg konzorcijuma (u italijanskom modelu), zbog svog stra-
teškog pristupa prema razvoju socijalnog preduzetništva i zbog sinergijskog delovanja svih 
njenih članova.

Partnerstvo socijalnih preduzeća sa lokalnim institucijama može se identifikovati, ne samo 
u oblasti pružanja usluga, već i u mnogim drugim. U 2011. godini je usvojen zakon o javno-pri-
vatnom partnerstvu (JPP). Iako mu nedostaje više operativnih funkcija, on daje dobar okvir za 
razvoj partnerstava. Neki od najboljih primera JPP su: Omladinski centar osnovan u Zaječaru, 
kada je OCD Zaječarska inicijativa dobila ruinirani objekat od lokalne samouprave koji je obno-
vljen, renoviran i gde je otvoren Omladinski centar; Lokalna samouprava u Pirotu i u Surčinu, je 
dala besplatno plodno zemljište za uspostavljanje staklenika, u Pirotu izbegličkim porodicama, 
kako bi obezbedili hranu za svoje porodice a ostatak prodali na tržištu, a u Surčinu ženama 
izbeglicama, za proizvodnju cveća za prodaju na otvorenom tržištu.

Partnerstvo socijalnih preduzeća sa poslovnim sektorom je takođe u porastu. Postoje kon-
kretni primeri partnerstva kao što su: Udruženje pekara i OCD Naša kuća, gde Naša kuća isporu-
čuje svu svoju mesečnu proizvodnju papirne ambalaže Udruženju pekara; Ecobag, socijalno pre-
duzeće koje zapošljava žene preko 45 godina da šiju torbe, fascikle, novčanike i druge stvari od 
neekoloških materijala koji se koriste za oglašavanje (najčešće) kompanija uspostavilo je odličnu 
saradnju sa mnogim firmama koje koriste ovu vrstu reklamnog oglašavanja; ili Liceulice socijalno 
preduzeće koje angažuje mlade beskućnike i druge ranjive grupe da prodaju specijalno dizajni-
ran časopis i podrška/partnerstvo koje su razvili sa Telekomom Srbije i drugim kompanijama. 
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Partnerstvo i umrežavanje su faktor razvoja socijalnog preduzetništva koje je razvijeno u 
Srbiji ali koje bi moglo još više da se promoviše kako bi se dobre prakse replicirale. Mreže so-
cijalnih preduzeća, postoje već neko vreme ali da li i koliko funkcionišu, koliko zadovoljavaju 
potrebe članica i danas je veliko pitanje, tu je relativno jaka koalicija civilnog društva koje se za-
laže za podsticajno okruženje za razvoj socijalnog preduzetništva (koja je takođe nekada imala 
šest članova a sada četiri); socijalna preduzeća uspostavljaju partnerstava sa biznis zajednicom 
i lokalnim samoupravama koje su dugoročnog karaktera.

Kapaciteti socijalnih preduzeća

Kapaciteti socijalnih preduzeća su jedna od važnih karakteristika socijalnih preduzeća, 
ali su i jedna od najvažnijih karakteristika generalno za razvoj socijalnog preduzetništva, što je 
razlog zašto su kapaciteti socijalnih preduzeća izdvojeni kao faktor i analiziraju se odvojeno. 
U Srbiji zbog načina nastanka novih socijalnih preduzeća, osnivaju se kroz projekte uglavnom 
uz podršku ili u okviru OCD, ona obično nemaju razvijenu do kraja jasnu poslovnu logiku (per-
spektivu), a često im nedostaju menadžerske i druge klasične poslovne veštine. Zbog svoje 
specifičnosti i kompleksnosti ovaj indikator se izdvaja kao poseban faktor u razvoju socijalnog 
preduzetništva jer razvijenost resursa direktno utiče na stepen razvoja celokupnog socijalnog 
preduzetništva (Austin, 2009). Kapacitet socijalnih preduzeća se procenjuje kroz ocenu razvije-
nosti sistema za upravljanje (menadžment) preduzećem, nivo poslovnih i drugih veština, kom-
petencija i znanja zaposlenih i menadžmenta, postojanje analize tržišta, biznis plana ili canvas 
modela. Ovo je važno zbog izgradnje i planiranja poslovne perspektive i strategije razvoja, kako 
bi socijalna preduzeća postala održiva na tržištu u dužem vremenskom periodu. Ovaj faktor će 
se meriti kroz sledeće pokazatelje: koliko profesionalno poslovno obrazovanih zaposlenih radi 
u socijalnim preduzećima, kakve obuke, seminare, treninge, kurseve su zaposleni i menadžeri 
u socijalnim preduzećima prošli, da li postoje biznis planovi, canvas modeli (strategija razvoja), 
plan (strategija) prodaje i/ili marketinga, kakvo je menadžersko iskustvo menadžera koji rade 
u socijalnim preduzećima. Dalji indikatori bi se odnosili na ostale faktore proizvodnje: da li i 
koje mašine ili druge aparate poseduje socijalno preduzeće (u kojoj vrednosti), drugi resursi od 
vrednosti, koliko je savremen i ovladan tehnološki proces.

Nekada očigledan nedostatak poslovne perspektive koji je mogao da se identifikuje u svim 
vrstama socijalnih preduzeća, danas je sve manje vidljiv. Socijalna preduzeća nastala u okviru 
civilnog društva, odnosno neprofitnih organizacija ili koji dolaze iz starog zaštićenog sistema 
(zaštićenih radionica) nisu po definiciji razvijali određene veštine i znanja koja su karakteri-
stična za preduzetničke organizacije i privredne subjekte. Biznis i preduzetnička perspektiva 
i obrazovanje generalno nedostaje srpskom društvu koje je u tranziciji i čije vrednosti predu-
zetništva se nisu do kraja legitimizovale. Postoji napredak, tako da je konačno i u formalnom 
obrazovanju Preduzetništvo dobilo određeno (i dalje ne u potpunosti zasluženo) mesto. 

Mnoga socijalna preduzeća imaju ozbiljne probleme sa upravljanjem i ostalim biznis vešti-
nama (prodaja i marketing su identifikovane kao oblasti u kojima socijalna preduzeća imaju 
najmanje znanja i iskustava)25.

Postoje program(i) mentorstva, gde stručni konsultanti podržavaju menadžment socijalnih 
preduzeća da bolje upravljaju njima. Ova saradnja (nastala u okviru projekta Koalicije za razvoj 
socijalnog preduzetništva Stručna podrška socijalnim preduzećima) je ocenjena kao jedan od 
najkorisnijih alata za osnaživanje socijalnih preduzeća. Mnoga socijalna preduzeća/socijalni 

25 Prema Evaluacionom izveštaju sa projekta „Stručna podrška socijalnim preduzećima“ koju je realizovao SMART 
Kolektiv i Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva tokom 2011. godine.
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preduzetnici koji su ušli u program su shvatili koliko je važna poslovna perspektiva i koliko je 
za socijalna preduzeća važno da se vode tržišnim principima ukoliko žele da budu održiva u 
poslovanju. Na osnovu tog iskustva nastao je niz projekata i aktivnosti koji su dalje razvijali 
ovakvu vrstu podrške. Kroz projekat Podsticanje zapošljavanja mladih koji realizuje GIZ, velika 
podrška socijalnim preduzećima je otišla upravo kroz strukturisanu podršku poslovnih konsul-
tanata čime su znatno unapređeni kapaciteti 20 socijalnih preduzeća.

Ne postoje formalni obrazovni kursevi (ili vrlo malo postoje i nisu široko dostupni), gde 
zaposleni u socijalnim preduzećima, ali i studenti i drugi mogu da uče o preduzetništvu uop-
šte, ali posebno o socijalnom preduzetništvu26. Ne postoje, odnosno vrlo su retki i neformalni 
kursevi ovog tipa. Britanski savet je organizovao dve godine za redom kurs o socijalnom pre-
duzetništvu uz učešće stručnjaka iz Velike Britanije koji je okupio značajan broj od oko 30ak 
predstavnika socijalnih preduzeća. Od tada pa do danas, postoje kursevi, treninzi, edukacije 
koje su ad hoc ali i koje su sistematski uspostavljene kako bi unapređivali kapacitete socijalnih 
preduzeća (recimo Akademija poslovnih veština Smart kolektiva27).

Još uvek ograničeni kapaciteti socijalnih preduzeća su jedna od glavnih prepreka za brži razvoj 
socijalnog preduzetništva. Menadžerske veštine se uče dok se socijalna preduzeća razvijaju. Indi-
katori pokazuju: da se može naći malo profesionalno obrazovanog kadra iz biznisa ili ekonomije 
zaposlenih ili koji vode socijalna preduzeća, ipak taj trend postoji ma kako da je mali; seminari, 
kursevi, treninzi za socijalna preduzeća koja im podižu kapacitete se javljaju sporadično, ali i 
sistematski. Do sada ipak nijedan akter, koalicija, mreža ili obrazovna ustanova nije uspela da 
uspostavi školu socijalnog preduzetništva28; socijalna preduzeća sve više se oslanjaju na biznis 
planove, imaju ih i koriste, takođe uspevaju donekle da razvijaju i ostale biznis alate (plan prodaje 
i marketinga pre svih) uz podršku OCD, biznisa i drugih aktera; uvećavaju se materijalni resursi 
socijalnih preduzeća iako nema previše prilika za nabavku opreme/aparata/mašina.

Svest o socijalnom preduzetništvu

Koliko je javnost obaveštena o socijalnom preduzetništvu, da li građani razumeju koncept, 
da li postoje najbolji primeri koji mnogi ljudi prepoznaju kao socijalna preduzeća. Gde se mogu 
građani informisati o njima, da li mediji informišu javnost o socijalnom preduzetništvu, da li 
građani imaju dovoljno informacija o ovoj temi? Da li postoje seminari, treninzi drugi edukativ-
ni alati (knjige, priručnici, informacije preko interneta), univerzitetski kursevi, gde bi studenti, 
novinari i svi drugi zainteresovani mogli sticati znanja o ovoj temi. Koliko studija i istraživanja 
na temu socijalnog preduzetništva postoji, koliko članaka i drugih naučnih, stručnih radova na 
tu temu se može naći, koliko javnih događaja (konferencija, okruglih stolova, panel diskusija) je 
organizovano. Ovo su sve pokazatelji razvoja svesti o socijalnom preduzetništvu a odgovori na 
ova pitanja će pokazati nivo razvoja društvene svesti.

Srbija i dalje zaostaje za najrazvijenijim društvima u podizanju svesti o socijalnom pre-
duzetništvu. Javnosti je bilo teško u početku, delom zbog socijalističke prošlosti, da razlikuje 
socijalna preduzeća od starog socijalističkog društvenog preduzeća. Socijalno preduzetništvo 
je takođe relativno nov fenomen koji se brzo razvijao tokom poslednjih decenija. Međutim, 

26 Dostignuća mladih u Srbiji sprovodi obrazovne programe iz oblasti preduzetništva, uključujući i socijalnog 
preduzetništva za učenike srednjih stručnih škola.
27 Programu su se do sada priključili kao predavači/mantori, profesionalci iz sledećih kompanija: Banca Intesa, 
Coca Cola Hellenic, CRH, Delhaize Serbia, Delta Holding, Direct media, Erste Bank, Eurobank Srbija, EY, GSK, KPMG, 
Mercator, Represent Communications, Telekom Srbija, Victoria group, Vip mobile i Vojvođanska banka.
28 Serbian Venture Network (SeVeN) uz podršku Američke ambasade organizavala je besplatnu Školu 
preduzetništva za sve one koji bi da pokrenu biznis orijentisan na rešavanje problema u društvu u 2017. godini.
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došlo je do proboja koji je doneo socijalnom preduzetništvu više vidljivosti i razumevanja u 
javnosti. Održani su brojni javni događaji na temu socijalnog preduzetništva i razvoja socijalnih 
preduzeća. Od 2014. godine, svake godine održava se Forum socijalnih inovacija - godišnji do-
gađaj posvećen inovativnim rešenjima za društvene izazove koji organizuje Smart kolektiv sa 
namerom da promoviše socijalno preduzetništvo u Srbiji i alate za jačanje održivosti civilnog 
sektora. Uz ovu konferenciju sa učešćem stranih gostiju i gostiju iz regiona, ima i drugih doga-
đaja za koje su zainteresovani stručna ali i šira javnost. Mediji su pokazali veliko interesovanje 
za ovakve događaje a učešće na njima za socijalna preduzeća, socijalne preduzetnike, orga-
nizacije civilnog društva, predstavnike državnih institucija, lokalnu samoupravu i kompanije 
predstavlja i stvar prestiža. Na poslednjoj konferenciji Foruma socijalnih inovacija organizova-
noj u 2018. godini, bio je panel sa uspešnim socijalnim preduzetnicima iz regiona, dok su pre 
neku godinu neki od učesnika tek saznali šta su socijalna preduzeća/preduzetnici. U februaru 
2019. godine organizovan je Impact 2019, konferencija koju su organizovale Brodoto i ACT 
grupa iz Hrvatske, koja je okupila preko 50 stranih i domaćih eksperata iz raznih oblasti vezano 
za socijalno preduzetništvo. Sama konferencija se delom finansirala iz participacije učesnika 
što je svakako novina i budućnost i ovakvih okupljanja. Tu su, naravno i brojni okrugli stolovi, 
panel diskusije (u 2018. godini imali smo i pet javnih rasprava na temu Zakona o socijalnom 
preduzetništvu), kursevi o socijalnom preduzetništvu u organizaciji civilnog društva, biznisa i 
međunarodnih organizacija. Stručni skupovi su organizovani i uz učešće priznatih istraživača i 
naučnika iz Srbije i inostranstva.

Građani su informisani o socijalnom preduzetništvu uglavnom preko različitih medija, i 
elektronskih i štampanih. Međutim, još uvek ne postoji informisanost dovoljnog broja ljudi 
kako bi se moglo reći da je socijalno preduzetništvo pojam koji većina građana razume i čiji 
koncept je naširoko poznat. Socijalno preduzetništvo razumeju tek zainteresovani delovi pre 
svega srednjeg i višeg sloja društva (koji su i obrazovaniji i informisaniji) ali i koji su najviše u 
mogućnosti da daju i svoj doprinos daljem razvoju socijalnog preduzetništva.

Postoje socijalna preduzeća koja su vrlo vidljiva i prepoznata u javnosti, koja svoju delatnost 
povezuju sa socijalnim preduzetništvom ali je teško navesti jedno socijalno preduzeće koje je 
kao takvo prepoznato u nacionalnim okvirima. Zadruga SWIFT koja okuplja Rome sakupljače 
sekundarnih sirovina jeste verovatno najprepoznatljivije lice socijalnog preduzetništva. Svet-
ska zdravstvena organizacija realizuje inicijativu SWIFT uz podršku nacionalnih i međunarod-
nih partnera i dobila je nagradu „UN 21” koja se dodeljuje za inicijative kojima se promovišu 
inovacije, efikasnost i uspešnost. Nagradu je lično uručio Generalni sekretar UN Ban Ki Mun. 
Na žalost, samo šest meseci nakon dodele nagrade SWIFT zadruga je zapala u finansijske pro-
bleme i ubrzo je bila zatvorena.

Mediji su zainteresovani za temu socijalnog preduzetništva sve više i više (analiza sadržaja 
medija lako može pokazati ovaj trend). Na žalost, mediji u Srbiji nesistematski prate određene 
oblasti, a kao rezultat toga medijsko praćenje je sporadično i bez većeg uticaja u kreiranju jav-
nog mnenja kada je reč o socijalnom preduzetništvu u Srbiji.

Ipak danas se i mimo klasičnih medija, putem interneta i društvenih mreža razmenjuju infor-
macije iz oblasti socijalnog preduzetništva. Među socijalnim preduzećima informacije se brzo 
razmenjuju. Svi akteri su povezani i umreženi. Ipak ne postoje redovni kursevi na univerzitetu, 
niti u neformalnom obrazovanju, ali za one koji su zainteresovani za temu postoji način da pro-
nađu više informacija i saznaju više o socijalnom preduzetništvu. Što se tiče analiza, dokumena-
ta, naučnih i drugih pisanih radova prema jednom istraživanju do 2013. godine bilo je oko de-
setak stručnih radova na temu socijalnog preduzetništva (prva još iz 2005 godine) domaćih au-
tora a u narednih pet godina izašlo je još najmanje toliko stručnih radova, publikacija domaćih 
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autora. Sve više je izveštaja o stanju socijalnog preduzetništva u Srbiji (Varga, 2017; Cvejić, 2018) 
što sve govori o pojačanom interesovanju i prisutnosti socijalnog preduzetništva u Srbiji.

Građani, javnost, akademska zajednica i mediji još uvek ne doprinose onoliko koliko bi 
mogli razvoju socijalnog preduzetništva, ali postoji trend rasta njihove podrške za socijalno 
preduzetništvo.

Pravne forme socijalnih preduzeća

Prema (RZS, 2014), u Srbiji je prepoznato sedam pravnih formi poslovnih subjekata koji u 
potpunosti ili približno odgovaraju konceptu socijalnog preduzeća:

 – udruženja građana;
 – zadruge; 
 – preduzeća za zapošljavanje i profesionalno osposobljavanje lica sa invaliditetom;
 – zavisna, spin-off preduzeća (najčešće u formi društva sa ograničeno odgovornošću i 

akcionarskog društva);
 – fondacije;
 – poslovni inkubatori, i
 – agencije za razvoj.

Zadruge

Prema dosada realizovanim mapiranjima i istraživanjima socijalnih preduzeća (Cvejić, 2008; 
RZS, 2014) najveći broj socijalnih preduzeća je u pravnoj formi zadruga. Zakon o zadrugama, 
usvojen krajem 2015. godine, prepoznaje socijalne zadruge kao formu socijalnih preduzeća. 
Prema ovom zakonu, socijalne zadruge obavljaju različite delatnosti radi ostvarenja socijalne, 
ekonomske i radne uključenosti, kao i zadovoljenja drugih srodnih potreba pripadnika ugrože-
nih društvenih grupa ili radi zadovoljenja opštih interesa unutar lokalne zajednice. Socijalni ci-
ljevi se bliže određuju zadružnim pravilima a socijalne zadruge su dužne da najmanje polovinu 
ostvarene dobiti ulažu u unapređenje i ostvarivanje postavljenih društvenih ciljeva. Nekoliko 
novih zadruga se pojavilo koje su se formirale kao socijalne zadruge osnovane po ovom zako-
nu. Razvoj socijalnog zadrugarstva jedan je od načina da tradicionalni sektor socijalne ekono-
mije usvoji moderne načine rešavanja društvenih problema kroz tržišno orijentisan pristup. 

Međunarodni savez zadruga (ICA) je uspostavio principe poslovanja koji se odnose pre 
svega na zadruge. Ipak, oni mogu biti koristan okvir za sva preduzeća, nezavisno od pravne 
forme, koja žele da svoje poslovanje prilagode odgovornom i održivom načinu poslovanja. 
Principi su sledeći: 

1. dobrovoljno i otvoreno članstvo: zadruge su otvorene za sve osobe koje koriste njene 
usluge i spremne su da prihvate odgovornost članstva bez obzira na polne, socijalne, 
rasne, političke i verske razlike;

2. demokratska kontrola od strane zadrugara: zadruga je demokratska organizacija koju 
kontrolišu članovi. Oni aktivno učestvuju u donošenju odluka i formulisanju poslovne i 
razvojne politike. Prilikom donošenja odluka važi pravilo: jedan član – jedan glas;

3. ekonomsko učešće zadrugara: članovi ravnopravno doprinose kapitalu svojih zadruga i 
demokratski ga kontrolišu;

4. autonomija i nezavisnost zadruge: zadruge su nezavisne organizacije samopomoći koji-
ma upravljaju i koje kontrolišu zadrugari; zadruga čuva svoju samostalnost, nezavisnost 



5. Ekonomski pregled 58

i demokratsko upravljanje i kada zaključuje ugovore sa drugim subjektima uključujući i 
državne organe, i kada prikuplja kapital od trećih lica;

5. obrazovanje, obuka i informisanje: zadruga je obavezna da obezbeđuje obrazovanje i 
obuku za članove, predstavnike, menadžere i zaposlene;

6. međuzadružna saradnja: zadruge su najefikasnije i najbolje služe svojim članovima i ja-
čaju zadružni pokret, ako međusobno sarađuju na lokalnom, regionalnom, nacionalnom 
i međunarodnom nivou;

7. briga za zajednicu: zadruge aktivno doprinose razvoju svojih zajednica kroz politiku koju 
utvrđuje i odobrava članstvo.

Dakle zadruga je dobrovoljno, otvoreno, samostalno i nezavisno društvo kojim upravljaju nje-
ni članovi po principima zajedništva i uzajamne pomoći. Oni svojim radom, aktivnostima ili ko-
rišćenjem usluga ostvaruju, unapređuju i štite pojedinačne i zajedničke građanske, ekonomske, 
socijalne, obrazovne, kulturne i druge potrebe i interese, ostvaruju ciljeve zbog kojih je zadruga 
osnovana. Zadruge se mogu osnovati kao zemljoradničke, odnosno poljoprivredne, stambene, 
potrošačke, zanatske, socijalne, studentske i omladinske, učeničke, zdravstvene, ekološke, kao 
i druge vrste zadruga za obavljanje proizvodnje, prometa robe, pružanja usluga i drugih delat-
nosti. Da bi se osnovala zadruga, potrebno je da ima minimum pet osnivača, koji mogu biti 
isključivo fizička lica. Minimalni osnovni kapital zadruge je 100 RSD. Raspodela dobiti je uslovlje-
na/podređena prvenstvom isplate eventualnih gubitaka iz ranijih godina i uplatom u fondove za 
obrazovne namene. Tek naknadno se isplaćuje neto dobit zadrugarima ili se ona pak dodaje na 
već uneti ulog zadrugara, sa izuzetkom zadruga koje posluju sa članarinom. Iznos neraspoređe-
ne dobiti prenosi se u narednu poslovnu godinu ili se koristi za unapređenje zadruge. Zadruga 
podleže zadružnoj reviziji, odnosno kontroli usklađenosti poslovanja, upravljanja i organizovanja 
zadruge sa odredbama ovog zakona, zadružnim principima i zadružnim vrednostima.

Ukoliko zadruga prodaje svoje usluge i proizvode na tržištu, podleže porezu na dobit prav-
nih lica čija je stopa 15%.

Nova perspektiva
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Nova perspektiva (preuzeto iz Cvejić, 2018:13)

Poljoprivredno-socijalna zadruga „Nova perspektiva“ je odličan primer socijalnog preduzeća sa 
jasnim društvenim ciljevima koje kombinuje pametno korišćenje lokalnih raspoloživih resursa sa 
visokim stepenom aktivizma. Zadruga je osnovana 2010. godine kroz projekat koji je finansirala 
EU i nalazi se u jugoistočnom delu Srbije jednom od najsiromašnijih regiona, u Pirotu. 

Zadrugu je uspostavilo 10 porodica malih farmera i nezaposlenih ljudi koji poseduju male posede 
poljoprivredne zemlje. Među osnivačima, su i romske, izbegličke i interno raseljene porodice, a 
kao glavni cilj ističe se smanjenje nezaposlenosti i siromaštva na području Pirota. To se potvrđuje 
u aktivnostima zadruge koje su šire od njene osnovne poljoprivredne aktivnosti. Naime, zadruga 
redovno (i uspešno) učestvuje u programima javnih radova, čime angažuje nezaposlene osobe 
iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, uglavnom na poslovima vezanim za čišćenje i 
održavanje javnih površina. 

Dugo vremena, predsednik zadružne skupštine bio je sindikalni aktivista. Ovo iskustvo i podr-
ška sindikata poljoprivrednika igrali su značajnu ulogu kada je osnovana Nova perspektiva. Drugi 
važan partner je opštinska uprava, koja podržava učešće zadruga na sajmovima i seminarima. 
Saradnja sa nekoliko organizacija civilnih društva je takođe važna. Nova perspektiva takođe dobija 
besplatnu savetodavnu pomoć od Poljoprivredne stručne službe. Relevantni partneri zadruge su 
i Nacionalna služba za zapošljavanje i Privredna komora.

Nova perspektiva vešto koristi sve raspoložive resurse, kao i mogućnost hibridnog finansiranja, ali 
im nedostaje razvojna strategija da bi imali održivi rast i razvoj. 

Osnovna delatnost zadruge je uzgoj i prodaja tradicionalnih prerađenih proizvoda.

Povoljne okolnosti za zadruge:

Kabinet ministra bez portfelja zaduženog za regionalni razvoj i rad javnih preduzeća 
sprovodi projekat Vlade Republike Srbije, popularno nazvan „500 zadruga za 500 sela“ usme-
ren na podsticanje i osnaživanje privredne aktivnosti u selima kroz udruživanje malih proi-
zvođača u zadruge. Od početka realizacije projekta (2017. godine) osnovano je 339 zadruga 
a bespovratnim sredstvima je pomognut rad 93 zadruge na teritoriji čitave Srbije uključujući 
i Kosovo i Metohiju. Za 2019. godinu u Budžetu Republike Srbije je opredeljeno novih 715 
miliona RSD za podršku novim i postojećim zadrugama uključujući i za njihovo povezivanje u 
složene zadruge. 

U 2017. godini podržano je ukupno 22 zadruge (prioritet imaju opštine na jugu Srbije), sa 
blizu 200 miliona RSD od toga 4 iz Vojvodine (Novi Sad, Inđija, Odžaci i Sečanj) sa oko 36 mi-
liona RSD. Dodeljena sredstva su u iznosu od 5 - 12miliona RSD. U 2018. godini podržano je 
ukupno 70 zadruga (prioritet i dalje imaju opštine na jugu Srbije), sa 678 miliona RSD od toga 
18 iz Vojvodine sa oko 200 miliona RSD. Dodeljena sredstva su u iznosu od 5 - 15miliona RSD. 
Podržane su i dve složene zadruge obe sa po 59 miliona RSD, jedna je „Složni voćari“ iz Inđije.

Važne institucije koje prate i mogu da daju podršku zadrugama je Zadružni savez Srbije, 
https://www.zssrbije.org/, Zadružni savez Vojvodine, http://www.zasav.org.rs/, Privredna ko-
mora Srbije (regionalna komora), dok Privredna komora Vojvodine ima i u fokusu razvoj za-
drugarstva29. UNDP je u toku 2018. godine organizovao obuke za zadruge radi razvoja i una-
pređenja kapaciteta zadruga.

29 https://www.pkv.rs/2017/12/15/privredna-komora-vojvodine-podrzava-razvoj-zadrugarstva/ 
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Organizacije civilnog društva: Udruženja, fondacije i zadužbine

OCD jesu akteri promena na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou. 
Pod organizacijama civilnog društva podrazumevaju se oblici organizovanja koji ispunjavaju 
sledeće karakteristike: 

1) osnivaju se dobrovoljno; 
2) osnivaju se privatno-pravnim aktom (ugovor, akt o osnivanju, testament); 
3) osnivaju se radi ostvarivanja nekog idealnog cilja u zajedničke ili opštekorisne svrhe, a 

ne u cilju sticanja dobiti; 
4) nezavisni su od struktura državne vlasti; 
5) predstavljaju zajednicu lica (udruženja), ili zajednicu imovine (zadužbine i fondacije)
Organizacije civilnog društva se u kontekstu socijalnog preduzetništva često nazivaju i ne-

dobitne, neprofitne organizacije (dok se neki drugi sinonimi kao nevladine organizacije koriste 
više kada se govori u kontekstu nezavisnosti ili političkoj konotaciji). OCD, dakle čine udruženja 
bazirana na članstvu, dok fondacije i zadužbine nemaju članove i imaju donekle specifičnije 
ciljeve formiranja. Udruženja građana su, udruženja pojedinaca okupljenih oko konkretnog 
društvenog cilja, zbog čega je prirodno da su organizacije civilnog društva često osnivači soci-
jalnih preduzeća, jer nalaze načina da i kroz socijalno preduzeće realizuju društvene ciljeve ili 
su motivisani na komercijalne aktivnosti kroz socijalno preduzetništvo kako bi mogli da finan-
siraju svoje aktivnosti, i time ispunjavaju svoju misiju. Organizacije civilnog društva su često i 
najverniji klijenti ili korisnici usluga i roba koje socijalna preduzeća nude. Istovremeno, napori 
organizacija civilnog društva u zagovaranju, lobiranju i promovisanju značaja socijalnog pre-
duzetništva izuzetno su bitni, te se najvažnije promene u zakonodavnom okviru i generalnom 
okruženju dešavaju upravo zahvaljujući organizacijama civilnog društva

Sa druge strane, socijalna preduzeća često biraju pravnu formu udruženja, jer nije pretera-
no zahtevno pravno formirati udruženje a zakonom o udruženjima je dozvoljeno i obavljanje 
delatnosti koja je u funkciji ciljeva postavljenih u statutu. Privredna delatnost im omogućava 
da uz pomoć tržišta stvore još bolje, pre svega, finansijske uslove za društveni uticaj. Odluke o 
pravcu razvoja i delovanja jednog udruženja se donose demokratski, putem različitih organa 
koji garantuju učešće članova, kontrolu i transparentnost rada. Sa druge strane, prevashodna 
usmerenost na projektno finansiranje udruženjima građana omogućava da sredstva za ostva-
renje društvenog cilja obezbeđuju nezavisno od trižišta robe i dobara. Ovo je dobar prostor za 
testiranje proizvoda i usluga socijalnih preduzeća pre nego što ih eventualno plasiraju na trži-
šte. Ne treba zaboraviti da je projektno finansiranje izloženo specifičnom tipu konkurencije u 
odnosu na druga udruženja građana prilikom apliciranja za projektna sredstva. Udruženja gra-
đana, takođe, vrlo teško mogu obezbediti dodatna sredstva za svoje aktivnosti preko povoljnijih 
bankarskih kredita. Da bi se osnovalo udruženje građana, potrebno je imati minimum tri osni-
vača, a dodatnu privrednu delatnost potrebno je registrovati u Agenciji za privredne registre.

Aktuelni Zakon o udruženjima datira iz 2009. godine30. Određeni broj, inicijativa socijalnog 
preduzetništva trenutno posluje pozivajući se na odredbe ovog zakona. Po Zakonu, udruženje 
se može osnovati radi ostvarivanja ili unapređenja bilo kojeg zajedničkog ili opšteg cilja ili in-
teresa, koji nije zabranjen Ustavom ili zakonom (čl. 2.), a mogu ga osnovati najmanje tri fizička 
ili pravna lica, s tim što najmanje jedan osnivač mora imati sedište, odnosno prebivalište na 
teritoriji Republike Srbije (čl.10.). Šta se smatra opštim ciljem ili interesom precizirano je u 

30 Zakon o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br. 51/09)
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delu zakona kojim se uređuje budžetsko finansiranje programa udruženja. Pod zajedničkim 
ili opštim interesom ili ciljem, u smislu zakona, podrazumeva se idealni (nematerijalni) cilj ili 
interes. Saglasno tome, udruženje se ne može osnovati u cilju sticanja dobiti i njegove raspo-
dele između osnivača i sa njima povezanim lica – jer bi to bilo u suprotnosti sa samom defini-
cijom udruženja kao nedobitne (neprofitne organizacije). Međutim, to ne znači da udruženje 
ne može neposredno obavljati privrednu delatnost kao dopunsku delatnost u cilju sticanja 
prihoda, kojim se finansiraju osnovni statutarni ciljevi udruženja. Udruženje može neposred-
no obavljati privredne ili druge delatnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje klasifikacija 
delatnosti, pod sledećim uslovima: 1) da se radi o privrednoj delatnosti koja je u neposrednoj 
vezi sa njegovim statutarnim ciljevima (tzv. srodna privredna delatnost); 2) da je obavljanje 
ove delatnosti predviđeno statutom udruženja; 3) da se radi o privrednoj delatnosti „manjeg 
obima“, odnosno da se ta delatnost obavlja u obimu potrebnim za ostvarivanje statutarnih 
ciljeva udruženja. Privredna delatnost udruženja upisuje se u Registar privrednih subjekata 
i obavlja u skladu sa propisima koji uređuju tehničke, sanitarne i druge uslove za obavljanje 
te delatnosti. Drugim rečima, u pogledu uslova za obavljanje određene delatnosti, udruženje 
se nalazi u istom položaju kao i svaki drugi privredni subjekat. Udruženje može neposredno 
obavljati privrednu delatnost tek pošto je steklo svojstvo pravnog lica (koje se stiče upisom u 
Registar udruženja, kojeg vodi Agencija za privredne registre i pošto je privrednu delatnost 
upisalo u Registar privrednih subjekata. Radi zaštite pravne sigurnosti, pravni poslovi koje 
udruženje zaključi suprotno prethodno navedenim uslovima za neposredno obavljanje pri-
vredne delatnosti pravno su valjani, osim ako je treće lice znalo ili moralo znati da udruženje 
ne ispunjava zakonom propisane uslove za obavljanje ove delatnosti (čl. 37.). S obzirom na to 
da Zakon o udruženjima ne definiše privrednu delatnost, za pojmovno određenje privredne 
delatnosti od značaja su odredbe poreskih zakona, pre svega Zakon o porezu na dobit pravnih 
lica31. Iz odredbi zakona proizilazi da su obveznici poreza na dobit prevashodno pravna lica 
koja trajno obavljaju privrednu delatnost (privredna društva, zadruge), odnosno prodaju robe 
i vrše usluge uz nadoknadu na tržištu (čl. 1.). Kada je reč o ostalim pravnim licima (udruženji-
ma, fondacijama, itd.), ona su obveznici poreza na dobit samo kada i sami obavljaju privrednu 
delatnost kao trajnu prodaju proizvoda i vršenje usluga uz naknadu na tržištu. Saglasno tome, 
povremene dobrovoljne akcije koje organizuju udruženja, kao što su dobrotvorne večere ili 
povremene i jednokratne prodaje promotivnih ili drugih materijala u humanitarne i druge za-
konom dozvoljene svrhe, ne smatraju se, u smislu zakona, privrednom delatnošću (već dobro-
voljnim prilozima).

Organizacije civilnog društva neretko biraju i da se preregistruju, i svoje aktivnosti nasta-
ve da obavljaju u formi klasičnog (socijalnog) preduzeća. Ili da OCD/udruženje (sa svojstvom 
pravnog lica) osnuje privredno društvo, u cilju obavljanja privredne delatnosti. U tom smislu, 
udruženje-osnivač privrednog društva nalazi se u istom pravnom položaju kao i svako drugo 
pravno lice – osnivač privrednog društva. To, između ostalog, znači da udruženje, bez ikakvih 
ograničenja, može osnovati privredno društvo radi obavljanja bilo koje zakonom dozvoljene 
delatnosti (srodne ili nesrodne). 

31 Zakon o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/2001., 80/2002., 43/2003.; 84/04, 18/10)
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Jedno od najrazvijenijih socijalnih preduzeća u Srbiji: Caritas Šabac 

Jedno od najstarijih socijalnih preduzeća u Srbiji nastalo je pod okriljem Caritasa, međunarodne 
dobrotvorne organizacije Katoličke crkve - reč je o Udruženju građana Caritas Šabac, koje postoji 
od 2000. godine, ali se tek od 2010. godine bavi aktivnostima koje spadaju u domen socijalnog 
preduzetništva.

Udruženje trenutno ima dve vešernice u Šapcu, jedan dnevni boravak „Sveta Sofija” za osobe sa 
mentalnim smetnjama i intelektualnim poteškoćama u Šapcu i jedan dnevni boravak „Sveti Jo-
van", sa restoranom, kuhinjom i smeštajem uz podršku u Aleji održivog razvoja u Bogatiću. Tako-
đe postoji organizovana poljoprivredna proizvodnja i prerada voća i povrća. Osim toga, udruženje 
pruža uslugu „pomoć u kući“ na području pet lokalnih samouprava (Šabac, Bogatić, Koceljeva, 
Vladimirci i Mali Zvornik) i ima četiri nacionalne licence za pružanje usluge socijalne zaštite: za 
pomoć u kući, dva dnevna boravka i smeštaj uz podršku. Pored toga što Caritas Šabac uvek može 
da se osloni na veoma motivisane radnike (kojih ima preko 60), on može da računa i na pomoć 
i podršku oko 50 volontera. Iza sebe ima stotinak odobrenih i uspešno realizovanih projekata, 
dobre kontakte sa lokalnom zajednicom na svim nivoima i odlične međunarodne veze pogotovo 
sa italijanskim socijalnim preduzećima.

Caritas Šabac
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Prilike koje se pružaju socijalnim preduzećima koji deluju u okviru Zakona o udruženju:
Postoje javni konkursi državnih institucija, lokalnih samouprava, pokrajinskih organa za 

udruženja građana uglavnom vezano za određene oblasti i ciljeve (društvene i ciljeve razvoja), 
takođe postoje brojne fondacije, programi koji se sada i relativno lako mogu da pretraže po-
moću Vodiča kroz potencijalne izvore finansiranja https://vodic.gradjanske.org/.

Zakon nijednom odredbom ne propisuje na osnovu kojih kriterijuma se utvrđuje da se radi 
o privrednoj delatnosti većeg obima, odnosno o privrednoj delatnosti koja prevazilazi obim 
neophodan za ostvarivanje statutarnih ciljeva udruženja. Imajući u vidu da zakon propisuje 
prekršajne kazne u iznosu od 50.000 do 500.000 dinara za udruženje koje obavlja privrednu 
delatnost u većem obimu, odnosno prekršajne kazne od 5.000 – 50.000 dinara za odgovorno 
lice u udruženju (čl. 73.), očigledno je da ove neprecizne zakonske odredbe mogu da delu-
ju destimulativno na neposredno obavljanje privredne delatnosti udruženja, imajući u vidu 
potencijalni rizik kojim se ono u tom smislu izlaže. Zbog skromnih finansijskih sredstava sa 
kojima većina udruženja raspolažu, neposredno obavljanje privredne delatnosti pod zakonski 
neprecizno definisanim uslovima može, u slučaju izricanja prekršajnih kazni, dovesti i do gaše-
nja udruženja. U tom smislu, odredbe člana 37. zakona nisu u skladu sa članom 11 Evropske 
konvencije o ljudskim pravima, koja garantuje slobodu udruživanja.

Organizacije civilnog društva neretko biraju i da se preregistruju, i svoje aktivnosti nasta-
ve da obavljaju u formi klasičnog (socijalnog) preduzeća. Ili da OCD/udruženje (sa svojstvom 
pravnog lica) osnuje privredno društvo, u cilju obavljanja privredne delatnosti. U tom smislu, 
udruženje-osnivač privrednog društva nalazi se u istom pravnom položaju kao i svako drugo 
pravno lice – osnivač privrednog društva. To, između ostalog, znači da udruženje, bez ikakvih 
ograničenja, može osnovati privredno društvo radi obavljanja bilo koje zakonom dozvoljene 
delatnosti (srodne ili nesrodne). Najčešća praksa do sada je bila da udruženja osnivaju društva 
sa ograničenom odgovornošću.

Caritas Šabac



5. Ekonomski pregled 64

Socijalno preduzeće kao društvo sa ograničenom odgovornošću: Agro Iris

Agro Iris: 

U cilju poboljšanja životnih uslova malih poljoprivrednih proizvođača iz sela u okolini grada Šap-
ca, IDC je 2016. osnovao poljoprivrednu zadrugu Agro Iris. Svake godine, ruralni delovi Srbije, 
zbog teškog života, nesigurne poljoprivredne proizvodnje i loših ekonomskih uslova, ostaju bez 
stanovnika. 

Novoosnovani brend ZaDruga - Zadruga proizvođačima vraća 70% profita, dok 30% direktno vra-
ća AgroIrisu za operativne i programske troškove. 

Od vlastitog voća, 22 kooperanta proizvode krajnji proizvod - čips od jabuka, suvu šljivu i suvu 
krušku. Preko inovativnog modela ceo proces proizvodnje se odvija u njihovim domaćinstvima. 
Proces sušenja se vrši uz pomoć mobilnih automatskih sušara, koje su vrlo jednostavne za upo-
trebu, tako da se mogu angažovati i mladi i stariji članovi domaćinstva. 

Na ovaj način poljoprivredna domaćinstva zarađuju i do dva puta više nego ranije, a socijalno 
preduzeće se bave pakovanjem i plasmanom proizvoda. 

Za sada se proizvodi mogu naći u oko 100 prodavnica zdrave hrane, kao i u najvećem lancu super-
marketa Delhaize. Postupak pakovanja uključuje kompaniju za profesionalnu rehabilitaciju osoba 
sa invaliditetom Novitas.

Agro Iris
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Zadužbine

Pravni status zadužbina i fondacija, kao nečlanskih oblika delovanja organizacija civilnog 
društva (OCD), odnosno zajednica imovine, a ne lica, regulisan je Zakonom o zadužbinama i 
fondacijama32. Zadužbina se definiše kao pravno lice bez članova kojem je osnivač namenio 
određenu imovinu (osnovna imovina) radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnog cilja ili pri-
vatnog interesa, odnosno cilja koji nije zabranjen Ustavom ili zakonom (član 2.). Minimalna 
vrednost osnovne imovine za osnivanje zadužbine iznosi 30.000 evra u dinarskoj protivvred-
nosti, s tim što Zakon dopušta mogućnost da se, po prethodno pribavljenom mišljenju mini-
starstva nadležnog za kulturu, odnosno organa autonomne pokrajine nadležnog za poslove 
kulture (za zadužbine koje se osnivaju na teritoriji AP Vojvodine), zadužbina osnuje i sa manjom 
osnovnom imovinom, ukoliko je dovoljna za ostvarivanje ciljeva za koje se zadužbina osniva 
(član 12.). Po prvi put u našem pravnom sistemu, Zakon dopušta osnivanje zadužbine ne samo 
u opštekorisne, već i privatne svrhe (na primer, porodične zadužbine koje se osnivaju radi ško-
lovanja članova određene porodice). Radi se o rešenju koje je usvojeno u većem broju zemalja 
EU i koje se može braniti i in extenso tumačenjem prava na mirno uživanje vlasništva, zaštiće-
nog Prvim protokolom Evropske konvencije o ljudskim pravima. Međutim, zadužbine ne uživa-
ju nikakve poreske i budžetske povlastice, niti mogu neposredno obavljati privrednu delatnost, 
te su u tom smislu od manjeg značaja za koncept socijalnog preduzetništva (član 7, 46.). 

Fondacije

Pod fondacijom se podrazumeva pravno lice bez članova i osnovne imovine koje je osno-
vano radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnog cilja. Pod opštekorisnim ciljem, u smislu 

32 Zakon o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik RS“, br 88/10).

Agro Iris
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Zakona, smatraju se aktivnosti usmerene na promovisanje i zaštitu ljudskih, građanskih i ma-
njinskih prava, promovisanje demokratskih vrednosti, evropskih integracija i međunarodnog 
razumevanja, održivi razvoj, regionalni razvoj, ravnopravnost polova, unapređenje socijalne i 
zdravstvene zaštite, promovisanje i unapređenje kulture i javnog informisanja, promovisanje 
i popularizaciju nauke, obrazovanja, umetnosti i amaterskog sporta, unapređivanje položaja 
osoba sa invaliditetom, brigu o deci i mladima, pomoć starima, zaštitu životne sredine, borbu 
protiv korupcije, zaštitu potrošača, zaštitu životinja, humanitarne i druge aktivnosti kojima 
zadužbine i fondacije ostvaruju opštekorisne ciljeve, odnosno interese. Zadužbine i fondacije 
ostvaruju prethodno navedene opštekorisne ciljeve i kada je njihova aktivnost usmerena na 
krug lica koja pripadaju određenoj profesiji, nacionalnoj, jezičkoj, kulturnoj i verskoj grupi, 
polu ili rodu, odnosno na lica koja žive na određenom području (član 3.). Za osnivanje fonda-
cije nije potrebna nikakva osnovna imovina. U tom smislu, osnivanje fondacije bez osnovne 
imovine omogućava svakom licu koje želi da zadrži upravljačku kontrolu nad njenim radom, 
da na jednostavan način, bez velikih troškova, osnuje fondaciju, a da potom, kroz njene aktiv-
nosti, na transparentan način (s obzirom na to da fondacija kao pravno lice ima sopstveni žiro 
račun) pribavlja sredstva neophodna za njen rad. 

Kada je reč o uslovima za obavljanje privredne delatnosti fondacije, koja deluje u opšte-
korisne svrhe (ovo važi i za zadužbine) mogu neposredno obavljati privrednu delatnost pod 
sledećim uslovima: 1) da je delatnost u vezi sa ciljevima zadužbine i fondacije (neposredna 
privredna delatnost); 2) da je delatnost predviđena; 3) da se radi o sporednoj delatnosti zadu-
žbine i fondacije; 4) da je delatnost upisana u Registar. Ovako definisani uslovi za obavljanje 
privredne delatnosti zadužbina i fondacija pružaju veću pravnu sigurnost u odnosu na važeći 
Zakon o udruženjima. Ovo prvenstveno zbog toga što Zakon o zadužbinama i fondacijama 
ne zahteva da se ova delatnost obavlja u „manjem obimu“. Međutim, obavljanje privredne 
delatnosti od strane ovih statusno-pravnih formi u svetlu socijalnog preduzetništva ne daje 
optimalne rezultate. Naime, postavlja se pitanje zašto osnivati socijalno preduzeće čiji je cilj da 
preraspodelom profita finansira svoje socijalne ciljeve u formi zadužbine ili fondacije koja je 
po svojoj pravnoj prirodi nedobitna, a i komercijalno nefleksibilna? Kao i u slučaju udruženja, 
nema pravnih prepreka da zadužbine i fondacije osnivaju privredno društvo, radi obavljanja 
privredne delatnosti.

Primer socijalnog preduzeća kao fondacije Catalyst Balkans

Katalist Balkan

Katalist (Catalyst) je fondacija. Ali nije samo pravna forma ono što je čini drugačijom od ostalih 
socijalnih preduzeća. Jedan od osnivača i direktor je Amerikanac Nejtan Koešal, koji pre Ka-
talista ni po obrazovanju, ni po radnom iskustvu nije imao dodira sa preduzetništvom. Ipak, 
njegov pragmatičan stav, veoma tržišno orijentisan pristup vođenju poslova, način na koji pri-
hvata i suočava se sa izazovima otkrivaju jednu drugačiju kulturu u kojoj su preduzetništvo i 
filantropska inicijativa daleko bliskiji. Katalist se kroz sakupljanje i analizu podataka, promociju, 
povezivanje, organizovanje dešavanja, razvoj instrumenata, kao i konsultantske usluge trudi da 
proširi i ojača postojeći filantropski ekosistem u zemljama Zapadnog Balkana. Na osnovu rezul-
tata ovih aktivnosti Fondacija objavljuje, između ostalog, godišnje izveštaje o filantropiji, dnevni 
i nedeljni pregled vesti o filantropiji iz regiona, vesti iz sektora, a na blogu angažuje neprofitne 
i korporativne eksperte iz oblasti filantropije u otvorenom dijalogu o aktuelnim pitanjima od 
interesa za sektor
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Planiraju da postanu glavni pružalac filantropskih usluga na Balkanu. Za sada još uvek testiraju 
poslovni model. Katalist je došao do zaključka da su zemlje Zapadnog Balkana filantropske. Da-
nas Katalist ima informacije o 19.000 filantropa i donatora, sa idejom da ih omogući korisnicima, 
nevladinim organizacijama i drugima sa simboličnom mesečnom ili godišnjom naknadom. Biće 
moguće pristupiti kompletnoj bazi podataka, filantropskim profilima različitih aktera, aktivnosti-
ma u različitim oblastima i sektorima.

Katalist Balkan ima 17 zaposlenih, a 50% usluga koje pružaju je komercijalno.

Privredna društva

Zakon o privrednim društvima takođe je nezaobilazan i u analizi o poslovanju socijalnih pre-
duzeća. Danas u Srbiji deluje jedan broj socijalnih preduzeća deluje i u formi privrednih društava.

Evidentno je da, po svojoj definiciji, privredna društva imaju čisto lukrativne ciljeve, te da im 
je sticanje i maksimizacija dobiti osnovna svrha. Na drugoj strani obeležje socijalnih preduzeća 
je maksimizacija društvenog i javnog učinka, a ne maksimizacija dobiti. Shodno tome, Zakon o 
privrednim društvima, po svojoj suštini, ne predstavlja najkomplementarnije rešenje za funkci-
onisanje socijalnih preduzeća u obliku u kom trenutno postoji. Zakonom o privrednim društvi-
ma uređuje se nekoliko statusnih oblika za obavljanje privrednih delatnosti: ortačko društvo, 
komanditno društvo (kao društva lica), društvo sa ograničenom odgovornošću i akcionarsko 
društvo (kao društva kapitala). Osim toga, Zakon uređuje i obavljanje privredne delatnosti fizič-
kog lica – preduzetnika. Svi navedeni oblici privrednog društva imaju neke zajedničke karakte-
ristike: 1) osnivaju ih dobrovoljno fizička ili pravna lica; 2) osnivaju se instrumentima privatnog 
prava (ugovor ili akt o osnivanju); 3) predstavljaju zajednicu lica (osim jednopersonalnog pri-
vrednog društva); 4) osnivaju se u cilju sticanja dobiti, obavljanjem registrovane (privredne) de-
latnosti; 5) imaju pravni subjektivitet. Međutim, između ovih oblika privrednog društva postoje 

Dobročiniti događaj organizovan od strane Catalyst Balkans
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i značajne razlike kako u pogledu broja osnivača i zahteva za minimalnim osnovnim kapitalom, 
tako i u pogledu odgovornosti za obaveze koje je društvo preuzelo u pravnom prometu. Imaju-
ći u vidu prethodno navedene kriterijume, društvo sa ograničenom odgovornošću, predstavlja 
posebno pogodan oblik za obavljanje privredne delatnosti manjeg i srednjeg obima (u čiju 
kategoriju spada i socijalno preduzetništvo).

Prema Zakonu, društvo s ograničenom odgovornošću (DOO) je privredno društvo koje osni-
va jedno ili više pravnih i/ili fizičkih lica, u svojstvu članova društva, radi obavljanja određene 
delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. Za svoje obaveze DOO odgovara celokupnom 
svojom imovinom. Član društva ne odgovara za obaveze društva svojom imovinom, već samo 
snosi ekonomski rizik poslovanja društva do iznosa unetog uloga u imovinu društva.

Pravo glasa članova društva, kao i imovinska prava prema društvu, srazmerna su udelima u 
osnovnom kapitalu društva u vreme ostvarivanja tih prava, ukoliko osnivačkim aktom nije dru-
gačije određeno. Poređenja radi, treba navesti da je sistem demokratske strukture odlučivanja 
i upravljanja prisutan u većini socijalnih preduzeća. Vrednost glasa pri donošenju upravljačkih 
odluka uglavnom ne zavisi od vlasničkog udela u preduzeću i svi učesnici u vlasničkoj strukturi 
učestvuju u donošenju upravljačkih odluka. Shodno tome, socijalna preduzeća koja su se odlu-
čila za registraciju u obliku DOO, često, radi prilagođavanja konceptu socijalnog preduzetništva 
koji insistira na jednakom pravu glasa za sve, osnivačkim aktom uvode demokratsku strukturu 
odlučivanja. Osnivački akt pored elemenata koji su propisani Zakonom kao obavezni, može 
sadržati i druge odredbe. Ovu mogućnost koriste DOO koja teže da svoje delovanje vežu za 
neku socijalnu ili javnu svrhu, proklamujući to u samim odredbama osnivačkog akta. Takođe 
je česta praksa da se, osnivačkim aktom ili ugovorom između članova društva, odredi da će se 
ostvarena dobit reinvestirati, ili da će se koristiti u određene bliže definisane svrhe, što pred-
stavlja i cilj osnivanja ovako definisanog DOO.

Za ova pravna lica, koja su fokusirana na dobit, uz definisanje principa socijalnog preduzeća 
u osnivački akt ili statut, može da bude adekvatan okvir za delovanje. Za ove forme postoje 
najviše mogućnosti za dobijanje kredita banaka, i učešće u programima finansijskih institucija 
(Razvojna agencija Srbije i tsl).

Bez obzira u kojoj pravnoj formi je socijalno preduzeće, ono mora imati sledeće karakteri-
stike (Bobić, 2016: 10 - 11):

1) Preduzetnička dimenzija: način razmišljanja, organizacije poslovanja, znanja i veštine.
2) Privatna (inicijativa) preduzeća koja se u kontinuitetu bavi nekom ekonomskom de-

latnošću i teži da bude samoodrživa;
3) Socijalna (društvena) dimenzija: ta preduzeća imaju primaran i eksplicitan društveni 

cilj po kojem se razlikuju od korporacija i profitnih preduzeća;
4) Upravljačka dimenzija: u njima postoji demokratski upravljački mehanizam čijom se 

primenom garantuje posvećenost društvenom cilju;
5) Mora imati ograničenja na raspodelu dobiti ili/i imovine; cilj ovog ograničenja je sta- 

vljanje akcenta na društveni cilj, a ne na dobit;
6) Mora biti nezavisna, odnosno mora biti organizaciono autonomna, kako u odnosu na 

državne organe tako i u odnosu na tradicionalne privredne subjekte;
7) Mora imati inkluzivno (participativno) upravljanje koje se odlikuje demokratskim 

učešćem zaposlenih u odlučivanju;
8) Mora da vodi računa o zaštiti životne sredine;
9) Bilo bi poželjno da bude (društveno) inovativno;
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10) Bilo bi poželjno da zapošljavaju pripadnike ranjivih grupa ali to nije uslov da bi bili 
socijalna preduzeća.

Socijalno preduzeće u formi preduzetnika: Reflektor teatar

Reflektor teatar je nezavisna pozorišna produkcija za mlade, osnovana iz pozorišnog programa 
nevladine organizacije Centra E8. Pod imenom Reflektor teatar rade od januara 2017. godine, ali 
su na pozorišnoj sceni u Srbiji i regionu prisutni mnogo duže, od 2012 godine.

Njihova ciljna grupa su mladi, s kojima ispituju društveno relevantne teme kroz angažovane po-
zorišne projekte i inovativna produkcijska rešenja, a glavni proizvod su društveno angažovane 
predstave. Njihov cilj je da predstave budu dostupne svim mladim ljudima koji su zainteresovani 
za umetnost i kulturu, kako bi stvorili novu odgovornu scenu za mlade. 

Reflektor teatar pokreće važna i relevantna pitanja od velikog društvenog značaja, kao što su pita-
nje rodnih uloga i rodne ravnopravnosti, nasilja nad ženama, pravo na abortus, mentalno zdravlje 
i usamljenost, cenzura, birokratski sistem, borba protiv fašizma. Od 2012. njihovi nastupi izvedeni 
su 182 puta u više od 50 gradova i 11 zemalja, a pogledalo ih je preko 40 hiljada ljudi. Više od 60% 
njihove publike čine mladi. 

Reflektor teatar produkcija pruža prvu priliku mnogim mladim glumcima i glumicama, kao i svim 
ostalim umetničkim profesijama (pisci, reditelji, kostimografi, scenografi i tehničko osoblje). Do 
danas su zaposlili/angažovali više od 45 mladih umetnika, uz veliku podršku volontera.

Reflektor teatar
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6. Analiza uzgoja i eksploatacije lavande

6.1 Uzgoj i eksploatacija lavande u Mađarskoj

Saveti za uzgajanje lavande

Uživanje u lavandi, miris njenih cvetova tokom vekova, prožet je sa konceptom smirenosti i 
čistoće. Samo ime lavande dolazi od latinskog glagola lavare - oprati. Stari Grci i Rimljani koristili 
su lavandu kao antiseptik, i uživali su u njenom dezinfekcijskom i umirujućem dejstvu u kupkama. 
Biljka dolazi iz južne Evrope, zapadno Sredozemlje je njen dom (ali se može naći i u Indiji i na Tibe-
tu). U srednjem veku lavanda je predstavljala moralnu vrednost zadovoljstva i štedljivosti prema 
moralno-botaničkoj knjizi iz 16. veka u kojoj svaki cvet predstavlja plemenitu ljudsku vrednost.

Lavandula angustifolia i lavandula intermedia

Poznato je oko 40 vrsta lavande, od kojih su najzastupljenije, najrasprostranjenije, kultivisa-
ne i najviše korišćene vrste L. angustifolia i L. intermedia. Ove vrste su uglavnom autohtone i 
mogu se naći na različitim visinama u mediteranskom području jer zahtevaju toplotu i svetlost. 
Prema botaničkim karakteristikama, oni pripadaju drvenastom rastinju, odnosno polu-grmlju. 
Delovi biljaka starijih od dve godine su drvenasti. Jednogodišnji izdanak biljke ima mekano 
lišće, a sledeće godine lišće već postaje drvenasto. 

Među različitim vrstama lavande najvažnije su prava (francuska) lavanda - Lavandula angusti-
folia - i hibridna (engleska) - Lavandula intermedia. Obe vrste lavande su višegodišnje, i pripadaju 
porodici grmova. Obe vrste su dugovečne i žive od 20-30 godina, dok u uzgoju žive 15-17 godina.

U Mađarskoj je uzgoj lavande u industrijskim razmerama počeo dvadesetih godina prošlog 
veka na poluostrvu Tihanja a na inicijativu Dr. Bittera Gyula. Prva plantaža na Tihanji, bila je sa 
lavandom zasađenom semenom iz Francuske. 

Lavanda zasađena na Tihanji bila je Lavandula officinalis (lavandula angustifolia - prava lavan-
da), širom sveta poznata kao engleska lavanda. U Mađarskoj je, međutim obrnuto, zbog svoje 
prve istorijske plantaže, Lavandula officinalis poznata i kao “francuska lavanda” i u hortikulturi.

Lavandula angustifolia - lavanda uskog lista - najpoznatija je sorta lavande u Mađarskoj, a u 
Mađarskoj je nazivaju francuskom lavandom; dok se u Evropi ona zove engleskom lavandom.

Engleska lavanda u Mađarskoj koristi se uniformno za hibridne vrste lavande. 

Prava lavanda (francuska lavanda) Lavandula angustifolia

Koren ove lavande je gusto razgranat, prodire duboko u zemlju (3 – 4 m). Stabljike su čvrste, 
prekrivene smeđom materijom, stabljike su u obliku grma. Razvijen grm lavande visok je 40-60 
cm i prečnika je oko 80-100 cm. Listovi su joj vlaknasti i uski, dugački 3-5 cm, široki 0,2-0,5 cm. 
Njena cvast je cilindrična u obliku venaca. Boja cveta je ljubičasto plava, ali postoje i svetloplavi, 
pa čak i beli cvetovi. 
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Plod je žir, veličine 0,8 - 1 g. Sadržaj esencijalnog ulja: 0,5-4%. Ova vrsta je poželjnija, zahteva 
manje prostora i lakši je za uzgoj od engleske lavande. Daje manje esencijalnog ulja, ali ima 
finiji ukus i bolji kvalitet od engleske sorte.

Zrele drvenaste višegodišnje stabljike grma visoke su 
40-50 cm. Dužina izdanaka koji završavaju u cvasti i koji se 
obnavljaju svake godine je 20-30 cm. Samo donji deo izda-
naka je lisnat. Listovi su izduženi i kopljasti dužine 2-3 cm, 
širine 3–4 mm. 

Cveće je u proseku dugačko 5-8 cm, cilindrično i ispre-
kidanih venaca. Glavni period cvetanja je druga polovina 
juna. U povoljnim vremenskim uslovima, na kasnijim izdan-
cima možete do kraja jeseni proizvesti manje količine cveta. 

Tokom vegetacionog perioda, da bi se uspešno razvio, 
potrebna joj je toplina i puno sunca. Ovo je vrsta koja naj-
bolje podnosi mraz, a podnosi i hladnije zime. 

Lavanda nije zahtevna, raste svugde, osim na pesko-
vitim i vlažnim mestima. To je biljka otporna na sušu, ali 
razvija se bolje ako se navodnjava 1-2 puta tokom suše. U 
Mađarskoj uživa u toplijim, sunčanim predelima i može se 
uspešno gajiti u takvim oblastima. 

Lavanda ima čist, svež miris cveća, lišća, a ulje je delikatno, začinski slatko i skladno. Sadržaj 
estra u lavandi je najveći među biljkama. 

Samo cvet i ulje ove vrste ispunjavaju uslove farmakopeje.

Hibridna lavanda Lavandula intermedia

Hibridna lavanda je spontana hibridna vrsta koja je rezultat ukrštanja vrsta L. angustifolia i 
L. latifolia (širokolisna). 

Njegov korenski sistem je takođe duboko ukorenjen i razgranat. Visina biljke je 80-100 cm, 
a prečnik grma može dostići i do 150 cm. Listovi su joj vlaknasti dugi 5-7 cm, široki 0,8-1 cm, u 
kome je cvast u obliku venca. Boja cvasti je ljubičasto plava, 
sa blago sivkastim tonom. Ova biljka ima seme koje nesa-
zreva. Sadržaj esencijalnog ulja 1-9%. 

Hibridna lavanda ima veći grm, ali se tokom godina lak-
še uzgaja, a stabljike su otpornije na vetrovitom vremenu.

To je snažnija, viša vrsta sa nešto širim listom, koji ima 
deblju drvenastu stabljiku. Donji pupoljci njenog cvata je-
dva se odmiču od gornjih. Cvetaju kasnije, u julu, početkom 
avgusta, tada je glavno cvetanje. Pošto ne daje semenke, 
može se razmnožavati samo vegetativno. 

Sadržaj svežeg ulja je za oko 50% veći nego kod L. an-
gustifolia. Međutim, njegov sadržaj estra je znatno niži (za 
oko jednu trećinu), pa je njegovo ulje niže vrednosti. Miris 
je blago drven i ima skromniju aromu. 

Osjetljivija je na sušu i jake mrazove. Može se oštetiti pod 
nepovoljnim vremenskim uslovima (smrznuti u hladnim 
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vremenskim uslovima). Može se efikasno uzgajati u oblastima sa blagom zimom, boljim snab-
devanjem tla i vodom.

Pored gore navedenih sorti, u inostranim knjigama možemo čitati i o drugim sortama uz-
gajane lavande. Postoje neke vrste lavande koje se uzgajaju samo zbog sušenja. Među njima 
postoji jedna sorta koja zadržava svoju boju i do 8 godina. Druga vrsta lavande se preporučuje 
za ekstrakciju mirisa u spreju, koju karakteriše vrlo jak miris. Ta vrsta nije naročito lepa, ali to 
nije ni važno jer se cvet i neće videti u spreju. Takođe postoje vrste lavande koje se nude za 
različite vrste peciva i kolače, a takođe jedna vrsta koja se nudi kao začin za meso. I naravno, 
postoje sorte lavande koje se preporučuju za direktnu proizvodnju ulja. I među njima postoji 
velika razlika jer u zavisnosti od sorte može se dobiti između 25 i 95 litara ulja po hektaru.

Ekološka potreba lavande

Lavanda u osnovi nije pogodna za uzgoj u močvarnim ili blatnim područjima. Lavanda kao 
biljka koja potiče iz suvog, mediteranskog područja, ne podnosi dobro stajaće vode, odnosno 
zemlju koja zadržava vlagu. Na vlažnom zemljištu lavanda može oboleti od svih vrsta gljivičnih 
bolesti i nemati pravilan razvoj. 

Dakle lavanda se oseća dobro svugde, osim u područjima sa lošom drenažom, poput ze-
mljišta bogatog glinom. 

Peščano okruženje je idealno za uzgoj lavande: PH 6.5-7.5. pa čak ni kameno tlo nije pro-
blem, ali slabo prozračena zemlja ili čisto peščana zemlja nije pogodna za uzgoj lavande.

Lavanda uspeva i na mestima koja nisu pogodna za uzgoj i na kojima druge biljke ne mogu 
da prežive, poput neplodnog zemljišta, zemljišta sa malim slojem zemlje ili kamenitih padina, 
padinama na kojima može da preživi samo grožđe i po neko voće. Može se gajiti i u kosim pre-
delima; duboko korenje “veže tlo” i sprečavaju eroziju. Ako je nagib oblasti jak, mašine možda 
neće moći da dođu do biljaka, ostavljajući mnogo sporiju ručnu obradu zemljišta i žetvu. 

Lavanda voli sunčevu svetlost, pa je idealna za uzgoj u otvorenim, sunčanim, južnim obla-
stima, ali se takođe oseća prilično dobro i drugde, pod uslovom da nije u hladu. Što je više 
sunčeve svetlosti u biljci se proizvodi sve više i kvalitetnije esencijalno ulje.

Lavanda zahteva toplotu i svetlost ali i veoma dobro podnosi zimske mrazeve. Može imati 
oštećenja od mraza samo kada su vrlo hladne zime bez snega. Kasni mrazovi u proleće - kada 
je započeo rast - naročito kod hibridne lavande mogu uzrokovati da se zeleni delovi smrznu. 

Iako odrasla lavanda može izdržati mraz, posebno hladnoću, dugoročno temperatura ispod 
-10 stepeni može oštetiti ceo grm ili njegov centar. Protiv toga se može zaštititi pokrivačem od 
slame ili jute.

Priprema zemljišta 

Područja lavande se ne uključuju u rotaciju useva. Oni zauzimaju područje 15-20 godina. 
Zasadi lavande ostavljaju iza sebe područje sa korovom. 

Pre sadnje lavande, važno je pripremiti zemlju, napraviti zemlju rastresitom i temeljito uklo-
niti korov. 

Lavanda se obično sadi na 15-20 godina, pa je poželjno započeti pripremu terena godinu 
dana pre zasađivanja.

Glavne operacije u sadnji lavande su: 
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• niveliranje po potrebi, 
• jesenje duboko oranje sa đubrenjem (35-50 t/ha); 
• mehanička obrada tla ili uzgoj zelenog stajnjaka od proleća do leta; 
• plitko oranje 1,5-2 meseca pre sadnje (fosfor i kalijum); 
Ako se sadi u napuštenim oblastima, prvo morate računati na temeljnu kontrolu korova, a 

zatim nađubriti zemljište. Za to je najbolje neko organsko đubrivo ili se u njegovom odsustvu 
može koristiti kompleksno đubrivo.

Obogaćivanje zemljišta 

Pre sadnje, pored organskog đubriva, u tlo se obično dodaju fosfor (70-90 kg/ha) i kalijum 
(100-120 kg/ha). Snabdevanje hranjivim materijama u polju lavande iznosi 60-100 kg/ha azota, 
50-60 kg/ha fosfora i 80-120 kg/ha kalijuma godišnje. Prekomerna dodavanje, posebno azota, 
može biti neefikasna i čak može smanjiti prinos.

Razmnožavanje lavande

Dok se prava lavanda može razmnožavati setvom i reznicama, hibridna lavanda se može raz-
množavati samo reznicama. Seme hibridne lavande koja se koristi kao ukrasna biljka je sterilno.

Razmnožavanje prave lavande sadnicama 

To je najsporiji i najmanje siguran način razmnožavanja, jer lavanda klija polako i u malom 
obimu, ali još je moguće razmnožavanje nove jedinke setvom. U tu svrhu je potrebno navod-
njavanje područja. Vreme setve je početak novembra (zimska setva). U slučaju prolećne setve, 
seme se prethodno zamrzne (u zamrzivaču). Razmak između linija: 20-40 cm, dubina setve: 
1-1,5 cm, potreba za semenom: 5-9 kg/ha, od čega se može uzgajati 500-800 hiljada sadnica.

Razmnožavanje angustifolie lavande sadnicama

Nega biljaka za sadnice: redovno zalivanje i plevljenje korova, obrezivanje kako bi se pove-
ćalo grananje - prvo kada se pojave pupoljci, zatim mesec dana kasnije, a na kraju leta ponovo. 

Kupovinom sadnica možete dobiti na vremenu jer je proteklo pola godine pre nego što iz 
semena izraste održiva i jaka sadnica. Sve u svemu, lavanda posađena iz sadnica je godinu 
dana u prednosti u odnosu na seme lavande. 

Idealno razvijene biljke prodaju se u plastičnim saksijama veličine oko 9 x 9 cm, visine izme-
đu 5 i 10 cm. Sadnice prečnika 8 do 12 cm mogu se postići obrezivanjem, a sadnica treba da 
ima jak korenski sistem. 

Možete birati između verzija sa saksijama ili bez korena. Slobodno ukorenjeno je jeftinije, to 
je opcija koju vredi izabrati ako kupujete u velikim količinama. Sadnice sa slobodnim korenjem 
mogu se saditi samo u proleće i jesen. Većina stručnjaka preporučuje jesenje mesece za sad-
nju. Jesenje vreme je mnogo predvidljivije od ponekad ćudljivog proleća. Kada je sušno vreme 
učestalije, jako sunce može postati problem preko noći. Nasuprot tome, jesenje padavine kori-
sne su korenovom sistemu u razvoju, a rast korova je takođe mnogo sporiji. 

U Mađarskoj takođe postoji specijalizovana plantaža za sadnice, koja prodaje sadnice pu-
tem veb prodavnice www.pannonhalmilevendula.hu. 
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Razmnožavanje prave i hibridne lavande reznicama (vegetativno razmnožavanje). 

Obe vrste lavande pogodne su za dobijanje ukorenjenih reznica. Dobro ukorenjivanje može 
se očekivati samo na prostoru pogodnom za navodnjavanje. U Mađarskoj je vreme ukorenja-
vanja od proleća do jeseni.

Reznice se uzimaju iz matične biljke u proleće (početkom aprila). Prolećno vreme je najper-
spektivnije vreme za reznice, u tom slučaju treba izrezati jednogodišnju zdravu, drvenastu sta-
bljiku (ili zelene izdanke krajem leta) iz biljke stare najmanje 4 godine. Jesenske reznice treba 
zimi pokriti protiv hladnoće, a krajem proleća saditi u slobodno tlo. Mišljenja se razlikuju u vezi 
s idealnom dužinom reznica lavande (10, 8, 6 cm), ali mogući su i manji reznici. Najprikladnije 
stabljike za reznice su 15-18 cm duge drvene grane. Reznice se ubacuju u tlo (ili u podlogu za 
razmnožavanje) sa razmakom od 10-15 cm, na udaljenosti od 5 cm i dubine 5-8 cm.

Nega se pruža tokom ukorenjavanja reznica:
• Redovno (u početku učestalije, a kasnije i ređe) navodnjavanje
• Redovno mehaničko suzbijanje korova
• Obrezivanje reznica na visini od 12-15 cm, prvo pri pojavi prvih pupoljaka, a zatim, po 

potrebi, ponavlja kada se novi pupoljci pojave svake 3-4 nedelje
• Ukorenjene reznice treba ubrati neposredno prije ugradnje

Ugradnja, sadnja, nega

Kao i kod drugih biljaka, jesenja sadnja je najbolja, ali treba je obaviti pre slabih mrazeva u 
novembru. Ugradnju je najbolje obaviti u oktobru. Prolećna sadnja obično nema toliko puno 
izdanaka i ima niži prinos. 

Sadnice se mogu uzgajati u saksijama ili slobodno ukoreniti. Prednost lavande sa slobodnim 
korenom je u tome što je jeftinija i mora se ubaciti u mulj pre sadnje, međutim opstanak biljaka 
nije 100% osiguran. Slobodno ukorenjene biljke moraju se saditi tek u rano proljeće, kako bi 
izdržale toplinu u maju i tokom leta. U oba slučaja potrebno je temeljno navodnjavanje nakon 
postavljanja, a ako u narednih nekoliko nedelja nema padavina, treba ponoviti navodnjavanje.

Razmak sadnje zavisi od korišćenih radnih mašina (radna širina). Razmak između redova 
koji se koristi kod prave lavande obično je 1-1,5 m, a između biljaka je 50 cm. Područje hibridne 
lavande ima 180 cm udaljenosti između redova i 60 cm između biljka. Generalno, odrasli grm 
lavande zauzima površinu oko 1 m².

Sadnice uvek treba saditi ručno kako se ne bi oštetile. Sadnica se takođe može formirati od-
govarajućom mašinom. Prvih nekoliko nedelja posle sadnje je najkritičnije dok se male sadnice 
ne ukorene. U tim nedeljama mora se obezbediti redovno navodnjavanje.

Obrezivanje uzgajanih plantaža je važan deo obrade tla, i to 2-3 puta godišnje. Kopanje se 
može obaviti ručno ili sa mašinama. Na 2 hektara zemlje dve su osobe potrebne/dovoljne za 
okopavanje korova, ali isti posao se može obaviti i sa desetak koza. Koze jedu sve osim lavan-
de, pa rade kao savršena kosilica, dok takođe možete proizvesti kozje mleko i kozji sir.

Obrezivanje

Obrezivanje lavande jedan je od retkih zadataka nege koji se mora dobro obaviti. Specifičan 
rad nege novih plantaža je obrezivanje. Prve godine, obično početkom juna (kada se pojave 
prve cvetne stabljike), biljke treba obrezati na visinu od 10-12 cm. U drugoj godini, u rano pro-
leće, neposredno pre početka rasta izdanaka, savetuje se obrezivanje na visinu od 15-18 cm. 
Najbolje je da se obrezuje mašinom sa kojom ćete brati.
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Da bismo imali zaista spektakularnu biljku lavande, grmove lavande moramo redovno ob-
rezivati. Suština ovoga je da se novi izdanci seku - na dve trećine ili polovinu - kako bi biljka 
postala grmolika. Obrezivanje treba obaviti najmanje jednom godišnje, u jesen - pre prvih mra-
zeva - ili u proleće. Ako je izabrano proleće, pažljivo pogledajte da li je zimski mraz naneo štetu 
biljci. Ako je odgovor potvrdan, ne treba ga seći sve dok se ne pojave prvi izdanci.

Na grmlju starijem od 3-4 godine na donjim delovima grana počinje formiranje drvenaste 
stabljike. Jedan od osnovnih principa kojih se moramo pridržavati prilikom obrezivanja je da 
nikada ne sečemo drvenastu stabljiku i da zadržimo udaljenost od 5 cm od stabljike čak i u 
slučaju velikog obrezivanja. Drugi princip je da obrezivanje treba obaviti pažljivo, jer ako na 
podrezanom grmu nema lišća, biljka može uginuti. Najbolje je da se kreće postepeno i da se 
u proleće poseče jedna trećina stabljika, stimulišući nove izdanke, a zatim - kada novo lišće 
naraste - ponovo seče trećina, pomažući u rastu novih izdanaka.

Na kraju cvetanja, obrezujte grane za lep grm i obilno cvetanje. Cvetovi takozvanih izdanaka 
obrezivanja mogu se ubrati i njima napuniti jastučiće od lavande. Ako ga beremo u leto, mo-
žemo očekivati drugi cvat u jesen. To je otprilike polovina letnjeg cveća. Drugo cvjetanje vredi 
obrezivati jer će im na putu doći suve grane. Uzgajanje grmova lavande velikih razmera - na 
mnogo hektara zemlje - stvara zatvorene, neprekidne linije koje se nazivaju živice. Na ovim 
plantažama, nakon prvih nekoliko godina, posebne mašine za branje lavande takođe vrše ob-
rezivanje tokom žetve. Visina sečenja može se precizno podesiti tako da se naredne godine 
mogu pobrati ljubičasti redovi savršenog oblika. Takve velike površine se više ne isplate eko-
nomski obrađivati ručnom berbom. 

Suzbijanje korova: U Mađarskoj nema velikog patogena ili štetočine koji napada lavandu.

Uklanjanje korova u poljima lavande nije suštinski zadatak; važan je samo izgled polja la-
vande. Očigledno, suzbijanje korova i upotreba raznih herbicida takođe zavise od toga koliko 
želimo da održavamo plantažu bez hemikalija. Koji god metod da izaberete za suzbijanje koro-
va i negu sadnje, zavisi od toga šta želite da uradite sa zemljom, kako želite da površina bude 
profitabilna. O ovome će biti reči u narednom poglavlju.

Berba

Jedno od najtežih pitanja je proceniti kada uraditi žetvu lavande. Tu postoji nekoliko osnov-
nih smernica ali se tačan datum ne može dati, jer ako je proleće hladnije, na primer, sa malo 
sunčeve svetlosti, sazrevanje lavande će kasniti. U Mađarskoj, u slučaju lavande (lavandula 
angustifolia), cvetanje počinje oko prve sedmice juna, a krajem meseca cvetovi počinju polako 
da se otvaraju a zatim počinje sušenje, koje traje nekoliko nedelja.

Datum berbe lavande zavisi i od svrhe lavande. Ako želite da se osuši u buketu, morate 
seći cvetove kada se otvore prva dva cveta ili maksimalno trećina cvetova, a ostatak pupoljaka 
treba da bude zatvoren. Ako kasnije beremo, nakon sušenja, većina cvetova će otpasti. Ako be-
remo dok su većina cvetova otvorena, onda se lavanda može koristiti za hranu, piće ili potpuri 
ili za upotrebu u mirisnoj vrećici.

Sadržaj esencijalnog ulja u cvasti je najviši pri punom cvatu. Cvetovi lavande se beru u pu-
nom cvatu za esencijalno ulje. Ovaj period berbe traje 7-8 dana. Stoga za veće zasade berbu 
treba započeti početkom cvetanja. 

Za proizvodnju eteričnih ulja i lekovitih svojstava od lavande potrebno je brati samo cvet. 
Sečenje se može obaviti ručno ili posebnom mašinom za branje lavande ili odgovarajućom 
modifikovanom kosilicom. Kod žetve je važna brzina, pokupljeni cvetovi moraju brzo da uđu u 
destilaciju, jer vremenom gube sadržaj esencijalnog ulja.



6. Analiza uzgoja i eksploatacije lavande76

U manjim predelima ili na strmijim padinama rezanje se i dalje vrši ručno.
Primarna obrada: kada se priprema cvet za lekovito bilje, rezano cveće treba odmah osušiti. 

Nakon toga sledi razlaganje, a zatim čišćenje delova stabljike. Kada se kuva eterično ulje, reza-
no cveće mora da se tretira parom odmah nakon sečenja.

Prinos: 3 do 6 kg/ha u drugoj godini, 8 do 16 kg/ha u trećoj godini, 15 do 20 kg/ha u četvrtoj, 
i 20 do 26 kg/ha u narednim godinama. Prinos sirovog cveća, u zavisnosti od starosti plantaže, 
može biti 1,5-4 t/ha, a u slučaju hibridne lavande može iznositi do 6-7 t/ha.

Opšti zahtevi kvaliteta 

Lek suvog cveta (Lavan-
dulae flos) i esencijalno ulje 
lavande (Lavandulae aethe-
roleum) su zvanični lekovi u 
Evropskoj farmakopeji.

Miris lekovitog suvog cve-
ta lavande je prijatan i pre-
poznatljiv. Može da sadrži do 
5% miris drugih delova biljke. 
Količina stranih delova je do 
1%. Mora da sadrži najmanje 
1,5ml eteričnog ulja na 1.000g 
leka. Eterično ulje lavande je 
žute ili žućkastozelene boje sa 
prijatnim mirisom lavande. 

Poslovi sa lavandom 

Kako bi odgovorno pristupili uzgoju polja lavande naveliko, prvo se mora temeljno ispitati 
adekvatna mogućnost primene lavande, njenog plasiranja a onda prema tome izabrati speci-
fičnu vrstu lavande za uzgoj. 

Mora se naći tržište za kultivisanu lavandu. Takođe bi bilo dobro pripremiti detaljan po-
slovni plan. Čak i pre zasađivanja prvog grma, mora se tačno znati koji krajnji proizvod treba 
prodati i kome i kakva je potražnja za njim. 

Dosledne su izjave intervjuisanih proizvođača lavande da sama proizvodnja lavandinog ulja 
na terenu ne pruža dovoljno prihoda za život. Potrebne su dodatne aktivnosti: atrakcije kroz 
turističke programe, sajmove i plasiranje drugih proizvoda na lokalnom nivou. Pored toga, 
kombinacije s drugim opcijama koje nudi lavanda mogu biti inspirativne: držanje pčela koje 
koriste polen lavande i proizvodnju meda od lavande, ili držanje koza za njive od lavande i 
pravljenje proizvoda od kozjeg mleka.

Većina preduzetnika skreće pažnju javnosti na svoje proizvode od lavande putem turističkih 
programa i atrakcija. Na primer, postoji preduzetnik koji je zasadio lale i narcise pored svojih 
6 hektara lavande. S tom ponudom u turističkoj sezoni može plantažu za turiste otvoriti već u 
martu, posetioci lale mogu ubirati besplatno dok im se sadnice lavande nude na prodaju. Na-
ravno, posetioci ne posećuju polja lavande samo zbog kupovine sadnica, već i da bi doživeli po-
sebno iskustvo, što je jedna od karakteristika farmi lavande. Plantaže lavande nude doživljaj, u 
obliku opuštanja i kvalitetnog provedenog vremena, a zauzvrat posetioci kupuju proizvode na 
licu mesta, generišući veći prihod poljoprivrednicima.
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Postoji veliki broj odluka koje treba doneti pre pokretanja farme lavande. Pre svega, pre 
početka poslovanja morate analizirati poslovno okruženje. Posebno analizirati potrebe tržište. 
Važno je da se što preciznije vidi ko bi kupio ulje lavande i koja i kolika je potražnja za drugim 
proizvodima (sprej, sapun, med, jastuk od lavande itd.). Na osnovu ovog istraživanja tržišta, 
potrebno je započeti biznis plan i portfelj proizvoda.

Moramo biti načisto i u pogledu svrhe farme lavande: da li je cilj zapošljavanje ili zarada. Koji 
je očekivani profit ili drugi širi društveni cilj? Treba mapirati i potencijalne prodajne tačke: vele-
trgovine kao i maloprodaja, ali i potencijal za lokalnu prodaju i mogućnosti koje pruža internet.

Važno je izgraditi brend, ime proizvoda: morate znati šta nudite i koja je dodatna vrednost 
vašeg proizvoda koji možete da kreirate. U kakvom prirodnom okruženju želite da upravljate 
farmom lavande, da li ćete raditi strogo samo sa lavandom ili ćete je otvoriti prema drugim 
delatnostima/proizvodima, poput pčelarstva ili voćnjaka. 

Uslovi za uzgoj

U principu može se zasaditi oko 
10.000 sadnica po hektaru. Cena 1 
sadnice u Mađarskoj je oko 250-300 
forinti, ali kada se kupuje naveliko 
moguće je pregovarati za cenu od oko 
150-180 forinti. Prema tome, zasad od 
1ha lavande košta oko 1,5 miliona fo-
rinti. Treba očekivati da u prve 3 godi-
ne neće biti značajnog prinosa. Nakon 
toga, oko 25-30 godina, lavanda će 
proizvesti kontinuiranu berbu uz mi-
nimalne operativne i druge troškove.

Lavanda se može đubriti, ali nije neophodno. Postoje poljoprivrednici koji redovno koriste 
đubrivo za poboljšanje prinosa, ali ta pojava uopšte nije rasprostranjena. Moguće je kositi, či-
stiti polja lavande od korova, ali ni to nije neophodno; ako je cilj turizam i posetioci koji prave 
fotografije onda je važno da polje lavande izgleda spektakularno.

Berba i obrada lavande

Lavandu treba brati iznad 30 stepeni Celzijusa i obraditi je lokalno. Tokom transporta se 
može izgubiti i do 30% sadržaja esencijalnog ulja. Zbog dugog vremena skladištenja, usev može 
postati vlažan za 3-4 sata, tako da je najbolje lokalno destilirati. Međutim, u Mađarskoj postoji 
samo nekoliko mesta na koje je moguće doneti sirovu lavandu za destilaciju, kao destilarija u 
Pannonhalmán ili Silvestris Kft. u Kerepestarcsi.

Ako se berba obavlja ručno, a ne sa mašinom, veoma je zahtevno i naporno, a takođe i 
veoma sporo. Naročito u poređenju sa mašinom za branje lavande koja završi 3 hektara za 
sat vremena. Ručna berba 1 ha lavande može trajati oko 3 dana. Sa 1 ha skupljeni materijal je 
dovoljan za 3 posude, koja se može skuvati za 1 dan. 

Osim esencijalnog ulja, postoje i drugi načini upotrebe lavande, posebno sveži i osušeni 
cvetovi lavande. U ovom slučaju je, naravno, isključena mehanička berba, pa čak i ručna ber-
ba zahteva posebnu brigu. Sušenje se vrši na zatvorenom, prozračnom mestu. Premeštanje 
i prevoz svežih i posebno osušenih buketa može biti nezgodan, zahtevajući velike prostore i 
pažljivo pakovanje.

Koju vrstu lavande odabrati?

Ovo je veoma važna odluka. Kozmetička industrija 
prihvata samo francusku lavandu kratke stabljike. 
Engleska/hibridna lavanda sa dugom stabljikom je 
ono što ljudi prepoznaju kao lavandu. Zanimljivo, u 
Provansi, u “postojbini” lavande 80% polja lavande 
je sa ovim hibridnim tipom. Ova lavanda sadrži 
i kamfor, a kamfor daje tipičan “miris lavande” 
poznat javnosti. Ako polja lavande predstavljaju 
turističku atrakciju, poželjno je da imate ovu 
hibridnu lavandu sa dugom stabljikom.
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Postoji potražnja za suvom-drobljenom lavandom, ali je u pitanju radno intenzivan posao 
a cena je u Mađarskoj prilično niska. Cena sušene lavande varira između 5.000 i 15.000 forinti 
po kilogramu. 

Prilikom procene potražnje, treba predvideti potencijalne, buduće kupce. Ko su oni? Poje-
dinci koji kupuju vreću s mirisom? ili bolje zanatlije, koje će od naše lavande praviti vrećice za 
mirise? Ovo poslednje znači realnu potražnju samo na neko vreme, jer će nakon nekog vreme-
na, ako imaju priliku, tu kupci sami početi uzgajati lavandu. Možemo pokušati da prodajemo 
osušene bukete za cvećare ili veletrgovine, ali važno je da se raspitamo o mogućnostima pre 
sadnje polja lavande.

Obrada lavande naveliko 

Zasađena lavanda ove godine će doneti cveće sledeće godine, ali, naravno, to nisu količine 
koje možemo očekivati od odraslog grma lavande. Otprilike 1/20 očekivane količine cveta koje 
bi u potpunosti uzgajao grm lavande čini prinos u prvoj godini.

Grm će dostići svoj puni potencijal u vremenu od 3-5 godina, do tada će grm biti prečnika 
jednog metra, a grmovi će u redovima formirati živicu. 

U slučaju proizvodnje lekova od cveća, žetva sledi sušenjem, potom cvetove treba drobiti i 
očistiti sa delova stabljike. U slučaju proizvodnje esencijalnog ulja, rezano cveće mora biti de-
stilovano odmah nakon sečenja.

Očekivani prinos zavisi od starosti plantaže. Očekivani prinos sirovog cveta u godini sadnje 
iznosi 0,6-0,7 t/ha (hibridna lavanda 1-1,5 t/ha). U drugoj godini 1,5-2 t/ha (hibridna lavanda 
2,5-3 t/ha), u trećoj godini 3-3,5 t/ha (hibridna lavanda 4-4,5 t/ha), u četvrtoj godini i u narednim 
godinama 3-4 t/ha (hibridna lavanda 5-7 t/ha). Generalno, 8 kg do 10 kg sirovog cveća može 
dati 1 kg leka. U slučaju proizvodnje esencijalnog ulja 3-6 kg/ha u drugoj godini, a potom 20-
25 kg/ha (hibridna lavanda 50-70 kg/ha) od četvrte i pete godini. Cvetne lekove treba čuvati u 
papirnoj kutiji, a esencijalno ulje treba čuvati u zatvorenoj ambalaži, zaštićenoj od svetlosti.

U Mađarskoj je moguće kupiti ili iznajmiti destilerije. Mala pokretna destilarija (na kamionu) 
košta oko 10 miliona forinti i za nju je potrebno 2-3 osobe da je opslužuju. Takođe mu je po-
trebno napajanje 3x25A. 

Na kupljenoj destileriji se može procesuirati ne samo lavanda, već i biljke bilo kojeg drugog 
esencijalnog ulja. Na primer, limunska trava, ruzmarin, kamilica. Biljka koju nikada ne bi treba-
lo da se destilira je majčina dušica. Majčina dušica sadrži jake materije koje će dezintegrisati 
opremu za destilaciju. 

Da bi se postigla veća efikasnost destilerije i koristila se duže vreme, može se koristiti i za 
destilaciju borovog ulja koje se pravi od borovih iglica. Tako se destilerija može koristiti i zimi 
na osnovu prikupljenih borovih iglica. 

Zakonodavstvo i poreska pravila

U slučaju proizvodnje kao pravno lice, ulje lavande podleže odobrenju od Nacionalne kan-
celarije za sigurnost lanca hrane. Proizvod treba testirati veterinar Nacionalne kancelarije, ali 
i za transport lavande potrebno je takvo odobrenje. Svi proizvodi moraju biti testirani i doku-
mentovani svi koraci procesa. Ovo su veoma stroga pravila. 

Postoje mnogo povoljniji uslovi za primarne uzgajivače, kako u pogledu poreza (na promet 
do 4 miliona forinti, porez na promet je 35 hiljada forinti) tako i zbog kontrole Nacionalne kan-
celarije, poput dozvola i dokumentacije potrebne za obavljanje destilacije esencijalnog ulja. Pro-
izvođači lavande u Mađarskoj moraju obezbediti advokata i računovođu za započinjanje posla. 
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Upotreba lavande

Aktivni sastojak lavande je esencijalno ulje koje se nakuplja u cvasti. Lekovita svojstva se 
nalaze u cvetu koji se sakuplja i suši u vreme punog cvetanja (Lavandulae flos). Glavne kom-
ponente esencijalnog ulja su linalil acetat i linalool. Koristi se za antispazmodike, digestivne 
pojačivače, sedative, spolja za reumu, za lečenje upale živaca. Miris cvetnog leka koristi se kao 
sedativ kod nervnih, napetih stanja ili kod problema sa spavanjem. Pojačava rad žuči. Takođe 
esencijalno ulje lavande se koristi u industriji kozmetike i parfema. 

Veleprodajna otkupna cena kozmetičkih kompanija i trgovaca esencijalnim uljem je oko 
45.000 forinti/kg. Može se prodati u malim količinama (u bočicama od 10 ml) po kućnim cena-
ma do 100 USD/kg. Infuzija lavande koristi se kao sedativ kod nervnih, napetih stanja ili kod 
problema sa spavanjem. Stvar je odluke i procene o kapacitetu da li će se ići na kućnu prodaju, 
na prodaju zadrugama ili će biti fokus samo na proizvodnju. 

Hektar lavande daje oko 5-5,5 tona zelene mase lavande. Francusko lavandino ulje sadrži 
1-1,5% esencijalnog ulja dok engleska lavanda sadrži 3-5% esencijalnog ulja. To znači da 1 ha 
lavande iznosi cca. 50 kg francuskog lavandinog ulja potiče, prema drugim proračunima, 20-
25 litara ulja može se izvući iz prave lavande. Ako se usev proda kozmetičkim kompanijama 
plantaža će ostvariti prihod od oko 2.250.000 forinti/ha. Iz hibridne / engleske lavande polje bi 
proizvelo oko 150 kg ulja, tj. 1 ha Engleske lavande može ostvariti oko 6 miliona forinti ukupne 
prodaje.

Hidrolat lavande

Pored ulja lavande, jednako važan proizvod može biti i nusproizvod destilacije lavande: 
voda ili hidrolat lavande (poznata i kao voda za cveće ili vodeni destilat). 

Jedna od tehnologija koja se koristi za proizvodnju esencijalnih ulja je destilacija parom. De-
stilacija je tehnika odvajanja različitih smeša. Suština ove tehnike je da se smeša zagreva sve 
dok njeni sastojci ne ispare i destiliraju se tako da se sastojci mogu smestiti u odvojene posude. 

Kada je reč o parnoj destilaciji, jedna od komponenti smeše je voda. Prilikom pripreme 
hidrolata, biljni delovi se prave od guste kaše, a količina esencijalnog ulja rastvorenog u vodi 
odvaja se parnom destilacijom. 

Stoga je hidrolat mešavina destilovane vode i dobrih svojstava biljke. Hidrolati su sve traže-
niji u kozmetičkoj industriji, koji se prodaju samostalno, npr. u obliku pumpice. Za proizvodnju 
litre esencijalnog ulja potrebno je oko 5 do 6 litara vode, tako da će posle destilacije biti prilično 
velika količina vode. Ovaj hidrolat se takođe može prodati u malim i velikim količinama. U ma-
lim pakovanjima od 100, 250 ml mogu se prodati po 1.000 forinti/100 ml. Prihod od prodaje 
hidrolata može biti jednako visok kao i od samog esencijalnog ulja. 

Pored dva glavna proizvoda - ulja i hidrolata - mogu se proizvesti i ostali proizvodi, ali za njih 
je presudno mapiranje tržišta.

Sprej od lavande

Može se proizvoditi oko 3 nedelje dok je biljka još zelena, ali već cveta. Može se prodavati 
lokalno, ako za to postoji tržište.

Jastuci sa mirisom lavande

Da bi se proizveli takvi predmeti za prodaju, potrebna je drugačija radna snaga, kvalifiko-
vanija. Rad sa šivaćom mašinom zahteva različite veštine. Proizvode visoke dodate vrednosti 
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možda će biti profitabilno prodati sa malo finansijskih ulaganja, međutim koristi od takvih 
proizvoda moraju se unapred izračunati. 

Med od lavande

Lavanda nije dobra samo za ljude, već i za pčele: gotovo svaki mirisni cvet pogodan je za 
ishranu pčela, ali lavanda je jedna od najboljih biljaka za proizvodnju meda. Pčele moraju da 
sakupljaju polen na poljima lavande 6 nedelja da bi proizvele visokokvalitetni lavandin med. Med 
je ekskluzivan delikates: kao med od drugog lekovitog bilja, med lavande je jedna od najplemeni-
tijih sorti meda. Ne treba izostaviti mogućnost proizvodnje meda od lavande. Jedna košnica go-
dišnje proizvede oko 40-80 kg meda, a za jedan hektar dovoljno je oko 5 košnica, stvarajući 200 
kg meda. Oko 40-50% ovog meda je med od lavande. Međutim, pčelama je potrebna neprestana 
“hrana” i neće živeti samo na poljima lavande. Ako želimo zadržati pčele, moramo obratiti pažnju 
na to koje područje izaberemo za našu lavandu. Pčele traže hranjive sastojke, cveće (nektar i 
polen) u prečniku od 5km. Tako da moramo da posmatramo šta se dešava u području od 5 km 
od našeg polja. Na čemu pčele mogu da žive: u rano proleće: lešnici i jasen daju pčelama snagu. 
Zatim su tu male bašte: repa, bagrem i letnje cveće. Važno je stalno imati nešto za pčele. Med od 
rakije od lavande / palinka pravi se od pripremljene rakije kojoj se dodaje lavanda.

Džem aromatizovan lavandom

Posebni aromatični džemovi dobro se pozicioniraju na tržištu. Međutim, treba znati da 
samo nekoliko kilograma lavande treba dodati nekoliko tona voća, tako da je u ovom slučaju 
naglasak na voću. Ako nam je to cilj, tada je korisno saditi drveće lavande i voća.

Sirup lavande

Pravi se od zelenih biljaka, može se pripremiti od čiste lavande ili se može dodati u druge 
sirupe. Može se čuvati 3-4 meseca, ukus ostaje, a boja ne.

Sapun od lavande

Za proizvodnju sapuna od lavande potrebno je minimalno ulje lavande. To može biti vrsta 
proizvoda za izgradnju tržišta, gde je cilj stvaranje imidža,   izgradnja brenda, ali to nije najbolji 
način za upotrebu naše lavande. Za 1 kg sapuna potrebno je nekoliko kapi ulja lavande. Mo-
žda će biti korisno da neko nauči umetnost izrade sapuna u socijalnom preduzeću, jer može 
podržati proširenje portfelja. To može biti sapun u boji, ali njihova boja će se dobiti odvojenom 
bojom, sapun od ulja lavande je bezbojan.

Plantaže lavande u Mađarskoj 

U Mađarskoj su karakteristične veličine plantaže između 1 i 5 hektara. Ne postoje zvanični 
zahtevi za gajenje lavande (ili bilo koje biljne kulture) ispod jednog hektara. Postoje mnoga 
polja lavande, a u zemlji postoji barem dvadesetak većih plantaža, tako da ko želi da pokrene 
novu plantažu, mora dobro razmisliti kako ući na ovo zasićeno tržište. Postoje plantaže koje 
su specijalizovane za sadnice, od kojih neke pružaju uslugu destilacije, pa su specijalizovane 
za preradu, a postoje i farme koje imaju i druge aktivnosti, kao što su držanje pčela ili polja 
lala, povezane sa poslom lavande. Ono što je sigurno, je da se svi mogu relativno lako naći na 
internetu i društvenim mrežama. Oni, bez izuzetka, imaju dane otvorenih vrata gde posetioci 
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mogu videti proces žetve ili se slikati ili gosti mogu odabrati bukete lavande. Na drugim me-
stima, na primer, na obali Balatonskog jezera, održavaju se kulturni događaji i manji koncerti, 
koji okupljaju one koji se žele opustiti u prirodnom okruženju. Postoje polja lavande u kojima 
se odvija i podučavanje joge ili meditacija. Na Facebooku se može naći i do 18.000 prijatelja na 
najaktivnijim farmama lavande. Stvaranje predvidljivosti je takođe važno: većina vlasnika polja 
lavande objavljuje već u februaru pozive kako bi stalni gosti mogli da rezervišu termine za jun.

Veći zasadi lavande u Mađarskoj 

i. Dolina Zánka Herb, Zánka;
ii. Smaragdfarm, Kunszentmiklós, porodično poljoprivredno gazdinstvo, proizvode med 

od lavande;
iii. Farma lavande Pannonhalma, Pannonhalma;
iv. Sági Levendula, Győrság, daje vrlo lični prikaz porodičnog života. Rekreativni događaji 

za jogu i meditaciju, keramičarski događaji, koncerti i manifestacije organizovani zajed-
no sa malim proizvođačima zanata i umetnosti;

v. Kőröshegy Lavender, stvorena u martu 2012. godine, 18.000 lajkova na FB stranici, or-
ganizuje koncerte sa Kultkikötő, 3 božićna poklon paketa mogu se naručiti putem inter-
neta pre Božića, a veb prodavnica radi tokom cele godine; 

vi. Farma Fritz, Diósviszló, Harkány, porodično poljoprivredno gazdinstvo, 1 hektar, ima 
vebsajt i onlajn prodavnicu, prodaje lavandu i druge proizvode od lavande;

vii. Kálnoki lavanda, Máriakálnok, započela je u novembru 2016. godine, na 1,2 hektara, sa 
12 hiljada biljaka lavande, imaju akcije berbe lavande;

viii. Ivett vrt cveća i lavande, Püspökszilágy, započeo je 2016. godine sa 530 biljaka francu-
ske lavande;

ix. Proizvodnja Rományi Balu, Zagyvaszántó, pokrenuta je 2013. godine na površini od 
1 ha, sa 11.000 lajkova na FB, ima onlajn prodavnicu, pruža priliku za fotografisanje 
venčanja, poseduje i englesku i francusku lavandu, ne samo da proizvodi lavandu, već 
i prodaje prerađene proizvode (mleko za telo, ruž za usne, sapun itd.). Imaju i mali zo-
ološki vrt za decu, sajam sadnica, izložbu knjiga, vožnju traktorom, učestvuju na zanat-
skom sajmu u Budimpešti i Hollókő; 

x. Lavandino ulje - Bodajk (Fejér Counti) 
xi. Dorgicsei Major Lavanda  
xii. Vinarija lavande – Lovas
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6.2 Uzgoj i eksploatacija lavande u Srbiji

Poreklo

Lavanda vodi poreklo iz Sredozemlja. Raste na kamenitom zemljištu sa puno krečnjaka, a 
najčešće naseljava niže priobalne predele sa blagom klimom.

Naziv lavanda poreklom je od latinskog glagola “lavare” što znači “prati”. Stari Rimljani su 
koristili lavandu kao mirisni dodatak kupkama, odeći, krevetima, pa čak i kosi.

Taksonomija

Lavanda pripada porodici usnatica, a sam rod Lavandula broji 48 poznatih vrsta. Mi ćemo 
se ovde osvrnuti na takozvanu pravu lavandu, takođe poznatu i kao engleska lavanda (Lavan-
dula angustifolia) i na njen hibrid poznatiji kao Lavandin (Lavandula x intermedia).

Glavne razlike između prave i hibridne lavande ogledaju se u veličini biljke, udelu aromatič-
nog ulja u biljci i kvalitetu aromatičnog ulja.

Opis biljke

Lavanda raste u obliku višegodišnjeg, drvenastog, zimzelenog žbuna i visina joj varira od 0,3 
do 1,2 metra dok širina žbuna varira od 0,8 do 1,5 metara. 

Hibridna lavanda raste veća nego prava lavanda. Hibridna lavanda cveta nešto kasnije od 
prave lavande. 

Cvetovi su ljubičasti i sitni, gusto nanizani na drške. Takođe, cvetovi su delovi biljke sa naj-
većim sadržajem eteričnih ulja.
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Razmnožavanje

Postoji više načina za razmnožavanje lavande: iz semena, reznicama, poleganjem, razdvaja-
njem korenova i iz kulture tkiva.

Seme

Razmnožavanje iz semena se ne preporučuje za komercijalnu proizvodnju lavande. S obzi-
rom da prilikom formiranja semena dolazi do ukrštanja dve biljke, osobine novodobijene biljke 
mogu da odstupaju od poželjnih osobina. Pored toga, seme hibridne lavande je sterilno.

Reznice

Reznice se uzimaju sa jakih i zdravih biljaka koje su uzgojene. Reznice dužine 10-15 cm se 
seku sa najviših mladih izdanaka. Nakon rezanja mogu se primeniti hormoni koji pospešuju 
stvaranje novog korena. Sa svake reznice treba ukloniti listove sa dve trećine donjeg dela re-
znice, a zatim reznicu ubaciti u hranljivu podlogu do polovine od ukupne dužine. Kombinacija 
od 30% komposta i 70% peska će najbolje poslužiti u ovu svrhu.

Poleganje

Za razmnožavanje lavande tehnikom poleganja potrebno je da izdvojite dugačak, zdrav i savitljiv 
izdanak. Na vrhu izdanka treba ostaviti lišće u dužini od 10 cm, a sa narednih 10-15 cm treba uklo-
niti lišće. Deo izdanka bez lišća treba pokriti vlažnim zemljištem. Deo izdanka koji je pod zemljom 
će početi da pušta korenje. Kada se dobro ukoreni, novu biljku treba odseći od “majke” biljke.

Razdvajanje korenova

Razdvajanje korenova je još jedna tehnika vegetativnog razmnožavanja lavande. Za ovakvo 
razmnožavanje potreban je zdrav i dobro razvijen žbun lavande starosti tri do četiri godine. Na 
proleće se oko žbuna nagrne zemlja u visini od oko 30 cm i ostavi se da biljka tako provede celu 
vegetativnu sezonu. Pred početak proleća naredne godine, zemlja se razgrne i sve grančice 
koje su pustile korenove mogu da se odvoje i da daju nove biljke. Na ovaj način može se dobiti 
čak i do sto novih sadnica od jednog dobro razvijenog žbuna.

Kultura tkiva

Metod razmnožavanja iz kulture tkiva se koristi za masovno razmnožavanje lavande od 
posebno odabranih matičnih biljaka sa najboljim karakteristikama. Na ovaj način se dobijaju 
genetički identične biljke koje su potpuno zdrave. Ovo je ujedno i najskuplji način za razmno-
žavanje i uglavnom se vrši u laboratoriji.

Uslovi za gajenje i osobine biljke

Lavanda najbolje uspeva u uslovima:
 – umerene temperature;
 – visokog intenziteta osvetljenosti;
 – niske vlažnosti vazduha.
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Važno je napomenuti da su mlade biljke izuzetno osetljive na intenzivnu sunčevu svetlost. 
Zato se pri sadnji koriste sadnice koje su već stare barem godinu dana. Starije biljke odlično 
uspevaju pod jačom insolacijom, pa je stoga i poželjno da se lavanda sadi na blagim padinama 
koje su okrenute u pravcu juga ili jugozapada.

Blago nagnuti tereni takođe pogoduju lavandi zbog lakše drenaže. Koren lavande je izuzet-
no osetljiv na zadržavanje vode.

Zemljište

Lavanda dobro uspeva na skoro svim tipovima zemljišta i samim tim je vrlo zahvalna za 
uzgoj jer može da uspeva i na kamenitom zemljištu kao i na zemljištu koje je siromašno organ-
skim materijama i humusom.

Jedini tip zemljišta koji ne odgovara lavandi su glinovita, vodonepropusna zemljišta jer je 
koren lavande, kao što smo već napomenuli, izuzetno osetljiv na zadržavanje vode u zemljištu.

Što se tiče pH vrednosti, lavandi najviše odgovara neutralno do bazno zemljište, sa pH 6 pa 
naviše, tako da je potrebno preventivno uraditi analizu zemljišta i preduzeti potrebne mere 
ukoliko je zemljište kiselo.

Sadnja

Sadnja lavande se vrši dok je biljka neaktivna, što znači od oktobra do marta. 
Zbog razlike u veličini između prave i hibridne lavande, postoje i razlike prilikom sadnje.
Prava lavanda se sadi u redovima koji se pružaju u pravcu sever-jug, sa razmakom između 

redova od 150 cm i razmakom od 40 cm između biljaka u istom redu. Sa takvim rasporedom 
sadi se oko 16.700 sadnica po hektaru.

Što se tiče hibridne lavande, ona se sadi sa razmakom između redova od 180-200 cm i raz-
makom od 50-60 cm između biljaka u redu, tako da na jedan hektar staje od 9.200 do 10.000 
sadnica.

Sadnica se sadi u mehanički dobro pripremljeno zemljište, što podrazumeva oranje i usit-
njavanje zemljišta. Sadnica se polaže u zemlju, u sadilicom već pripremljenu rupu, na dubinu 
od 3 do 5 cm, i zatrpava zemljištem na način da zemlja oko sadnice ostane rastresita, ali da se 
biljka (sadnica) dobro učvrsti u zemlju. Sadnju je moguće izvršiti i mašinskim putem specijali-
zovanim mašinama. Biljka se u prvoj godini orezuje na 7-8 santimetara, dok se u drugoj godini 
orezuje na 15-20 santimetara, kako bi se podstakao razvoj korenovog sistema. U trećoj godini 
biljka već daje značajnije prinose.

Đubrenje

Lavanda dobro uspeva i na zemljištima koja bi se smatrala siromašnim za uzgoj drugih 
kultura. Svakako, pre sadnje lavande potrebno je uraditi analizu zemljišta, i bez obzira na ,,ne-
zahtevnost’’ lavande u smislu kvaliteta zemljišta, preporučljivo je postupiti po uputstvima za 
poboljšanje kvaliteta zemljišta koje, na osnovu analize, daju stručna lica. Treba imati u vidu da 
preterano dodavanje azota zapravo može da šteti biljci i učini je nezdravom, da utiče nepovolj-
no na kvalitet dobijenog ulja, ali i da pospeši rast korova.
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Navodnjavanje

Tokom prve dve godine od podizanja zasada, preporučljivo je navodnjavati lavandu, dok se 
biljke ne formiraju. Kasnije navodnjavanje se može primeniti samo u ključnim fazama razvoja. 
Međutim, treba biti pažljiv sa navodnjavanjem, jer prekomerna vlažnost zemljišta može dovesti 
do oboljenja biljke (pre svega korena). Za navodnjavanje se preporučuje sistem kap po kap kako 
ne bi došlo do prekomernog zasićenja vodom, a na ovaj način će i napredak korova biti usporen.

Kontrola korova i insekata

Pošto je lavanda osetljiva na herbicide, naročito na sporo topljive herbicide, preporučuje se 
da se kontrola korova vrši na neki drugi način.

Malčiranje predstavlja jedan od načina za uspešno kontrolisanje rasta korova, a može se 
koristiti i malč folija. Praktična iskustva uzgajivača lavande u Srbiji su podeljena. Dok jedni pre-
poručuju ovaj vid kontrole korova zbog značajno lakšeg održavanja zasada, drugi pak smatraju 
da postavljanje malč folije može dovesti do narušavanja vodo-vazdušnog režima zemljišta u 
neposrednoj okolini biljke i preporučuju mašinsku, međurednu kontrolu korova i okopavanje 
biljaka u redu. Potreba da se u slučaju postavljanja malč folije u redove lavande instalira i 
sistem za navodnjavanje kap po kap, ne samo da povećava početna ulaganja u podizanje za-
sada, već dovodi i do sleganja tla, odnosno stvaranja pokorice na površini zemlje, što dodatno 
narušava vodo-vazdušni režim zemljišta oko biljke i dodatno otežava njen napredak. Zanimljiv 
teorijski predlog, za koji autori ove studije nemaju potvrdu u praksi, je puštanja na ispašu 
ovaca ili koza u zasad lavande kada biljke već stasaju. Pretpostavka je da zbog aromatičnih 
svojstava lavande, ovce ili koze neće oštetiti biljke lavande, ali će hranu svakako naći u travi 
koja nije poželjna u zasadu.

Na kraju, proizvođači su u jednom saglasni - zasad lavande je daleko manje zahtevan, u 
smislu održavanja zasada, od zasada drugih, više rasprostranjenih biljnih kultura. 

Što se tiče insekata, skoro sve biljke koje proizvode eterična ulja su praktično zaštićene od 
insekata jer aktivne supstance u eteričnim uljima deluju kao repelenti – sredstva za odbijanje 
insekata.

Organski uzgoj

S obzirom da je lavanda veoma izdržljiva biljka i da je otporna na mnoge štetočine, organ-
ska proizvodnja ne predstavlja veliki izazov a može dati kvalitetnije ulje za kojim će postojati 
i postoji veća tržišna potražnja. S tim u vezi, organsko gajenje lavande je svakako preporuka. 

Lavanda je aromatična biljka i samim tim, zbog aromatičnih molekula koje sadrži, odbija 
najveći broj insekata koji predstavljaju opasnost po druge kulture. Samim tim, ne postoji po-
treba da se lavanda tretira insekticidima.

Problem sa korovom se rešava tako što se pre sadnje lavande zemljište mehanički očisti od 
korova, a u kasnijem periodu održavanja i nege zasada, međuredno obrađuje odgovarajućim 
poljoprivrednim mašinama. Takođe, prostor oko biljke je potrebno adekvatno očistiti od koro-
va, i to najpre ručnim okopavanjem zemljišta oko biljke. Ovaj proces vrlo blagotvorno deluje 
i na vodo-vazdušni režim zemljišta, što za posledicu ima bolji napredak i razvoj biljke. Opcija 
malčiranja ili malč folije je takođe otvorena. 



6. Analiza uzgoja i eksploatacije lavande86

Lavanda takođe ne zahteva značajno đubrenje, a i dobro raste na siromašnom i nenamen-
skom (kamenitom) zemljištu što predstavlja nepovoljne uslove za napredovanje mnogih ko-
rovskih biljaka. Određeni proizvođači u Srbiji, čiji je primaran proizvod eterično ulje lavande, za 
đubrenje zasada koriste kompost koji samostalno proizvode od zelene mase biljaka lavande 
koja je prošla proces destilacije, odnosno iz koje je proizvedeno eterično ulje. Istina, proces 
takvog dobijanja kvalitetnog komposta za đubrenje zasada nije kratak i traje 2 do 3 godine, 
po iskustvu pomenutih proizvođača, ali nakon inicijalnog perioda potrebnog za dobijanja prve 
količine komposta, uz konstantno lagerovanje, praktično otpadne biomase, proces će svake 
sledeće godine obezbeđivati nove količine komposta. Svakako, ovaj proces se može i ubrzati. 
Takođe, treba imati u vidu da su za đubrenje zasada lavande, praktično potrebne vrlo male 
količine tako proizvedenog komposta. Proizvodnja komposta i njegov tržišni plasman, i to kao 
sekundarni izvor prihoda od proizvodnje i prerade lavande, može obezbediti nimalo beznačaj-
ne prihode proizvođačima. 

Jedan od najvećih problema koje lavanda može da ima, što se tiče bolesti, su gljivice. Ovaj 
problem se isključivo javlja u oblastima gde je velika vlažnost vazduha i zemljišta tokom leta 
ili gde je zemljište vodonepropusno. Samim tim se i ne preporučuje gajenje lavande u takvim 
predelima, ali je ipak moguće kontrolisati razvoj gljivičnih oboljenja dodavanjem sitnog šljunka 
prilikom sadnje. Velika vlažnost i oblačnost mogu smanjiti udeo eteričnog ulja u cvetovima i 
do 50% u odnosu na kapacitet biljke. S druge strane, konstantna suša, naročito krajem maja i 
u prvoj polovini juna meseca, može smanjiti udeo eteričnog ulja u biljci od 60% do čak 80%. U 
vezi sa navedenim, klimatski faktor je jedan od najbitnijih faktora za kvalitet finalnih proizvoda 
lavande, i treba ga prioritetno uzeti u obzir prilikom donošenja odluke o podizanju zasada. 

Da bi prizvodnja lavande imala organski karakter u smislu praktičnog tržišnog deklarisanja, 
potrebno je sertifikovati proizvodnju po organskim principima. Za to je potrebno zadovoljiti 
određeni broj uslova i dobiti zvanični sertifikat ovlašćene sertifikacione kuće. Za bliža i precizna 
uputstva o sertifikaciji organske proizvodnje, kao i o procedure, potrebno je za svaki konkretan 
slučaj konsultovati neku od ovlašćenih sertifikacionih kuća.

Berba

Lavanda se gaji zbog svojih cvetova koji su bogati eteričnim uljima. Berba cvetova se vrši 
kada su cvetovi potpuno razvijeni i kada donja polovina cveta počinje da se otvara. U našim 
uslovima to se uglavnom dešava od sredine juna do sredine jula za pravu lavandu (u zavisnosti 
od vremenskih uslova) dok hibridna lavanda cveta nešto kasnije. Berba se vrši u periodu od 4 
do 10 dana, nakon toga kvalitet cvetova počinje da opada. Iako i drugi delovi biljke sadrže ete-
rična ulja, cvetovi su ipak daleko bogatiji od stabljika i listova, tako da povećan sadržaj listova i 
stabljika u biljnoj masi koja se destiluje, može negativno da se odrazi na kvalitet dobijenog ulja.

Berba može da se vrši ručno i mašinski, s tim što je mašinsko branje isplativije i efikasnije. 
Postoje specijalizovane mašine za berbu lavande.

Nakon prve godine gajenja, berba je gotovo zanemarljiva, a prvi značajan prinos dolazi u 
trećoj godini od sadnje. Već u trećoj godini nakon sadnje, biljka lavande okvirno treba da ima 
prinos od oko 1,5 kilograma upotrebljive biljne mase (cveta) pogodnog za dalju preradu. 

Lavanda je dugovečna biljka i može da živi i do 30 godina, međutim, period eksploatacije 
biljaka je 10 do 15 godina.
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Proizvodi od Lavande

Dva glavna proizvoda koja se dobijaju od lavande su lavandin cvet (u svežem i sušenom 
obliku) i eterično ulje lavande koje se dobija destilacijom svežih cvetova. Moguća je i ekstrakcija 
lavande pomoću različitih prirodnih rastvarača, što praktično znači „izvlačenje“ željenih eleme-
nata lavande u neki rastvarač-tečnost, koja će poprimiti određena poželjna svojstva lavande i 
tako imati svoju različitu upotrebnu vrednost. Takođe, ekonomski nisu zanemarljivi ni, uslovno 
rečeno, sekundarni ili indirektni proizvodi gajenja i prerade lavande. 

Proces proizvodnje eteričnog ulja podrazumeva proces destilacije zelene mase bogate cve-
tom lavande, nakon čega kao „otpadna“ materija ostaje zelena masa koja je bila obuhvaćena 
procesom destilacije i proizvodnje eteričnog ulja. Ta zelena masa može poslužiti kao sirovina 
za proizvodnju komposta, ali od nje se nakon određenog tehnološkog postupka, može dobiti 
i pelet. Studije pokazuju da u smislu kalorične vrednosti 1,1 tona tako proizvodenog peleta 
menja 1 tonu mrkog uglja. 

Takođe, ne treba izostaviti i vrlo traženi med od lavande, koji je vrlo zanimljiv i uslovno nov 
proizvod na našem tržištu.

Prerada lavande

Tehnološki procesi koji se koriste u preradi lavande su sušenje, seckanje ili mlevenje, desti-
lacija vodenom parom i ekstrakcija različitim rastvaračima. Sušenje je praktično konzervisanje 
sveže biljke, što može imati različitu upotrebnu vrednost, kako odmah za finalnu upotrebu, 
tako i za dalje postupke prerade. Seckanjem ili mlevenjem nastaju proizvodi koji se koriste u 
proizvodnji čajeva, čajnih mešavina, ali i drugih proizvoda. Destilacijom vodenom parom se 
dobijaju eterična ulja, dok se ekstrakcijom mogu dobiti različite tečnosti koje imaju određena 
svojstva sveže lavande, pa samim tim i različite upotrebne vrednosti. 

U nastavku, pažnju ćemo pružiti sušenom cvetu lavande i eteričnom ulju.

Sušenje lavande

Proces sušenja je klasičan proces dehidratacije, odnosno proces odvođenja vode iz ubra-
ne biljke u cilju njenog konzervisanja - čuvanja. Lavanda, kao i ostalo lekovito bilje, ima visok 
sadržaj vode, i ona čini skoro 90% biljke. Visok sadržaj vode u ubranoj biljci lavande je osnovni 
uzrok kvarenja biljke, odnosno brzog procesa truljenja i gubljenja estetskih ali i upotrebnih 
svojstava ubrane biljke. Proces sušenja treba da obezbedi da se u osušenom proizvodu ne 
nalazi više od 8-10% vlage, čime takav proizvod postaje stabilan za čuvanje pod normalnim 
atmosferskim uslovima. 

Za dobijanje kvalitetnog osušenog cveta lavande potrebno je obezbediti najkvalitetniju siro-
vinu. S tim u vezi proces berbe treba obaviti u trenutku kada biljka ima najveći sadržaj aktivnih 
materija u delovima biljke koji ulaze u proces sušenja, odnosno u cvetu. Proces sušenja se u 
praksi odvija prirodnim putem, na suncu, ili u namenskim sušarama, uglavnom podnim. Tem-
peratura sušenja treba da se kreće izmešu 40 i 55 stepeni Celzijusa, zbog očuvanja sadržaja 
aktivnih materija u finalnom proizvodu.

Princip rada sušare za lekovito bilje se zasniva na cirkulaciji zagrejanog vazduha kroz sirovinu 
koja se suši. Na bazičnom nivou, sušara za lekovito bilje je toplotno izolovana kutija u koju se 
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stavlja sirovina za sušenje – u našem slučaju sveži cvetovi lavande. Pod sušare je perforiran, i 
kroz njega se ventilatorima uduvava zagrejan vazduh koji dalje prolazi kroz sirovinu koja se suši 
(sirovina gubi vlagu – vazduh je preuzima). Plafon sušare je mesto gde se vrši odstranjivanje dela, 
sad već vlažnog vazduha, kako bi se, dalje u procesu, uvlačenjem ,,svežeg’’ vazduha, obezbedila 
konstantna potrebna vlažnost vazduha unutar sušare, što je ključan parametar sušenja. U jed-
nostavnijim, energetski neefikasnijim sušarama, izbacivanje dela vlažnog vazduha, vrši se siste-
mom klapni, odnosno otvora kojim se postiže da se deo iskorišćenog vazduha izbaci van sušare, 
a deo vazduha koji je prošao kroz sirovinu vrati nazad u proces, sada pomešan sa novim vazdu-
hom koji je u sušaru uveden u količini vazduha koji je iz nje izbačan. U savremenim sušarama, 
energetski efikasnijim, vazduh u sušari je u konstantnoj recirkulaciji, dok se konstantna potrebna 
vlažnost vazduha unutar sušare postiže njegovim hlađenjem u određenoj tački ciklusa (nakon 
prolaska kroz sirovinu), gde se vlaga iz vazduha kondezuje i izbacije van sušare, dok vazduh dalje 
ide na ponovno zagrevanje i dalje u proces. Tehničko rešenje u modernim sušarama za mesto 
kondenzacije vlage zasnovano je na principu toplotne pumpe. Primarni medijum koji se greje je 
voda, i to u kotlovima na drva, ugalj ili gas, dok se vazduh greje u izmenjivaču voda-vazduh.

Imajući u vidu da cvetovi lavande imaju praktično malu gustinu, u sušaru se može uneti sloj 
sirovine i preko jednog metra debljine, jer će zbog male gustine vazduh svakako prolaziti kroz 
sirovinu bez velikog otpora.

Eterična ulja

Eterična ulja predstavljaju koncentrovanu smesu različitih lako isparljivih supstanci biljnog 
porekla i imaju jak miris specifičan za biljnu vrstu. Luče se u posebnim biljnim ćelijama ili se 
ispuštaju u međućelijski prostor, a obično se koncentrišu u pojedinačnim biljnim organima 
(cvetu, listu i korenu).

U sastav eteričnih ulja ulaze jedinjenja koja najčešće pripadaju aldehidima, ketonima i alko-
holima, kao i masnim kiselinama. Monoterpeni i seskviterpeni predstavljaju osnovne kompo-
nente eteričnih ulja.

Eterična ulja se najčešće dobijaju parnom destilacijom biljnog materijala. Koriste se za pro-
izvodnju parfema, kozmetičkih preparata, sapuna, šampona, a koriste se i kao dodaci hrani i 
napicima.

Eterična ulja se koriste i u aromaterapiji, koja predstavlja oblik alternativne medicine. Lekovi-
ta svojstva se pripisuju aromatičnim komponentama. Aromaterapija može da bude korisna za 
opuštanje, ali nema konkretnih dokaza da uz pomoć eteričnih ulja može da se leči neka bolest.

Nepravilna upotreba eteričnih ulja može uzrokovati neželjene posledice poput alergijskih 
reakcija i iritacija kože. Deca mogu biti naročito osetljiva na nepravilnu upotrebu eteričnih ulja.

Eterično ulje lavande

Eterično ulje lavande se dobija parnom destilacijom cvetova i cvetnih drški. Kao i sva druga 
eterična ulja, i lavandino ulje predstavlja mešavinu različitih komponenti. Najznačajnije među 
njima koje određuju kvalitet lavandinig ulja su linalool i linolacetat.

Ovo eterično ulje se široko koristi u kozmetici, međutim, treba biti veoma pažljiv sa prime-
nom ovih proizvoda kod dečaka jer može izazvati ginekomastiju (razvijanje mlečnih žlezda kod 
muškaraca).
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Parna destilacija

Parna destilacija predstavlja najčešće korišćen proces za izdvajanje lavandinog ulja iz cve-
tova lavande. Iako se u laboratorijama koriste i drugi procesi za destilaciju, ovaj se u industriji 
pokazao kao najefikasniji.

Za ovaj proces se koriste posebno konstruisani destilatori koji se sastoje od tri osnovna 
dela: kotla, kondenzatora i separatora.

Kotao se pravi sa duplim dnom, u donji deo se sipa voda, a gornji se puni biljnom masom. 
Ova dva odeljka su odvojena propusnom barijerom kako bi vodena para mogla da prolazi kroz 
biljni materijal, ali je ipak bitno da se sam biljni materijal ne nalazi u vodi, kako ne bi došlo do 
kuvanja biljne mase. Ispod samog kotla se vrši zagrevanje kako bi voda počela da isparava. 
Kako vodena para prolazi kroz biljnu masu, ona oslobađa i sa sobom nosi eterične komponen-
te ka kondenzatoru. Od kotla ka kondenzatoru, vodena para i isparene eterične komponente 
putuju kroz cev koja se unutar kondenzatora spiralno uvija.

Kondenzator je ispunjen hladnom vodom (protočnom) koja služi da ohladi vodenu paru i 
eterično ulje koji dolaze iz kotla. Spiralno pružanje cevi kroz kondenzator omogućava duže hla-
đenje i bolju kondenzaciju. Na dnu kondenzatora, u tečnom obliku izlaze voda i eterično ulje.

Separator služi da odvoji eterično ulje od vode. Samo ulje je manje gustine od vode, tako 
da pluta na površini. Određena količina etarskih komponenti ipak ostane u vodi i takva voda 
takođe ima svoju ekonomsku vrednost (takozvana aromatska voda ili hidrolat na hrvatskom).

Nakon destilacije, neophodno je da se i ulje i hidrolat pravilno skladište. Idealno je da se 
naliju u tamne, staklene boce koje se pune do samog vrha kako bi što manje vazduha ostalo u 
bocama jer kiseonik dovodi do oksidacije ulja što se negativno odražava na kvalitet. Na kvalitet 
negativno mogu da utiču i svetlost i toplota, tako da je poželjno da se boce čuvaju na tamnom 
i hladnom mestu.

Sadržaj eteričnih ulja i prinos lavande

Sadržaj eteričnih ulja u biljkama može da varira od nekoliko faktora. Najbitniji su klimatski 
faktori kao i sorta lavande koja se gaji.

Lavandi pogoduju niska vlažnost vazduha, umereno toplije temperature i visoka osvetlje-
nost (barem 8 sati sunca dnevno). Dokle god su ovi uslovi ispunjeni lavanda će davati dobar 
prinos.

Povećana vlažnost i povećane količine padavina vrlo negativno utiču na kvalitet i količinu 
etarskih ulja u biljkama.

Što se tiče razlika između sorti, ovde ćemo se osvrnuti na dve najznačajnije sorte: pravu 
lavandu (Lavandula angustifolia) i hibridna lavanda (Lavandula x intermedia)

 – Prava lavanda je nešto manja rastom nego hibridna lavanda i samim tim proizvodi ma-
nje cvetova i dobija se manje ulja po biljci. Takođe je i procentualni udeo ulja u biljnoj 
masi manji. Međutim, eterično ulje koje se dobija iz prave lavande je daleko boljeg kva-
liteta i zato se uglavnom koristi u industriji parfema. Cvet prave lavande sadrži 0,5-1,5% 
eteričnih ulja dok je sadržaj aktivnih materija, linalilacetata, u dobijenom ulju 35-60%, što 
ovo ulje čini veoma kvalitetnim. 

 – Hibridna lavanda sa druge strane raste veća, daje veću količinu cvetova i ima veći udeo 
ulja u biljnoj masi, međutim, kvalitet ulja je daleko lošiji nego kod prave lavande i ulje 
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dobijeno od hibridne lavande se uglavnom koristi za proizvode široke potrošnje kao što 
su sapuni, šamponi i kreme. Udeo ulja u biljnoj masi kod hibridne lavande iznosi 0,9-5%, 
dok je udeo aktivnih materija u ulju svega 7-16%.

Projekcije isplativost gajenja lavande

Kao što je gore izloženo, postoji niz različitih faktora koji utiču na kvalitet finalnih proizvoda, 
a samim tim i na mogućnost plasmana finalnih proizvoda lavande i njihovu cenu. Preporuka je 
da se pre donošenja odluke o gajenju lavande razvije detaljan biznis plan, koji će uzeti u obzir 
sve specifičnosti konkretnog slučaja, odnosno sve okolnosti u kojima pojedinac ili grupa poje-
dinaca donose odluku o podizanju zasada lavande u komercijalne svrhe. S tim u vezi, na ovom 
mestu nećemo razvijati detaljan biznis plan uzgoja i prerade lavande, već ćemo dati određene 
orijentacione informacije vezane za potrebna ulaganja, odnosno prihode od proizvodnje i pre-
rade lavande. Te informacije svakako ne treba da budu ključne za donošenje odluke o podiza-
nju zasada lavande u komercijalne svrhe ili odustajanju od te ideje, ali mogu biti bazična tačka 
za dalje proučavanje i bavljenje ovom temom, u cilju razvoja detaljnog biznis plana u odnosu 
na okolnosti konkretnog slučaja. 

Ranije je već pomenuto da je za podizanje 1 hektara zasada prave lavande potrebno oko 
16.700 sadnica, dok je za podizanje zasada hibridne lavande potrebno oko 9.500 sadnica, na-
ravno u zavisnosti od gustine i rasporeda sadnje. Cena dvogodišnje sadnice prave lavande, 
kreće se između 0,7 i 0,8 evro centi, dok se dvogodišnja sadnica hibridne lavande kreće između 
0,35 i 0,40 evro centi. 

*Projekcija troškova koja se odnosi na obezbeđivanje sadnica za podizanje 1 hekara zasada lavande:

PRAVA LAVANDA (Lavandula angustifolia) HIBRIDNA LAVANDA (Lavandula x intermedia)

KOLIČINA: 
(komad)

VREDNOST: 
(evro/komad)

UKUPNO: 
(evro)

KOLIČINA: 
(komad)

VREDNOST: 
(evro/komad)

UKUPNO: 
(evro)

16.700,00 0,8 13.360,00 9.500,00 0,4 3.800,00

Svakako, inicijalni troškovi podizanja zasada, pored sadnog materijala, obuhvataju i analizu 
kvaliteta zemljišta, eventualne intervencije na poboljšanju kvaliteta zemljišta, pripremu zemlji-
šta za sadnju, sadnju, a potencijalno i primenu drugih agrotehničkih mera poput malčiranja ili 
postavljanja malč folije i sistema kap po kap i slično. Takođe, treba računati na to da će zasad 
tek u trećoj godini dati značajnije prinose, pa u inicijalne troškove treba ukalkulisati i održa-
vanje zasada u drugoj i trećoj godini i to primarno u smislu kontrole korova, u zavisnosti od 
načina koji je za kontrolu korova izabran. 

U periodu punog prinosa, projekcija je da biljka lavande može da da prinos od 1 kg (prava 
lavanda) do 1,5 kg (hibridna lavanda) korisne biljne mase, odnosno cveta, dela biljke koji je 
pogodan za dalju eksploataciju. Kada je u pitanju prava lavanda (koja je rastom manja, pa je 
i prinos zelene mase manji), to znači da je sa jednog hektara zasada prave lavande, očekivani 
prinos oko 16 tona korisne zelene mase, odnosno cveta, dok je sa 1 hektara hibridne lavande 
očekivani prinos, oko 14 tona cveta. Imajući u vidu da biljka lavande sadrži oko 90% vode, a da 
je zahtevana vlažnost suvog cveta do 8%, dolazimo do projekcije da je za 1 kg sušenog cveta 
lavande potrebno i do 12 kg svežeg cveta. 
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**Projekcija prihoda sa 1 hektara zasada lavande ako se na tržište plasira sušeni cvet koji se dobija  
sušenjem celog prinosa sa 1 hektara lavande:

PRAVA LAVANDA (Lavandula angustifolia) HIBRIDNA LAVANDA (Lavandula x intermedia)

KOLIČINA: (kg) VREDNOST: 
(evro/

kg suvog 
cveta)

UKUPNO: 
(evro)

KOLIČINA: (kg) VREDNOST: 
(evro/

kg suvog 
cveta)

UKUPNO: 
(evro)Sirov 

cvet: (kg)
Osušeni 
cvet (kg)

Sirov cvet: 
(kg)

Osušeni 
cvet (kg)

16.000,00 1.300,00 7,00 9.100,00 14.000,00 1.150,00 6 6.900,00

Od ovde predstavljenih prihoda svakako treba oduzeti sve rashode, odnosno troškove koji 
nastaju u procesu proizvodnje suvog cveta lavande. Ti rashodi se dominanto odnose na tro-
škove berbe lavande, ali i na proces pripreme sirovine za sušenje i na sam proces sušenja. 
Ukoliko se sušenje vrši u namenskim sušarama za sušenje lekovitog bilja (a ne na suncu), u 
rashode treba ukalkulisati i troškove energenata, radne snage ali i manipulacije sirovinom. 

Nabavka sušare je svakako investicioni trošak koji treba ukalkulisati i predvideti biznis pla-
nom, ukoliko je odluka da se tržišna valorizacija lavande vrši preko suvih cvetova. Postoje razli-
čiti tipovi i proizvođači sušara, dok kapacitete sušare treba projektovati na način da se obezbe-
di što brže sušenje kompletne obrane sirovine, kako bi se sačuvale sve željene karakteristike 
proizvoda. Preporuka je da se proces sušenja vrši na nižim temperaturama, ne preko 55°C, jer 
će više temperature dovesti do gubitka željenih karakteristika finalnog proizovda. 

Cvet prave lavande sadrži 0,5-1,5% eteričnih ulja, dok je udeo ulja u biljnoj masi kod hibridne 
lavande 0,9-5%. To nam omogućava da projektujemo da sa 1 hektara prave lavande, u punom 
prinosu, možemo očekivati i 160 litara eteričnog ulja, dok sa 1 hektara hibridne lavande može-
mo očekivati i do 420 litara ulja. Ranije je pomenuto da je od presudne važnosti za kvalitet ulja, 
a samim tim i njegovu cenu, udeo aktivnih materija u ulju. Ako pretpostavimo da dobijeno ulje 
prave lavande ima udeo od 50% linalilacetata, njegova tržišna vrednost je oko 150 evra za litar, 
dok je vrednost jednog litra hibridne lavande, sa 15% aktivnih materija, oko 42 evra. 

***Projekcija prihoda sa 1 hektara zasada lavande ako se na tržište plasira eterično ulje dobijeno  
parnom destilacijom celog prinosa sa 1 hektara lavande:

PRAVA LAVANDA (Lavandula angustifolia) HIBRIDNA LAVANDA (Lavandula x intermedia)

KOLIČINA: (kg) VREDNOST: 
(evro/kg 

eteričnog 
ulja)

UKUPNO 
(evro)

KOLIČINA: (kg) VREDNOST: 
(evro/kg 

eteričnog 
ulja)

UKUPNO 
(evro)Sirov cvet: 

(kg)

Eterično 
ulje: 
(kg)

Sirov cvet: 
(kg)

Eterično 
ulje: 
(kg)

16.000,00 160,00 150,00 24.000,00 14.000,00 420,00 42,00 17.640,00

U proračun neto dobiti, u slučaju kada se na tržište plasira eterično ulje dobijeno uzgaja-
njem i preradom jednog hektara lavande, moraju se uključiti i svi rashodi koji prate proces 
proizvodnje i prerade finalnog proizvoda, u ovom slučaju – eteričnog ulja lavande. Ti troškovi 
se opet primarno odnose na berbu lavande, na pripremu za proces destilacije, ali i na same 
troškove destilacije – energente, radnu snagu i manipulaciju sirovinom. Takođe, u investicio-
nim troškovima treba kalkulisati i nabavku destilatora, odgovarajućih performansi i kapaciteta. 

Država Srbije daje podsticaje za biljnu proizvodnju ali i za nabavku opreme i mašina za proces 
prerade poljoprivrednih proizvoda, što može značajno pomoći u planiranju procesa ulaganja.
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7. Komparativna analiza

Srbija i Mađarska su susedne zemlje koje dele istoriju, kulturu, donekle i političku perspektivu 
a u izvesnoj meri su i ekonomski međuzavisne. Iz analize, međutim, možemo videti mnoge 
razlike u Mađarskoj i Srbiji, a još više između dva susedna regiona Bač-Kiškun okruga i Zapad-
nobačkog okruga. 

Mađarska je već 15 godina deo Evropske unije, uspešno je prošla tranzicioni period i iz 
socijalističke zemlje postala liberalno demokratsko i kapitalističko društvo. Međutim, neki od 
problema koji muče Mađarsku su isti kao i u Srbiji: siromaštvo i socijalna isključenost, starenje 
stanovništva, nezaposlenost mladih, diskriminacija Roma. Naravno, Mađarska koristi struktur-
ne fondove EU za rešavanje ovih problema, dok Srbija koristi predpristupne fondove koji su 
značajno manji.

Evropska unija pruža odličan okvir za podršku socijalnoj ekonomiji. Evropska komisija u 
okviru Strategije 2020, Inicijative za socijalni biznis i Inicijative za pokretanje i proširenje biznisa 
daje podršku i kreira programe, mehanizme i instrumente za intervenciju. Mađarska ima kori-
sti od toga što je deo EU, iako sama nije među najnaprednijim zemljama u ovoj oblasti. Srbija 
je na periferiji EU i iako bi mogla da bude uključena u neke od aktivnosti/mehanizama (poput 
učešća u radnoj grupi GECES), ona ne koristi to u dovoljnoj meri i zaostaje za zemljama EU.

Kada je reč o poljoprivredi, Mađarska i Srbija imaju sličan procenat poljoprivrednog zemlji-
šta (Srbija 57,9%, Mađarska 58,9%), ali što se tiče obradivog zemljišta Mađarska ga ima 48,5% 
u poređenju sa 37,7% u Srbiji i skoro dvostruko više navodnjavanog zemljišta (1,721km² u 
poređenju sa 950 km²).

Još je teže uporediti dva susedna regiona Bač-Kiškun i Zapadnobački okrug. Naime Bač-Ki-
škun je skoro četiri puta veći i više nego dvostruko naseljeniji od Zapadnobačkog okruga. To se 
odražava i u broju aktivnih preduzeća i u broju zaposlenih u poljoprivredi.

U pogledu socijalnog preduzetništva, postoje slične karakteristike u Mađarskoj i Srbiji u 
odnosu na: 

 – pravni status (u Mađarskoj je samo pravni status socijalnog preduzeća socijalna zadruga, 
dok je u Srbiji preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invalidi-
tetom), tako da bi se pravni okvir mogao poboljšati u obe zemlje; 

 – glavni akteri socijalnog preduzetništva (u obe zemlje, organizacije civilnog društva, ne-
profitne organizacije su glavni podržavaoci i osnivači socijalnih preduzeća); 

 – Vladin program za socijalna preduzeća (u Mađarskoj uspostavljen za socijalne zadru-
ge, dok u Srbiji za preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa 
invaliditetom) 

 – Nizak nivo svesti i razumevanja koncepta „socijalnog preduzeća“ u obe zemlje; 
 – Niska nivo održivosti i vidljivosti poslovnih modela postojećih društvenih preduzeća;
 – Dve zemlje se uglavnom razlikuju u: 
 – Pristup finansijama za socijalna preduzeća (Mađarska ima više mogućnosti zbog član-

stva u EU);
 – Broj socijalnih preduzeća (u Mađarskoj se procenjuje da ima oko 3.000 socijalnih predu-

zeća koje odgovaraju kriterijumima EU, dok je u Srbiji njih oko 400); 
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 – Uloga lokalne samouprave u socijalnim preduzećima (dok je u Mađarskoj to obavezno za 
socijalne zadruge u Srbiji to nije slučaj); 

 – Razvoj socijalnog preduzetništva u okrugu Bač-Kiškun je mnogo veći nego u Zapadno-
bačkom okrugu.

Sveukupno, analiza je pokazala da postoji mnogo više sličnosti između Mađarske i Srbije 
u pogledu nekih aspekata sektora socijalnog preduzetništva (pravni, poreklo socijalnih pre-
duzeća, svest, vidljivost). Međutim, očigledno je i da je Mađarska naprednija u svim dimenzi-
jama socijalnog preduzetništva (čak i u onima koje su u sličnoj fazi razvoja) i da je to još više 
vidljivo u poređenju prekograničnih okruga. Okrug Bač-Kiškun ima nekoliko odličnih primera 
socijalnih preduzeća, a neka od njih su takođe predstavljena u ovoj publikaciji. S druge strane, 
zapadnobački okrug zaista nema razvijena i poznata društvena preduzeća, najbliža tome je 
zadruga Agrodunav iz Karavukova, koja je revitalizovana i uspostavljena na novim principima, 
a obuhvata preko 100 kooperanata.
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8. Zaključci i preporuke

8.1 Preporuke za razvoj socijalnog preduzetništva u Mađarskoj

U slučaju preporuka, oslanjamo se na istraživanje koje je u 2018. godine sproveo Istraživač-
ki institut Hetfa, a koje posebno istražuje funkcionisanje socijalnih preduzeća koja posluju u 
oblasti prehrambene industrije. Istraživanje se fokusira na neprofitne organizacije koje posluju 
u oblasti poljoprivrede, čije preduzetničke aktivnosti donose opipljive rezultate. Istraživanje 
ispituje uticaj na lokalno tržište rada i kako poslovanje socijalnih preduzeća utiče na druga pre-
duzeća u regionu. Kao rezultat istraživanja, mogu se dati sledeće preporuke (Koltai-Rácz 2019):

 – Za razvoj socijalnih preduzeća neophodno je stvoriti organizacioni, institucionalni i re-
gulatorni okvir koji će dati pravnu instituciju ili oznaku socijalnim preduzećima, čak i bez 
definisanja posebnog pravnog oblika. Poslednjih godina rumunske, slovačke i slovenač-
ke vlade donele su takav okvirni zakon.

 – Neophodno je razviti i nacionalnu strategiju razvoja socijalnog preduzetništva na osnovu 
mađarskog akcionog plana, koji definiše konceptualne i prateće pravce i okvire, predvi-
div put razvoja socijalnih preduzeća.

 – Treba razjasniti ulogu i očekivanja za socijalna preduzeća. Ako u okviru politika socijal-
na preduzeća treba da imaju funkciju i ulogu tranzitnog subjekta, onda bi te aktivnosti 
trebalo da budu podržane, finansirane i praćene. Ako je njihova uloga da kreiraju inklu-
zivna radna mesta, priliku za zapošljavanje ugroženih grupa, gubitak efikasnosti mora se 
nadoknaditi subvencijama.

 – Tačna definicija socijalnih preduzeća pruža mogućnost za regularizaciju različitih eleme-
nata podrške (poreske olakšice, normativno, posebno sredstvo podrške). Takva vrsta 
podrške i ako se dogodi na niou slučajnosti je, nema sistema samim tim ni sinergijskog 
efekta. Za jačanje socijalnih preduzeća potreban je instrument dugoročne podrške.

 – Sporazum o partnerstvu kojim se uspostavlja programski period 2014-2020 kao i pro-
gram Vlade priznaje da socijalna preduzeća mogu samo delimično da budu samoodrživa 
zbog svojih socijalnih ciljeva i uloge i da im se mora stvoriti predvidljivo okruženje po-
drške. U ostalim državama članicama, poput Austrije i Švedske, javne organizacije (npr. 
Nacionalna služba za zapošljavanje) sa tim organizacijama potpisuju dugoročne, nisko-
intenzivne ugovore za privremeni rad zapostavljenih tražilaca posla. U Mađarskoj ovaj 
sistem funkcioniše samo za osobe sa invaliditetom. Pripadnici drugih ugroženih grupa i 
dugoročno nezaposleni ne mogu biti zaposleni u kompanijama pod istim uslovima kao 
osobe sa invaliditetom.

 – Otvaranje javnih subvencija za zapošljavanje - kojima uglavnom upravljaju državni akteri 
- za socijalna preduzeća može biti logičan korak. Budući da deluju između javnog i trži-
šnog sektora, ove organizacije imaju više izvora finansiranja i možda će moći racionalnije 
i efikasnije koristiti bespovratna sredstva, nadopunjujući ih sa ostalim tržišnim prihodi-
ma. Socijalna preduzeća bi tako mogla da rade na smanjenju teritorijalnih nejednakosti.
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 – Oblik socijalne zadruge nije najefikasniji operativni okvir, tako da subvencije treba da 
budu nezavisne od pravnog oblika delovanja i eventualno vezane za druge normativne 
kriterijume, postupke akreditacije ili sertifikaciju.

 – Iako rad socijalnih preduzeća povlači brojne ekonomske, socijalne koristi, one često nisu 
vidljive javnom okruženju socijalnih preduzeća. Ljudi i organizacije koje okružuju socijalna 
preduzeća nisu svesne njegovih višestrukih prednosti. Zato je potrebno uspostaviti i upra-
vljati sistemom praćenja identifikacije rezultata i uticaja, za merenje kratkoročnih, sred-
njoročnih i dugoročnih socijalnih i ekonomskih efekata ulaganja u socijalna preduzeća.

 – Uvođenje takozvanih finansijskih instrumenata „strpljivog kapitala“ (npr. Fondovi rizič-
nog kapitala, mikrokredit, finansiranje od strane zajednice - crowdfunding) u svim fa-
zama razvoja socijalnih preduzeća, posebno u fazi pokretanja, je opravdano; koristeći 
socijalno osetljive investitore (npr. pojedince, fondacije) za prikupljanje društveno-eko-
nomskih povrata kako bi se ojačala socijalna preduzeća.

 – Odgovarajuća kadrovska pozadina za savestan rad i održivi organizacioni razvoj nije 
obezbeđena u većini socijalnih preduzeća koja posluju u domaćem okruženju. Zbog toga 
se preporučuje pružanje prilagođenih, multidisciplinarnih obuka za povećanje efikasnosti 
menadžmenta i zaposlenih u socijalnim preduzećima, pre svega, ali ne isključivo u obra-
zovanju odraslih. Pored toga, prikladno je ugraditi principe socijalne ekonomije u nastav-
ni plan i program obrazovanja i obuke kako bi se senzibiliziralo društvo i podigla svest.

 – Pored prenosa znanja unutar institucionalnog okvira, širenje i promocija dobrih prak-
si, inovacija na organizacionom nivou i pružanje usluga podrške poslovnom okruženju 
među socijalnim preduzećima su takođe važni elementi okvira. Ovakva sinergijska po-
drška bi dovela do promena ponašanja i podizanja svesti o socijalnom preduzetništvu 
među građanima.

 – Iako su pretežno zahtevni, inovativni proizvodi visoke dodane vrednosti, koje tržište če-
sto ne zadovoljava, proizvode se u društvenim preduzećima, njihov marketinški, kultur-
ni, geografski odmak od potencijalnih potrošača, nedostatak prodajnih veza i iskustva, 
teško je zbog niskog nivoa svesti potrošača. Da bi se olakšao pristup tržištu, preporučuje 
se podsticanje uspostavljanja sistema sertifikacije i označavanja koji garantuju poreklo i 
kvalitet proizvoda / usluga kreiranih u društvenim preduzećima.

Iako socijalna preduzeća proizvode pretežno visoku dodatu vrednost, inovativna su, prona-
ći put do tržišta ponekad je teško. To bi moglo biti posledica kulturnih i geografskih razlika, ne-
dostatka iskustava i prodajnih odnosa i niskog nivoa svesti potrošača. Da bi se olakšao pristup 
tržištu, predlaže se podsticanje uspostavljanja sistema sertifikacije i označavanja koji garantuju 
poreklo i kvalitet proizvoda / usluga kreiranih u socijalnim preduzećima.
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Szatyor (Ceger) zajednica

Szatyor je inicijativa zajednice koju kreiraju potroša-
či, koja godinama radi neformalno. Broj potrošača i 
proizvođača uključenih u zajednicu stalno se menja. 
Prema njihovom uverenju, Szatyor je stvoren da 
obezbedi članovima zajednice hranu koja ispunjava 
dva uslova: s jedne strane se proizvode lokalno, a sa 
druge strane se proizvode organski proizvodi. Čla-
novi znaju kako i od koga su proizvodi nabavljeni, a 
odnos se zasniva na međusobnom poverenju.

Realizacija se izvodi na dobrovoljnoj osnovi i u njoj 
učestvuju svi članovi a postoji i prodajno mesto. 
Szatyor ne obavlja komercijalne aktivnosti i nije ser-
visna jedinica. Szatyor je odnos između proizvođača 
i potrošača, ali i između potrošača međusobno.

Trgovačka zajednica Szatior Kecskemeti danas 
posluje kao udruženje i ima zasebnu veb stranicu 
www.kecskemetiszatior.hu. Na mestu proizvođača 
postoji širok spektar proizvoda, broj proizvođača 
varira, u rasponu od 35 do 45 farmi.

Bácsalmás poslastice

Bácsalmás socijalna zadruga ima predane lidere, razvijenu lokalnu saradnju i dostignuća u njoj.

Kao prethodnik osnivanja socijalne zadruge u Bácsalmás, osnovano je Postrojenje za preradu 
povrća i voća, zasnovano na lokalno organizovanom sistemu javnih radova, u okviru javne 
komunalne kompanije Bácsalmás samouprave Kft. Prerađivani su sirupi, kiseli krastavci, pavlaka 
itd. proizvedeni u sopstvenoj režiji.

Kao rezultat njihovog rada izgrađen je „Za zdravu prodavnicu uzoraka Bácsalmás“ kao i sistem 
frižidera.

Voće i povrće potrebno za preradu članovi i dalje uglavnom proizvode ali i kompanija nastavlja 
uzgajanje na 50 hektara zemlje u vlasništvu lokalne samouprave, proizvodeći osnovno povrće i 
semenke.

U 2013. godini osnovana je Socijalna zadruga Bácsalmás od profesionalaca uključenih u program 
Start, Opštine Bácsalmás i dva javna službenika, koja je započela svoju aktivnost 2014. godine.

Uspostavljena je i direktna prodajna mreža, nazvana „Bacsalmasi Porteka Szatiorkozosseg“ 
(trgovačka zajednica). Njihov cilj je postepeno širenje polja aktivnosti zadruge.
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8.2 Preporuke za razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji

Indikatori razvoja socijalnog preduzetništva vezano za državne strukture u Srbiji pokazuju da 
je deo državnih struktura vrlo aktivan i afirmativan u podršci razvoju socijalnog preduzetništva; 
državne strukture učestvuju u kreiranju zakonodavnog okvira, učestvuju u programima civilnog 
društva (u Odboru za dodelu mentorske podrške, kredita/donacija; u seminarima i konferen-
cijama); učestvuju u međunarodnim i bilateralnim programima (EU - Social Business Initiative, 
prekogranični projekat opštine Negotin za razvoj socijalnog preduzeća u oblasti reciklaže).

Pravni okvir za razvoj socijalnog preduzetništva još uvek nije definisan, ali je na dobrom 
putu da bude. Da li će zakon/i koji se spremaju, unaprediti i pospešiti rad socijalnih preduze-
ća, ostaje da se vidi. U pogledu pokazatelja za zakonodavni okvir moglo bi da se kaže da su 
oni ispunjeni u sledećem obimu: još uvek nema strateških smernica za razvoj socijalnog pre-
duzetništva, doduše socijalno preduzetništvo jeste prepoznato u Strategiji razvoja povoljnog 
okruženja za rad OCD, koja nikada nije usvojena; postoje analize politika, nacrti zakona (uz 
učešće OCD i sa javnom raspravom) koji će dalje regulisati razvoj socijalnog preduzetništva; 
nacrt zakona o socijalnom preduzetništvu je po treći put u procesu izrade (doduše ponovo 
neadekvatan); zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invaliditetom je 
zakon koji ima članove u skladu sa visokim međunarodnim standardima socijalnog preduzet-
ništva i tretira preduzeća za zapošljavanje i rehabilitaciju kao socijalna preduzeća. Jasno je da 
se zakonodavni okvir može vrlo brzo drastično promeniti (i u jednom i u drugom pravcu) te 
da će civilno društvo i drugi akteri propitivati efikasnost zakonskog okvira putem rasprava i 
debata o politikama.

Mapiranjem socijalnih preduzeća u 2007 (Cvejić, S. 2008), identifikovano je preko hiljadu 
(1160) potencijalnih socijalnih preduzeća različitih tipova. Ovo mapiranje označava početnu 
tačku razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji. Mapiranje je pokazalo da je srpsko društvo u 
to vreme bilo u početnoj fazi razvoja socijalnog preduzetništva. U Srbiji se koncept socijalnog 
preduzetništva u narednih deset godina ubrzano razvijao. Taj napredak se ogleda:

 – u nastajanju novih socijalnih preduzeća i značajnom iskustvu i praksi postojećih socijal-
nih preduzeća,

 – u razvoju debate o politikama i razvoju zakonodavstva (još uvek ne sa previše uspeha ali 
je debata vrlo živa), 

 – u pogledu veće podrške različitih aktera, razvoja partnerstava socijalnih preduzeća i lo-
kalnih samouprava, kompanija, drugih socijalnih preduzeća, OCD,

 – u finansijskim podsticajima i programima kreiranim specifično za socijalna preduzeća,
 – u većem stepenu informisanosti građana i javnosti o socijalnom preduzetništvu.

Preporuke su takođe uobičajena praksa u studijama o socijalnom preduzetništvu (mogu se 
naći u Cvejić, 2008; Borzaga, 2008; Cvejić, 2011; Spear, 2012). Tako da će se ova analiza poza-
baviti najvažnijim preporukama prema faktorima razvoja socijalnog preduzetništva. Ipak pre 
toga treba naglasiti da je važno ravnomerno razvijanje svih komponenti (faktora) socijalnog 
preduzetništva kako ne bi došlo do disfunkcionalnog disbalansa razvoja u slučaju:

• prevelikog razvoja pojedinog faktora (recimo pojavljivanja mnogobrojnih finansijskih 
programa sa velikim sredstvima za socijalna preduzeća) ili 

• nedovoljno razvijenog određenog faktora (recimo nepostojanja finansijskih programa za 
socijalna preduzeća).
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Preporuke za aktere

1. Potrebni su programi podrške osnivanju i započinjanju biznisa za socijalna preduzeća, 
tj odgovarajuća finansijska sredstva (za start up), obuke za socijalno preduzetništvo, in-
kubatori za razvoj socijalnih preduzeća i druge vrste podrške (mentorska za vođenje 
biznisa, u opremi itd) potrebne novim socijalnim preduzećima.

2. Potrebni su programi podrške i za socijalna preduzeća koja već postoje i funkcionišu i 
to za:
• Unapređivanje sopstvenih kapaciteta (edukacije o poslovnim veštinama i znanjima);
• Unapređivanje položaja na tržištu (umrežavanje i povezivanje za zajednički nastup na 

tržištu);
• Prijavljivanje na tendere (savladanje znanja o javnim nabavkama i procedurama 

nabavki).
3. Država treba da pronađe institucionalne mehanizme za podršku i praćenje socijalnog 

preduzetništva i to:
• Kreiranjem strateškog okvira za razvoj socijalnog preduzetništva;
• Određivanjem državne institucije (to može da bude ministarstvo ali i Kancelarija za 

saradnju sa civilnim društvom ili neko drugo vladino telo) kojoj će biti u nadležnosti 
praćenje i razvoj socijalnog preduzetništva;

• Kreiranjem mehanizma koji će omogućiti saradnju i razmenu informacija između dr-
žavnih institucija ali i drugih aktera (na primer kroz Radnu grupu za socijalno predu-
zetništvo kao podgrupa Radne grupe za socijalno uključivanje);

• Kreiranjem lokalnih i/ili regionalnih institucija koje će na lokalnom i regionalnom ni-
vou pratiti i podržavati razvoj socijalnih preduzeća (ove institucije mogu da budu i 
postojeće kao što su Regionalne agencije za razvoj, Lokalni ekonomski saveti i druge).

4. Organizacije civilnog društva, pogotovo one koje pružaju socijalne usluge i koje rade sa 
ranjivim grupama, treba dalje podržati u njihovoj želji za osnivanjem ili transformacijom 
u socijalna preduzeća.

5. Takođe potrebno je dalje unapređivati saradnju socijalnih preduzeća i OCD kao prirodno 
najbližih partnera.

6. Dobre primere saradnje socijalnih preduzeća sa kompanijama treba prezentirati široj 
javnosti kako bi se takva saradnja replicirala.

7. Lokalne samouprave treba da pomognu razvoj socijalnog preduzetništva kroz ponudu po-
stojećih resursa (zemljište, imovina, građevinsko zemljište) koja socijalna preduzeća mogu 
da iskoriste i angažovanje socijalnih preduzeća kroz javne nabavke i na druge načine.

8. Potrebno je edukovati finansijske institucije o socijalnom preduzetništvu kako bi se veći 
broj njih uključio u podršku socijalnom preduzetništvu.

Preporuke za zakonodavni okvir

1. Pored strateškog okvira potrebno je dalje unapređenje zakonodavnog okvira kojim će se 
omogućiti razvoj socijalnog preduzetništva. Taj okvir je potrebno usaglasiti sa najboljim 
već prihvaćenim standardima socijalnog preduzetništva.

2. Pravovremeno usvajanje podsticajnih mera afirmativne akcije (kroz subvencije, poreske 
olakšice i/ili prednost u procesu javnih nabavki) kroz unapređenje zakonodavnog okvira
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3. Konstantno preispitivati politike koje regulišu i podržavaju socijalno preduzetništvo uz 
učešće svih aktera.

Preporuke za finansijske podsticaje za socijalno preduzetništvo

1. Finansijske institucije treba da kreiraju više finansijskih programa za socijalna preduzeća 
i da prilagode kriterijume kako bi ti programi bili dostupni za socijalna preduzeća.

2. Mikrofinansijske institucije (koje je potrebno regulisati i zakonodavnim okvirom) treba 
da se uključe u podršku socijalnom preduzetništvu.

3. Na nacionalnom i lokalnom nivou državne institucije treba da kreiraju javne fondove za 
podršku socijalnim preduzećima.

Preporuke za razvoj partnerstava u oblasti socijalnog preduzetništva:

1. Podržavati umrežavanje kako samih socijalnih preduzeća tako i socijalnih preduzeća sa 
drugim akterima.

2. Osnažiti mreže socijalnih preduzeća i OCD kako bi zagovarali za podsticajni okvir za ra-
zvoj socijalnog preduzetništva.

3. Promovisati javno privatno partnerstvo i kao model za razvoj socijalnog preduzetništva.
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preduzećima koju je realizovao Smart Kolektiv i Koalicija za razvoj socijalnog preduzetništva.
• Shrestha, M. (2013), Perspektive i faze razvoja socijalnog preduzetništva u Srbiji, Diplomski 

rad, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet.
• Spear, R. (2012), Boosting Social Entrepreneurship and Social Enterprise Creation in the Re-

public of Serbia, OECD/LEED.
• Stanković, N., Stančić, I. (2017), Investiranje u socijalna preduzeća u Srbiji,  

Smart kolektiv, Beograd
• UNDP, (2006) Role of Social Enterprises in Employment Generation in CEE and the CIS.
• The Institute for Social Entrepreneurs, (2008), Social Evolution of the social enterprise industry: A 

chronology of key events.
• Varga, E. (2017), Social Enterprise Ecosystems in Croatia and the Western Balkans, NESsT
• Velev, G. urednik (2011), Socijalno preduzetništvo: modeli, komparativna praksa i pravni okvir 

socijalnog preduzetništva u Srbiji, Grupa 484.





Ova publikacija je odštampana uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Za sadržaj ove 
publikacije su odgovorni isključivo autori publikacije i publikacija ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i Upravljačkog tela Programa.



Social Entrepreneurship Study
developed under the project
 “Social Entrepreneurship for Women in Rural Areas”

Miodrag Shrestha 
Zsuzsanna Kravalik 
Igor Kojčić 



Social Entrepreneurship Study
developed under the project “Social Entrepreneurship for Women in Rural Areas”

Authors

Miodrag Shrestha
Zsuzsanna Kravalik
Igor Kojčić

Editor

Miodrag Shrestha

Design and prepress

Milorad Vidović

Cover picture

Milan Milojić

Publisher

Centar za proizvodnju znanja I veština, Novi Sad
2019

Printed by

Planeta print

Copies
500

ISBN: 978-86-919459-5-4

This study on social entrepreneurship is developed within the project “Social Entrepreneurship 
for Women in Rural Areas”, co-financed through the Interreg-IPA Cross-border Cooperation 
Program Hungary-Serbia 2014-2020. The project is implemented by the City of Sombor in coop-
eration with the Centre for Social Work of the city of Sombor, the Know How Center and Halasi 
Média és Kultúra Nonprofit Kft.

City of Sombor, project leader, “Social Entrepreneurship for Women in Rural Areas”

Center for Social Work of Sombor, a partner on the project  
“Social Entrepreneurship for Women in Rural Areas”

NGO Know How Center, a partner on the project  
“Social Entrepreneurship for Women in Rural Areas”

Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft, a partner on the project “Social Entrepreneurship for 
Women in Rural Areas” 



Social Entrepreneurship Study

developed under the project
 “Social Entrepreneurship for  

Women in Rural Areas”

Miodrag Shrestha • Zsuzsanna Kravalik • Igor Kojčić 

Junе 2019



ABBREVIATIONS

CIRIEC International Center for Research and Information on the Public,  
Social and Cooperative Economy
 

CSR Corporate Social Responsibility
 

CSO / OCD Civil society organisation
 

EU European Union
 

GDP Gross domestic product
 

GIZ German Organization for International Cooperation
 

IDC Initiative for Development and Cooperation
 

KSH Hungarian Central Statistical Office
 

LLC / DOO / Kft Limited Liability Company
 

NFCSO / NÉBIH National Food Chain Safety Office
 

NGO Non-governmental organisation
 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
 

SBI Social Business Initiative
 

SIPRU Social Inclusion and Poverty Reduction Unit
 

SORS Statistical Office of the Republic of Serbia



CONTENT

1. Summary......................................................................................................................................... 111
2. Acknowledgments ......................................................................................................................... 120
3. Introduction .................................................................................................................................... 121
4. Methodology .................................................................................................................................. 123
5. Economy reviews ........................................................................................................................... 125

5.1. HUNGARY - Bács-Kiskun County ......................................................................................... 125
5.1.1. Background review ....................................................................................................... 125
5.1.2. Institutional and legal framework............................................................................... 129
5.1.3. Analysis of financial incentives and support mechanisms ...................................... 132
5.1.4. Analysis of the current situation within the sector ................................................... 134

5.2. Serbia – West Bačka district ................................................................................................. 143
5.2.1. Background review ....................................................................................................... 143
5.2.2. Institutional and legal framework............................................................................... 144
5.2.3. Analysis of financial incentives and support mechanisms ...................................... 151
5.2.4. Analysis of the current situation within the sector ................................................... 153

6. An analysis of the cultivation and exploitation of lavender ..................................................... 175
6.1 Lavender production, researched in Hungary .................................................................... 175

Growing lavender tricks and tips .......................................................................................... 175
Lavandula angustifolia and lavandula intermedia plants .................................................. 175
Hybrid Lavender Lavandula intermedia ............................................................................... 176
The environmental need of lavender ................................................................................... 177
Soil preparation ....................................................................................................................... 178
Nutrient supply ........................................................................................................................ 178
Propagation of lavender ......................................................................................................... 178
Lavender plantations in Hungary .......................................................................................... 186

6.2 Lavender production, researched in Serbia ....................................................................... 188
Origin ........................................................................................................................................ 188
Taxonomy................................................................................................................................. 188
Description of the plant .......................................................................................................... 188
Reproduction ........................................................................................................................... 189
Separation of the roots .......................................................................................................... 189
Conditions for cultivation and plant characteristics ........................................................... 189
Land .......................................................................................................................................... 190
Planting ..................................................................................................................................... 190
Fertilization .............................................................................................................................. 190
Irrigation ................................................................................................................................... 191
Control of weeds and insects ................................................................................................ 191
Organic farming ....................................................................................................................... 191
Harvest ..................................................................................................................................... 192
Products made from Lavender.............................................................................................. 193
Processing of lavender ........................................................................................................... 193
Drying of lavender ................................................................................................................... 193
Essential oils ............................................................................................................................. 194
The essential oil of lavender .................................................................................................. 195
Steam distillation ..................................................................................................................... 195
Essential oils content and lavender yield ............................................................................. 196
Projection of cost-effectiveness of lavender cultivation..................................................... 196

7. Comparative analysis .................................................................................................................... 199
8. Conclusions and recommendations............................................................................................ 201

8.1 Recommendations for the developmrnt of Social Entrepreneurship in Hungary ......... 201
8.2 Recommendations for the development of Social Entrepreneurship in Serbia ............ 204
References ..................................................................................................................................... 207





Social Entrepreneurship Study developed under the project
 “Social Entrepreneurship for Women in Rural Areas”

111

1. Summary

This study on social entrepreneurship is developed within the project “Social Entrepreneurship 
for Women in Rural Areas”, co-financed through the Interreg-IPA Cross-border Cooperation 
Program Hungary-Serbia 2014-2020. The project is implemented by the City of Sombor in coop-
eration with the Centre for Social Work of the city of Sombor, the Know How Center and Halasi 
Média és Kultúra Nonprofit Kft. The aim of study is to describe and analyse the social entre-
preneurship sector in Hungary and Serbia, present the research on Lavander production and 
processing and link it with the project intention to create social enterprise working in this area.

Several research techniques and methods were used in the realization of this study. Desk 
study included analyses of different researches, studies on social entrepreneurship from EU, 
Hungary, Western Balkans and Serbia as well as analysis of various strategic, legal and public 
documents at national, regional and local level. The EU perspective has been described and in-
fluences it has in the development of the social entrepreneurship in Hungary and lees in Serbia. 
Also in the part of the research dedicated to the situation in Serbia, analysis of main dimensions 
in the social entrepreneurship development was conducted. This analysis provided some con-
clusions on the level of development of social entrepreneurship in Serbia. Special attention has 
been given to the research related to the cultivation and production of lavender, as well as its 
exploitation and processing. In this case, a special questionnaire was developed, and lavender 
producers, agricultural experts and producers of other aromatic plant crops were interviewed 
in both Bács-Kiskun County and West Backa district. Also different examples of social enter-
prises are described as case studies, with several key dimensions outlined: description of their 
social business, social impact, strategic development plan, impact on employment etc.

Hungary

In recent years in Hungary due to the economic crisis certain societal challenges – pover-
ty and social exclusion, the ageing of the population, youth unemployment, discrimination 
against Roma and homelessness - have deteriorated. Therefore there is a space for the devel-
opment of social economy in Hungary. Societal innovation and social entrepreneurship have 
definitively an important complementary role to play in economy and society at large in tack-
ling these major societal challenges. Pursuing social goals in an entrepreneurial way, combin-
ing societal and economic progress, contribute to growing a “shared value” economy which 
contributes positively to society and its challenges.

Developing a ‘social economy’ has been also on the government’s agenda for recent years. 
Considerable funds – from the national budget and later from EU-cofinanced programmes – 
were allocated to support the establishment, investments and ongoing operations of social 
cooperatives. The majority of these cooperatives serve as employment vehicles for the work 
integration of the long-term unemployed - often Roma – which is a prime government priority. 
Experience so far shows that these organisations could typically not develop into viable busi-
nesses and cannot survive without further funding. 

Bács-Kiskun County
Bács-Kiskun County, with Kecskemét as the County head, was created in the 1950 with 

county establishment act. At present, with its area of 8,444 km², it is Hungary’ largest county 
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with a population of 513,687 in 2015. The population ratio in the county leads to a significantly 
lower population density than the national average (62 people/km²), which means that it is 
a rural area based on the OECD classification applied by the European Union. Bács-Kiskun 
County has been the country’s most important agricultural producer for many centuries. Even 
though industry has been growing, the agricultural character still dominates. Based on the 
census of May 31, 2014, the county farmed 676.4 thousand hectares of arable land, 72.4% of 
which was agricultural land (489.6 thousand hectares). The majority of the agricultural area 
(71.3%) is arable land, one fifth is grasses, four percent grape, two percent orchard, almost 
one and a half percent vegetable gardens. More than one fifth of the production area is forest.

At the end of 2015, 103,482 business organizations were registered, and their number in-
creased by 952 in one year. The majority of economic entities were enterprises (97,746), 5.2% 
of the registered companies dealt with agriculture and forestry. In terms of headcount, most 
businesses in Bács-Kiskun County are considered micro-enterprises with a workforce of less 
than 10 people. 88% of 1,123 agricultural enterprises registered in 2014 had fewer than 10 
registered workers, and 29% of them did not have any declared workforce.

EU perspective
EU perspective is very present in Hungary, as it has been member of EU for the past 15 years. 

Europe 2020 strategy (promoting Smart, Sustainable and Inclusive growth), Social Business Initia-
tive (launched in 2011 identified actions to make a real difference and improve the situation on 
the ground for social enterprises) and Start-up and scale-up initiative (launched in 2016 to sup-
port innovative entrepreneurs to become world leading companies) are some of the programs 
that enables knowledge and funds to the government, CSOs and social enterprises in Hungary.

Social enterprises in Hungary
Despite EU perspective, at present, Hungary lacks a legal definition or an exclusive legal 

form for social enterprises (the term ‘social enterprise’ does not appear in legal documents). 
Existing legislation and government policy is focusing on the role of organisations of a set of 
concrete legal form – i.e. (social) cooperatives and various types of non-profit organisations - in 
pursuing social goals in the economy. Public grant programmes offering support to organisa-
tions in the ‘social economy’ of course apply definitions and concrete criteria to determining 
eligible applicants. These criteria are based on EU definitions and linked to various existing 
Hungarian legal company and non-profit organisational forms, but they are not part of a more 
comprehensive national framework. Based on expert estimates (Fekete et al. 2014) using data 
published by Hungarian Central Statistical Office (KSH) on the number of registered entities by 
legal forms, it is estimated that there are circa 3,000 social enterprises fulfilling the criteria of 
EU operational definition.

The closely related concept of social cooperatives is legally recognised. According to Law No. 
X. of 2006 on cooperatives, social cooperatives aim to provide adequate work conditions and im-
prove the social circumstances of its socially disadvantaged members. Social cooperatives provid-
ing employment opportunities for the long-term unemployed or groups who are disadvantaged 
on the labour market are seen as an important vehicle of the government’s employment policy 
- but other forms of social entrepreneurship do not seem to appear on the political agenda. 

Social enterprises in Hungary rely on external – mostly public - financing (e.g. grants and 
subsidies). Cooperation taking also the form of mutual support between social enterprises 
exists, albeit to limited extent. Networking opportunities are provided by some regular confer-
ences gathering key stakeholders in the sector. There are also some sporadic initiatives of the 
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consultancy and financial industry (partly within their CSR activities) aiming at supporting of 
non-profit organisations, primarily through provision of free advisory time or limited financing. 

In 2016, there were 61,600 nonprofit organizations in Hungary, of which about 37,000 had 
an annual income of HUF 500,000. According to KSH data, in 2015, there were 9,716 founda-
tions, associations or non-profit companies with at least 500 thousand forints per year in-
come and 1 employee. Together, these organizations generated revenues of 1,184,190 million 
forints in 2015, employing 134,806 people, of which 95,458 were full-time employees. This 
9,716 organization is only 15.6 percent of all nonprofit organizations, but 76.7 percent of the 
nonprofit sector’s revenue is generated by these organizations and 94.9 percent of the sector’s 
employees belong to these organization. However, we do not know about how much of these 
organizations come from farming activities. 

In 2015, 2,681 registered cooperatives and 617 church organizations operated as social 
cooperatives, which form a smaller group of social enterprises. According to the National Asso-
ciation of Social Cooperatives, approx. half of social cooperatives are “sleeping organizations”, 
that is, they do not carry out activities; 800 co-operatives were operating from grant sources, 
and 300 of them were set up on a public employment basis (but their activities are not carried 
out within the framework of public works). Perhaps a third of them are engaged in food econo-
my, third in service, the rest are divided between tourism, industry, commerce and community 
activities. Their structure of activity is mostly diverse, typically offering activities that require 
continuous work and require lower entry costs. Approximately 10 per cent of them had pre-
viously local governments as members, which is mandatory for all organizations operating in 
the form of social cooperatives from 2017 (under Act X of 2006).

Within a recent study, researchers created a typology for social enterprises in Hungary. The 
types of social enterprises in Hungary are based on examining five main characteristics: 1) the legal 
form of the organization; 2) the dominant sectors and interests in creating the organization and 
the degree of hybridity; 3) the main social aims; 4) the main economic activities and 5) the scale 
and form of employment. The models presented are the different combinations of these charac-
teristics: work integration CSOs, public service provision social enterprises are organizations, local 
development community enterprises, solidarity economy initiatives, social start-up enterprises.

Serbia
Serbia after year 2000 entered in to economic recovery and transition through European 

integration process. Serbia had many improvements in recent years but these encouraging 
data mostly relate to the traditional economy, which, despite the reduction of general unem-
ployment, does not succeed in preventing vulnerable position of a large number of people on 
the labor market and in society. For several years, surveys have consistently shown that about 
25% of Serbia’s population is at risk of poverty. This percentage is comprised of different cate-
gories, which are significantly included in the work of social enterprises.

West Bačka district
The West Bačka District is one of seven administrative districts of the autonomous prov-

ince of Vojvodina in Serbia. It lies in the geographical region of Bačka. It has a population of 
188,087 inhabitants. The administrative seat of the district is the city of Sombor. West Bačka 
District area is 2,420 km², which is 11.25% of the territory of the AP Vojvodina and 2.74% of 
the territory of the Republic of Serbia. West Bačka District has: 1.290 small enterprises, up to 
50 employees, 78 medium enterprises, up to 250 employees and 21 large enterprises, over 
250 employees. According to the data of the Business Registers Agency, there are 1,389 active 
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companies (92 stock companies, 25 socially owned enterprises from the socialist period, 1,040 
Limited liability companies, 92 Public enterprises and 119 Cooperatives.

Social enterprises in Serbia
In Serbia, social entrepreneurship has been recognized as an important topic in the soci-

ety. The Government initiated for the third time the creation of the Law on Social Entrepre-
neurship, some local governments actively support social enterprises (providing them with 
space/facilities/land, financing their operating costs, buying their services and/or products). 
The greatest potential where local selfgovernments have the opportunity to cooperate with 
social enterprises is in the area of   social services provision. 

The first financial programs open (or created) for social enterprises appeared a couple of 
years ago. Support for the establishment and creation of social enterprises has existed as a 
possibility through various programs of different foundations and programs (it was usually 
within the framework of civil society support). The lack of financial support through financial 
institutions has been underlined for some years as probably the biggest obstacle to the fur-
ther development of social entrepreneurship.

In the second decade of the 20th century, several financial programs for social enterprises 
in Serbia appeared, among others: Social Enterprise Support Fund developed by Group 484 
and UniCredit Bank with the support of UniCredit Foundation during 2011/12; “Ideas for Bet-
ter Tomorrow” supported by the UniCredit Bank; during 2017, Erste Bank launched the “Step 
by Step” program in which banking services to social enterprises and CSOs were tailor-made; 
“Plantation for the Future” program launched in 2015 supports social enterprises in the area 
of agriculture; Social Impact Award started in 2015 in Serbia; the German Organization for In-
ternational Cooperation (GIZ) supported twenty social enterprises in 2018. 

Following factors were examined in the part of the study on social entrepreneurship in 
Serbia: actors of social entrepreneurship (primarily social enterprises, social and other coop-
eratives and social entrepreneurs, as well as civil society organizations, governments and state 
institutions, corporate sector, financial institutions); legislative framework (laws and other reg-
ulations, financial and other subsidies, tax relief, preferential position in public procurement, 
and so on); financial mechanisms, instruments, incentives for the development of social en-
trepreneurship (non-return grants, loans, financial investments, etc.); networking/partnership 
of different actors on various bases and at different levels (homogeneous, heterogeneous, 
horizontal, vertical, ad hoc, long-term, target or value oriented); capacities of social enterprises 
(capacity for management, innovative work, business skills and other knowledge and skills); 
developed awareness of social entrepreneurship among citizens (the best examples of social 
enterprises known to the public, citizens informed and educated about social entrepreneur-
ship, citizens are buying products and services and are becoming social responsible).

Following legal forms of social enterprise can be identified in Serbia and are elaborated in the 
study: citizens’ associations, cooperatives, enterprises for employment and professional rehabil-
itation of persons with disabilities, foundations.

Lavender production in Hungary
Lavender comes from South Europe, the most widely spread, cultivated, and used species 

are L. angustifolia and L. intermedia. The species are largely indigenous at different altitudes to 
the Mediterranean, so they require warm and light. Both species are long-lived and live for up 
to 20-30 years, usually in cultivation for 15-17 years. Based on their botanical characteristics, 
they belong to semi-shrubs. The parts of the plants which are older than 2 years old are woody.



Social Entrepreneurship Study developed under the project
 “Social Entrepreneurship for Women in Rural Areas”

115

In Hungary, cultivation of lavender on an industrial scale began in the 1920s in Tihany Pen-
insula Lavandula angustifolia is the most well-known lavender variety in Hungary, and it is 
called French lavender in Hungary. This species is more preferred, requires less space, gives 
less essential oil, but it has a finer flavor and better quality than the others. Lavender is not 
demanding for the soil, it grows everywhere except for sandy and wet areas. It is a drought and 
frost-tolerant plant. Lavender feels good almost everywhere, except areas with poor drainage, 
such as clay soils, since it does not tolerate well stagnant water. 

Lavender likes sunshine, so it is ideal for growing in open, sunny, southern lands, but it also 
feels quite good elsewhere too, given that it is not in the shade. The more sunlight is reached, 
the more and higher quality essential oil is produced in the plant.

While true lavender can be propagated with sowing and woody cuttings, hybrid lavender 
can only be propagated by cuttings. The hybrid lavender, lavandula intermedia, does not ripen 
seeds. Lavender bushes have to be pruned regularly from a very young age. 

Among lavender diseases various leaf blotches and white mold rot may occasionally cause 
problems but they are rarely required for chemical control. 

One of the most difficult questions is to judge when to harvest lavender, but there are some 
basic points to start with. The exact date cannot be given because if the spring was cooler, with 
little sunshine the “ripening” of the lavender would shift. In Hungary, in the case of lavender 
(lavandula angustifolia), flowering begins around the first week of June, and at the end of the 
month all the flowers are slowly opening and drying begins, which lasts for several weeks.

The date of harvest of lavender depends also on the lavender purpose. If you want to dry 
in a bouquet, you must cut the flowers when the first two flowers opened up – or max third of 
the flowers and the rest of the buds are still closed. If we harvest later, after drying, the flowers 
will fall in large quantities. If we harvest with most flowers been opened, then lavender can be 
used for food, drink or potpourri or to be used in a fragrant bag.

The essential oil content of the inflorescence is the highest at full bloom. The lavender inflo-
rescences are harvested in full bloom for essential oil. For the production of essential oil and 
flower drugs, only the inflorescence should be cut. 

Primary processing: When preparing a flower drug, the cut flowers should be dried imme-
diately. It is followed by crumbling and then cleaning the stem parts. When cooking essential 
oil, the cut flower must be steamed directly after cutting.

Yield: 3 to 6 kg/ha in the second year, 8 to 16 kg/ha in the third year, 15 to 20 kg/ha in the 
fourth, and 20 to 26 kg/ha in the following years. Crude flower yield, depending on the age of 
the plantation, can be 1.5-4 t/ha, and in the case of hybrid lavender it can be up to 6-7 t/ha.

The dry flower drug (Lavandulae flos) and lavender essential oil (Lavandulae aetheroleum) 
are official drugs in the European Pharmacopoeia. 

The smell of the flower drug is pleasant and distinctive. It may contain up to 5% of other 
parts of the plant. It may contain up to 10% of gray flowers. The amount of foreign plant parts 
is up to 1%. It must contain at least 1.5 ml of essential oil per 1000 g of drug. The essential oil 
of lavender is yellow or yellowish green with a pleasant, lavender-like smell.

In order to responsibly start lavender field cultivation in large scale, one must first thor-
oughly examine use of the lavender, potential of sell and then accordingly choose the specific 
type of lavender. One must find the market for the cultivated lavender. It will be also notable 
to prepare detailed business plan. Even before planting the first bush, one must know exactly 
what end product to sell and to whom and what is the demand for it. Most entrepreneurs draw 
public attention for their lavender products through tourism programs and events. 

About 10.000 seedlings can be planted per 1 hectare. The price of 1 seedling in Hungary 
is about 250-300 Ft, but in large quantities it is possible to bargain for about 150-180 Ft. That 
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means, creating 1 ha of lavender costs about 1.5 million forints. It is to be expected that in the 
first 3 years there will be no meaningful yield. After that, for about 25-30 years, the lavender 
will produce a continuous harvest with minimal spending and operating costs.

Which type of lavender to choose? This is a very important decision. The cosmetics industry 
accepts only the French, short stemmed lavender. The long-stemmed/English/hybrid lavender 
is what people know and accept as lavender. Interestingly, in Provance, in the “home” of laven-
der 80% of lavender fields are made of this hybrid type. This lavender also contains camphor, 
and the camphor gives the typical “smell of lavender” known to the public. If the lavender field 
is touristic atraction, then it is advisable to have this long-stemmed hybrid lavender.

Cosmetic companies and essential oil traders offer lavender with wholesale price of about 
45,000 HUF/kg. Small quantities (10 ml bottles) can be sold for up to 100,000 Ft/kg. For the sell 
of small quantities, locally, the cooperative needs capacity, time and labor force so the produc-
er might focus on just wholesale.

1 hectare of lavender gives 5-5.5 tons of green weight lavender. The French lavender oil 
contains 1-1.5% oil and English lavender contains 3-5% essential oil. This means that 1 ha of 
French lavender provides approx. 50 kg of lavender oil, while other sources provide only 20-25 
liters of lavender oil/hectare. Selling this crop to cosmetic company would provide around $ 
250,000 / hectare from the plantation.

From the hybrid/English lavender, the field would produce about 150 kg of oil, i.e. 1 ha (fully 
grown) English lavender could generate approx 6 million forints total sales.

Other products that can be produces from Lavender: Lavender Mace, Lavender scented 
pillows, Lavender honey, Jams flavored with lavender, Lavender syrup, Lavender Soap.

Lavender production in Serbia
Best conditions for growing lavender in Serbia are the following: moderate temperature; 

high intensity of light; low humidity.
It is important to note that young plants are extremely sensitive to intense sunlight. That’s why 

the seedlings that are at least a year old are used in planting. Older plants grow well under strong 
insolation, so it is desirable that the lavender is planted on slight slopes facing south or southwest.

Slightly sloping terrains also favor lavender for easier drainage. The lavender roots are extreme-
ly sensitive to water retention. The planting of lavender is done while the plant itself is inactive, 
which means from October to March. The true lavender is planted in the lines that are laid out in 
the north-south direction, with a spacing of 150 cm between them and 40 cm between the plants 
in a row. With such a layout on one hectare, about 16,700 seedlings per hectare can be planted. As 
for the hybrid lavender, it should be planted with a spacing of between 180-200 cm and 50-60 cm 
spacing between plants in line, so that between 9 200 and 10,000 seedlings can fit in one hectare. 
Lavender also works well on lands that would be considered poor for growing other cultures. It 
should be borne in mind that excessive addition of nitrogen can actually damage the plant and 
make it unhealthy, affect the poor quality of the oil obtained, and will stimulate weed growth.

During the first two years of breeding lavender, it is recommended to irrigate lavender until 
the plants are formed. Later on, the lavender should only be irrigated in key stages of develop-
ment. However, the plants should be irrigated carefully since the excessive soil moisture can 
lead to plant diseases (primarily of the roots). The drop by drop system of irrigation is recom-
mended in order to avoid excessive water saturation, in addition to the fact that it slows down 
the progress of the weeds.

Since the lavender is sensitive to herbicides, especially on slowly soluble herbicides, it is 
recommended that the control of the weeds is carried out in some other way. Mulching is one 
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of the ways to successfully control weed growth, and a mulch foil can be used. Experience of 
lavender growers in Serbia is divided. While some recommend this type of weeds control be-
cause of significantly easier maintenance of the plant, others consider that placing a mulch foil 
can lead to the disturbance of the water-air regime of the soil in the direct surroundings of the 
plant and recommend mechanical control of weeds by digging around the plants in a row. In 
the end, the producers agree on one thing - for the time being, lavender is far less demanding, 
in terms of planting, from the other more widespread plant crops.

Given the fact that lavender is a very durable plant, resistant to many pests, organic pro-
duction is not a big challenge and can provide oil of better quality. The demand for this organic 
lavender oil will be and even now is higher than for the non-organic. In this regard, organic 
lavender cultivation is certainly a recommendation.

Two main products derived from lavender are lavender flowers (fresh and dried) and laven-
der essential oil, obtained by distillation of fresh flowers. It is also possible to extract lavender 
with various natural solvents, which practically means “extraction” of the desired elements of 
lavender into a liquid solvent, which will take on certain desirable features of lavender and 
thus have its different use value. It is important to note that the secondary or indirect products 
of cultivation and processing of lavender are not economically negligible.

The process of producing essential oils involves the distillation of the green mass rich in 
lavender flowers, after which the “waste” matter of the remaining green mass can serve as a 
raw material for the compost production, but it can also be made into pellets after a certain 
technological process. Studies show that in terms of calorific value, 1.1 tons of pellets obtained 
from green mass can substitute 1 ton of brown coal.

The technological processes used in lavender processing are drying, chopping or grinding, 
steam distillation and extraction with various solvents. Drying represents a way of preserving 
the fresh plants, whereas the product can have immediate usage as a final product or it can 
be used for further processing. By cutting or grinding of lavender, we get products that can be 
used in the production of teas, tea blends, and other products. Steam distillation produces es-
sential oils, while extraction can produce different liquids that have certain properties of fresh 
lavender, and consequently have different usage.

Specially designed distillers consisting of three basic parts: boiler, condenser, and separa-
tor are used for this process. After the distillation, it is necessary for the oil and aromatic water 
to be properly stored. It is ideal to pour in dark, glass bottles that fill up to the very top to keep 
as little air as possible in bottles because oxygen leads to oxidation of the oil that negatively 
affects the quality. Quality can be adversely affected by light and heat, so it is desirable that 
bottles are kept in a dark and cool place.

For the cultivation about 1 hectare of true lavender about 16,700 seedlings are needed, 
while about 9,500 seedlings are needed for the plantation of hybrid lavender, of course de-
pending on the density and the planting layout. The price of biannual seedlings of True Laven-
der ranges between 0.7 to 0.8 euro cents, while the price of biannual Hybrid Lavender seed-
lings ranges between 0.35 and 0.40 euro cents.

* Projection of costs for buying seedlings for 1-hectare plantation of lavender:

TRUE LAVENDER (Lavandula angustifolia) HYBRID LAVENDER (Lavandula x intermedia)

QUANTITY: 
(piece)

VALUE: (euro/
piece) TOTAL: (euro) QUANTITY: 

(piece)
VALUE: (euro/

piece) TOTAL: (euro)

16,700.00 0.8 13,360.00 9,500.00 0.4 3,800.00
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In the full yield period, the projection is that the lavender plant can give a yield of 1kg (True 
Lavender) to 1.5kg (Hybrid Lavender) of useful plant mass, or more precisely the flower, a part 
of the plant that is suitable for further exploitation. When it comes to the True Lavender, which 
grows smaller, so the yield of green mass is also smaller, with 1 hectare of True Lavender the 
expected yield is about 16 tons of useful green mass – flowers, while with 1 hectare of Hybrid 
Lavender expected yield is about 14 tons of flowers. Bearing in mind that the lavender plant 
contains about 90% of water and that the required moist of the dried flower is up to 8%, this 
means that for 1 kg of dried lavender flowers it takes up to 12 kg of fresh flowers.

** Projection of revenue from 1 hectare of lavender plantation if a dried flower placed on the market is 
obtained by drying the whole yield of 1 hectare of lavender:

TRUE LAVENDER (Lavandula angustifolia) HYBRID LAVENDER (Lavandula x intermedia)

QUANTITY: (kg) VALUE: 
(euro / kg 
of dried 
flower)

TOTAL: 
(euro)

QUANTITY: (kg) VALUE: 
(euro / kg 
of dried 
flower)

TOTAL: 
(euro)Fresh 

flower: 
(kg)

Dried 
flower: 

(kg)

Fresh 
flower: 

(kg)

Dried 
flower: 

(kg)

16,000.00 1,300.00 7.00 9,100.00 14,000.00 1,150.00 6 6,900.00

*** Projection of revenue from market placement of the essential oil obtained by steam distillation from 
the entire yield of 1 hectare of lavender plantation:

TRUE LAVENDER (Lavandula angustifolia) HYBRID LAVENDER (Lavandula x intermedia)

QUANTITY: (kg) VALUE: 
(euro 
/ kg of 

essential 
oil)

TOTAL: 
(euro)

QUANTITY: (kg) VALUE: 
(euro 
/ kg of 

essential 
oil)

TOTAL: 
(euro)Fresh 

flower: 
(kg)

Essential 
oil: (kg)

Fresh 
flower: 

(kg)
Essential 
oil: (kg)

16,000.00 160.00 150.00 24,000.00 14,000.00 420.00 42.00 17,640.00

The government of the Republic of Serbia provides incentives for plant production, but also 
for the procurement of equipment and machines for the processing of agricultural products, 
which can significantly help in the planning of the investment process.

Comparative analysis
A brief comparative analysis of several features between Serbia and Hungary is provided in 

the section on comparative analysis. There are many differences in Hungary and Serbia and 
even more between two neighboring regions of Bács-Kiskun County and West Backa district. 

Hungary is already for 15 years part of the European Union, using EU structural funds to 
address among other issues social entrepreneurship while Serbia is still struggling to align 
with the acqui communautaire and uses Preaccession funds which are significantly smaller and 
rarely includes social enterprises. 

When comparing agriculture Hungary and Serbia have similar procentage of the agricultur-
al land (Serbia 57.9%, Hungary 58.9%) but arable land Hungary has 48.5% comparing to 37.7 in 
Serbia and almost double irrigated land (1,721km² comparing to 950km²).

It is more difficult to compare two neighboring regions Bacs-Kiskun county and West Backa 
District. Namely Bacs-Kiskun is almost four times bigger and more then twice populated then 
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West Backa District. This is reflected accordingly in the number of active companies and num-
ber of employees in agriculture.

In terms of social entrepreneurship, there are similar features in Hungary and Serbia in 
relation to the: legal status, main actors of social entrepreneurship (CSOs), existence of gov-
ernment programme for social enterprises, low level of awareness and understanding of the 
concept of ‘social enterprise’ in both countries, low viability and visibility of business models of 
existing social enterprises;

The two countries differ mostly in: access to financies for social enterprises, number of social 
enterprises, local government’s role in the social entrepreneurship. Level of development of 
social entrepreneurship in the Bacs-Kiskun county is much higher than in West Backa District.

Conclusions and recommendations
Study in its final chapter provides recommendations for various actors and various instanc-

es. The research focuses on social enterprises operating in the field of agriculture, whose en-
trepreneurial activities bring tangible results. As a result of the research, the following recom-
mendations were made for both countries and regions:

 – Support programs are needed for social enterprises that already exist and function for:
• Improvement of own capacities (education on business skills and knowledge)
• Improving market position (networking and connectivity for joint market entry)
• Improving knowledge on attracting finances/capital/investments (including public 

procurement).
 – Support to the social enterprises is needed in all of their stages of development from 

the start up phase to incubation and scale up phase.
 – For the development of social entrepreneurship, it is essential to create an institutional 

and regulatory framework based on good and successful practices.
 – It would be good to develop a national/regional social enterprise development strategy 

by the social enterprises’ community supported by authorities.
 – Establish a monitoring system for the identification of results and impacts, for the mea-

surement of the short, medium and long-term social and economic returns of invest-
ments in social enterprises.

 – All financial instruments should be supported and developed including venture capital 
funds, microcredit, Community funding (crowdfunding) at all stages of the development 
of social enterprises, using socially sensitive investors (eg individuals, foundations) to 
raise socio-economic returns, in order to strengthen social enterprises.

 – CSOs, especially those providing social services and working with vulnerable groups, 
should be further supported in their desire to establish or transform into social enterprises.

 – It is necessary to educate financial institutions on social entrepreneurship in order to 
include a greater number of them in support of social entrepreneurship.

 – Financial institutions need to create more financial programs for social enterprises and 
adjust the criteria so that these programs are available for social enterprises.

 – Encourage cooperation/networking both between social enterprises and social enter-
prises with other actors. 

 – Empower networks of social enterprises and CSOs to advocate for an enabling environ-
ment and framework for the development of social entrepreneurship
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3. Introduction

This study on social entrepreneurship is developed within the project “Social Entrepreneurship 
for Women in Rural Areas”, which is co-financed through the Interreg-IPA Cross-border Coop-
eration Program Hungary-Serbia 2014-2020. The project is implemented by the City of Sombor 
in cooperation with the Centre for Social Work of the city of Sombor, the Know How Center and 
Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. The aim of the project is to improve the quality of life 
in the border region of the Republic of Hungary and the Republic of Serbia and to strengthen 
the economic exchange as well as create an environment that contributes to the harmonized 
development of the region through the sustainable use of natural resources and the develop-
ment of social entrepreneurship. Through the project a women in rural areas’ cluster based on 
social entrepreneurship will be established using innovative models and knowledge transfer.

This study was designed to shed a light on   social entrepreneurship in Serbia and Hungary 
in order to contribute to the realization of the project and support the establishment of a so-
cial enterprise that would engage women from rural areas in the municipality of Sombor. The 
study consists of analyzing the legal, institutional framework, the state of social entrepreneur-
ship both in Serbia and Hungary with concrete case studies of social enterprises that can be 
exemplary for a newly established social enterprise. One part of the study also refers to the 
analysis of the production of lavender, the description of production, and the projection of the 
development of such a business.

The authors of the study were engaged by the civil society organisation, Initiative for De-
velopment and Cooperation (IDC), whose rich experience in the development of social en-
trepreneurship was also used in the preparation of the study. IDC is one of the pioneers in 
the field of social entrepreneurship in Serbia, with several social enterprises that are founded 
with different social goals and impacts. Especially the example of the social enterprise Agro 
Iris, whose founder is IDC, was analyzed in order to use good experiences as well as lessons 
learned that would help overcome various problems in the way of founding and developing a 
social enterprise.

Research team consists of Igor Kojčić, the author of the research on Lavender production 
and processing in Serbia (section 6.2), Ferenc Szibor, who collected data in Hungary (Bács-Ki-
skun County), Zsuzsanna Kravalik, who is the author of the all sections related to the Hungary 
and Miodrag Shrestha who is the author of the sections related to Serbia and editor. Sections 
related to comparison and conclusions are joint effort of the whole research team.

The authors of the study are solely responsible for the data and conclusions made in the study. 
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4. Methodology

Several research techniques and methods were used in the realization of this study. The study 
it self is quite complex. The authors wanted to outline the situation with social entreprepneur-
ship in both countries and regions in question. The focus of the study was regional and cross 
border between two regions in Hungary and Serbia, but scope is much wider and includes 
origin of social enteprises, historical and EU perspective on social entrepreneurship and much 
more. Desk study included analyses of different researches, studies on social entrepreneur-
ship from EU, Hungary, Western Balkans and Serbia. 

The study encompassed the analysis of various strategic, legal and public documents at 
national, regional and local level. The analysis also took in to the consideration many previ-
ous studies on social entrepreneurship, also the development of social entrepreneurship in 
Hungary and Serbia, using national and international data and studies. Within the Hungary 
research, the overall EU perspective has been described and influences it has in the develop-
ment of the social entrepreneurship in Hungary. 

Examples of social enterprises are described as case studies, most of the social enterprises 
listed are visited and interviewed (social entrepreneurs, workers, beneficiaries) with structured 
questionnaires, but many of social enterprises have been followed for many years through 
different national projects. Case studies were made concise with several key dimensions out-
lined: description of their social business, social impact, strategic development plan, impact on 
employment etc.

The authors have tried to compare the situation of social entrepreneurship between the 
two countries and regions, to find similarities and differencies as well as specifities. Also the re-
searches conducted should have been beneficial to the project results so the legal forms were 
explored and described as well as the conditions in which different legal forms do function 
in practice. Many of the examples provided were related to the agriculture and main content 
of the project empowering women and establishing a social enterprise (as cooperative or in 
other legal form).

Also in the part of the research dedicated to the situation in Serbia, analysis of main di-
mensions in the social entrepreneurship development was conducted. This analysis provided 
some conclusions on the level of development of social entrepreneurship in Serbia.

Special attention has been given to the research related to the cultivation and production 
of lavender, as well as its exploitation and processing. In this case, a special questionnaire 
was developed, and lavender producers, agricultural experts and producers of other aromatic 
plant crops were interviewed in both Bács-Kiskun County and West Backa district. 

Of course, in the development of the study, the members of the project team, as well as 
representatives of local institutions and organizations in both regions where the project is im-
plemented, were involved and their assistance was beneficial.
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Association of Women from the village of Temstanka Pirot (taken from Bobić, 2016:59)

Biba, Dušica, Vesna, Dragica, Tanja, Snežana, Ljubinka, Ivana and Nataša founded the Association 
of Women from the Village in 2011. Temstanka are women from the village of Temska, near Pirot, 
who returned to the village after they were left unemployed in the industry, mostly in the textile 
factory “Prvi maj”. They have between 30 and 60 years and their desire was to earn something 
by doing the best they know and love most: preparing delicious dishes from the rich and diverse 
old-fashioned tradition, which slowly fall into oblivion. In the kitchen, these women who enjoy so-
cializing use only the foods they have produced themselves, and on their menu there are as many 
as 150 meatless recipes, as well as nine kinds of stuffed cabbage (traditional dish).

After just five years they became famous and recognized beyond the borders of the Pirot district. 
They often participate in gastronomic festivals throughout Serbia where their culinary creations 
are rewarded and praised by experts, as much as visitors. They established the Festival of Old-
Planed Meals in Temska, which has been recording more and more visitors from year to year, 
contributing to the variety of tourist offer of the Pirot region.

They have the cooperation and support of the Tourist Organization and the Municipality of Pirot, 
Tigar Factory and many local organizations and individuals. Their kitchen is in the Temska commu-
nity center. They were equipped thanks to the national “Start Up for Your Business” programme 
in cooperation with local self-government.
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5. Economy reviews 

5.1. Hungary - Bács-Kiskun County

5.1.1. Background review

Hungary

In recent years in Hungary due to the economic crisis certain societal challenges – pover-
ty and social exclusion, the ageing of the population, youth unemployment, discrimination 
against Roma and homelessness - have deteriorated. Some percentages demonstrate the im-
portance of these societal challenges: a) 32.4% of the Hungarian population (40.9% of the 
children) lives at risk of poverty or social exclusion. b) Between 2007 and 2050, the age-related 
public expenditure will increase by 4.1% of the GDP. c) Unemployment disproportionally af-
fects Hungarian youth; their unemployment rate in 2013 was 30.5%. 

Thus, there is ample scope for work for social economy in Hungary. Societal innovation 
and social entrepreneurship have definitively an important complementary role to play in our 
economy and society at large in tackling these major societal challenges. Pursuing social goals 
in an entrepreneurial way, combining societal and economic progress, contribute to growing a 
“shared value” economy which contributes positively to society and its challenges.

Developing a ‘social economy’ has been also on the government’s agenda for recent years. 
Considerable funds – from the national budget and later from EU-cofinanced programmes – were 
allocated to support the establishment, investments and ongoing operations of social coopera-
tives. The majority of these cooperatives serve as employment vehicles for the work integration 
of the long-term unemployed - often Roma – which is a prime government priority. Experience so 
far shows that these organisations could typically not develop into viable businesses and cannot 
survive without further funding. Although recent times saw new types of more ‘business-like’ so-
cial enterprises emerge this is still a rather slow process to date (Fekete, 2014:2).

Bács-Kiskun County

Bács-Kiskun County, with Kecskemét as the County head, was created in the 1950 with 
county establishment act. At present, with its area of 8,444 km², it is Hungary’ largest county 
with a population of 513,687 in 2015. The population ratio in the county leads to a significantly 
lower population density than the national average (62 people/km²), which means that it is a 
rural area based on the OECD classification applied by the European Union. The population 
lives in 119 settlements of the county, of which 22 have urban status, one of them has a coun-
ty-status city. Matching the current urbanization trends in Central Europe, more than two-
thirds of the populations are urban residents. The characteristic settlement type of the county 
(rare in Europe) is the “tanya”, association of isolated homesteads spread in a large area. From 
the 280 settlement of this type in Hungary, 62 can be found in Bács-Kiskun County, further 
strengthening the rural character of the region.

Bács-Kiskun County is located in the middle of the Carpathian Basin. Due to its central geo-
graphical position, the county’s area had a transit role for centuries. The major traffic routes 
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(road, rail, water) in the area have been long established important cross-roads between 
Transdanubia and Tiszántúl, towards the capital and the more developed western regions, 
and to the cities of the Balkan beyond the southern border. In the county, there are several 
North-South axes of European importance (Helsinki Corridor, Trans-European Transport Net-
work TEN-T) and East-West network element.

The county is located on the Great Hungarian Plain, in the plains of the Danube–Tisza In-
terfluve. The whole area of the county is flat, but the surface is somewhat more varied than in 
other parts of the Great Plains. In the county, there are essentially three distinct natural geo-
graphic midlands: the Danube plain, the Danube-Tisza plain and the Bácska plain.

The climate is continental, the Danube-Tisza Interfluve is one of the country’s areas getting 
the most sunshine, with an annual number of sunshine hours exceeding 2000 hours. High 
sunny hours, with a yearly average temperature of 10-10.5°C, provides ideal conditions, even 
compared to Europe, for a number of agricultural sectors and the exploitation of solar energy 
(the solar potential in the county reaches 1400-1500 kWh/m²/year).

In contrast, the precipitation conditions are not very favorable; in the majority of the county 
the precipitation is only 500-550 mm a year, in addition, the temporal and spatial distribution 
of precipitation is rather uneven. The increasing frequency of drought, aridification, extreme 
weather phenomena, disruption of the hydrological balance of the area and the unforeseen 
consequences of the changes are a major burden for the communities living there.

Part of Bács-Kiskun County lies in the area of the environmentally sensitive and increasingly 
vulnerable Danube-Tisza Interfluve Sand Ridge. The characteristic problem of the Sand Ridge 
is the aridification that has been going on for decades: the ground water level descends and 
surface waters disappear.

Demography-employment 

In 2015, the county’s population exceeded half a million, 513,687 people, of which 43,067 
were in Kiskunhalas district. The population of Bács-Kiskun County, in line with the processes 
typical of the country as a whole, shows a steady decline over the last decade. 

This downward trend - apart from the Kecskemét district, which has grown every year of 
the decade - is a process characteristic for every district. Out of the districts, the population of 
the Kecskemét district (which includes the county seat) is extremely high compared to those 
living in other districts, with almost 160,000 people in 2014. 30.5% of the county’s population 
lives in this area, more than twice the population of the second-highest populated city, Baja.

After the change of regime, the proportion of agricultural workers in Hungary has de-
creased significantly, and by today the service sector has developed a leading position in the 
employment structure. Despite the strong agricultural character, the majority of the workforce 
had to leave agriculture. As a consequence, the share of agricultural workers fell from 40.8% in 
1980 to 5.4% in 2010 and then to 5.3% in 2014.

In Bács-Kiskun County, like in most developed countries, most employees work in the ser-
vice sector. Employees in industry account for one third of employees (31.9%). In the smallest 
proportion (9.49%), there are those employed in agriculture, however this percentage is still 
twice as high as the national average (4.83%).

Agricultural economy

The Southern Great Plain region, including Bács-Kiskun County, performs under 75% of the 
EU average GDP, and is therefore considered an underdeveloped region in the 2014-2020 

The number of employees in Bács-Kiskun County 
has increased between 2010 and 2015. The rate 
of annual growth was 0.3% for the year 2011 and 
4.2% for 2015. In 2015, the number of employed 
was 215.2 thousand, 1.8% higher (22.7 thousand) 
than in 2010. While the number of unemployed 
people fluctuated in each year, in 2015 their num-
ber was 18.3 thousand, 17.6% less than in 2010. As 
a result of the processes, the number of economi-
cally active people is increasing and more and more 
of the inactive are entering the labor market.
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budget period. Based on the gross domestic product per capita, Bács-Kiskun County is located 
in the middle of all counties, precedes only the Békés County in the South Great Plain region. 
County GDP accounts for 3.4-3.9% of the country’s GDP. The increase of gross domestic prod-
uct per capita is approx. 10-11% between 2010 and 2014. The amount of gross domestic prod-
uct per capita did not reach two thirds of the national average in 2010, but in 2014 it ap-
proached three quarters already. Based on GDP per capita, the county of Bács-Kiskun moved 
forward in the order of the counties, from 14th in 2010, to 9th in 2014.

Bács-Kiskun County has been the country’s most important agricultural producer for many 
centuries. In historical times, the emphasis of production has been constantly changing (from 
animal farming, through gardens and vineyards to arable crops), but it is still important today. 

In Bács-Kiskun County, due to its geographical location - besides industrial development 
– the agricultural character still dominates. Based on the census of May 31, 2014, the county 
farmed 676.4 thousand hectares of arable land, 72.4% of which was agricultural land (489.6 
thousand hectares). The majority of the agricultural area (71.3%) is arable land, one fifth is 
grasses, four percent grape, two percent orchard, almost one and a half percent vegetable 
gardens. More than one fifth of the production area is forest.

In Bács-Kiskun County, industrial renewal takes place in a regional economic environment 
where strong agricultural traditions and a high level of agricultural specialization remain an 
important element of the economy.

In addition to the vehicle industry, which is 
leading the industrial renewal in the county, 
important complementary sectors are also 
present. Among them, the manufacturing 
capacities of the food industry product lines 
are particularly important, as well as the geo-
graphically accessible and availabile services.

Most of the added value in Bács-Kiskun 
County was created by industry (compared to 
one quarter in 2011, nearly one third in 2013, 
from processing industry) and 10-12% by ag-
riculture, wildlife, forest and fish farming.

Although Bács-Kiskun County has been one of the country’s most important agricultural 
producer, for many centuries, two problems can be identified in relation to the production 
areas: 1) unstable land use that is sensitive to natural, economic and social factors, and 2) 
quick expansion of industrial land occupation stretching over vast land that could be used for 
agriculture.

Crop production

In Bács-Kiskun County, crop production plays a decisive role among the agricultural sec-
tors. In 2014, 1.219 thousand tons of cereals were produced in the county, most of the cereals 
were maize (54%) and wheat (30%) and barley (10%). Compared to 2010, the yield of cereals 
increased by 22.7%, including wheat and maize by three-tenths and one-tenth for the barley. 
Among all the arable crops, farmers produced more from the peas (1.4 times), potatoes (four 
fifths) and sugar beet (57%). On the other hand, the yield of spring barley (half) and silage 
maize (two-fifths) fell. With the exception of autumn barley and wheat, the yield of cereals in 
the county did not improve in 2015, and the national average was not reached.
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In Bács-Kiskun County, grape and fruit cultivation is still important because of the soil condi-
tions, the favorable climate and the production traditions defined by the soil. The area of vine-
yards in Bács-Kiskun County decreased by four and a half percent between 2010 and 2014, 
however, two-thirds of the farmers harvested more grapes. The area of vineyards exceeded 
21,000 hectares in 2014 and the yield was 136.4 thousand tons. The average yield in 2014 is 
7,630 kg/ha, compared to 4,100 kg/ha in 2010.

Csengersima new chance social cooperative, Csengersima

Host Name: KOS Designer and Manufacturer Bt., website: www.simanjo.hu 

The Csengersima New Chance Social Cooperative was established to provide its members with 
perspective and permanent job opportunities. Our members are disadvantaged people who 
work with enthusiasm and plan, develop together new cooperative products.

“Our goal is to provide our members with useful and quality work, which is extremely important 
for self-esteem and living standards. The excellent quality of our products and the workforce for 
the surrounding businesses is a great opportunity for our cooperative to flourish and develop a 
positive future for the community.”

Business results to be achieved: The food processing manufactory operated by the cooperative is 
based on the utilization of local natural resources, based on the local work culture and traditions, 
and it enhances this knowledge.

The Csengersima jam, which is called “Simply good (Simán jó)!” is made from high quality Szatmár 
apples and plums without artificial ingredients based on old family recipes. Later, we would like 
to expand our products with orchard fruits, like blackberries and strawberries, and cornel and 
blackthorn from the woods in the area.

Our products are characterized by high fruit content: 100% for plums, 90% for apples and 60-80% 
for other fruits.

We are proud to be able to meet the demands of the private sector by revitalizing and represent-
ing the traditions of the settlement.

Our strategic goals for the next 3 years

We would like to build a nationwide BRAND consisting of a wide range of local handicraft and pro-
cessed, unprocessed food products. Introducing and spreading our “Simánjó” brand to quality, 
high added value products.

Csengersima
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In the fruit sector, apples were replaced by sour cherries, plums and apricots. Behind this re-
arrangement is the decline in large-scale fruit production and the continuing difficulties in selling. 
Fruit production dropped significantly in the county, with 37.1% less fruit in 2014 than in 2010.

Before the change of regime, Bács-Kiskun County was the largest animal breeding county 
in the country. There was a shift in the poultry versus cattle ratio. Compared to 1 December 
2014, on the same day of 2010, the geese dropped to two fifths, turkeys with 35% and ducks 
with 31.2%. However, cattle increased with 12.2%, pigs with 5.7% and cows with 2.7%.

Main features of economic organizations

The number of registered organizations in the county increased yearly till 2012, although at 
a decreasing rate. In 2014 it decreased by 0.7% compared to the previous year. 

At the end of 2015, 103,482 business organizations were registered, and their number in-
creased by 952 in one year. The majority of economic entities were enterprises (97,746), within 
which the number of self-employed persons increased slightly (by 2%), while the number of cor-
porate companies decreased by 3.1% compared to the same period of the previous year. 71% 
of 20,870 corporate companies are Ltds, while a quarter of them were limited partnerships. 
88% of enterprises had fewer than 10 employees, while companies with 250 or more employ-
ees were 35 in the county. Less than 9% of businesses are registered in the Kiskunhalas district.

Only 5.2% of the registered companies dealt with agriculture and forestry. In terms of head-
count, most businesses in Bács-Kiskun County are considered micro-enterprises with a work-
force of less than 10 people. 88% of 1123 agricultural enterprises registered in 2014 had fewer 
than 10 registered workers, and 29% of them did not have any declared workforce.

The county’s agricultural population, ie the number of people who earn some income from 
agriculture (from small farmers to family farms) using the registration and support databases 
of, was estimated at 30,000-35,000 in 2010. Of these, 2,000 to 3,000 people and their families 
(about 6,000 to 9,000 people) have a livelihood that was specifically provided from agricultural 
production. The other 30,000-32,000 people and their families (about 90,000-100,000 people) 
were backyard producers and worked part-time in agriculture, and thus made auxiliary in-
come. This partly overlaps with the group of 8,000 employees (20,000-24,000 with family). On 
this basis, the total number of agricultural workers (together with the family) was estimated at 
120,000 to 140,000 in 2010, representing 22-26% of the county’s population.

Examining the number of small producers, in 2014 there were 8,907 small producers in 
Bács-Kiskun County, of which 612 were active in the Kiskunhalas district.

5.1.2. Institutional and legal framework

EU perspective

The Europe 2020 strategy has set its goals along three lines: 
• Smart growth: building an economy based on knowledge and innovation. 
• Sustainable growth: a resource-efficient, greener and more competitive economy. 
• Inclusive growth: encouraging the creation of an economy characterized by high em-

ployment and social and territorial cohesion. 
One of the priorities of the EU 2020 strategy is to raise the employment rate of the population 

aged 20-64 to 75 percent, including through increased employment of young, older, or low-skilled 
workers, and by better integration of legal migrants. At present, 10% of the active population in 
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the European Union is unemployed, 
approximately 23 million people. 
More jobs are needed and more peo-
ple need to work to ensure economic 
growth, competitiveness and sustain-
ability of the welfare system. In line 
with the Europe 2020 objectives, each 
EU Member State sets national tar-
gets, taking into account the different 
situations in each country and the lo-
cal context.

Social enterprises are key to achieve Europe 2020 targets, since they combine societal goals 
with an entrepreneurial spirit.

The European Commission uses the term ‘social enterprise’ to cover the following types of 
business:

• Those for who the social or societal objective of the common good is the reason for the 
commercial activity, often in the form of a high level of social innovation

• Those whose profits are mainly reinvested to achieve this social objective
• Those where the method of organisation or the ownership system reflects the enter-

prise’s mission, using democratic or participatory principles or focusing on social justice.
These organisations focus on achieving wider social, environmental or community objectives.
There is no single legal form for social enterprises. Many social enterprises operate in the 

form of social cooperatives, some are registered as private companies limited by guarantee, 
some are mutual, and a lot of them are non-profit-distributing organisations like provident 
societies, associations, voluntary organisations, charities or foundations.

Some academic papers refer to the definition used by the EU ‘CONSCISE’ report, according 
to which, social enterprises (Fekete, 2014:1): 

 � are not-for-profit organisations; 
 � seek to meet social aims by engaging in economic and trading activities; 
 � have legal structures which ensure that all assets and accumulated wealth are not in 

the ownership of individuals but are held in trust and for the benefit of those persons 
and/or areas that are the intended beneficiaries of the enterprise’s social aims; 

 � have organisational structures in which full participation of members is encouraged on 
a co-operative basis with equal rights accorded to all members; 

 � encourage mutual cooperation. 
Despite their diversity, social enterprises mainly operate in the following 4 fields:
• Work integration - training and integration of people with disabilities and unemployed 

people
• Personal social services - health, well-being and medical care, professional training, ed-

ucation, health services, childcare services, services for elderly people, or aid for disad-
vantaged people

• Local development of disadvantaged areas  - social enterprises in remote rural areas, 
neighbourhood development/rehabilitation schemes in urban areas, development aid 
and development cooperation with third countries

European Commission definition of social enterprise:

A social enterprise is an operator in the social economy 
whose main objective is to have a social impact rather 
than make a profit for their owners or shareholders. It 
operates by providing goods and services for the mar-
ket in an entrepreneurial and innovative fashion and 
uses its profits primarily to achieve social objectives. It 
is managed in an open and responsible manner and, in 
particular, involves employees, consumers and stake-
holders affected by its commercial activities.
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• Other  - including recycling, environmental protection, sports, arts, culture or histori-
cal preservation, science, research and innovation, consumer protection and amateur 
sports

Social Business Initiative

The European Commission aims to create a favourable financial, administrative and legal 
environment for social enterprises so that they can operate on an equal footing with other 
types of enterprises in the same sector. The Social Business Initiative1, launched in 2011 iden-
tified actions to make a real difference and improve the situation on the ground for social 
enterprises.

The Communication declares that social enterprises rooted in local communities reinforce 
social cohesion and contribute to reducing geographical disparities between EU Member 
States and regions. The initiative, and thus one of the EU’s main objectives, is to build a “highly 
competitive social market economy”. However, to do this, the legal instruments should be 
adapted to help these often very small, local businesses to develop their growth and job cre-
ation capacities and take advantage of the opportunities offered by the internal market. 

In addition to the constant attention of the European Commission and the Member States 
to this declaration, an Expert Working Group was set up to publicize, in the autumn of 2016, 
the “Future of Social Enterprises and Social Economy”, with the participation of government 
experts, professional organizations and interest representatives of social enterprises.2 The re-
port reviews the actions of the previous five years and sets out an additional action plan for 
the European Commission and the Member States.

The European Commission has launched a new initiative (Start-up and scale-up initiative) in 
2016 to give Europe’s many innovative entrepreneurs every opportunity to become world 
leading companies. The main proposals of the start-up and scale-up initiative are:

• to remove barriers for start-ups to scale up in the market
• to create better opportunities for partnership, commercial opportunities and skills to 

facilitate the access to finance.

The size of the sector in the EU 

In addition to their niche services, businesses in 
the sector often create jobs, often for vulnerable so-
cial groups. In Europe, the social economy employs 
more than 10 million people. The International 
Center for Research and Information on the Public, 
Social and Cooperative Economy (CIRIEC) has been 
conducting comparative research on the size and 
role of the social economy in the European Union 
since the early 2000s. Every five years, the organi-
zation publishes an analysis prepared by a single 
methodology, by Member State experts, which presented the employment potential of the 
social economy in 2016 for the third time. When compiling the database, data is collected on 
civil and non-profit organizations and cooperatives in terms of employees and fields of activity.

1 Social Business Initiative (Brussels, 25.10.2011, COM (2011) 682 final)
2 https://ec.europa.eu/growth/content/social-enterprises-and-social-economy-going-forward-0_en 

The Communication outlined an ac-
tion plan to improve the support to 
environment for social enterprises in 
four main areas: 
 – access to resources, 
 – visibility of social enterprises, 
 – related awareness raising and 
 – focused on improving their legal 

environment.
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In 2010, according to CIRIEC’s analysis (2016), more than 14 million people worked in the 
social economy, civil and non-profit organizations and cooperatives in the labor markets of the 
Member States of the European Union (this is a broad definition of the social economy). This 
meant that 6.5% of the employed did not work in the profit-making market, but in organiza-
tions serving social purposes. In the analysis of the role of the social economy, the organization 
was exposed to the effects of the economic crisis and found that the social economy, which 
has been growing since 2002, plays an important role in the period when unemployment is 
also increasing due to market restructuring. Organizations that embed social goals into prof-
it-making communities in the local communities are pursuing longer-term strategic goals and 
adapting more flexibly to the needs of members and employees; These were also important 
findings to underpin the European Union’s strategic decisions and guidelines for social enter-
prises. “The non-profit sector (social economy = third sector = third system) embodies huge 
social and economic power worldwide and is a key player in employment and social policy in 
all OECD member states.” (Social Economy Handbook 2007: 19) The state, government institu-
tions usually build on the activities of these organizations and, on the other hand, respond to 
their unsatisfied needs by the state and the market, for their social purposes, and thus provide 
them with a basis for their core business.

5.1.3. Analysis of financial incentives and support mechanisms

At present, Hungary lacks a legal definition or an exclusive legal form for social enterprises (the 
term ‘social enterprise’ does not appear in legal documents). Existing legislation and government 
policy is focusing on the role of organisations of a set of concrete legal form – i.e. (social) coopera-
tives and various types of non-profit organisations - in pursuing social goals in the economy. Pub-
lic grant programmes offering support to organisations in the ‘social economy’ of course apply 
definitions and concrete criteria to determining eligible applicants. These criteria are based on EU 
definitions (SBI) and linked to various existing Hungarian legal company and non-profit organisa-
tional forms, but they are not part of a more comprehensive national framework. 

The closely related concept of social cooperatives is legally recognised. According to Law 
No. X. of 2006 on cooperatives, social cooperatives aim to provide adequate work conditions 
and improve the social circumstances of its socially disadvantaged members. Social coopera-
tives providing employment opportunities for the long-term unemployed or groups who are 
disadvantaged on the labour market are seen as an important vehicle of the government’s 
employment policy - but other forms of social entrepreneurship do not seem to appear on the 
political agenda. 

The employment chapter of the New Széchenyi Plan (the Economy Development Pro-
gramme of the Hungarian Government), launched in 2011, does, however, mention the con-
cept of ‘social enterprise’ in the context of increasing sustainability of the non-profit sector. It 
recognises the need of adapting the business models of non-profit organisations to market 
trends while concentrating their activities on socially disadvantaged groups. 

Furthermore, it was emphasised that the New Széchenyi Plan will break with the tradition 
of subsidising organisations that rely solely on public funds and rather support the ones which 
focus on achieving social aims in a sustainable manner. Also, it intends to support organisa-
tions offering innovative solutions for the creation of new employment opportunities. 

There is no web platform or a collaboration mechanism at national to date bringing togeth-
er social enterprises. This may add to the problem of low visibility of social enterprises.
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According to recent research trying to classify social enterprises in Hungary and social en-
terprises or similar organisations typically appear in four forms:

 � Social cooperatives: appearing after 2006, introduced by new legislation establishing 
this new organisational form and offering them certain tax advantages (as compared to 
normal employment contracts, for example), social cooperatives are currently the most 
visible form of social enterprise in Hungary and relatively wide-spread, boosted by pub-
lic funds made available for establishing and operating them. The mission of most social 
cooperatives is to provide work for their previously unemployed members – integrate 
or reintegrate them into the labour market. Social cooperatives have, apart from the 
main category, two distinct sub-categories: school cooperatives and employment co-
operatives. School cooperatives aim to find job opportunities for its student members. 
Employment cooperatives were introduced in 2012: they are established by at least 500 
natural persons and/or a national ethnic minorities’ organisation (notable the Roma). A 
number of social cooperatives have been established, but this was made possible only 
by considerable – project-based – public support. The new legislation has allowed all 
social cooperatives to include individuals or legal persons not actively taking part in its 
activities among its members (‘new type’ cooperatives) 

 � Traditional cooperatives: whereas most of the traditional cooperatives (with a legal 
statute known in Hungary since the 19th century) are just vehicles serving the economic 
interests of their members (examples are agricultural cooperatives, cooperatives in cer-
tain professions such as hairdressers, homebuilders’ cooperatives etc.), some also have 
explicit social aims. 

 � NGOs with economic activities: Many associations and foundations undertake signifi-
cant economic activities in the pursuit of social aims, for example by operating sheltered 
workshops, employing persons normally excluded from the labour market, or carrying 
out activities in the fields of education, culture and preservation of the environment. But 
their economic activities are rarely commercially viable and sustainable, and are depen-
dent on continuous external funding. 

 � (Private) non-profit companies with social aims: these can be community-supported 
micro-enterprises producing goods for the purpose of providing employment for partic-
ipating families, with the produce being often sold locally. Some enterprises specialise in 
region-specific products (food and drinks), which may sometimes find wider market up-
take, especially in case of high-quality products from geographically protected denomi-
nations. Other enterprises operate sheltered workshops or offer services for the public 
benefit, such as education for pupils with special needs or with learning difficulties, pre-
serving cultural heritage, cleaning the urban environment etc. They often also employ 
persons who normally face difficulties entering the labour market (for instance disabled 
persons). This group contains examples of viable social enterprises, operating under 
sustainable business models and meeting all the criteria of the Operational Definition. 

Social enterprises in Hungary rely on external – mostly public - financing (e.g. grants and 
subsidies), there is a lack or insufficiency of potential markets. Cooperation taking also the 
form of mutual support between social enterprises exists, albeit to limited extent. Network-
ing opportunities are provided by some regular conferences gathering key stakeholders in 
the sector. There are also some sporadic initiatives of the consultancy and financial industry 
(partly within their CSR activities) aiming at supporting of non-profit organisations, primarily 
through provision of free advisory time or limited financing. 



5. Economy reviews 134

5.1.4. Analysis of the current situation within the sector

Origins and development pathways for social enterprises (Fekete, 2014:2)

The state has been traditionally having a strong role in tackling social problems, especially 
employability and social exclusion issues in Hungary, a former socialist country. After the dem-
ocratic transition a newly emerged third sector has shown significant engagement in address-
ing social needs, establishing a broader ‘social economy’. However, these organisations are still 
heavily reliant on public funding. Market-oriented ‘social enterprises’ with both social aims and 
sustainable business models have appeared in recent times, but they are still relatively rare 
and not sufficiently visible among the broader public. 

Cooperatives, an organisational form that may be regarded as social enterprise, look back at 
a long history in Hungary. The first cooperative was established in 1845, and the milestone Code 
of Commerce of 1875 (Kereskedelmi Törvény, 1875. évi XXXVII tv.) enshrined this new enterprise 
form into law. From the late 19th century onwards, the first agricultural cooperatives were joined 
by consumption- and credit cooperatives, cooperatives for joint purchasing and production in 
other sectors, as well as homebuilders’ cooperatives. These organisations were exhibiting some 
characteristics of a modern-day social enterprise employing democratic decision-making pro-
cesses, and sometimes also putting an emphasis on social goals. In the socialist era after the 
Second World War, these existing cooperatives were all put under state control, whilst – under 
a top-down approach - a number of new ones were created, and rural smallholders and certain 
professionals (e.g. hairdressers) were left with little choice but to join them. Relaxations of state 
rule in the economy in the 1970s-1980s, and ultimately the democratic transition in the late 
1980, cleared the way for private (not state-controlled) cooperatives to reappear again. 

Addressing social or environmental objectives has never been the prerogative of the state – 
not even under socialism, as evidenced by associations active especially in education, culture, 
sports, preservation of nature and cultural heritage. However, the dominance of the public 
sector left only marginal room for other actors during socialist times and is still felt today. 

After the democratic transition, a vibrant third sector with the mission of tackling social and 
environmental problems has established itself, but it is strongly dependent on external fund-
ing - mostly from the state, either the central government or its agencies, or municipalities. For 
most organisations in the third sector, the pursuit of commercial activities is constrained by 
law, but sustainable business models are rare even among the rest. 

Based on the definition of the Methodological Manual issued by OFA Non-profit Ltd. 
(Módszertani Kézikönyv társadalmi vállalkozások részére, 2017), Social enterprises are orga-
nizations that carry out business-related implementation of the mitigation and resolution of a 
social problem.

The manual uses the definition of NESsT. NESsT, which is an important supporter of social en-
terprises in the countries of the Visegrad region (Hungary, Czech Republik, Slovakia, Poland), sep-
arates social enterprises from other companies according to their motivation and intent. By defi-
nition, “social enterprise is an enterprise that creates a sustainable solution to social problems” 

Certain ambiguities exist to date in Hungary as regard to which organisations can be consid-
ered ‘social enterprises’. Even the term itself is not widely known among stakeholders – poten-
tial social entrepreneurs and financiers. Foundations, associations and other non-profit organ-
isations working under different legal statutes may form part of the broader ‘social economy’, 
but they are also often referred to as social enterprises, although their business model might 
entirely be dependent on government grants and lacking commercial orientation. Traditional 
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cooperatives that may operate with an asset lock and partial profit distribution constraints 
but without explicit social aims and for-profit organisations such as firms with substantial CSR 
activities may often also lay claim to the social enterprise label. A single and widely accepted 
definition for social enterprises does not exist in Hungary. 

Scale of the sector in Hungary

Due to the ambiguities related 
to the definition of social enterprise 
as well as lack of available statistics, 
it is currently very difficult to gauge 
the size of the social enterprise 
population in Hungary. 

Social cooperatives

In 2016, there were 61,600 nonprofit organizations in Hungary, of which about 37,000 had 
an annual income of HUF 500,000. According to KSH data processed by Éva G. Fekete, in 2015, 
there were 9,716 foundations, associations or non-profit companies with at least 500 thousand 
forints per year income and 1 employee. Together, these organizations generated revenues 
of 1,184,190 million forints in 2015, employing 134,806 people, of which 95,458 were full-time 
employees. This 9,716 organization is only 15.6 percent of all nonprofit organizations, but 76.7 
percent of the nonprofit sector’s revenue is generated by these organizations and 94.9 percent 
of the sector’s employees belong to these organization. However, we do not know about how 
much of these organizations come from farming activities. 

Only 20 percent of nonprofit organizations had any income from economic activity.
In 2015, 2681 registered cooperatives and 617 church organizations operated as social co-

operatives, which form a smaller group of social enterprises. According to the National Asso-
ciation of Social Cooperatives, approx. half of social cooperatives are “sleeping organizations”, 
that is, they do not carry out activities; 800 co-operatives were operating from grant sources, 
and 300 of them were set up on a public employment basis (but their activities are not carried 
out within the framework of public works). Perhaps a third of them are engaged in food econo-
my, third in service, the rest are divided between tourism, industry, commerce and community 
activities. Their structure of activity is mostly diverse, typically offering activities that require 
continuous work and require lower entry costs. Approximately 10 per cent of them had pre-
viously local governments as members, which is mandatory for all organizations operating in 
the form of social cooperatives from 2017 (under Act X of 2006).

Jováncza Seven-sealed, Gyulaj

Host Name: Seventh Border (Hetedhét határ) Social Cooperative, website: www.hetpecsetes.hu 

The Jovánczai „Seven Sealed” products are made in Gyulaj, a village in Tolna county. The village is 
looking for a response to today’s social and economic challenges.

The meat processing and conservation facility is made on a community basis, within the frame-
work of the Hetedhét Határ Social Cooperative in Gyulaj. Among the members of the co-operative 
are Gyulaj Municipality and the Hungarian Maltese Charity Service. Through the programmes of 
pig feeding and breeding and vegetable and fruit growing of the cooperative, more and more

Based on expert estimates (Fekete et al. 2014) using data 
published by Hungarian Central Statistical Office (KSH) 
on the number of registered entities by legal forms, it is 
estimated that there are circa 3,000 social enterprises 
fulfilling the criteria of EU operational definition.
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families were assisted in generating additional income every year. This was achieved through 
the continuous professional support of horticultural and animal breeding professionals and the 
work of social workers to help families. Very important principle is that cooperative’s products do 
not contain additives: smoked products are made with nitrite-free salt, traditional preservation 
and smoking, and plant processing is done by heat treatment, so the use of preservative is only 
required for one or two product types, most pickles and other products are preservative-free.

Social impact we want to achieve 

Our community based business initiative, which has been gradually built up in Gyulaj in the last 
few years, serves a dual purpose: on the one hand we want to reintroduce pig keeping and back-
yard gardening in the village, and on the other hand we want to bring extra resources to enrich 
our products that reflect traditional taste.

The long-term goal of the co-operative is to contribute to the improvement of the social and labor 
market situation of the Gyulaj community with its sustainable and community-based management, 
and the development of the village as a whole. Business results we want to achieve: continuous 
employment of 8-12 people and yearly 100 million HUF net incomes from produced products.

Number of people employed in the social enterprise has been gradually growing from 4 (2014) to 
12 people (2016). 

Biggest success so far:

- Own shops in Gyulaj, Dombóvár, Pécs.

- First prize for Local Value Added Award in 2016.

- Support given for local community development and social programs.

Strategic goals for the next 3 years

In the near future, we want to create a sales network especially focusing on the capital city of 
Budapest.

Jováncza Seven-sealed, Gyulaj
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Factors constraining the start-up and development of social enterprise 
The chief barriers and challenges to the growth and development of social enterprises in 

Hungary can be summarised as follows: 
 � The low level of awareness and understanding of the concept of ‘social enterprise’; 
 � At policy level, the major barrier is the lack of a high-level national strategy for social 

enterprises, preferably one that would survive government changes; 
 � The sector lacks supporting infrastructure (platforms); Low viability of business models 

of existing social enterprises, also due to overreliance on the grants.

Typology of Social Enterprises

Within a recent study, researchers created a typology for social enterprises in Hungary. The 
types of social enterprises in Hungary are based on examining five main characteristics: 1) the 
legal form of the organization; 2) the dominant sectors and interests in creating the organiza-
tion and the degree of hybridity; 3) the main social aims; 4) the main economic activities and 
5) the scale and form of employment. The models presented are the different combinations 
of these characteristics. 
1) Work integration CSOs are often non-profit legal entities characterized by a bottom-up 

approach - however, the „working integration” name is not used in Hungary. Part of them 
aim at direct employment of the target groups, others facilitate income generation and 
self-sufficiency (e.g. gardening, farming, sewing, etc). Example: Retextil foundation

2) Public service provision SE: Public service provision social enterprises are organizations, 
which provide services that were formerly state or municipal responsibilities. Therefore 
they receive public support on a normative basis, but they also finance their operation 
from market income. Characteristic examples are non-profit organizations that employ 
people with changed working abilities financed via normative state support and conduct 
trading activities at the same time, as well as foundations that operate family day-care cen-
ters or old people’s homes. Eg.: Szimbiozis foundation

3) Local development community enterprise: Local development community enterprises 
are implementing local economy development programs in an integrated, multi-functional 
way, usually with the direct or indirect involvement of local governments. In the centre of 
activities there is some kind of a local product or an activity serving the operation or devel-
opment of the village/town. They mostly operate in rural areas lacking small- and medium 
enterprises and are developed to provide certain public services. Eg.: Alsómocsolád Village 
Farmer Social Cooperative

4) Solidarity Economy Initiative: Solidarity economy initiatives identify themselves explicitly 
with values of the solidarity economy movement. Their number is rather limited, but it can 
be expected to increase in the near future and as their motivations are different from the 
other type of SEs, we find it justifiable to elaborate on them in a separate group. eg.: -Foun-
dation for the Flora and Fauna of Northern Hungary

5) Social Start up: Social start-up enterprises have as their determining factor the business 
activity, but it is based on a moral aim influenced by business ethics or corporate social 
responsibility. The social aim directly influences the economic activity, which facilitates the 
development of an economy based on a greater degree on solidarity and environmental 
consciousness. Social start-ups might be for-profit. Eg.: Matyo design non-profit ltd



5. Economy reviews 138

6) Enterprising CSO: Enterprising CSOs are classic civil society organizations (mainly founda-
tions and associations) having social, cultural and environmental aims, which in order to 
sustain the organization and reach their social goals, recently have gotten more and more 
engaged in economic activities. With their business activity they aim to complement private 
donations and grant based public funding. Eg.: E-misszió association.

Ízlelő, Tasteful, the family-friendly restaurant, Szekszárd 

Maintainer: Blue Bird Foundation, www.izleloetterem.hu, www.facebook.com/izleloetterem 

In 2007, we launched our social business, the Tasteful Family-Friendly Restaurant, the first restau-
rant in Hungary, where - apart from the managers - all employees are with disabilities. With the 
launch of the social enterprise, we had three main goals. On the one hand, it provides perma-
nent employment opportunities for people with disabilities, and on the other hand presents the 
diversity of their abilities, personality, thus sensitizing the local society, and ultimately reducing 
the financial vulnerability of our organization. The Tasteful’s success surprised us and the experts 
who supported us. Over the past 10 years, we had to increase our capacity three times, and from 
the initial 24-seat guest room we have now become a 80-seat restaurant, and our daily sales rose 
nearly eightfold.

Ízlelő, Tasteful, the family-friendly restaurant
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Social impact to be achieved: Operating a pilot social enterprise that demonstrates the versatility 
of people with disabilities and creates the conditions for their long term employment. In this con-
text, our goal is to realize the career ideas of our disabled employees, to develop on a continuous 
basis, and to create a more independent, full-fledged living environment. It is important for us to 
prepare high-quality, varied dishes, so we try to use ingredients from the excellent local produc-
ers in the purchase of raw materials and in the preparation of our food we strive to combine the 
traditions of nutrition science and gastronomy.

Business results to be achieved: Strengthening the Foundation’s self-financing capacity through a 
sustainable and profitable business activity. At the start of the social enterprise we had the busi-
ness goal to be profitable from the third year, to employ 6 people with disabilities, and 15% of the 
organizational budget to come from entrepreneurial income. In contrast, in 8 months we reached 
the hedge point, we employed 17 disabled employees and more than 30% of our budget comes 
from business-like activities.

What we are most proud of

For 17 disabled people, we can provide decent wages and independent living (many of them have 
grown up in care institutions). Our restaurant have been rated over 4.86 for five years by our 
guests for the quality of restaurant services.

In Tolna County we were the first, in the South Transdanubia Region the second to win the quali-
fication of an excellent restaurant of the Hungarian Tourism Company.

Strategic goals for the next 3 years

We constantly strive to improve the quality of our services and the infrastructure. We mainly 
want to increase the number and proportion of our events, partly for financial reasons and partly 
because of higher professional challenges. For years, we have been working on the franchise 
distribution of the Tasteful (Ízlelő) Family-Friendly Restaurant, and we plan to open a second 
restaurant and a recipient centre in the near future.

Green basket community in Miskolc 

Host Name: Northern Hungary Flora Fauna Foundation, www.eshop-gyorsan.hu/miskolcizoldkosar, 

Social media: www.facebook.com/miskolcizoldkosar

The civic organisation Northern Hungary Flora Fauna Foundation owns and manages the Miskolc 
Green Basket Community social enterprise. It is on the one hand, a conscious producer-consumer 
community on the one hand, a nonprofit company which organises product market on a weekly 
basis, providing environmentally friendly, reliable, simple and cheap commodities.

We offer not only quality bio and local foods, but also environmentally friendly and handcrafted 
products. Basically, we are working to bring food that has been certified as bio-certified or reliably 
chemical-free by our own control system to the families in and around Miskolc. If we can increase 
our market for organic farming, this environmentally friendly farming can gain a competitive ad-
vantage over industrial agriculture.

The Green Basket is a civil initiative. It is a community, whose active members contribute to the 
promotion of common goals through their voluntary work. It is supporting the local economy 
through their social responsibility.

Business results to be achieved
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As a nonprofit social enterprise, the business goal of Green Basket is to ensure sustainability of 
operations, that is to say that organizational, logistical and administrative costs and human re-
sources should be covered from donations from producers and consumers using the business 
model. Our goal is to gain donations and 1% national tax deductions to cover the cost of ÉFFF 
Foundation’s other awareness-raising programs for sustainable development.

We managed to employ 5 people in 2016. 

What we are most proud of: Since 2015, we have continuously and dynamically increased the 
number of our members, which today represents 544 registered individuals and the local families 
behind them. For our producers and suppliers, we generated revenue of HUF 11.4 million in 2016.

Strategic goals for the next 3 years: Extending the awareness of the GREEN CART at both urban 
and county levels. Doubling the number of members and weekly orders. Involvement of mem-
bers who become active in the basket community as volunteers in the preparation and imple-
mentation of other EMFF Foundation programs.

Adacs-Bábony Social Cooperative

In Bács-Kiskun County there are several social cooperatives without a governmental member, of 
which one of the best known is the Adacs-Bábony Social Cooperative.

The community cooperative was founded in April 2011 by the local community of the Kunadacs 
settlement of the Upper Kiskunság region. There are currently 10 members: two from Kunadacs, 
six from Kunbabon and two from Kunszentmiklós.

Members are people who have worked together for more than ten years in various community 
activities. Their main goal is to provide job opportunities and income for the unemployed and 
those with a disadvantage in the labor market. They also consider it important to act as a secure, 
solidarity-based community that gives every member an opportunity for a meaningful, livable life.

Green basket community
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The center of the cooperative is in Kunbábony. There is also the training center of the Civil College 
Foundation (CCF), which has been transformed from the old school building and has been home 
to training and events since 1997. The informal co-operation between the local cooperative and 
the CCF became formal when the CCF tried to keep the center alive during the economic crisis. 
The CCF and the Cooperative have agreed to maintain the center with local knowledge and re-
sources. This has resulted in significant savings and, at the same time, has become part of a larger 
community.

Since 2011, on the commission of the Foundation the Social Cooperative is operating the com-
munity spaces and every year tries to enrich its environment. The Cooperative bought land in 
Kunbábony for the purpose of planting fruit. Their long-term plans include the establishment of 
a processing plant. Recently, an extraordinary Le Mat café was opened in the guesthouse’s dining 
room. (Le Mat is a franchise-based hotel chain run by cooperatives, providing job opportunities 
for disadvantaged people).

Pantry Tour, Homokháti Farm Network

In Bács-Kiskun County, cooperation between small-scale producers is quite diverse. Some of them 
are created by an umbrella organization, and some are based on typical consumer and host initia-
tives. However, it should be emphasized that there is always a decisive personality behind the initia-
tive who is the engine of the operation. In the fortunate scenario new helpers join the initiative, but 
it also can happen when the withdrawal of the leading personality makes the group unoperational.

The roots of the Homokháti Farm Network “Pantry Tour” date back to the early 2000s. The 
Bács-Kiskun County Agricultural Chamber was in a fortunate position that it could support the 
Homokháti special target program, which benefited from national support, for seven years be-
tween 2001-2007 during different governments. The aim of the program is to offer solutions and 
alternatives for the people living and farming there, who face changed natural and environmen-
tal conditions.

A group of farmers formed already in the early years around the target program, used the opportu-
nity offered by the program and personally contributed to its development. Farmers became aware 
of each other’s activities and developed mutual trust, which was the basis of their common work.

The idea of Pantry Tour was generated in the framework of the Homokháti Target Program in 
2004. The “Pantry Tour” project was elaborated and accepted by supporters by 2005. The project

Adacs-Bábony Social Cooperative
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encompassed a number of inter-
dependent activities, all aimed at 
creating a host network where 
members jointly develop opera-
tional rules, network membership 
conditions, display their product 
offerings on a common web in-
terface, and take advantage of the 
opportunities provided by commu-
nity marketing.

As a first step, farms were mapped 
that produced fresh fruits, vegeta-
bles, honey, eggs and processed 
products such as, dairy products, 
smoked goods. The number of 
members of the Network varies 
between 100 and 120 farms. Farms 
are engaged in vegetable and fruit 
growing, animal husbandry, small-
scale food processing. On the web-
site, the farmers can update the in-
formation on their current offerings 
themselves, and the visitors can find 
out about the economy, the supply, 
the contact details of the farm, the 
map and the GPS coordinate.

The work was supported by three 
NGOs: Homokháti Mangalica Farm-
ers Association, Kiskunság Tradi-
tional Craft and Tourism Associa-
tion, and the Törtel Farmers’ Host-
ing Association. The NGOs prac-
tically exercised control over the 
establishment of the operating sys-
tem, the established principles were 
respected: Partnership, Openness, 
Reliance on Local Communities, En-
vironmental Awareness, Innovative 
Solutions.
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5.2. Serbia – West Bačka district

5.2.1. Background review

Serbia

After difficult years in the last decade of the 21st century, the year of wars, the break-up 
of the state, economic sanctions, hyperinflation and general social devastation, Serbia after 
2000, enters the economic recovery and transition through European integration process. 
The global crisis erupted in 2008 also affected the economic trends in Serbia. However, from 
2015, it can be said that most of the economic indicators have improved from downfall during 
the crisis period. Serbia has an increase in gross domestic product (over 4% in 2018), a high 
level of foreign direct investment (EUR 3 billion in 2018), low inflation, fiscal surplus, public 
debt reduction, unemployment reduction3. Serbia has advanced on many lists that measure 
economic progress, for example, on the list of the Global Competitiveness Index for the year 
2018, published by the World Economic Forum, Serbia was ranked 65th among 140 countries 
(in 2018. Serbia was 78th and 2016 at 90th place). Progress has also been made on the World 
Bank’s Doing Business list where Serbia was ranked 43rd in 2018 (comparing to 47th in 2017).

Serbia attracted a record number of foreign direct investments in 2017, thanks to which it 
was first on the list of top 15 countries in Europe by number of foreign direct investments. Still, 
these encouraging data mostly relate to the traditional economy, which, despite the reduction 
of general unemployment, does not succeed in preventing the still vulnerable position of a large 
number of people on the labor market and in society. For several years, surveys have consistent-
ly shown that about 25% of Serbia’s population is at risk of poverty. This percentage is comprised 
of different categories, which are significantly included in the work of social enterprises.

West Bačka district

The West Bačka District is one of seven administrative districts of the autonomous prov-
ince of Vojvodina in Serbia. It lies in the geographical region of Bačka. It has a population of 
188,087 inhabitants. The administrative seat of the district is the city of Sombor. West Bačka 
District area is 2,420 km², which is 11.25% of the territory of the AP Vojvodina and 2.74% of the 
territory of the Republic of Serbia. District consists of following four municipalities: Sombor 
covering 1,178 km², Apatin 350 km², Odžaci 411 km² and Kula 481 km². The district covers 37 
settlements, 16 in the city of Sombor; 7 in municipality of Kula; 5 in municipalities of Apatin and 
9 in the municipality of Odzaci.

There are three interstate border crossings: Bački Breg towards Hungary and the Bezdan of 
the Danube and Bogojevo towards Croatia. The administrative, economic and cultural center 
of the Region is Sombor, which is the 4th largest city in Vojvodina. The area is characterized 
by a clear plain area from the Danube River to the west and in the central part, and a slightly 
higher landarea with the Telechka plateau in the east with an average altitude of 90 m.

Climate

The district has a temperate continental climate with distinct seasons. The average rainfall 
is 550-650 mm, the average annual number of precipitation days is 125, the average annual 
relative humidity is 75% (67-85), the mean annual sum of oscillation is 1.766 hours insolation 

3 National Bank of Serbia data, https://www.nbs.rs/internet/latinica/18/18_3/prezentacija_invest.pdf, januar 2019.
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and mean annual temperature of 10.5 ° C (winter 0.5 ° C, spring 11.0 ° C, summer 19.8 ° C and 
autumn 10.5 ° C). The most frequent winds are from the northwest (148 ‰), north (147 ‰) 
and southeast (114 ‰).

Hydrography

The main watercourses in the District are grouped around the river Danube (66 km), and 
the Danube - Tisa - Danube hydraulic system. The area crosses a number of channels, and the 
main ones are: Veliki Bački Canal, Bezdan channel - Prigrevica and Channel Sombor - Odžaci.

Population

According to the 2011 census, there lived 188,087 inhabitants (of which Sombor - 85,903 
inhabitants, Kula - 48,101 inhabitants, Apatin - 28,929 inhabitants, Odzaci - 30,154 inhabitants) 
and participates with 2.64% in the population of Serbia, and 9.81% in the population of AP 
Vojvodina. According to the density of the population, with 88 inhabitants/km², West Backa 
is below the average Vojvodina level. According to the national structure of the population in 
the District, there are: Serbs, Hungarians, Yugoslavs, Croats, Montenegrins, Russians, Ukraini-
ans, Poles, Germans, Albanians, Turks, Czechs, Slovaks. There are no ethnic tensions between 
these nationalities.

Economy

Structure of the number of employees by activity and average salary per employee in 
Vojvodina

Of the total number of employees, the town of Sombor has: 21,228 employees in enterprises, 
institutions, cooperatives and organizations and 5,659 employees with private entrepreneurs. 
Sectors of economy that employ most of the people are: processing industry, health and social 
work, retail trade, education, agriculture, forestry and water management (1,655 employees).

West Bačka District has: 1.290 small enterprises, up to 50 employees, 78 medium enterpris-
es, up to 250 employees and 21 large enterprises, over 250 employees.

According to the data of the Business Registers Agency, there are 1,389 active companies 
(92 stock companies, 25 socially owned enterprises from the socialist period, 1040 Limited 
liability companies, 92 Public enterprises and 119 Cooperatives.

5.2.2. Institutional and legal framework

After 2000, Serbia is on the path towards European Union. However, the start of negoti-
ations began in 2005, and the Stabilization and Association Agreement, the basis for nego-
tiation, was signed in 2008. Serbia becomes an official candidate for membership in 2012 
and finally, in 2014, accession negotiations started. Serbia should negotiate a total of 35 
chapters, 17 have been opened so far (an average of 4 per year), although Serbia is ready to 
open more chapters.

The European Union regularly assesses the progress Serbia makes in the negotiations 
through its annual reports. The latest report4 notes the progress of Serbia in all areas: public 

4 European Commission, (2018), Serbia 2018 Report, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/
near/files/20180417-serbia-report.pdf
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administration reforms, the judiciary, the fight against corruption, the fight against organized 
crime, economy and finances, commitment to dialogue and normalization of relations with 
Pristina, but it also noted that there is no progress in freedom of expression, as well as in 
improving the position of the most discriminated groups in society (Roma, LGBT populations, 
persons with disabilities, people suffering from AIDS and other vulnerable groups). The adop-
tion of the Law on Gender Equality is expected. The report also mentions social entrepreneur-
ship in one place (page 8), in the context of the lack of financial sustainability of civil society or-
ganizations (CSOs), which are the most common actors that respond to social needs through 
social entrepreneurship and generate employment and economic growth.

Social entrepreneurship is not part of the European Union acquis (acquis communautaire), 
and it is not necessary to adopt a law on social entrepreneurship or otherwise regulate it be-
cause of European integration. However, social entrepreneurship is regulated, encouraged 
and supported in many EU countries. Today, around 14.5 million people or about 6.5% of the 
working population of the EU are employed through social entrepreneurship (i.e. social econ-
omy) across the European Union. In the old EU member states, this percentage is even higher 
at 7.4%, and in countries such as France, Sweden, Belgium, Italy and the Netherlands, this per-
centage of employees goes up to 9% and 11.5% of working age5. These figures speak about the 
importance of social entrepreneurship in Europe, which importance and scope are growing.

The concept of social entrepreneurship 

Social entrepreneurship is part of 
the wider context of the “social econ-
omy”. The social economy is part of 
the economy which interlinks with 
social inclusion, social welfare and 
social capital with emphasis on a de-
velopment perspective (Defourny, 
1999). The social economy is closely 
linked and sometimes identified with 
concepts such as the Third Sector or 
the Non-profit sector (often referred 
to as the non-governmental sector 
in Serbia and Eastern Europe), which 
also includes citizens’ associations and non-profit organizations/initiatives. Although there are 
differences in the concepts in different countries, they also have somethings in common such as 
that they are guided by the social values   and goals which are social, environmental or cultural.

Social entrepreneurship is an economic model that originates in the early development of 
capitalism with workers’ solidarity associations, workers’ cooperatives and other forms of sim-
ilar association. Although, many societies/states have had this form of economic organization 
for several centuries, only in the last twenty, thirty years, a more intensive and more global 
development of social entrepreneurship has begun. A good overview of the definitions and 
challenges of defining social entrepreneurship can be found in the publication Meaning and 
forms of social entrepreneurship (Raičević, 2012: 13-18). Common to all of the offered definitions 
is that social entrepreneurship is a form of economic activity (production or service activities) 

5 Monzón, J. L., Chaves, R., (2012:46), The Social Economy in European Union, The European Economic and 
Social Committe

The term “social entrepreneurship” appeared in the 
late eighties of the 20th century in Italy, but it spread 
rapidly through out Europe. The term meant a wide 
variety of production-service business organizations 
whose establishment was not based exclusively on 
profit, but primarily on social impact. Social entre-
preneurship is an economic model that comes from 
the early development of capitalism with workers 
‘solidarity associations, workers’ cooperatives and 
other forms of similar association (roots can be 
found in the ancient Times and Middle Ages).
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organized by a voluntary group of citizens, aimed at achieving the social goal, and where prof-
it is reinvested in solving a specific social problem or further developing social enterprises. As 
an important corrective within the capitalist system, social entrepreneurship has managed to 
demonstrate in a relatively short time great potential in the employment of hard-to-employ 
categories of people who come mostly from the most vulnerable groups. Thus, in various 
forms of social enterprises (according to the results of the EMES6 network, more than 40 differ-
ent forms of social enterprises are registered in Europe), today 14.5 million people are em-
ployed in the EU (Monzon, 2012: 46). Today, when we have just emerged from one global crisis 
and the emergence of a new one can be predictable, social entrepreneurship might have been 
given greater importance than objectively it can have, but on the other hand it may be a way 
out for the capitalist system and growing inequalities in global society.

5.2.2.1 Social entrepreneurship and institutional framework in Serbia

In Serbia, social entrepreneurship has been recognized as an important topic by the society, 
the Government of the Republic of Serbia, and certain state institutions. Each government, since 
2008, wanted to regulate social entrepreneurship. Within the Government of the Republic of Ser-
bia from 2008-2012, the Ministry of Economy and Regional Development has followed the devel-
opment of social entrepreneurship. The Ministry joined the EU initiative (Social Business Initiative7 
where a contact person was appointed in 2011 with an observer status). In the next government 
(which was elected in July 2012), up to present day (2019), the topic of social entrepreneurship is 
taken over by the ministry in charge of employment: the Ministry of Labor, Employment and 
Social Policy (today the Ministry of Labor, Employment, Veteran and Social Affairs).

The Government initiated the creation of the Law on Social Entrepreneurship (the Law on 
Social Entrepreneurship and Employment in Social Enterprises8 was adopted by the Govern-
ment in April 2013, but was never adopted by the Parliament). Since then, the ministry has 
been trying twice to draft a new law, and in 2018 the last draft went to public debate9. After 
the discussion in early 2019, the draft law on social entrepreneurship (and labor integration 
in social enterprises) was sent to the ministries and relevant institutions requiring approval. 
If the Government adopts the draft law it could be placed at the agenda of the spring regular 
session of the Serbian Parliament.

In addition to the mentioned ministries, the Cabinet of the Prime Minister is also interested 
in the topic. At the request of the cabinet, the German Organization for International Coopera-
tion (GIZ) has engaged two social entrepreneurship experts, who gave their opinion, suggestions 
and remarks on the existing draft law. Within the Cabinet of the Prime Minister, since 2018, 
the Social Inclusion and Poverty Reduction Team (SIPRU) is also active, who was and is the 
main supporter of the development of social entrepreneurship. A representative of SIPRU was 
a member of the GECES10 working group in the Social Business Initiative. SIPRU collected regular 
information on social entrepreneurship, mediated between CSOs and the government, provided 
information and knowledge on social entrepreneurship through EU experts. SIPRU team sup-

6 EMES – European Research Network is a network of academic research centers and researchers established 
in 1996 focused on theoretical and empirical research on social entrepreneurship, www.emes.net
7 http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
8 Draft Law on social entrepreneurship and employment in social enterprises, 2013, http://www.parlament.gov.
rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1688-13.pdf
9 https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-socijalnom-preduzetnistvu
10 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2753
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ported Serbia’s participation in the OECD Program “Strengthening Social Entrepreneurship and 
the Development of Social Enterprises” (resulted in Spear report, 2012). On several occasions, 
SIPRU was part of the Working Groups formed to draft social entrepreneurship laws. 

Many local governments are interested in the topic of social entrepreneurship, and some 
actively support specific social enterprises (providing them with space/facilities/land11, financ-
ing their operating costs, buying their services and/or products). Local self-governments have 
generally gained knowledge of social entrepreneurship through information/training/seminars 
conducted by civil society organizations. As an example of cooperation between social enter-
prises and local self-government, an example of “Radan Rose” can be found. The social enter-
prise was established as a non-profit limited liability company, and the founders of the com-
pany are Women’s Association “Ruža” Lebane with 60% of ownership and Lebane municipality 
with 40% of ownership. The company is an example of a civil-public partnership in the region. 
It should be noted, however, that this type of organization is a rarity (except in Italy, where lo-
cal and regional authorities have a stake in the founding of social enterprises) because social 
entrepreneurship is primarily a private, group initiative in which the authorities do not directly 
participate. Such an arrangement made it impossible for the “Radan Rose” to compete for cer-
tain state funds, programs and loans of the Development Agency of Serbia because it is partly 
owned by the local self-government. In support of social entrepreneurship, the City of Belgrade 
went a step further. Belgrade established the Center for Social Entrepreneurship as a city insti-
tution (social welfare institution) with the aim of training and employment of vulnerable groups. 
Although ambitiously conceived, the Center has not yet given the expected contribution to the 
development of social entrepreneurship and concrete social enterprises in Belgrade.

Social Entrepreneurship and Legislative Framework

The greatest potential where local selfgovernments have the opportunity to cooperate with 
social enterprises is in the area of social services provision. Namely, according to the Law on 
Social Protection12, adopted in 2011, many citizen associations, CSOs are de facto social en-
terprises, because they are licensed as service providers and they accredited their programs 
for different users of social protection services. Most of these services are financed by local 
governments (through public procurement), but there are problems in terms of lack of funds, 
insufficient funds for the service being provided, etc. It should be kept in mind that at the 
European level, one of the dominant areas in which social enterprises operate is the area of 
social services. In Italy, research was carried out that showed that the services provided by 
social enterprises are of better quality and more cost-effective than services provided by the 
state institutions. 

Eventhough previous mentioned attempts to create laws on social entrepreneurship failed, 
there are other laws that applies to social enterprises. First of all, the Law on Professional Re-
habilitation and Employment of Persons with Disabilities13, which in Article 45 tried to define a 
social enterprise.

While this attempt to define social enterprises is unsuccessful and not further elaborated in 
the by-laws, we can say for companies for professional rehabilitation and employment of peo-
ple with disabilities that they are a model of a social enterprise for people with disabilities 
(Work Integration Social Enterprises - WISE). There are also subsidies for companies that em-

11 Cvejić, S. (2018:45), Social enterprises and their ecosystems in Europe, Country Fiche: Serbia, European Union
12 “Sl. glasnik RS”, no. 24/2011
13 “Sl. glasnik RS”, no. 36/2009 i 32/2013
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ploy persons with disabilities defined 
by this law. The subsidy refers to sal-
aries of persons with disabilities em-
ployed in these enterprises (for all 
persons with disabilities, company is 
subsidized 70% of the average gross 
salary). In order for companies to 
have this status must have at least 
50% of persons with disabilities 
among employees. Many such com-
panies have gone through a transfor-
mation from the old socialist model 
of “social” enterprises (the model of 
protective workshops) through state 
ownership, which are now further 
transformed into private and other 
forms of property. This process is still 
ongoing. There are successful exam-
ples of these private-owned enter-
prises that employ people with dis-
abilities14, but there is still a significant number of those still in state ownership and trying to 
transform15. Subsidies are equally available to private as well as state-owned enterprises em-
ploying persons with disabilities in accordance with this law. In addition to subsidies for sala-
ries and/or contributions and taxes on subsidized salaries, the ministry in charge of employ-
ment has the resources intended to support the improvement of the business of companies 
for the employment of persons with disabilities (these funds are mainly used for the purchase 
of machines)16. This type of company and according to the legal regulations and by practical 
determinations and work fall into classical social enterprises, but only those which are not 
predominantly state-owned, which is one of the basic EMES criteria. The Law on Professional 
Rehabilitation of Persons with Disabilities also stipulates that those companies that do not 
employ persons with disabilities pay penalties that go into the budget of the Republic of Ser-
bia. The law also allows companies to be released of these obligations if they have commercial 
contracts with companies for professional rehabilitation of persons with disabilities in the 
amount of annual penalties according to the law. 

The Ministry of Economy passed a new Law on Cooperatives in 2015, where among other 
types of cooperatives social cooperatives are included (Article 11).

Cooperatives are otherwise one of the historical forms of social (solidarity) economy and 
social entrepreneurship. In many countries of the European Union, this form is the dominant 
legal form in which social enterprises (social cooperatives/cooperatives) appear. When map-
ping social enterprises (Cvejić, 2008 and SORS, 2014) in Serbia, co-operatives were mostly 

14 There is an association of the enterprises for professional rehabilitation and people with disability which has 
52 members, http://www.uips.rs/
15 There are opinions that these enterprises do not represent successful model of social enterprises, see in 
Rakin, D. (2017:3), Podsticajne politike za snažniji sektor socijalnog preduzetništva, Istraživački forum Evropski 
pokret u Srbiji
16 https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-zastitu-osoba-sa-invaliditetom/
profesionalna-rehabilitacija

Article 45

A social enterprise, for the purposes of this law, is a 
company established to perform activities aimed at 
meeting the needs of persons with disabilities, and 
which, regardless of the total number of employees, 
employs at least one person with disabilities.

The social enterprise operates in accordance with the 
regulations on companies.

A social organization, for the purposes of this law, is 
another form of organization that is established to 
perform activities aimed at meeting the needs of per-
sons with disabilities and who employs at least one 
person with disabilities.

The social enterprise and organization are obliged to 
invest part of the revenues generated by performing 
activities in improving the working conditions, work-
ing skills, social integration, living standards and 
meeting the needs of persons with disabilities.

Social cooperatives perform various activities in or-
der to achieve social, economic and labor inclusion, 
as well as to meet other related needs of members of 
vulnerable social groups or to satisfy general interests 
within the local community.

The social objectives of the social co-operative are 
more closely defined by cooperative rules.

Social cooperatives are obliged to invest at least half 
of the realized profit, ie surplus of income over expen-
ditures, which they realize by performing their activ-
ities, in the improvement and realization of the set 
social goals.

Persons belonging to vulnerable social groups in 
the sense of this law are persons belonging to social 
groups in a state of social need in accordance with the 
law regulating the field of social protection and ensur-
ing social security of citizens and the law regulating 
the prohibition of discrimination.
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mapped as the largest number of so-
cial enterprises; in 2008, 898 were 
identified as social enterprises (Cvejić, 
2008: 32), while in 2014, 785 coopera-
tives were identified as social enter-
prises (SORS, 2014: 29). According to 
the Co-operative Union of Serbia, in 
2017 there were 2,600 different coop-
eratives, out of which, more than a 
third, can be classified into social en-
terprises. Co-operatives by definition 
are based on free association and eq-
uitable decision-making, and the rea-
son for the establishment is often a 
joint venture, so this high percentage 
is not surprising. In practice, some of 
the principles of establishing and op-
erating cooperatives are only formal-
ly respected, and some co-operatives 
focus on gaining profit or have partial 

narrow interests, (for example, youth and student cooperatives), or have no wider social signif-
icance (for example housing cooperatives) (SORS, 2014: 19).

First Agricultural Social Cooperative, founder Association for Local  
Development Kamenica

Kamenica

ploy persons with disabilities defined 
by this law. The subsidy refers to sal-
aries of persons with disabilities em-
ployed in these enterprises (for all 
persons with disabilities, company is 
subsidized 70% of the average gross 
salary). In order for companies to 
have this status must have at least 
50% of persons with disabilities 
among employees. Many such com-
panies have gone through a transfor-
mation from the old socialist model 
of “social” enterprises (the model of 
protective workshops) through state 
ownership, which are now further 
transformed into private and other 
forms of property. This process is still 
ongoing. There are successful exam-
ples of these private-owned enter-
prises that employ people with dis-
abilities14, but there is still a significant number of those still in state ownership and trying to 
transform15. Subsidies are equally available to private as well as state-owned enterprises em-
ploying persons with disabilities in accordance with this law. In addition to subsidies for sala-
ries and/or contributions and taxes on subsidized salaries, the ministry in charge of employ-
ment has the resources intended to support the improvement of the business of companies 
for the employment of persons with disabilities (these funds are mainly used for the purchase 
of machines)16. This type of company and according to the legal regulations and by practical 
determinations and work fall into classical social enterprises, but only those which are not 
predominantly state-owned, which is one of the basic EMES criteria. The Law on Professional 
Rehabilitation of Persons with Disabilities also stipulates that those companies that do not 
employ persons with disabilities pay penalties that go into the budget of the Republic of Ser-
bia. The law also allows companies to be released of these obligations if they have commercial 
contracts with companies for professional rehabilitation of persons with disabilities in the 
amount of annual penalties according to the law. 

The Ministry of Economy passed a new Law on Cooperatives in 2015, where among other 
types of cooperatives social cooperatives are included (Article 11).

Cooperatives are otherwise one of the historical forms of social (solidarity) economy and 
social entrepreneurship. In many countries of the European Union, this form is the dominant 
legal form in which social enterprises (social cooperatives/cooperatives) appear. When map-
ping social enterprises (Cvejić, 2008 and SORS, 2014) in Serbia, co-operatives were mostly 

14 There is an association of the enterprises for professional rehabilitation and people with disability which has 
52 members, http://www.uips.rs/
15 There are opinions that these enterprises do not represent successful model of social enterprises, see in 
Rakin, D. (2017:3), Podsticajne politike za snažniji sektor socijalnog preduzetništva, Istraživački forum Evropski 
pokret u Srbiji
16 https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-zastitu-osoba-sa-invaliditetom/
profesionalna-rehabilitacija

Article 45

A social enterprise, for the purposes of this law, is a 
company established to perform activities aimed at 
meeting the needs of persons with disabilities, and 
which, regardless of the total number of employees, 
employs at least one person with disabilities.

The social enterprise operates in accordance with the 
regulations on companies.

A social organization, for the purposes of this law, is 
another form of organization that is established to 
perform activities aimed at meeting the needs of per-
sons with disabilities and who employs at least one 
person with disabilities.

The social enterprise and organization are obliged to 
invest part of the revenues generated by performing 
activities in improving the working conditions, work-
ing skills, social integration, living standards and 
meeting the needs of persons with disabilities.

Social cooperatives perform various activities in or-
der to achieve social, economic and labor inclusion, 
as well as to meet other related needs of members of 
vulnerable social groups or to satisfy general interests 
within the local community.

The social objectives of the social co-operative are 
more closely defined by cooperative rules.

Social cooperatives are obliged to invest at least half 
of the realized profit, ie surplus of income over expen-
ditures, which they realize by performing their activ-
ities, in the improvement and realization of the set 
social goals.

Persons belonging to vulnerable social groups in 
the sense of this law are persons belonging to social 
groups in a state of social need in accordance with the 
law regulating the field of social protection and ensur-
ing social security of citizens and the law regulating 
the prohibition of discrimination.
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Association for Local Development Kamenica is an original civic initiative founded in early 2008 by 
13 enthusiasts of different professional and life experiences, who gathered around the common 
goal of supporting poor communities in southern Serbia.

Within the Association since 2015, there is a social enterprise - Regional youth camp “Kamenicki 
Vis” with 100 beds, accompanying facilities for education and recreation near Nis. Thanks to the 
results achieved, the Association enjoys credibility among the citizens and partners from all sectors.

The first agricultural and social cooperative was formed in early March 2018 in Kamenica near 
Nis, with the support of the GIZ project “Youth Employment Promotion”. The cooperative has a 
modern fruit and vegetable processing plant with accompanying office space, trained manage-
ment and a network of 40 young subcontractors. The cooperative is engaged in drying various 
cultivated and self-cultivated fruits and herbs, packing of salad and production of juices and jams 
according to the HACCP standard.

 The cooperative was formed on the basis of Art. 11 of the new “Law on Cooperatives” and pro-
motes social values in the rural economy through the establishment of a new value chain in which 
rural youth, with the support of socially responsible partners, through a system of controlled 
processing, promotion and placement of final products, achieve greater economic benefits than 
their own work in agriculture.

In many EU countries there are tax incentives and/or other ways in which the state stimu-
lates and encourages social entrepreneurship. In Serbia, there are neither such legal solutions 
nor special programs for social enterprises (except for companies for employment of persons 
with disabilities and professional rehabilitation), but there is a discussion about possible sub-

Regional youth camp “Kamenicki Vis”
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sidies17. The Law on Public Procurement18, adopted in 2012, provides an opportunity for the 
preferential status of social enterprises in public tenders. In Article 76 of this Law, it is clearly 
stipulated that public institutions/organizations can add other, specific criteria regarding the 
social and ecological goal in public tenders.

Serbia is one of the few countries in Europe that does not have a law on microfinance. 
Although the Microfinance Law is not considered as the best framework for supporting so-
cial enterprises, it can stimulate the development of social enterprises, especially in the initial 
phase, but also for those who need small fund support for raw materials, basic tools, etc.

5.2.3. Analysis of financial incentives and support mechanisms

The first financial programs open (or created) for social enterprises appeared a couple of 
years ago. Support for the establishment and creation of social enterprises has existed as a 
possibility through various programs of various foundations and programs (it was never a 
program solely for the development of social enterprises, but the strat up support could be 
found within the framework of civil society). The lack of financial support through financial in-
stitutions has been underlined for some years as probably the biggest obstacle to the further 
development of social entrepreneurship.

According to a survey carried out by the Smart Collective in 2017 (a sample of 40 social en-
terprises), the most important problems and challenges in the operation of social enterprises 
are the lack of financial resources, which is indicated by 87.5% of social enterprises, followed 
by the lack of human resources from 60% and the lack of equipment with 45%. Lack of time is a 
problem for 28% of respondents, lack of knowledge and skills by 23% and lack of space for 17% 
of respondents in the sample. Social enterprises very rarely have a problem with over-indebt-
edness, and only 5% of respondents identified this as an important problem in the work of the 
organization, which can be explained by the fact that by 2017 there were no credit services for 
citizens’ associations and social enterprises in Serbia (Stanković, 2017: 18).

According to the same survey, “when it comes to financing sources in 2016, 65% of social 
enterprises used public sector grants, 55% donations of the foreign donors and foundations, 
52.5% of the local donors and foundations, 37.5% of the donations from companies. Income 
from membership fees accounted for 25% of social enterprises, 85% of sales of products and 
services, while 15% had income from social services provision. Other sources of income con-
sist of loans - 7.5% of respondents and another 7.5% “(Stankovic, 2017: 17).

In the second decade of the 21th century, several financial programs for social enterprises 
in Serbia appeared.
1) Social Enterprise Support Fund was developed by Group 484 and UniCredit Bank with 

the support of UniCredit Foundation during 2011/12. This program was open to social 
enterprises (registered in any legal form), where social enterprises received from 2,500 
to 10,000 EUR of grants from Group 484 and a loan in the same amount from UniCredit 
Bank (total support ranges from 5,000 to 20,000 EUR by the social enterprise, and the total 
budget was 100,000 EUR). Such a mixed financial program (through support for grants 

17 European movement in Serbia advocates for Social public procurement, http://www.emins.org/socijalne-
javne-nabavke-gde-javne-vlasti-srecu-drustveni-aspekt-odrzivog-razvoja/
18 “Sl. glasnik RS”, No. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_
nabavkama.html
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and loans) should have encouraged social enterprises, to compete under market condi-
tions and build capacities for the credit loan. On the other hand, the program should also 
sensitize the bank to adjust its loans to companies that have social goals. The program was 
supposed to be revolving, that is, the funds would be returned to the fund for the same 
purpose, unfortunately this did not happen. However, the results were above the expecta-
tions, of 9 social enterprises, 8 had no problem repaying the loan, while one company had 
problems in repaying the loan.

2) Although it did not continue with the program of credit services for social enterprises, Uni-
Credit Bank remained an important donor and supporter of social entrepreneurship in 
Serbia. At the end of 2012, UniCredit Bank launched “Ideas for Better Tomorrow”, togeth-
er with UniCredit Foundation and Ana and Vlade Divac Foundation. The program is open 
to “social enterprises, small cooperatives, companies employing marginalized and socially 
vulnerable groups and individuals, as well as families and individuals who want to start 
or expand their own business”, and the expert commission selects the best ideas that are 
rewarded with grants (total 56,000 EUR). The new cycle “Ideas for Better Tomorrow”, this 
time with the Smart Collective as a partner, has been realized during 2014/15 with a total 
budget of 45,000 EUR. The third cycle was realized in 2017/18 with a fund of 40,000 EUR.

3) Erste Bank also supports the development of social entrepreneurship in Serbia. Erste 
Bank started as the first savings bank (Sparkasse) in Austria, it was formed 200 years ago 
as a social enterprise. The Erste Foundation was established in 2003 and is directly working 
to encourage and promote social inclusion and social entrepreneurship. In 2010, during 
a social business tour, organized by the Erste Foundation, Muhamed Junus, Nobel Peace 
Prize winner in 2006, visited Belgrade and held a series of lectures and workshops with 
associates from Gramen Lab. This was a two-day promotion of social entrepreneurship 
and social enterprises, attended by many important actors in the field of politics (Prime 
Minister, President of the Parliament), economy and civil society. ERSTE Foundation has 
also developed a “Good Bee” initiative to support “good” business, i.e. development of 
social enterprises, a support program that is open to social enterprises from the region 
of Southeast Europe. During 2017, Erste Bank launched the “Step by Step” program in 
which banking services to beginners were tailor-made. The program includes the provi-
sion of dedicated loans for these target groups in order to start and develop enterprises, 
increase employability and contribute to the development of the local community. Besides 
the loans, financial education and mentoring to help clients make quality business deci-
sions were provided.

4) The “Plantation for the Future” program was launched in 2015 as a support to the de-
velopment of social entrepreneurship in Serbia, where social entrepreneurship is recog-
nized as a viable solution for poverty reduction primarily through the employment of hard-
er-to-employ people and providing support to the population in need. The area of   support 
- agriculture was selected on the basis of the Delta Holding Strategy, which created the 
program. The program is realized with the support of the Trag Foundation and in 2018 the 
third public call was announced. In the first two rounds, 24 million dinars were allocated 
for 12 social enterprises.

5) Social Impact Award is a program for young innovators, social entrepreneurs who are just 
creating an idea of change in society. The program was created in 2009, in cooperation with 
Impact HUB from Vienna, Erste Foundation and Vienna University, and is being implement-
ed in more than 20 countries in Europe, from 2018 and in countries in Africa (Uganda). In 
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Serbia, the program is being implemented, from 2015, through the association of citizens 
Razlivalište. The program is intended for young people up to 30 years of age, it has a com-
petitive character and winners receive financial support (three teams are rewarded with 
1,500 euros) and mentor support in developing ideas and starting a social business.

6) The German Organization for International Cooperation (GIZ) supported social enterprises 
through the Youth Employment Promotion Project in cooperation with the Smart Col-
lective. Twenty social enterprises were supported in 2018 through consultancy support in 
various fields. Also, 9 social enterprises received support in equipment, raw materials or 
packaging in a total value of 55,000 euros.

7) The Heinrich Böll Foundation is one of the most engaged foundations in the field of social 
entrepreneurship in Serbia and the region. The Foundation financed several projects of 
the European Movement in Serbia (Networking to Empower Social Enterprises), as well as 
the Smart Collective (Mentoring Support Program for Social Enterprises) in 2017, as well as 
a study, a manual for the establishment of social enterprises (Social, Useful, Sustainable, 
2016).

8) Enterprises registered in accordance with the Law on Professional Rehabilitation and 
Employment of Persons with Disabilities (whether in private or still in the state own-
ership) have access to government funds allocated to these enterprises. These funds are 
significant and are presumed to be provided from penalties paid by companies that did 
not employ persons with disabilities19.

9) Local organizations, agencies, mainly CSOs that provide social services to vulnerable peo-
ple in local communities, have access to local sources of funding, i.e., municipalities issue 
public calls for licensed service providers for social services in the local community. Unfor-
tunately, there are cases where there are insufficient funds in municipal budgets to finance 
all social services.

10) There are public calls published by different ministries, for example Ministry of Labor, 
Employment, Veterans and Social Affairs, Ministry of Youth and Sport etc. Among the ben-
eficiaries of these funds are social enterprises.

11) There were several calls from the European Union that included support for the estab-
lishment or development of social enterprises and social entrepreneurship. There are also 
individual projects with other donors, foundations, which are mostly not focused on so-
cial entrepreneurship, but the broad objectives of the competition and donors are wide 
enough to be able to be used for these purposes. For example, the Radan Rose from Leb-
ane was supported through the European Progress Project20, Zajedno Association from 
Subotica received a donation from ADRA - a humanitarian organization of the Christian 
Adventist Church, a New Perspective from the Jato Foundation21, etc.

In addition to these individual projects, projects that were brought together and supported 
by social enterprises should be mentioned as well, most of these projects were realized by 
organizations gathered around the Coalition for the Development of Solidarity Economy 

19 The amount of funds received in the state budget on the basis of penalties for unemployed PwD in the 
companies, are not available information as well as the level of subsidies for the enterprises for professional 
rehabilitation.
20 European Progress is implemented by UNOPS and financed by European Union, Swiss Government and 
Government of Serbia.
21 http://jatomogu.org/index.php?r=site/page&id=1
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(KoRSE)22. The coalition brings together civil society organizations active in the field of social 
entrepreneurship and solidarity in Serbia, with the aim of linking them and working together 
on the development of this field through joint research, strategic, educational, practical and 
incentive, promotional and other activities. Coalition members are: Trag Foundation, Smart 
Collective, Initiative for Development and Cooperation and European Movement in Serbia. 

From all of the above, one could think that there are funds, means and support mecha-
nisms available to social enterprises. But this is only a small portion of what EU countries have 
at their disposal to support social enterprises. It can still be said that support programs as well 
as resources in Serbia are increasing in scope and size, especially in the last three years, but 
still do not meet the needs of all forms of social enterprises.

5.2.4. Analysis of the current situation within the sector

The global trend in the growth of social enterprises is undisputed. Some of the reasons for 
such a trend can be found (according to Kovačić, 2013: 20):

 f In the economic crisis - the company is looking for different, better ways of doing busi-
ness: for business for the benefit of the planet and people;

 f The economic success of social enterprises - which continued to grow and develop de-
spite the recession, or have shown greater resilience to the crisis;

 f The growing tendency of civil society organizations to be sustainable in the future by 
engaging in some kind of commercial activity;

 f More and more consumer awareness and interest in how their shopping choices affect 
others. People want to know where the products they buy come from, whether they 
have had a negative impact on society or the environment until they reach them, what 
are the working conditions for those who participated in the production;

 f More and more people want to know how to use their purchasing power to contribute 
to making the world a better place to live;

 f The business sector is looking for new ways to contribute to social change - for many 
companies, volunteering and philanthropic activities are no longer sufficient.

In the paper entitled Perspectives and the stage of the development of social entrepreneurship 
in Serbia (Shrestha, 2013: 13-14), the author lists the following factors and elements whose analysis 
can determine the situation in the social entrepreneurship ecosystem in general, in Serbia, as well.

These factors are:
• Actors of social entrepreneurship, primarily social enterprises, social and other cooper-

atives and social entrepreneurs, as well as civil society organizations, governments and 
state institutions, corporate sector, financial institutions.

• Legislative framework (laws and other legal regulations of state bodies regulating is-
sues of legal forms of social enterprises, financial and other subsidies, tax relief, prefer-
ential position in public procurement, and so on).

22 Coalition for Development of Social Entrepreneurship was established in 2010 with the aim to contribute to 
enabling environment for development of Social Entrepreneurship. Coalition was formed by BCIF foundation 
(now known as Trag foundation), Group 484, Initiative for development and cooperation, European movement in 
Serbia and Smart Kolektiv. The coalition was renamed in 2018. 
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• Existence of financial mechanisms, instruments, incentives for the development of 
social entrepreneurship (non-return grants, loans, financial investments, investment in-
vestments, etc.).

• Networking / Partnership of different actors on various bases and at different levels 
(homogeneous, heterogeneous, horizontal, vertical, ad hoc, long-term, target, value, etc.)

• Capacities of social enterprises (capacity for management, innovative work, business 
skills and other knowledge and skills)

• Developed awareness of social entrepreneurship among citizens (the best exam-
ples of social enterprises known to the public, citizens informed and educated about 
social entrepreneurship, citizens are buying products and services and according to the 
sense of social responsibility)

These factors overlap, affect one another, correlate with each other and often depend on 
one another. For example, in order for a favorable legal framework to have an impact on the 
development of social entrepreneurship, there must be already significant number of social 
enterprises to use this framework. We have already analyzed the legislative and institutional 
framework as well as the financial incentives and the mechanisms. Now analyzes of the other 
elements and factors will be elaborated here.

Actors

The actors are by definition (the most important) subject of social action, since they are 
the one implementing the action, they are the main factor of any social activity, especially en-
trepreneurship. For the development of social entrepreneurship, social enterprises and social 
entrepreneurs are key actors. It is therefore not surprising the definition of social entrepre-
neurship as a process through which social entrepreneurs create social enterprises (Borza-
ga, 2004). Social entrepreneurs are initiators of entrepreneurial idea, innovation, those who 
devise and organize a job, therefore have the same role as entrepreneurs in the traditional 
companies, they are their main driver and social motivator. They do not strive to maximize 
profits and personal gain and wealth, which do not mean that they are ascetic who completely 
renounced the comfort of modern life. Therefore, their engagement, idea and energy need 
to be adequately evaluated and valued so that social entrepreneurs will have (both economic 
and financial) satisfaction in their work. Social entrepreneurs therefore take over and use the 
opportunities that others fail to recognize, to upgrade systems, design and implement new 
approaches and advanced sustainable solutions for creating social values.

Today in Serbia, all actors: social enterprises, civil society organizations, state institutions, lo-
cal self-governments, companies and business associations, the academic community, the me-
dia know about social entrepreneurship (to some extent), and have an active attitude, or at least 
an opinion, and to some extent give support to the development of social entrepreneurship.

There are more and more social enterprises, social entrepreneurs recognize each other 
and the companies in which they work they call social enterprises (there is self awareness of 
the sector and sense of belonging). They appear in various fields: ecology, agriculture, food 
production, organic production, social service provision, retail activities, creative and artistic 
activities, education, employment mediation trade, souvenirs, craft activities, tourism, catering. 
Social enterprises are located in large cities, but also in many underdeveloped and rural areas. 
Although, according to the number of such enterprises, Serbia can not be classified as the most 
developed state of social entrepreneurship, the number of social enterprises is significant and 
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considerable, especially having in mind the potential that was mapped in 2006/200723. The next 
survey conducted in 2012 according to the same methodology shows an increase in the num-
ber of associations of citizens and foundations, as well as the increased number of employees. 
It is difficult without a new survey to claim that the number of social enterprises is growing, but 
there are data for professional rehabilitation firms whose number is 52 today compared to 45 
in 2012. The diversity of social enterprises is very high and there are almost no areas of social 
life, where social enterprises do not appear. Social enterprises continue to exist in various legal 
forms, such as cooperatives, limited liability companies, CSOs, enterprises for employment and 
rehabilitation of persons with disabilities in the absence of a legal framework.

Today, the number of social enterprises in Serbia is probably not significantly higher in 
numbers, but it seems that there is the difference in the composition or quality and self-aware-
ness of social enterprises; the diversity of social enterprises is very present; the employment 
rate is still relatively small (Cvejić, 2008: 53, Statistical Office of the Republic of Serbia, 2014: 
35). The economic crisis has affected the reduction of the number of employees in the reg-
ular economy, which according to the research in Serbia and the wider did not occur in the 
case of social enterprises; the percentage of employees from vulnerable groups is increas-
ing (increased between 2007 and 2012 by about 20%); among social enterprises that in the 
meantime there is a high level of employment of vulnerable groups, between 30 and 50%24; 
some social enterprises already have an enviable business history, and one can talk about 
the sustainability of the sector; the performance of social enterprises has improved, there are 
business plans, financial projections, a part of social enterprises grows and develops despite 
the general unfavorable economic conditions.

The state, government, or individual state institutions (structures) have a generally positive 
attitude towards social entrepreneurship. This has already been analyzed, so it will only be 
concluded here that a part of the state structures in Serbia is very active and affirmative in 
supporting the development of social entrepreneurship, although part of the state structures 
do not completely understand the concept of social entrepreneurship, which the new attempt 
to create a legislative framework shows.

Civil society organizations (CSOs) are the main supporters, supporters and promoters of 
social entrepreneurship in Serbia today. Moreover, civil society is the source of many econom-
ic activities/initiatives with social goals and founders of many social enterprises. Many CSOs 
have their projects/programs to support the development of social entrepreneurship, either: 
to financially support social enterprises (through donations and/or loans), establish social en-
terprises, provide them with mentoring and consulting support, conduct training for social 
enterprises, seminars on social entrepreneurship other actors, encourage debate, develop 
public policies, and support networks of social enterprises. Coalition for the development of a 
solidar economy brings together some of the most active CSOs.

Level of fulfillment of indicators in Serbia in 2019: the number of different CSO projects/
programs is large and very diverse (there is no area and sector which CSOs do not cover in 
some way by certain projects), the quality of programs is constantly increasing; social enter-
prises find support, make partnerships with CSOs; CSOs organize a network of social enter-
prises and provide support (SENS network); CSOs still have a high share in the creation of 

23 In 2006 under the mapped CSOs were those that heard for the first time about the concept of social 
entrepreneurship and whose mission and activity were hardly able to link with social entrepreneurship, (that is 
why they are called potential social enterprises). But some of them only few years later founded their own social 
enterprises.
24 This is the author’s assessment based on the insight of several dozen social enterprises in various applications.
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new social enterprises in the last five or six years (IDC - Agro IRIS, Zaječarska Initiative - Youth 
Center - Youth Cafe, Smart Collective - Good Bag, E8 - Reflector Theater, Educational Center 
- Chrono, Women’s Association Lebane - Radan Rose, Athens - Bejgl, Bagel, Proaktiv – DeLI 
coworking space); and many CSOs also act as social enterprises (especially in the case of CSOs 
dealing with the labor integration of persons with disabilities or mentally challenged people 
- Our house, KEC MNRO, Blue bird, Together, or those dealing with the provision of social ser-
vices - Caritas Šabac, Herz, MNRO Trstenik, Center for Integration Novi Pazar); Finally, CSOs are 
united to work together and influence the creation of a more favorable environment for the 
development of social entrepreneurship. In the last few years there has been a large increase 
in the opening of coworking space, which also largely functions as social enterprises. In the 
course of 2019, the Association of coworking spaces and hubs was established, with the aim 
of encouraging the development of a community and improving business conditions for them.

Companies in Serbia are involved in supporting social enterprises. There are concrete com-
panies that support and cooperate with social enterprises. Some of them include social en-
terprises in their suppliers’ chain. Many experts from companies participated in professional 
support projects for social enterprises, where they provided expert consultations to improve 
the performance of social enterprises. In addition to individual companies that support social 
enterprises, there are also business associations, such as the Forum for Responsible Business, 
which now has 28 companies (formerly the Business Leaders Forum in 2013 brought together 15 
socially responsible companies), the Serbian Chamber of Commerce and Belgrade Chamber of 
Commerce (as well as regional Chambers), the Global Compact (a global network created under 
the auspices of the UN, which brings together institutions, companies, international and local 
organizations). These associations, in various ways and through their own programs, included 
social enterprises in some of their activities, by organizing the Fair of social enterprises, the men-
toring program of support, etc. The interest of companies for social entrepreneurship is on the 
rise and has a positive effect on the development of social entrepreneurship. Companies are 
increasingly actively helping social enterprises to market their products (Delhaize, Delta Agrar). 
Also, a number of companies are signing contracts for business and technical cooperation with 
enterprises for employment and professional rehabilitation of persons with disabilities, which 
free the penalties in case they did not employ persons with disabilities in their companies.

For companies we can conclude: a large number of companies help and cooperate with 
social enterprises, create partnerships, there are good practices, but they are difficult to quan-
tify; business associations recognize the importance of social entrepreneurship and give an 
adequate contribution to its development (companies have significant resources, hence the 
possibility of their exploitation much higher).

Financial institutions, both commercial and donor, are increasingly active in supporting 
social enterprises. Banks are one of the most important factors for a better financial environ-
ment for social enterprises. In Serbia, Erste Bank and UniCredit Bank have gone the farthest 
in supporting social enterprises. These two banks have a different but powerful source of sup-
port for social enterprises. Erste Bank was founded by Erste Foundation which is one of the 
old credit and savings co-operatives, and UniCredit Bank through the UniCredit Foundation 
supports social enterprises outside of Italy. Both banks contribute to support programs for 
social enterprises in Serbia. There are donors supported by social enterprises such as UNDP 
through the Millennium Development Fund, the World Health Organization, through EU funds, 
the HOD Foundation, the German Organization for International Cooperation (GIZ) and others.

The indicators of the development of financial institutions in Serbia are as follows: first 
financial programs for social enterprises appear, with not too big financial means but never-
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theless significant (support of 100,000 EUR); credit programs specializing in social enterprises 
appear; the number of users of these programs is still small but increasing.

The actors are undoubtedly very active and involved in the development of social entre-
preneurship. Not all actors may have been sufficiently developed yet, and those who are most 
active do not have a sufficiently strong influence. Social enterprises are there in all areas, al-
though the new mapping (2013) realized by the Statistical Office of the Republic of Serbia 
(SORS) did not show a significant increase in the number of social enterprises, which is certain-
ly significant.

Networking and partnerships

Networking and partnerships are a factor that demonstrates the extent to which the idea 
of   social entrepreneurship is widespread and accepted among important, homogeneous and 
diverse actors. Today in a globalized world, social contacts and social cohesion are important 
factors in supporting social structures such as social entrepreneurship. There are different 
partnerships, relationships and cooperation between the social enterprises themselves. They 
can be horizontally linked as enterprises in the same industry, regionally / locally by place of 
work, but also through associations or networks of social enterprises can be connected at the 
national level. Networking can also have different forms, networks can occur in the form of 
trade unions, clusters, consortiums, etc. In addition, social enterprise networks can include 
partnerships and collaboration with various actors, such as enterprises, civil society organi-
zations, local governments, public companies, etc. Indicators showing the degree of develop-
ment of this factor are the number of networks and number of its members, the composition 
of networks (diversity of members) and its impact, the pattern and structure of established 
partnerships, as well as the quality and goal of the partnership. Partnerships and networking 
are constantly evolving in the field of social entrepreneurship in Serbia. Between social enter-
prises but between social enterprises and CSOs, local self governments, companies etc. 

The characteristics of this factor were marked by several facts:
The first network of social enterprises, SENS (Social Economy Network of Serbia) was estab-

lished in 2011. SENS was established with the aim of providing space for social enterprises to 
learn from each other, to encourage cooperation between social enterprises with each other 
and with other actors, to find products / services of social enterprises in one place in order 
to be easily searchable and more accessible to potential buyers or partners for cooperation. 
Thus, SENS also produced a catalog of products and services of social enterprises and a pre-
sentation of social enterprises in order to present the potential of social entrepreneurship in 
Serbia professionally.

The aforementioned Coalition for the Development of Solidarity Economy, created in 2010, 
is important for several reasons. Today, the Coalition consists of four prominent and respect-
ed CSOs that are compatible in their work: the European Movement in Serbia - educates local 
self-government officials on social entrepreneurship, deals with research and creates policy 
proposals, the Initiative for Development and Cooperation - establishes and supports the 
development of concrete social enterprises; Smart Collective - provides business support to 
social enterprises, helps connect with companies; Trag Foundation - organizes competitions 
and donates to social enterprises coming from civil society. The main goal of the coalition is 
to create an enabling environment for the development of social entrepreneurship. It rep-
resents the contours of a possible future consortium (in the Italian model), due to its strategic 
approach to the development of social entrepreneurship and the synergy of all its members.
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The partnership of social enterprises with local institutions can be identified, not only in the 
area of providing services, but also in many others. In 2011, the Law on Public-Private Part-
nership (PPP) was adopted. Although it lacks more operational functions, it provides a good 
framework for developing partnerships. Some of the best examples of PPP are: Youth Center 
established in Zajecar, when the CSO Zaječar Initiative received a ruined facility from a local 
self-government which was, renovated and opened by the Youth Center; Local self-govern-
ment in Pirot and Surcin has provided free fertile land for the establishment of greenhouses 
in Pirot for refugee families in order to provide food for their families and sell the rest to the 
market, and in Surcin, refugee women, to produce flowers for sale on the open market.

The partnership of social enterprises with the business sector is also on the rise. There 
are concrete examples of partnership such as: Seven bridges and CSO Our House, where Our 
House delivers custom made meal for the employees; Ecobag, a social enterprise that hires 
women over 45 years to sew bags, folders, wallets and other items from non-organic materials 
used for advertising (most often), has established excellent cooperation with many companies 
that use this type of advertising; or Liceulice social enterprise that engages young homeless 
people and other vulnerable groups to sell a specially designed magazine managed to develop 
partnership with several companies.

Partnership and networking are a factor in the development of social entrepreneurship that 
has been developed in Serbia but could be further promoted so that good practices can be 
replicated. Social enterprise networks have existed for some time, but whether and how much 
they function, how satisfied are the members today is a major issue, there is a relatively strong 
civil society coalition that advocates for enabling environment for the development of social 
entrepreneurship (which also once had six members and now four); social enterprises establish 
partnerships with the business community and local self-governments that are long-term.

Capacities of social enterprises

The capacities of social enterprises are one of the important characteristics of social 
enterprises, but they are also one of the most important characteristics in general for the 
development of social entrepreneurship, which is why the capacities of social enterprises are 
analyzed separately as a factor. In Serbia, the creation of new social enterprises, is established 
mainly through projects with support or within the framework of CSOs, they usually have not 
developed clear business logic (perspective), and often lack managerial and other classical 
business skills. Due to its specificity and complexity, this indicator is distinguished as a special 
factor in the development of social entrepreneurship, because the development of resourc-
es directly influences the level of development of the entire social entrepreneurship (Austin, 
2009). The capacity of social enterprises is assessed through the assessment of the develop-
ment of the management system (management) of the company, the level of business and 
other skills, the competences and knowledge of employees and management, the existence 
of market analysis, business plan or canvas model. This is important because of the develop-
ment and planning of a business perspective and development strategy so that social enter-
prises can become sustainable in the market over a longer period of time. This factor will be 
measured through the following indicators: how many professional employees work in social 
enterprises, what kind of training, seminars, courses employees and managers in social enter-
prises have passed, whether there are business plans, canvas models (development strategy), 
plan (strategy) of sales and / or marketing, what is the managerial experience of managers 
working in social enterprises. Further indicators would relate to other factors of production: 
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whether and which machines or other equipment are owned by a social enterprise (with total 
value of), other valuable resources, how modern technology is.

Lack of a business perspective that could be identified in all types of social enterprises is 
now becoming less visible. Social enterprises created within civil society, that is, non-profit 
organizations or come from an old protected system (protected workshops), by definition, 
have not developed certain skills and knowledge that are characteristic for entrepreneurs and 
businesses. Business and entrepreneurial trainings and education are generally lacking in the 
Serbian society. There is progress, however, Entrepreneurship has received a certain (still un-
derestimated) place, in the formal education.

Many social enterprises have problems in management and in other business skills (sales 
and marketing are identified as areas where social enterprises have the least knowledge and 
experience).

There are mentoring programs, where expert consultants support the management of social 
enterprises. This cooperation (created within the project of the Coalition for the Development of 
Social Entrepreneurship Professional Support to Social Enterprises) was assessed as one of the 
most useful tools for empowering social enterprises. Many social enterprises/social entrepre-
neurs who entered the program have realized how important the business perspective is and 
how important it is for social enterprises to pursue market principles if they want to be sustain-
able in the business. Based on this experience, a number of projects and activities were created 
that further developed this kind of support. Through the project Youth Employment Promotion 
implemented by GIZ, great support to social enterprises went through the structured support of 
business consultants, which significantly enhanced the capacities of 20 social enterprises.

There are no formal educational courses (or very few exist and are not widely available), 
where employees in social enterprises, but also students and others can learn about entrepre-
neurship in general, but especially about social entrepreneurship25. The British Council orga-
nized for two years in a row a social entrepreneurship course with the participation of experts 
from Great Britain who gathered a significant number of about 30 representatives of social 
enterprises. Since then, there have been courses, trainings, ad hoc and systematic education 
that have been systematically set up to improve the capacities of social enterprises (for exam-
ple, the Academy of Business Skills of the Smart Collective26).

The still limited capacities of social enterprises are one of the main obstacles to the faster 
development of social entrepreneurship. Management skills are learned while social enterpris-
es are developing. Indicators show that one can find a little professionally educated staff from 
a business or economy of employees or who run social enterprises; however, this trend exists, 
however small; seminars, courses, training for social enterprises that raise their capacities oc-
cur sporadically, but also systematically. Until now, no actor, coalition, network or educational 
institution has managed to establish a school of social entrepreneurship27; social enterprises 
are increasingly relying on business plans, having them and using them, they also manage to 
develop some other business tools (sales and marketing plan primarily) with the support of 
CSOs, businesses and other actors; the material resources of social enterprises are increased, 

25 Junior achievements in Serbia are implementing educational programs in the field of entrepreneurship, 
including social entrepreneurship for students of secondary vocational schools.
26 The program has encompass lecturers, mentors, professionals from the following companies: Banca Intesa, 
Coca Cola Hellenic, CRH, Delhaize Serbia, Delta Holding, Direct Media, Erste Bank, Eurobank Serbia, EY, GSK, KPMG, 
Mercator, Represent Communications , Telekom Srbija, Victoria group, Vip mobile and Vojvođanska banka.
27 Serbian Venture Network (SeVeN) with the support of the US Embassy organized a free School of 
Entrepreneurship for all those who would launch a business-oriented business solution in 2017.
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although there are not too many opportunities for the purchase of equipment/machines.

Awareness of social entrepreneurship

How public is informed about social entrepreneurship, whether citizens understand the 
concept, whether there are best examples that many people recognize as social enterprises. 
Where can citizens be informed about them, whether the media inform the public about social 
entrepreneurship, do citizens have enough information on this topic? Are there seminars, train-
ings, other educational tools (books, manuals, information via the Internet), university courses, 
where students, journalists and all other interested stakeholders could acquire knowledge on 
this subject. How many studies and research on the topic of social entrepreneurship exist, how 
many articles and other scientific, expert papers on this topic can be found, how many public 
events (conferences, round tables, panel discussions) are organized. These are all indicators 
of the development of awareness about social entrepreneurship, and the answers to these 
questions will show the level of development of social consciousness.

Serbia continues to lag behind the most developed societies in raising awareness of social 
entrepreneurship. It was hard for the public, partly because of the socialist past, to distinguish 
social enterprises from the old socialist social enterprise. Social entrepreneurship is also a rel-
atively new phenomenon that has developed rapidly over the last decades. However, there 
was a breakthrough that provided social entrepreneurship more visibility and understanding 
in the public. A number of public events on social entrepreneurship and the development of 
social enterprises were held. Since 2014, the Social Innovation Forum is held annually, dedicat-
ed to innovative solutions for social challenges organized by the Smart Collective in order to 
promote social entrepreneurship in Serbia and tools for strengthening the sustainability of the 
civil sector. This conference provided the participation of foreign experts and guests from the 
region, there are other events for which the professional as well as the general public are inter-
ested. The media showed great interest in such events, and the participation of social enterpris-
es, social entrepreneurs, civil society organizations, representatives of state institutions, local 
self-government and companies is a matter of prestige. At the last conference of the Forum of 
Social Innovations organized in 2018, there was a panel with successful social entrepreneurs 
from the region, while some years ago some of the participants just learned what social enter-
prises / entrepreneurs were. In February 2019, Impact 2019 conference was organized by Bro-
doto and ACT group from Croatia, which gathered over 50 foreign and domestic experts from 
various fields related to social entrepreneurship. The conference itself was partly funded by 
participant, which is certainly novelty and the future of such gatherings. There were, of course, 
numerous round tables, panel discussions (in 2018 we also had five public discussions on the 
topic of the Law on Social Entrepreneurship), courses on social entrepreneurship organized by 
civil society, businesses and international organizations. Expert meetings were organized with 
the participation of renowned researchers and scientists from Serbia and abroad.

Citizens are informed about social entrepreneurship mainly through various media, both elec-
tronic and printed. However, there is still no information available to enough people to say that 
social entrepreneurship is a concept that most citizens understand and whose concept is widely 
known. Social entrepreneurship is understood only by interested parties, primarily the middle and 
higher strata of the society (which are more educated and more informed), but also those who 
are most able to give their contribution to the further development of social entrepreneurship.

There are social enterprises that are very visible and recognized in public, which relate 
their business to social entrepreneurship, but it is difficult to list a social enterprise that is 
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recognized as such within the national framework. The SWIFT co-operative, which gathered 
Roma collectors of secondary raw materials, is probably the most recognizable face of social 
entrepreneurship. The World Health Organization implemented the SWIFT project with the 
support of national and international partners and has won the “UN 21” award for initiatives 
that promote innovation, efficiency and effectiveness. The prize was personally handed over 
by UN Secretary-General Ban Ki-moon. Unfortunately, only six months after the award of the 
SWIFT Cooperative, it has come under financial problems and was soon closed.

Media is more interested in the subject of social entrepreneurship more and more (analysis 
of media content can easily show this trend). Unfortunately, the media in Serbia are not sys-
tematically following certain areas, and as a result, media monitoring is sporadic and without 
much influence in creating a public opinion regarding social entrepreneurship in Serbia.

Today, information on social entrepreneurship is exchanged via the Internet and social net-
works. Information is quickly exchanged between social enterprises. All actors are connected 
and networked. However, there are no regular courses at the university, nor in non-formal 
education, but for those interested in the topic there is a way to find more information and 
learn more about social entrepreneurship. As far as analyzes, documents, scientific and other 
written works are concerned, according to one survey by 2013, there were about ten pro-
fessional papers on the subject of social entrepreneurship (the first since 2005) by domestic 
authors, and in the next five years, at least so many professional papers have been published, 
publication by domestic authors. There is more and more report on the state of social entre-
preneurship in Serbia (Varga, 2017, Cvejić, 2018), which speaks about the growing interest and 
the presence of social entrepreneurship in Serbia.

Citizens, the public, the academic community and the media still do not contribute as much 
as they can to the development of social entrepreneurship, but there is a trend of increasing 
their support for social entrepreneurship.

Legal forms of social enterprises

According to the (SORS, 2014), seven legal forms of business entities are recognized in Ser-
bia that fully or approximately corresponds to the concept of a social enterprise:

 – citizens’ associations;
 – cooperatives;
 – enterprises for employment and vocational training of persons with disabilities;
 – dependent, spin-off companies (usually in the form of a limited liability company and a 

joint-stock company);
 – foundations;
 – business incubators, and
 – development agencies.

Cooperatives

According to the so far realized mapping and research of social enterprises (Cvejić, 2008, 
SORS, 2014), the largest number of social enterprises is in the legal form of a cooperative. The 
Law on Cooperatives, adopted at the end of 2015, recognizes social cooperatives as a form of 
social enterprises. According to this law, social cooperatives perform various activities in or-
der to achieve social, economic and labor inclusion, as well as to meet other related needs of 
members of vulnerable social groups or to satisfy general interests within the local community. 
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Social goals are more closely defined by cooperative rules, and social cooperatives are obliged 
to invest at least half of the realized profits in the improvement and realization of set social 
goals. Several new cooperatives emerged that formed as social cooperatives established under 
this law. The development of social co-operatives is one way that the traditional social economy 
sector adopts modern ways of solving social problems through a market-oriented approach.

The International Federation of Cooperatives (IFC) has established business principles that 
relate primarily to cooperatives. However, they can be a useful framework for all businesses, 
regardless of legal form, who want to adapt their business to a responsible and sustainable 
way of doing business. The principles are as follows:

1. Voluntary and open membership: cooperatives are open to all persons using its services 
and are ready to accept the responsibility of membership irrespective of gender, social, 
racial, political and religious differences;

2. Democratic control by a cooperative: a cooperative is a democratic organization con-
trolled by members. They actively participate in decision making and the formulation 
of business and development policies. When making decisions, the rule applies: one 
member - one vote;

3. Economic participation of cooperatives: members contribute equally to the capital of 
their cooperatives and democratically control it;

4. Autonomy and independence of the cooperative: cooperatives are independent self-help 
organizations managed and controlled by cooperatives; the cooperative maintains its in-
dependence, independence and democratic governance and when it concludes contracts 
with other entities including state bodies, and when it collects capital from third parties;

5. Education, training and information: the cooperative is obliged to provide education and 
training for members, representatives, managers and employees;

6. Cross-sectoral cooperation: cooperatives are the most efficient and best serve their 
members and strengthen the cooperative movement, if they cooperate with each other 
at the local, regional, national and international level;

7. Community care: cooperatives actively contribute to the development of their commu-
nities through a policy established and approved by the membership.

Therefore, the cooperative is a voluntary, open, independent and independent society 
managed by its members according to the principles of community and mutual assistance. 
They achieve, improve and protect individual and common civic, economic, social, education-
al, cultural and other needs and interests by achieving, through their work, activities or use 
of services, the objectives for which the cooperative was established. Cooperatives can be 
established as agricultural, ie agricultural, housing, consumer, craft, social, student and youth, 
student, health, ecological, as well as other types of cooperatives for the production, trade of 
goods, provision of services and other activities. In order to establish a cooperative, it is neces-
sary to have a minimum of five founders, which can only be natural persons. The minimum 
share capital of the cooperative is 100 RSD. The distribution of profits is conditioned/subordi-
nated to the priority payment of possible losses from previous years and payment into funds 
for educational purposes. Only afterwards the net profit is paid to the cooperatives or it is 
added to the already entered role of the cooperative, with the exception of cooperatives that 
operate with membership fees. The amount of retained earnings is transferred to the next 
business year or used to improve the co-operative. The cooperative is subject to a cooperative 
audit, that is, control of compliance of the business, management and organization of a coop-
erative with the provisions of this law, cooperative principles and cooperative values.
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If a cooperative sells its services and products on the market, it is subject to a corporate 
income tax rate of 15%.

Nova perspektiva (taken from Cvejić, 2018:13)

The Agricultural and Social Cooperative “New Perspective” is an excellent example of a social en-
terprise of a grassroots social enterprise with clear social goals that combines a smart use of local 
available resources with enhanced activism. The cooperative was founded in 2010 through an EU 
funded project and is located in the southeastern part of Serbia one of the poorest regions in Pirot.

The cooperative was established by 10 families of small farmers and unemployed people owning 
small piece of land. Among the founders are Roma, refugee and internally displaced families, and 
the main goal is to reduce unemployment and poverty in the area of   Pirot. This is confirmed in the 
activities of a cooperative that is wider than its basic agricultural activity. Namely, the cooperative 
regularly (and successfully) participates in public works programs, thus engaging unemployed 
persons from the records of the National Employment Service, mainly in matters related to the 
cleaning and maintenance of public areas.

For a long time, the president of the cooperative assembly was a union activist. This experience 
and the support of farmers’ unions played a significant role when the New Perspective was estab-
lished. Another important partner is the municipal administration, which supports the participa-
tion of cooperative at fairs and seminars. Cooperation with several civil society organizations is 
also important. The new perspective also receives free advisory assistance from the Agricultural 
Expert Service. The relevant partners of the cooperative are the National Employment Service and 
the Chamber of Commerce.

The new perspective is skilfully using all available resources, as well as the possibility of hybrid fund-
ing, however they lack development strategy in order to have sustainable growth and development. 

Main business of the cooperative is farming and selling traditional processed products.

Nova perspektiva



Social Entrepreneurship Study developed under the project
 “Social Entrepreneurship for Women in Rural Areas”

5.2. Serbia – West Bačka district 165

Favorable conditions for cooperatives in the current context in Serbia:

The Cabinet of the Minister without Portfolio in charge of regional development and 
operation of public companies is implementing a project of the Government of the Republic 
of Serbia, popularly known as “500 cooperatives for 500 villages” aimed at encouraging and 
strengthening economic activity in the villages through the association of small producers into 
cooperatives. Since the beginning of the project implementation (2017), 339 cooperatives have 
been established while 93 cooperatives from all over Serbia, including Kosovo and Metohija, 
was supported with grants. For the year 2019, the budget defined 715 million RSD for support 
to new and existing cooperatives, including for their connection to complex cooperatives.

In 2017, a total of 22 cooperatives were supported (priority is given to municipalities in the 
south of Serbia), with close to RSD 200 million out of which 4 from Vojvodina (Novi Sad, Indjija, 
Odzaci and Sečanj) with about RSD 36 million. Allocated funds are in the amount of 5-12 mil-
lion dinars. In 2018, a total of 70 cooperatives were supported (the priority is still given to the 
municipalities in the south of Serbia), with RSD 678 million out of which 18 from Vojvodina with 
about 200 million RSD. The allocated funds are in the amount of 5 - 15 million RSD. Two com-
plex co-operatives both with RSD 59 million are supported, one is “Složni voćari” from Indjija.

Important institutions that accompany and can support cooperatives are the Cooperative 
Association of Serbia, https://www.zssrbije.org/, the Cooperative Alliance of Vojvodina, http://
www.zasav.org.rs/, the Serbian Chamber of Commerce (Regional Chamber), while the Chamber 
of Commerce of Vojvodina has a focus on the development of cooperatives. In 2018, UNDP orga-
nized trainings for cooperatives in order to develop and improve the capacities of cooperatives.

Civil society organizations: Associations, foundations and endowments

CSOs are actors of change at local, regional, national and international level. Organizations 
of civil society shall mean forms of organization that fulfill the following characteristics:

1) Established voluntarily;
2) Established by a private-legal act (contract, act of foundation, testament);
3) Established in order to achieve an ideal goal for common purposes, and not for the pur-

pose of gaining profit;
4) Independent of the structures of government;
5) Represent a community of persons (associations), or a community of assets (endow-

ments and foundations)
In the context of social entrepreneurship, civil society organizations are often referred to 

as non-profit, non-profit organizations (while some other synonymous as non-governmental 
organizations are used more when spoken in the context of independence or political con-
notation). CSOs, therefore, are membership-based associations, while foundations and en-
dowments have no members and have somewhat more specific goals of formation. Citizens’ 
associations are associations of individuals gathered around a concrete social goal, which is 
why it is natural that civil society organizations are often the founders of social enterprises, as 
they find ways to realize social goals through a social enterprise or are motivated to commer-
cial activities through social entrepreneurship in order to be able to finance their activities, and 
thus fulfill their mission. 

Civil society organizations are often the most reliable clients or users of services and goods 
that social enterprises offer. At the same time, the efforts of civil society organizations in ad-
vocating, lobbying and promoting the importance of social entrepreneurship are extremely 
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important, and the most important changes in the legislative framework and the general envi-
ronment are happening precisely thanks to civil society organizations

On the other hand, social enterprises often choose the legal form of the association because 
it is not overly demanding to form a legal association and the law on associations permits the 
performance of activities that are in function of the goals set out in the statute. Economic activ-
ity enables them, with the help of the market, to create even better, above all, financial condi-
tions for social impact. Decisions on the direction of the development and operation of one as-
sociation are made democratically through various bodies that guarantee the participation of 
members, control and transparency of work. On the other hand, the primary focus on project 
financing for citizen associations allows the funds to be achieved for the achievement of the 
social goal independently from the site of goods and goods. This is a good place to test prod-
ucts and services of social enterprises before they can be placed on the market. We should not 
forget that project financing is exposed to a specific type of competition in relation to other 
associations of citizens when applying for project funds. Citizens’ associations also find it very 
difficult to obtain additional funds for their activities through more favorable bank loans. In 
order to establish a citizens’ association, it is necessary to have at least three founders, and 
additional economic activity should be registered at the Agency for Business Registers.

The current Law on Associations dates back to 2009. A certain number of social entrepre-
neurship initiatives are currently operating according to the provisions of this law. Under the 
Act, an association may be established for the purpose of achieving or promoting any common 
or general goal or interest not prohibited by the Constitution or by law (Article 2), and may 
be established by at least three natural or legal persons, with at least one founder it must 
have a head office or residence in the territory of the Republic of Serbia (Article 10). What is 
considered as a general goal or interest is specified in the part of the law regulating the budget 
financing of the association’s programs. Under a common or general interest or goal, in the 
sense of the law, an ideal (non-material) objective or interest is implied. Accordingly, the asso-
ciation can not be founded in order to obtain profit and its distribution between the founders 
and related persons - as this would be contrary to the very definition of the association as a 
non-profit organization. However, this does not mean that the association can not directly per-
form the business activity as an additional activity in order to generate revenues, which fund 
the basic statutory goals of the association. The Association may directly perform economic or 
other activities, in accordance with the law regulating the classification of activities, under the 
following conditions: 1) that it is a business activity that is directly related to its statutory goals 
(the so-called related economic activity); 2) that the performance of this activity is provided for 
by the Association’s Statute; 3) that it is a business activity of “smaller scale”, that is, that the ac-
tivity is performed to the extent necessary for achieving the statutory goals of the association. 
The economic activity of the association shall be entered in the Register of economic entities 
and shall be performed in accordance with the regulations governing technical, sanitary and 
other conditions for performing this activity. In other words, in terms of the conditions for 
performing a particular activity, the association is in the same position as any other business 
entity. The association can only perform economic activity after it has acquired the status of a 
legal entity (which is acquired through the registration in the Register of Associations, which is 
managed by the Business Registers Agency and since the economic activity was entered in the 
Register of economic entities). In order to protect legal certainty, legal affairs concluded by the 
association the aforementioned conditions for the direct performance of the economic activity 
are legally valid unless the third party knew or should have known that the association did not 
fulfill the legally prescribed conditions for performing this activity (Article 37.) Given that the 
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Law on Associations does not define the economic sector, the law stipulates that the taxpay-
ers of corporate income tax are primarily legal entities that permanently perform economic 
activity (companies, cooperatives), that is to say, the taxation of corporate income tax the sale 
of goods and services with remuneration to the market. When it comes to other legal entities 
(associations, foundations, etc.), they are taxpayers only when they carry out economic activity 
themselves as a permanent sale of products and the provision of services for a fee on the mar-
ket. Accordingly, occasional voluntary actions organized by associations, such as charity din-
ners or occasional and one-time sales of promotional or other materials for humanitarian and 
other legally permitted purposes, are not considered, in terms of the law, as economic activity.

One of the most developed social enterprise: Caritas Sabac 

One of the oldest social enterprises in Serbia was created under the auspices of Caritas, an inter-
national charity organization of the Catholic Church - it is the Citizens Association Caritas Šabac, 
which has existed since 2000, but since 2010 it has been engaged in activities that fall within the 
domain of social entrepreneurship.

The association currently has two laundry facilities in Šabac, a Day Care center “Sveta Sofija” for 
persons with mental disorders and intellectual disabilities in Šabac and another Day Care center 
“Sveti Jovan”, with a restaurant, kitchen and supported living in apartman in the so called Alley of 
sustainable development in Bogatić. There is also organised agricultural production, and fruits 
and vegetables processing. In addition, the association provides “home care” service in   five local 
self-governments (Šabac, Bogatić, Koceljeva, Vladimirci and Mali Zvornik) and has four national 
licenses for providing social protection services: home care assistance, two day care centers and 
supported living. In addition, Caritas Šabac can always rely on highly motivated workers (more 
than 60), and can count on help and support of about 50 volunteers. Caritas has a hundred of 
approved and successfully realized projects, good contacts with the local community at all levels 
and excellent international connections, especially with Italian social enterprises.

Caritas Sabac
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The law does not stipulate by any provision on the basis of which criteria it is established 
that it is a business activity of a larger volume, that is, of an economic activity that exceeds the 
scope necessary for achieving the statutory goals of the association. Bearing in mind that the 
law prescribes misdemeanor fines in the amount of 50,000 to 500,000 dinars for an associa-
tion that performs business activity on a larger scale, i.e. misdemeanor fine of 5,000 to 50,000 
dinars for the responsible person in the association (Article 73), it is obvious that these impre-
cise legal provisions can act decisively for the direct performance of the economic activity of 
the association, bearing in mind the potential risk that it exposes this way. Due to the modest 
financial means that most associations have, direct performance of economic activity under 
legally undefined conditions can lead to the closure of associations in the event of fines. In 
this respect, the provisions of Article 37 of the Law are not in accordance with Article 11 of the 
European Convention on Human Rights, which guarantees the freedom of association.

Civil society organizations often choose to re-register, and continue their activities in the 
form of a classical (social) enterprise. Or that the CSO/association (with the capacity of a legal 
entity) establishes a company in order to carry out business activity. In this sense, the associ-
ation-founder of the company is in the same legal position as any other legal entity which is 
founder of the company. This, among other things, means that the association, without any re-
strictions, can establish a company for the purpose of performing any legally permitted activity 
(related or unrelated to their mission). The most common practice so far is that associations 
establish Limited Liability Companies.

Caritas Sabac
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Social enterprise as Limited Liability Company: Agro Iris

Agro Iris: 

In order to improve the living conditions of small agricultural producers from the villages around 
the town of Šabac, IDC established in 2016 the agricultural cooperative Agro Iris. Every year, rural 
parts of Serbia, due to hard life, insecure agricultural production and poor economic conditions, 
are left without inhabitants.

The newly-founded brand ZaDruga - Cooperative returns 70% of profit to producers, while 30% 
returns directly to AgroIris for operational and program costs.

Out of their own fruit, 22 co-operators produce a final product - apple chips, dried plum and dried 
pear. Through an innovative model, the entire process of production takes place in their own 
households. The drying process is carried out with the help of mobile automatic dryers, which are 
very easy to use, so both young and older members of the household can be engaged.

Agro Iris
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In this way, agricultural households earn up to two times more than before, and the social 
enterprise deals with packaging and placement of products.

For now, the products can be found in about 100 health food stores, as well as the largest 
supermarket chain Delhaze. The packaging process includes the company for professional 
rehabilitation of persons with disabilities Novitas.

Opportunities provided to social enterprises operating under the Law on Association:
There are public tenders of state institutions, local self-governments, provincial bodies for 

citizen associations mainly related to specific areas and goals (social and development goals), 
there are also numerous foundations, programs that are now relatively easy to search through 
the Guide through potential sources of financing https://vodic.gradjanske.org/.

Endowments

The legal status of endowments and foundations, as non-member forms of civil society 
organizations (CSOs) or property associations, and not individuals, is regulated by the Law 
on Foundations and Endowements. The foundation is defined as a legal entity without mem-
bers to whom the founder has assigned certain property (basic property) for the purpose of 
achieving a general purpose objective or a private interest, or an objective that is not prohib-
ited by the Constitution or by law (Article 2). The minimum value of the underlying assets for 
establishing the endowment is 30,000 EUR in dinar counter value, while the Law allows the 
possibility, according to a previously obtained opinion of the ministry responsible for culture, 
that is, the body of the autonomous province responsible for cultural affairs (for the founda-
tions established in the territory of AP Vojvodina ), the foundation also establishes with less 
basic assets, if it is sufficient for achieving the goals for which the foundation is established 

Agro Iris
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(Article 12). For the first time in our legal system, the law permits the founding of an endow-
ment not only for general, but also for private purposes (for example, family foundations 
established for the education of members of a particular family). It is a solution adopted 
in a number of EU countries that can be defended and extensively interpreted the right to 
peaceful enjoyment of property, protected by the First Protocol of the European Convention 
on Human Rights. However, endowments do not enjoy any tax and budget privileges, nor can 
they directly carry out economic activity, and are therefore less important for the concept of 
social entrepreneurship (Article 7, 46).

Foundation

The Foundation shall mean a legal person without members and basic property, which 
was established for the purpose of achieving a common goal. Under the general objective, 
in the sense of the Act, activities aimed at promoting and protecting human, civil and mi-
nority rights, promoting democratic values, European integration and international under-
standing, sustainable development, regional development, gender equality, promotion of 
social and health care, promoting and promotion of culture and public information, promo-
tion and popularization of science, education, art and amateur sport, improvement of the 
position of persons with disabilities, child care, assistance to the elderly, protection of the 
environment, fight against corruption, consumer protection, protection of animals, human-
itarian and other activities by which endowments and foundations achieve common goals, 
or interests. Foundations and endowments accomplish the aforementioned general-pur-
pose goals and when their activity is directed towards the circle of persons belonging to a 
particular profession, national, linguistic, cultural and religious group, gender or gender, or 
persons living in a particular area (Article 3). No basic asset is required for founding a foun-
dation. In this sense, the foundation of a foundation without basic property allows any per-
son who wishes to retain control over its work, in a simple way, without high costs, establish 
a foundation, and then, through its activities, in a transparent manner (in view of this that 
the foundation as a legal entity has its own account) acquires funds necessary for its work. 
When it comes to the conditions for performing the economic activity of a foundation, which 
operates for general purposes (this also applies to endowments), they can directly perform 
economic activity under the following conditions: 

1) Activity is related to the objectives of the foundation (direct economic activity); 
2) Activity is foreseen by Statute (and other documents); 
3) Subsidiary activity of the endowment and the foundation; 
4) Activity is entered in the Register. 
The conditions defined for performing the economic activities of the foundations and en-

dowments provide greater legal certainty in relation to the applicable Law on Associations. 
This is primarily because the Law on Endowments and Foundations does not require that this 
activity be performed on a “smaller scale”. However, the performance of economic activity by 
these status-legal forms in the light of social entrepreneurship does not yield optimal results. 
Namely, the question arises as to why to establish a social enterprise whose goal is to re-allo-
cate its profits to finance its social goals in the form of an endowment or foundation that is, by 
its legal nature, innocuous and commercially inflexible? As in the case of associations, there 
are no legal impediments to founding endowments and foundations by a company, for the 
purpose of performing economic activity.
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Foundation Catalyst Balkans as an example of social enterprise 

Catalyst Balkans

Catalyst Balkans is a foundation. But it is not just a legal form that makes it different from other 
social enterprises. The co-founder and director is American Nathan Koeshall, who had no contact 
with entrepreneurship before his engagement in Catalyst, either by education, or by working ex-
perience. Nevertheless, his pragmatic attitude, a very market-oriented approach to management, 
the way in which he accepts and faces challenges reveals a different culture where social entre-
preneurship and philanthropic initiatives are going hand by hand. Catalyst is trying to expand and 
strengthen existing philanthropic ecosystems in the countries of the Western Balkans through 
collecting and analyzing data, promoting, linking, organizing events, developing tools, and con-
sulting services. Based on the results of these activities, the Foundation publishes, amongst oth-
ers, annual reports on philanthropy, a daily and weekly news review of philanthropy from the 
region, news from the sector, and engages non-profit and corporate experts in the field of philan-
thropy in an open dialogue on topical issues of interest in the sector

They are planning to become the main provider of philanthropy services in the Balkans. For now, 
they are still testing a business model. Catalyst have come to the conclusion that the countries 
of the Western Balkans are philanthropic. Today, Catalyst have information about 19,000 philan-
thropists, donors, and so on, with idea to make it available to users, NGOs and others with a 
symbolic monthly or annual fee. It will be possible to access a complete database, philanthropic 
profiles of the various actors, activities in different areas and sectors. 

Catalyst Balkans has 17 employees and 50% of the services they provide is commercial.

Companies

The Companies Act is also unavoidable in the analysis of the business of social enterprises. 
Today in Serbia there are a number of social enterprises operating in the form of companies. 
It is evident that, by their definition, companies have purely lucrative goals and that their ac-
quisition and maximization are the main purpose. On the other hand, the label of social en-
terprises is the maximization of social and public performance, not maximization of profit. 
Accordingly, the Law on Enterprises, by its very essence, does not represent the most comple-

A charity event organized by Catalyst Balkans
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mentary solution for the functioning of social enterprises in the form it currently exists. The 
Companies Act regulates several status forms for carrying out business activities: partnership, 
limited partnership (as a company of persons), limited liability company and joint-stock com-
pany (as company of capital). In addition, the Law regulates the performance of the economic 
activity of an individual - entrepreneur. All mentioned forms of a company have some com-
mon characteristics: 1) they are founded by voluntary natural or legal persons; 2) they are 
established by private law instruments (contract or founding act); 3) represent the community 
of persons (other than a one-person company); 4) are established for the purpose of gaining 
profit, performing a registered (economic) activity; 5) have legal personality. 

However, there are significant differences between these forms of the company, both in 
terms of the number of founders and minimum equity requirements, as well as the responsi-
bility for the obligations that the company took over in legal transactions. Bearing in mind the 
aforementioned criteria, a limited liability company is a particularly suitable form for performing 
small and medium-sized business activities (including the category of social entrepreneurship). 
According to the Law, Limited Liability Company (LLC) is a company that is established by one 
or more legal entities and/or natural persons, as members of a company, for the purpose of 
performing certain activities under a common business name. LLC garanties functioning with 
all its assets. A member of company is not held responsible for the work of company with his/
hers property. A member of the company is not responsible for the obligations of the com-
pany with its assets, but only bears the economic risk of the company’s operations up to the 
amount of the role entered in the company’s assets.

The voting rights, as well as property rights of the company, are proportional to the shares 
in the company’s share capital at the time of exercising these rights, unless otherwise deter-
mined by the founding act. For comparison, it should be noted that the system of democratic 
decision-making and governance structure is present in most of the social enterprises. The 
value of the vote when making management decisions is largely independent of the own-
ership stake in the enterprise, and all participants in the ownership structure participate in 
the making of management decisions. Consequently, social enterprises that have opted for 
registration in the form of LLC often adapt the concept of social entrepreneurship insisting on 
equal voting rights for everyone, introducing the democratic decision-making structure by the 
founding act. In addition to the elements stipulated by the Law as mandatory, the founding act 
may also contain other provisions. This option is used by LLC that is trying to link its activities 
for some social or public purpose, proclaiming it in the provisions of the founding act itself. 
It is also common practice to determine, by a founding act or contract between members of 
the company, that the realized profit will be reinvested, or that it will be used for some more 
closely defined purposes, which is the goal of establishing such a defined LLC. 

For these corporate entities, which are focused on profit, while defining the principles of a 
social enterprise in the founding act or statute, it may be an adequate framework for action. 
For these forms there are the most opportunities for obtaining bank loans, and participation 
in programs of financial institutions (Development Agency of Serbia and similar).

Regardless of the legal form of the social enterprise, it must have the following characteris-
tics (Bobić, 2016: 10 - 11):

1) Entrepreneurial dimension: way of thinking, organization of business, knowledge and skills.
2) Private (initiative) of a company that continuously deals with some economic activity 

and aspires to be self-sustaining;
3) Social dimension: these enterprises have a primary and explicit social goal by which 

they differ from corporations and profit enterprises;
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4) Management dimension: there is a democratic governance mechanism in which a 
commitment to the social goal is guaranteed;

5) There must be limits on the distribution of profits or assets; the goal of this con-
straint is to put emphasis on a social goal rather than profit;

6) It must be independent, that is, it must be organizational autonomous, both in relation 
to state authorities and in relation to traditional economic entities;

7) It must have inclusive (participatory) management that is characterized by the dem-
ocratic participation of employees in decision-making;

8) It must take care of environmental protection;
9) It would be desirable to be (socially) innovative;
10) It would be desirable to hire members of vulnerable groups, but this is not a require-

ment for being social enterprises.

Social enterprise as Entrepreneur: Reflektor teatar (Spotlight theatre)

Spotlight theatre is an independent youth theater production, founded from the theater program 
of the Center E8. Under the name Spotlight theatre they have been working since January 2017, 
but have been present on the theater scene in Serbia and the region much longer since 2012.

Their target group is youth, with whome they examine socially relevant topics through engaged 
theater projects and innovative production solutions and the main product are socially engaged 
performances. Their goal is to make plays available to all young people interested in arts and 
culture in order to create a new responsible youth scene.

Spotlight theatre launches important and relevant issues in the public, such as the issue of gender 
roles and gender equality, violence against women, the right to abortion, mental health and lone-
liness, censorship, the bureaucratic system, fight against fascism. Since 2012, their performances 
have been performed 182 times in more than 50 cities and 11 countries, and over 40 thousand 
people watched it. More than 60% of their audience is young people.

Spotlight production is providing first chance for many young actors and actresses, as well as 
all other artistic professions (writers, directors, costume designer, stage designer, and technical 
staff). To date, they have employed/engaged more than 45 young artists, with large support of 
volunteers as well.

Reflektor teatar (Spotlight theatre)



Social Entrepreneurship Study developed under the project
 “Social Entrepreneurship for Women in Rural Areas”

6.1 Lavender production, researched in Hungary 175

6. An analysis of the cultivation and exploitation of lavender

6.1 Lavender production, researched in Hungary

Growing lavender tricks and tips

The spectacle of lavender, the fragrance of its flowers over the centuries, has interwined 
with the concept of calmness and purity. Its meaning comes from the Latin derivative of lavare 
– to wash verb. The ancient Greeks and Romans used it as an antiseptic, and they enjoyed its 
disinfectant and soothing effect in baths. The plant comes from South Europe, it is home to the 
western Mediterranean (but used in India and Tibet). In the Middle Ages, lavender was part of 
the Book of Wreath, the 16th century moral-botanical book in which every flower represent a 
noble human value: Lavender representing the moral value of satisfaction and thrift.

Lavandula angustifolia and lavandula intermedia plants

Approximately 40 species of lavender are known, the most common, the most widely 
spread, cultivated, and used species are L. angustifolia and L. intermedia. The species are 
largely indigenous at different altitudes to the Mediterranean, so they require warm and light. 
Based on their botanical properties, they belong to semi-shrubs. The parts of the plants which 
are older than 2 years old are woody. The one-year leaf shoot is soft, and next year it drops 
the leaves gets woody.

Among the species of the genus, the true (French) lavender - Lavandula angustifolia - and 
the hybrid (English) - Lavandula intermedia - are more important. Both Lavender species are 
perennial, half-bred, belong to the family of the labiate. Both species are long-lived and live for 
up to 20-30 years, usually in cultivation for 15-17 years.

In Hungary, cultivation of lavender on an industrial scale began in the 1920s on the initiative 
of Dr. Bittera Gyula on the Tihany Peninsula. In order to start the Tihany plantation, the seed 
came from France, from which the lavender was planted with seedlings. 

Lavender installed in Tihany was Lavandula officinalis (lavandula angustifolia - leafy or true 
lavender), known worldwide as English lavender. In Hungary, however, it is the other way 
round, due to its first historical plantation, Lavandula officinalis is known as “French lavender” 
also in horticulture.

Lavandula angustifolia – meaning narrow-leaved lavender – is the most well-known laven-
der variety in Hungary, and it is called French lavender in Hungary; while it is called English 
lavender in Europe. 

English lavender in Hungary is used uniformly for the hybrid lavender, Lavandula interme-
diate species. It is therefore worthwhile to use middle-leaf / true and hybrid expressions to 
distinguish the two types of lavenders.

Real lavender (French lavender) Lavandula angustifolia
The root is densely branched, penetrating deep (3-4 m). Its stems are squat, covered with 
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brown parsley, bushy, hemispherical. The well-developed 
lavender bush is 40-60 cm tall and 80-100 cm in diameter. 
Its leaves are fibrous or narrow lance, 3-5 cm long, 0.2-0.5 
cm wide. Its inflorescence is a cylindrical pile of garlands, 
her pleasures in the inflorescence are loose. The color of 
the inflorescence is violet blue, but there are also light blue 
and even white individuals. The fruit is acorn. Thickness: 0.8 
- 1 g. Essential oil content: 0.5-4%.

This species is more preferred, requires less space and is eas-
ier to form than English lavender. It gives less essential oil, but 
it has a finer flavor and better quality than the English variety.

The mature, woody several year old bush-like stems are 
40-50 cm tall. The length of the shoots ending in inflores-
cences, which are renewed annually on the woods and the 
previous year’s shoot, is 20-30 cm. Only the lower part of 
the shoots is leafy. Its leaves are opposite, elongated lance, 
gray-mothy, 2–3 cm long, 3–4 mm wide.

Its inflorescence is an average of 5-8 cm long, cylindrical, dotted garlands. The main flower-
ing period is the second half of June. In favorable weather conditions, you can produce smaller 
amounts of inflorescences by the end of autumn on the later shoots.

During the vegetation period, to grow well, it requires warmth and plenty of sunshine. This 
is the most frost tolerant species, it also bears the colder winters. 

It is not demanding for the soil, it grows everywhere except for sandy and wet areas. It is 
a drought-tolerant plant, however, it develops better if irrigated 1–2 times during drought. In 
Hungary, it enjoys warmer, sunny areas, and can be cultivated successfully in such areas. 

Its clean, fresh scent of flowers, leaves, oils is delicate, spicy sweet and harmonious. The 
ester content of lavender (character) is the highest among species.

Only the flower and oil of this species is eligible for pharmacopoeia requirements.

Hybrid Lavender Lavandula intermedia

It is a spontaneous hybrid species resulting from the crossing of L. angustifolia and L. lati-
folia (broadleaf) species.

Its root system is deep-rooted, branched. The height of the plant is 80-100 cm and the di-
ameter of the bush can reach 150 cm. Its leaves are fibrous or narrow-lipped, 5-7 cm long, 0.8-
1 cm wide, its inflorescence is a false garland, and the elves are in the inflorescence. The color 
of the inflorescence is violet blue, with a slightly grayish tinge. It does not ripen germinating 
seeds. Essential oil content 1-9%.

It is more bushy, but it clings more easily over the years, and the higher flower stems are 
easier to lie down in windy weather.

Stronger, higher-growing, thicker woody, slightly broader species. The lower heels of her in-
florescence hardly move away from the top. The bracts are elongated lance, widening at their 
bottom (a significant distinguishing mark). Its main bloom is later, in July, early August. Since it 
does not produce seeds, it can only be propagated in vegetative ways.

The essential oil content of fresh flowers is about 50% higher than that of L. angustifolia. 
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However, its ester content is significantly lower (about one-
third), so its oil is of lower value. Its scent is slightly woody 
and has a more modest aroma. 

It is more soil and water demanding, more sensitive to 
drought and stronger frosts. It can be damaged under un-
favorable conditions. It can freeze in cold weather condi-
tions. It can be cultivated efficiently in areas with mild win-
ter, better soil and water supply.

In addition to the above varieties, we can read in other 
foreign books about other varieties, bred lavender. There 
are some types of lavender that have been grown for direct 
drying. There is one that keeps its color for up to 8 years. 
Another kind of lavender that is recommended for spinning 
a direct mace is its long stem and very strong smell. This is 
not particularly nice, but it is not important as the flower will 
not appear in the mace. Likewise, there is a variety that is 
offered for direct cakes, one for meats. And of course there 
are lavender varieties recommended for direct oil production. There is a big difference between 
them, with 25 to 95 liters of oil varying depending on the type of lavender oil that can be har-
vested per hectare.

The environmental need of lavender

Lavender is basically not delicate to the soil, but it is not suitable for cultivation in wetland or 
marshy areas. Lavender as a plant originating from a dry, Mediterranean area, bears standing 
water, damp or damp ground at its roots poorly, because it tends to make all kinds of fungal 
diseases and does not develop properly.

Lavender feels good almost everywhere, except areas with poor drainage, such as clay soils, 
since it does not tolerate well stagnant water. 

Slightly calcareous soil, a loose, sandy environment is ideal for it: PH 6.5-7.5. Stony ground 
is not a problem, but over-bound, poorly ventilated land, or purely sandy land is not suitable 
for lavender cultivation.

It lives and feels well in places that are unsuitable for cultivation and where other plants do 
not survive, such as barren, thin soil, or rocky hillsides, slopes where only grapes and some 
fruit trees can survive. It can be cultivated in sloping areas as well; its deep-seated roots bind 
the soil and prevent erosion. If the slope of the area is strong, machines might not be able to 
reach the plants, leaving a much slower manual tillage and harvest.

Lavender likes sunshine, so it is ideal for growing in open, sunny, southern lands, but it also 
feels quite good elsewhere too, given that it is not in the shade. The more sunlight is reached, 
the more and higher quality essential oil is produced in the plant.

Warm and light-demanding, it also tolerates well winter frosts. They suffer from frost dam-
age only on very cold, snow-free winters. Late frosts in spring - when growth has begun - espe-
cially in hybrid lavender can cause the green parts to freeze.

Even though the adult lavender can withstand frost, especially cold, permanently below -10 
degrees can damage the whole bush or its center. We can protect against this by mulch-straw 
or jute cover.
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Soil preparation 

The lavender areas are outside the crop rotation. They occupy the area for 15-20 years. 
They are not sensitive to forecrop, but they are a bad precursor of other plants because they 
leave behind a weedy area. 

Before the installation, it is important to prepare the ground, loosen the soil, straighten it, 
and thoroughly weed. 

Lavender is usually planted for 15-20 years, so it is advisable to start the field preparation 
one year before installation. 

Main operations: 
• Field leveling as required
• Autumn deep plowing connected with fertilization (35-50 t/ha)
• Soil tillage or green manure-plant cultivation and incorporation from spring to summer
• Shallow plowing 1.5-2 months before planting (phosphorus and potassium)
If it is planted in abandoned areas, you must first count on thorough weed control and then 

follow the general fertilization. For this, some organic fertilizer is the best, or in the absence of 
it, a complex fertilizer can be used.

Nutrient supply 

Prior to installation, in addition to organic manure, phosphorus (70-90 kg/ha) and potas-
sium (100-120 kg/ha) are usually added to the soil. The nutrient supply to the plantation is 
60-100 kg/ha of nitrogen, 50-60 kg/ha of phosphorus and 80-120 kg/ha of potassium per year. 
Over-supply, especially nitrogen, may be ineffective, and may even reduce flower yields.

Propagation of lavender

While true lavender can be propagated with sowing and woody cuttings, hybrid lavender can 
only be propagated by cuttings. The hybrid lavender, lavandula intermedia, used as an orna-
mental plant and for industrial production, does not ripen seeds, so seeding is out of question.

Propagation of real lavender with seedlings 

This is the slowest and less secure way of propagation because lavender sprouts slowly 
and in a small percentage, but it is still possible to germinate new individuals with sowing. An 
irrigated area is required for this purpose. Sowing time is early November (winter sowing). In 
the case of spring sowing, the seed must be frozen beforehand (refrigerator). Line spacing: 
20-40 cm, sowing depth: 1-1.5 cm, seed requirement: 5-9 kg / ha, of which 500-800 thousand 
seedlings can be grown. 

Propagation of lavender angustifolia with seedlings 

Plant care for seedlings: regular watering and weeding, cutting back - to increase branching 
- first when the buds appear, then one month later, and at the end of summer again. 
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By buying seedlings, you can gain time because it is a good half year before a viable and 
strong seedling grows from a seed. All in all, lavender planted from the seedlings is a year’s 
advantage over the lavender seed. 

Ideally developed plants are sold in approximately 9 x 9 cm plastic pots with a height of be-
tween 5 and 10 cm. Seeds of 8 to 12 cm in diameter can be reached by retraction, and a strong 
root system must be observed. 

You can choose between potted or free-rooted versions. The free rooted is cheaper, it is 
the option worth choosing in larger quantities. Free-rooted seedlings can only be planted in 
spring and autumn. Most experts recommend the autumn months. the autumn weather is 
much more predictable than the whimsical spring, when drier times are more frequent and 
strong sunshine can become a problem overnight. In contrast, the autumn precipitation is all 
submerged in the developing root system, and the growth of weeds is also much slower. 

In Hungary, there is also a specialized plantation specialized for seedlings, which sells seed-
lings through a webshop. www.pannonhalmilevendula.hu

Propagation of real and hybrid lavender with cuttings (vegetative propagation)

Both lavender species are suitable to produce rooted cuttings. Good rooting can only be 
expected in an area suitable for irrigation. In Hungary, rooting time from spring to autumn 
became widespread.

The cuttings are taken from the mother plant in spring (early April). Perhaps springtime is 
the most promising time for cuttings, in which case we need to cut off a 1-year old healthy, 
woody stem (or green shoots at the end of the summer) from a plant of at least 4 years old. 

Autumn cuttings should be covered against the cold during the winter, and planted in free 
ground at the end of spring.

Opinions vary about the ideal length of lavender cuttings (10, 8, 6 cm) but also smaller cut-
tings are possible. The most suitable stems for cuttings are 15-18 cm long half woody branches. 

The cuttings are inserted into the soil (or into the growing medium of the propagating crate) 
at a spacing of 10-15 cm, at 5 cm distance and a depth of 5-8 cm.

Nursing work during rooting of cuttings
• Regular (initially frequent, later rarer) irrigation,
• Regular mechanical weed control,
• Cutting cuttings at a height of 12-15 cm, first at the appearance of the first buds and 

then, if necessary, repeating when new buds appear repeatedly every 3-4 weeks,
• Rooted cuttings should be picked up just before installation.

Installation, planting, care

As with other plants, autumn planting is better, but should be performed before the weak 
frosts of November. Installation is best done in October. The spring planting usually has a 
higher plant shortage and lower yield.

The seedlings can be preloaded (containerized) or free rooted. The advantage of free-root-
ed lavender is that it is cheaper and must be sludged before planting, however survival of 
plants is not 100%. The free rooted plants are only to be planted in early spring, in order to 
stand the heat in May and during summer. In both cases, thorough irrigation is required after 
installation, and if there is no precipitation in the following few weeks, it is worth repeating the 
irrigation.
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Spacing of planting depends on the working machines in used (working width). The row 
spacing used for real lavender is usually 1-1.5 m and in between spacing is 50 cm. The hybrid 
lavender breeding area has 180 cm of row distance and 60 cm in between. In general, an adult 
lavender box occupies an area of cc. 1 m².

Seedlings should always be planted manually so as not to be damaged. The planting pit 
can also be formed with a suitable machine. The first few weeks after planting is the most crit-
ical during which the small seedlings will grow their roots. In these weeks, regular irrigation 
must be ensured.

An essential nursing work of the cultivated plantations is soil loosening inter-crop cultiva-
tion, 2-3 times a year. Hoeing can be done by hand or with machines. In 2 hectares of land, 2 
people are plenty enough for hoeing, but the same work can be done with a dozen of goats. 
Goats eat everything but lavender, so they work as a perfect lawn mower while you can also 
produce goat milk and goat cheese.

Pruning

Lavender pruning is one of the few care tasks you should do well. The specific nursing work 
of the new plantations is trimming. In the first year, usually at the beginning of June (when the 
first flower stems appear), the plants should be cut back at a height of 10-12 cm. In the second 
year, in the early spring, just before the start of the shoot growth, it is advised to cut back at a 
height of 15-18 cm. Best to cut back with the machine with which you want to harvest.

In order to have a truly spectacular, lavender plant, we have to prune the lavender bushes 
regularly from a very young age. The essence of this is that the new shoots are cut back - to 
two-thirds or half of them - to make the plant bushy. Pruning should be done at least once a 
year, in the autumn - before the first frosts - or in the spring. If spring is chosen, look carefully 
whether the winter frost caused any damage to the plant. If the answer is yes, you should not 
cut it back until the first sprouts appear.

At bushes older than 3-4 years, at the lower parts of the branches the formation of the 
woody stem starts. One of the basic principles that we must follow in pruning is to never cut 
into the woody stem, and to keep a good 5 cm distance in the case of strong pruning. The other 
principle is that the pruning should be done with care, because if there are no leaves left on the 
cut bush, the plant can die. It is best to move progressively and cut back one third of the stems 
in the spring, stimulating the new shoots, and then - once the new foliage has grown - cut back 
one third again, helping to grow new shoots.

To be beautiful bushy and richly blooming, at the end of flowering, cut back the branches by 
half to two thirds. We can use the flowers of cut-off shoots to fill lavender pillows. 

If we harvest in the summer, we can expect a second flowering in the fall. This is about 
half the amount of summer flowers. The second blossom should be cut off because the dry 
branches will be in the way for future cultivation.

Large-scale, many hectares of cultivation individual lavender bushes are made into closed, 
coherent lines, called hedges. At these plantations, after the first years of harvesting, the spe-
cial lavender harvesting machines are also used for pruning. The cutting height can be set pre-
cisely so that purple lines of perfect shape can be harvested next year. Such large scale areas 
are no longer cultivated economically by hand harvesting.

Weed control: There is no major pathogen or pest of lavender in Hungary.
The weeding of the lavender field is not an essential task; it is only important for the look 

of the lavender field. 
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Obviously weed control and the use of various herbicides also depend on how much we 
want to maintain a chemical-free plantation. Whichever method you choose for weed control 
and planting care depends on what you want to do with the land, how you want to make the 
area profitable. This will be discussed in the next chapter.

Harvesting

According to the growers, one of the most difficult questions is to judge when to harvest 
lavender, but there are some basic points to start with.

The exact date cannot be given because if the spring was cooler, with little sunshine the 
“ripening” of the lavender would shift. In Hungary, in the case of lavender (lavandula angustifo-
lia), flowering begins around the first week of June, and at the end of the month all the flowers 
are slowly opening and drying begins, which lasts for several weeks.

The date of harvest of lavender depends also on the purpose for which we wish to use 
lavender. If you want to dry in a bouquet, you must cut the flowers when the first two flowers 
opened up – or max third of the flowers, and the rest of the buds are still closed. If we harvest 
later, after drying, the flowers will fall in large quantities. If we harvest with most flowers been 
opened, then lavender can be used for food, drink or potpourri or to be used in a fragrant bag.

The essential oil content of the inflorescence is the highest at full bloom. The lavender in-
florescences are harvested in full bloom for essential oil. This harvesting period lasts for 7-8 
days. For larger plantations, therefore, harvesting should begin at the beginning of flowering. 

For the production of essential oil and flower drugs, only the inflorescence should be cut. 
Cutting can be done manually or with a special lavender harvesting machine or with a suitably 
modified mowing machine. Speed is important when harvesting, the harvested flowers have 
to get into the distiller soon, because they lose their essential oil content quickly over time.

In smaller areas or on steeper slopes, the cutting is still done by hand. 
Primary processing: When preparing a flower drug, the cut flowers should be dried imme-

diately. It is followed by crumbling and then cleaning the stem parts. When cooking essential 
oil, the cut flower must be steamed directly after cutting.

Yield: 3 to 6 kg/ha in the second year, 8 to 16 kg/ha in the third year, 15 to 20 kg/ha in the 
quarter, and 20 to 26 kg/ha in the following years. Crude flower yield, depending on the age 
of the plantation, can be 1.5-4 t/ha, and in the case of hybrid lavender it can be up to 6-7 t/ha.

General quality requirements 

The dry flower drug (Lavandulae flos) 
and lavender essential oil (Lavandulae 
aetheroleum) are official drugs in the 
European Pharmacopoeia. 

The smell of the flower drug is pleas-
ant and distinctive. It may contain up to 
5% of other parts of the plant. It may 
contain up to 10% of gray flowers. The 
amount of foreign plant parts is up to 1%. 
It must contain at least 1.5 ml of essential 
oil per 1000 g of drug. The essential oil of 
lavender is yellow or yellowish green with 
a pleasant, lavender-like smell.
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Making business with lavender

In order to responsibly open a lavender field cultivation in large scale, one must first thor-
oughly examine the opportunities for using it, to sell it and choose the specific type of lavender 
and lavender cultivation accordingly.

But more importantly, one must find the market for the cultivated lavender. If one plans 
to open a considerable business for growing lavender, first a thorough and specific business 
plan should be prepared. Even before planting the first bush, one must know exactly what end 
product to sell and to whom and whether there is some demand for it at all.

It is a consistent statement of interviewees that the production of lavender oil on the field 
alone does not provide sufficient livelihood. There is a need for additional activities: events 
linked to tourist programs, fairs and other, locally sold products. In addition, combinations 
with other options offered by lavender may be inspirational: keeping bees to use lavender pol-
len from our own bees, and producing our own lavender honey, or keeping goats for lavender 
field and making goat milk products and products.

Most entrepreneurs draw public attention for their lavender products through tourism 
programs and events. For example, there is an entrepreneur who planted next to his 6 acres 
of lavender tulips and daffodils. With this, the tourist season he can open the plantation for 
tourists as early as March: one can collect tulips for free and he hopes that visitors will buy 
the bulbs and lavender seedlings as well. Of course, visitors not only visit lavender fields to go 
to a “specialist shop”, but also to have an experience, which is one of the most characteristic 
features of lavender farms. Lavender plantations offer an experience, in the form of relaxation 
or quality time spent, and in return visitors buy products on site, generating more revenue for 
farmers.

There is a great number of decisions to make before starting a lavender farm. Above all, 
before starting a business one must map the business environment. Mostly, the purchasing 
market and their needs must be assessed. It is important to see as precisely as possible who 
would buy lavender oil and for how much or what demand is there for other products (mace, 
soap, honey, lavender pillow, etc.). Based on this market research one must start to build up 
the best fitting product portfolio.

We also have to be firm about the purpose of the lavender farm: is it to provide labour 
opportunity or to make profit. What is the expected profit or other goal? Likewise, potential 
sales points should be mapped: besides the wholesale market, retail markets, opportunities 
for local sales, and opportunities provided by the Internet should be well analysed.

It is important to build a brand, a name for your product: you need to know what you offer 
and what is the added value of your product that you can create. In what natural environment 
do you want to manage the lavender farm, are you going to work strictly with lavender only or 
will you open it up towards other products, such as beekeeping or fruit trees as well to expand 
the product portfolio. 

Conditions for cultivation

About 10 000 seedlings can be planted per 1 hectare. 
The price of 1 seedlings in Hungary is about 250-300 Ft, but in large quantities it is possible 

to bargain for about 150-180 Ft. That is, creating 1 ha of lavender costs about 1.5 million fo-
rints. It is to be expected that in the first 3 years there will be no meaningful yield. After that, 
for about 25-30 years, the lavender will produce a continuous harvest with minimal spending 
and operating costs.
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Lavender can be fertilized but it 
is not necessary. There are farmers 
who regularly use fertilizers to im-
prove yield but is not widespread 
at all. It is possible to mow, to clean 
the environment of the lavender, 
but it is neither necessary; it is only 
important for a spectacle-lavender 
field, if tourism, photography and 
visitors are a crucial part of the 
profit making policy.

Harvesting / processing lavender

It is worth to harvest lavender above 30 degrees of Celsius and to process it locally. Through 
shipping up to 30% of essential oil content can be lost. Due to long storage time, the crop can be-
come damp in 3-4 hours, so the best thing to do is immediate and local distillation. However there 
are a few places in Hungary to which it is possible to bring raw lavender for distillation, for exam-
ple, the recently completed abbey distillery in Pannonhalma or the Silvestris Ltd in Kerepestarcsa.

Harvesting if done by hand, not with a machine, is very demanding and laborious and also 
very slow. Especially compared to a lavender harvester which finishes 3 hectares per hour. 
Harvesting 1 ha of lavender by hand can take about 3 days. From 1 ha you harvest green ma-
terial to be distilled in about 3 containers, which can be cooked in about 1 day. 

In addition to the essential oil, there are also other ways to use lavender, especially fresh 
and dried lavender flowers. In this case, of course, mechanical harvesting is excluded, and 
even manual harvesting requires special care. Drying is done in a covered, airy place. Moving 
and transporting fresh and especially dried bouquets can be awkward, requiring large spaces 
and careful packaging. 

There is demand for dried-crushed lavender, but it is noteworthy that already 1 kg of crum-
bled lavender requires a lot of work, and that the price is quite low in Hungary. The price of 
dried lavender varies between 5,000 and 15,000 HUF per kilo. 

When estimating demand, one must envision the prospective, future customers. Who are 
they? Individuals who buy a sack of scent bag? or rather craftsmen, who will make the scent 
bags themselves from our lavender? The latter mean real demand only for a while, because 
after a while if they have the opportunity, they will start to grow lavender themselves. We can 
try to sell dried bouquets for flower shops, wholesale flower shops, but it is important to ask 
around about the possibilities before installing the lavender field.

Processing lavender at large scale 

Lavender brings flowers in the first year – i.e. planted this year will bear flowers next year 
- but of course, these are not the kind of flowers that we can expect from an adult, strong lav-
ender bouquet. Approximately 1/20th of the expected amount of flower which a fully grown 
lavender bush would provide will grow in the first year. 

The bush will reach its full potential at the age of 3-5 years, by which time the bush will be 
one meter in diameter, and the bushes planted with the appropriate spacing will form a hedge.

In the case of flower drug production, the harvest is followed by drying, then the flowers 
should be crushed from the flowering shaft (stem) and cleaned from the stem parts. In the case 
of essential oil production, the cut inflorescence must be distilled immediately after cutting.

Which type of lavender to choose?
This is a very important decision. The cosmetics indus-
try accepts only the French, short stemmed lavender. 
The long-stemmed/English/hybrid lavender is what the 
population knows and accepts as lavender. Interestingly, 
in Provance, in the “home” of lavender 80% of lavender 
fields are made up with this hybrid type. This lavender 
also contains camphor, and the camphor gives the typi-
cal “smell of lavender” known to the public. For example, 
if you want to operate as a tourism destination and as 
a tourism experience field, than it is advisable to choose 
this long-stemmed hybrid lavender.
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The expected yield depends on the age of the plantation. Expected raw (green) flower yield 
in the year of installation is 0.6-0.7 t/ha (hybrid lavender 1-1.5 t/ha). In the second year 1.5-2 
t/ha (hybrid lavender 2.5-3 t/ha), in the third year 3-3.5 t/ha (hybrid lavender 4-4.5 t/ha), the 
fourth and in subsequent years 3-4 t/ha (hybrid lavender 5-7 t/ha). 

Generally, 1 kg of dry drug can be obtained from 8-10 kg of raw (green) flowers.
In the case of essential oil production, 3-6 kg/ha of essential oil in the second year and 20-25 

kg/ha (hybrid lavender 50-70 kg/ha) from the fourth/fifth year can be expected.
Flower drug should be stored in a paper box, essential oil in a closed container, protected 

from light.
You can buy or rent a distiller. A distillery built on a small truck costs about HUF 10 million 

in Hungary and requires 2-3 people to handle it. It also requires 3x25A power supply.
On a purchased distiller, not only lavender can be cooked, but also any plant containing 

other essential oils. For example, lemon grass, rosemary, chamomile. Plant which should nev-
er be distilled is thyme. Thyme is a strong material that dissipates the distiller. 

In order to achieve better efficiency for the distillery and used it on a longer period of time 
one can also use it to distill pine oil, which is made from pine needles. Thus the distillery can 
be used also in the winter based on collected pine needles. 

Legislation and tax rules 

In the case of production under legal personality, the production of lavender oil is subject 
to authorization by the NFCSO (National Food Chain Safety Office). The product is to be tested 
by a veterinarian of the NFCSO, but such authorization is required for moving the lavender. All 
products must be tested and all process steps documented. These are very strict rules. 

Different rules are in use for small producers. Small producers are subject to much more 
favorable conditions, both in terms of taxation (HUF 4 million in sales tax, HUF 35 thousand), 
and in respect of NFCSO inspections, eg permissions and documentation required to carry out 
essential oil distillation. One of the most important tasks before starting business in agricul-
ture is to find a lawyer and an accountant. 

What can be produced from lavender?

The active ingredient in lavender is the essential oil that accumulates in the inflorescence. 
The drug is a flower that is collected and dried at the time of full flowering (Lavandulae flos). 
The main components of essential oil are linalyl acetate and linalool. It can be used to treat 
spasmodic digestive, sedative or externally to rheumatic pains and for nerve inflammation. 
Lavender infusion is used as a sedative in nervous, tense states or with sleeping problems. 
Lavender enhances bile function too. The cosmetic and perfumery industry also uses the es-
sential oil of lavender.

The wholesale purchasing price of lavender is about 45,000 HUF/kg by cosmetics compa-
nies and essential oil traders. Small quantities (10 ml bottles) can be sold for up to 100,000 
HUF/kg at home. It is also a question of whether there is capacity, time, labor force to sell with-
in a co-operative in small quantities locally or just focus on wholesale production.

1 hectare of lavender gives 5-5.5 tons of green weight lavender. The French lavender oil 
contains 1-1.5% oil and English lavender contains 3-5% essential oil.

This means that 1 ha of lavender provides approx. 50 kg of French lavender oil, while other 
sources count only 20-25 liters of lavender oil/hectare. If you sell this crop to cosmetics com-
panies in bulk, you will get about HUF 2.250.000 / hectare from the plantation.
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From the hybrid/English lavender, the field would produce about 150 kg of oil, i.e. 1 ha (fully 
grown) English lavender could generate approx 6 million forints total sales.

Lavender Hydrolate

In addition to lavender oil, just as important product could be the by-product of distilling 
lavender: lavender water or hydrolate (also known as flower water or water distillate).

One of the technologies used to produce essential oils is steam distillation, also known as 
distillation. Distillation is always a technique for separating different mixtures. The essence of 
this technique is that the mixture is heated until its ingredients evaporate and distilled so that 
the ingredients could be placed into separate containers.

When it comes to steam distillation, one of the components of the mixture is water. When 
preparing the hydrolates, the plant parts are made of dense broth and the amount of essential 
oil dissolved in the water is separated by steam distillation.

Thus, the hydrolate is a mixture of distilled water and good properties of the plant. Hy-
drolates are more and more sought after in the cosmetics industry, sold independently, eg in 
pump spray format. For the production of one liter of essential oil about 5 to 6 liters of water 
is necessary thus there will be quite huge quantities of water after distillation. This hydrolate 
can also be sold in small and large quantities. In small items 100, 250 ml packages can be 
sold at 1,000 HUF/100 ml. Income from the sale of hydrolates can be just as high as from the 
essential oil itself. 

Besides the two main products - oil and hidrolate - other processed products can be pro-
duced, but market mapping is also very important for them.

Lavender Mace

It can be produced for about 3 weeks while the plant is still green, but already flowering. It 
can be sold locally, if there is market for it. 

Lavender scented pillows

To produce such items for sale it requires different kind of workforce, expertise, than work-
ing on the fields. Working with a sewing machine requires different skills. It may be worthwhile 
to sell high added value products with little financial investments, however the benefits of such 
product preparation have to be calculated. 

Lavender honey

Lavender is not only good for us, but also for bees: virtually every fragrant flower is suitable 
for licking bees, but lavender is one of the best honey plants. The bees have to collect pollen 
on lavender fields in 6 weeks to produce the high-quality lavender honey. Honey is an exclu-
sive delicacy: as honey from other medicinal herbs, lavender honey is one of the most noble 
honey varieties. It is not worth omitting the possibility of producing honey from lavender. 1 
hive produces about 40-80 kg of honey per year, and about 5 families are enough for 1 hect-
are, producing 200 kg of honey. About 40-50% of this honey is lavender honey. However, the 
bees need continuous “food” and will not live only on the lavender fields. If we want to keep 
bees, we need to pay attention to what area we choose for our lavender. Bees are looking for 
nutrients, flowers (nectar and pollen) in an area of 5km in diameter. So we have to observe 
what happens in the 5 km area of our field. 100 families on 30 hectares are well suited. What 



6. An analysis of the cultivation and exploitation of lavender186

bees can live on: early in the spring: hazelnuts and ash give strength to the bees. Then there 
are the small gardens, rape, acacia and summer flowers. It is important to have something 
for the bees constantly. Honey lavender brandy/pálinka is made of prepared brandy to which 
lavender is added.

Jams flavored with lavender

The flavored special jams are very well positioned on the market. However, you should 
know that only a couple of kgs of lavender should be added to a few tons of fruit, so the em-
phasis is on the fruit in this case. If this is our goal, then it is worthwhile to plant lavender and 
fruit trees together.

Lavender syrup

It is made from green plants, it it possible to prepare from pure lavender or could be added 
to other syrups. It can be kept for 3-4 months, its taste remains, its color is not.

Lavender Soap
The production of lavender soap requires minimal lavender oil. It can be a kind of market 

building product, where the goal is of image creation, brand building, but it’s not the best way 
to use our lavender. For 1 kg of soap, a few drops of lavender oil are needed. It may be worth-
while for someone to learn the art of soap making in a social enterprise because it can support 
to expand the portfolio. It can be a color-shaped soap, but their color will be obtained from a 
separate color, soap from lavender oil will be colorless.

Lavender plantations in Hungary 

In Hungary, plantation sizes between 1 and 5 hectares are characteristic. There are no of-
ficial requirements to cultivate lavender (or any crops) under one hectare. There are many 
lavender orchards, and there are at least one or two dozen larger plantations in the country, 
so whoever wants to start a new plantation needs to think well how to enter into this saturated 
market. There are plantations that specialize in seedlings, some of which have a wage distil-
lation service, so they specialize in processing, and there are farms that have other activities, 
such as bee keeping or tulip bulbs, associated with your lavender business. What is certain is 
that they can be all found on the Internet, on Facebook. They have, without exception, open 
days where visitors can see the harvest process or take pictures of themselves or guests can 
pick lavender bouquets. In other places, cultural events and smaller concerts, for example on 
the shore of Lake Balaton, bring together those who want to relax in total harmony. But there 
is lavender where yoga teaching or meditation is also taking place. There are up to 18,000 
friends on Facebook for the most active lavender farms, so there is a very strong communi-
ty building exercise to do, sharing the everyday life of the plantation. Creating predictability 
is also important: the lavender days of June have already been published by most lavender 
farms in February to allow permanent guests to save the dates.

Larger lavender orchards in Hungary 
i. Zánka Herb Valley, Zánka 
ii. Smaragdfarm, Kunszentmiklós, family farming, lavender honey produced 
iii. Lavender Pannonhalma lavender farm, Pannonhalma
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iv. Sági Levendula, Győrság, a very personal account of the family’s life. Yoga & meditation 
Recreational Events, pottery making events, Concerts and events organized together 
with Small Producers of Craft and art 

v. Kőröshegy Lavender, created in March 2012, 18,000 Likes on the FB site, organizes con-
certs with Kultkikötő, 3 Christmas gift packages can be ordered online before Christ-
mas, no webshop all year round 

vi. Fritz farm, Diósviszló, Harkány, family farming, 1 hectare, own website, own web shop, 
sells lavender and other products 

vii. Kálnoki lavender, Máriakálnok, started in November 2016, on 1.2 hectares, with 12 
thousand plants of lavender, do-it-yourself lavender harvest actions 

viii. Ivett flower and lavender garden, Püspökszilágy, started in 2016 with 530 plants of 
French lavender 

ix. The Rományi Balu manufactory, Zagyvaszántó, started in 2013 in 1 ha area, 11,000 
likes on FB, operates webshop, wedding photography opportunity, English and French 
lavender, not only producing lavender, but also selling processed products (bodymilk, 
lipstick, soap, etc.). Operate a small zoo for children to get into contact with animals, 
seedling fair, book show, tractor carriage ride, also participates at craft market in Bu-
dapest and Hollókő 

x. Lavender Lavender Oil - Bodajk (Fejér County) 
xi. Dörgicsei Lavender Major
xii. Levendula Winery - Lovas
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6.2 Lavender production, researched in Serbia

Origin

Lavender originates from the Mediterranean. It grows on rocky soil with lots of limestones, 
and most commonly grows on coastal areas with a mild climate.

The name of the lavender is derived from the Latin verb “lavare” which means “to wash”. Old 
Romans used lavender as a fragrance for baths, clothes, beds and even for hair.

Taxonomy

Lavender belongs to the family of the labiate, while the genus Lavandula has 48 known 
species. We will refer here to the True Lavender, also known as English Lavender (Lavandula 
angustifolia) and its hybrid, more commonly known as Lavandin (Lavandula x intermedia).

The main differences between True and Hybrid Lavender are reflected in the size of the 
plant, the share of aromatic oil in the plant and the quality of the aromatic oil.

Description of the plant

Lavender is a perennial plant, growing in the shape of woody, evergreen bush while its 
height varies from 0.3 to 1.2 meters, while the width of the bush varies from 0.8 to 1.5 meters.

The hybrid lavender grows bigger than the original lavender. The hybrid lavender blooms a 
bit later than the original lavender.

The petals are purple and small, densely threaded on the handle. Also, the petals are the 
parts of the plant have the highest share of essential oils.
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Reproduction

There are several ways to reproduce lavender: by seeds, cuttings, layering technique, sepa-
rating the roots, and from the culture of the tissue.

Seeds

Reproduction by seeds is not recommended for the commercial production of lavender. 
Considering that during the formation of the seed, two plants are crossed, the characteristics 
of the newly planted plants can deviate from the desirable properties. In addition, the seed of 
hybrid lavender is sterile.

Cuttings

Cuttings are taken from strong and healthy plants that are grown outdoors. Cuttings of 10-
15 cm long are cut off from the highest young shoots. After cutting, hormones that accelerate 
the growth of new roots can be applied. From each cutting, remove the leaves from the two-
thirds of the lower part of the cutting, and then the cuttings should be placed into a nutritive 
medium up to the half of its total length. A combination of 30% of compost and 70% of sand 
will be suitable for the cuttings.

Layering

To reproduce lavender by layering technique, you need to extract a long, healthy and flex-
ible shoot. On the top of the shoot, the leaves should be left intact for 10 cm and then leaves 
should be removed from the next 10-15 cm. The part of the shoot without the leaves should 
be covered with wet soil. The part of the shoot that is under the ground will start to grow roots. 
When well-rooted, the new plant should be cut off from the “mother” plant.

Separation of the roots

Separation of the roots is another technique of vegetative reproduction of lavender. For 
this type of reproduction, a healthy and well-developed clump of lavender three to four years 
old is needed. In the spring, about 30 cm of soil should cover the clump and the plant is left to 
spend the entire vegetative season like this. Before the beginning of the spring next year, the 
soil should be dug away and all branches that have grown roots can be separated and become 
new plants. With this technique, more than one hundred new seedlings can be obtained from 
a well-developed clump.

Tissue culture

Reproduction method by tissue culture is used for massive lavender reproduction of spe-
cially selected mother plants with the best characteristics. With this technique, genetically 
identical completely healthy plants are produced. This is also the most expensive way of re-
production and is mainly done in the laboratory.

Conditions for cultivation and plant characteristics

Best conditions for growing lavender are the following:
 – moderate temperature;
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 – high intensity of light;
 – low humidity.

It is important to note that young plants are extremely sensitive to intense sunlight. That’s 
why the seedlings that are at least a year old are used in planting. Older plants grow well 
under strong insolation, so it is desirable that the lavender is planted on slight slopes facing 
south or southwest.

Slightly sloping terrains also favor lavender for easier drainage. The lavender roots are ex-
tremely sensitive to water retention.

Land

The lavender grows well on almost all types of soil and is therefore very grateful for planting 
because it can grow on stony land as well as on the land that is poor in organic matter and humus.

The only type of land that does not suit the lavender is clayey, waterproof soil, because, as we 
already mentioned, the roots of lavender are extremely sensitive to water retention in the soil.

As for the pH value, lavender is best fitted for neutral to alkaline soil, with a pH from 6 and 
higher, so it is necessary to conduct soil analysis and take necessary measures if the soil is acidic.

Planting

The planting of lavender is done while the plant itself is inactive, which means from October 
to March.

Due to the difference in size between true and hybrid lavender, there are differences in 
planting.

The true lavender is planted in the lines that are laid out in the north-south direction, with 
a spacing of 150 cm between them and 40 cm between the plants in a row. With such a layout 
on one hectare, about 16,700 seedlings per hectare can be planted.

As for the hybrid lavender, it should be planted with a spacing of between 180-200 cm and 
50-60 cm spacing between plants in line, so that between 9 200 and 10 000 seedlings can fit in 
one hectare.

The seedlings are planted in mechanically well-prepared land, which implies plowing and 
crushed soil. The seedlings are laid in the hole in soil previously prepared by the planter, at a 
depth of 3 to 5 cm, and clogged with soil in the manner that the soil around the seedlings re-
mains sterile, but that the plant (seedlings) is well established in the ground. Planting can also 
be done by machine-driven specialized machines. In the first year, the plant is pruned to 7-8 
centimeters, while in the second year it is pruned to 15-20 centimeters in order to encourage 
the development of the root system. In the third year, the plant already gives significant yields.

Fertilization

Lavender also works well on lands that would be considered poor for growing other cul-
tures. Certainly, before planting lavender it is necessary to do a soil analysis, and regardless of 
the “no difficulty” of lavender in terms of soil quality, it is advisable to follow the instructions 
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for improving the quality of the land, which, according to the analysis, is given by experts. It 
should be borne in mind that excessive addition of nitrogen can actually damage the plant and 
make it unhealthy, affect the poor quality of the oil obtained, and will stimulate weed growth.

Irrigation

During the first two years of breeding lavender, it is recommended to irrigate lavender until 
the plants are formed. Later on, the lavender should only be irrigated in key stages of develop-
ment. However, the plants should be irrigated carefully since the excessive soil moisture can 
lead to plant diseases (primarily of the roots). The drop by drop system of irrigation is recom-
mended in order to avoid excessive water saturation, in addition to the fact that it slows down 
the progress of the weeds.

Control of weeds and insects

Since the lavender is sensitive to herbicides, especially on slowly soluble herbicides, it is 
recommended that the control of the weeds is carried out in some other way.

Mulching is one of the ways to successfully control weed growth, and a mulch foil can be 
used. Experience of lavender growers in Serbia is divided. While some recommend this type 
of weeds control because of significantly easier maintenance of the plant, others consider that 
placing a mulch foil can lead to the disturbance of the water-air regime of the soil in the direct 
surroundings of the plant and recommend mechanical control of weeds by digging around the 
plants in a row. When using the mulch foil, it is necessary to install the drop by drop irrigation 
system which significantly increases the initial investment in the planting system, and moreover 
it can lead to subsidence of the soil or creating a firm layer of soil on the surface which can ad-
ditionally disturb the water-air regime and additionally slows down its progress. An interesting 
theoretical suggestion, for which the authors of this study have no confirmation in practice, is 
to take the sheep or goats into the lavender plantation when the plants are already grown. The 
assumption is that due to the aromatic features of the lavender, sheep or goats will not damage 
the lavender plants, but will certainly feed with the grass that is not desired in the plantation.

In the end, the producers agree on one thing - for the time being, lavender is far less de-
manding, in terms of planting, from the other more widespread plant crops.

As for the insects, almost every plant that produces essential oils is protected from the in-
sects since the active substances in essential oils act as an insect repellent.

Organic farming

Given the fact that lavender is a very durable plant, resistant to many pests, organic pro-
duction is not a big challenge and can provide oil of better quality. The demand for this organic 
lavender oil will be and even now is higher than for the non-organic. In this regard, organic 
lavender cultivation is certainly a recommendation.

Lavender is an aromatic plant and therefore, due to the aromatic molecules, it contains, it 
repels the vast number of insects that pose a danger to other plants. Therefore, there is no 
need for lavender to be treated with insecticides.
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Before the planting of lavender, the problem with weeds is solved by mechanical treatment 
of the soil, and later on, the adequate agricultural machines mechanically process the soil 
between the rows in a plantation in order to eliminate weeds. Also, the area around the plant 
should be adequately cleared of weeds, firstly by manual digging the soil around the plant. 
This process is also very beneficial to the water-air regime of the soil, which results in better 
progression and development of the plant. The mulching or the mulch foil is also an option.

Lavender also does not require significant fertilization and grows well on poor and stony 
soil, which presents unfavorable conditions for the advancement of many weeds. Some of the 
producers in Serbia, whose primary product is the essential oil of lavender, for fertilization use 
compost which they on their own produce from the green mass of lavender plants that has 
undergone the distillation process and from which essential oil is produced. To be fair, the 
process of obtaining such a high quality fertilizing compost is not a short one and it lasts 2-3 
years, according to the experience of the aforementioned producers. After the initial period 
required to obtain the first amount of compost, with constant adding of the biomass which 
would practically be wasted otherwise, it is ensured that each year new amounts of compost 
is made. Of course, this process can also be accelerated. Moreover, one should bear in mind 
that for the fertilization of lavender plantations, very small quantities of the compost produced 
in this manner are required. Production of compost and its placement on the market, as a 
secondary source of revenue from the production and processing of lavender, can provide 
significant income to the producers.

One of the biggest problems that lavender can have when it comes to the diseases, are 
fungi. This problem occurs exclusively in areas where there is high humidity of the air and soil 
during the summer period or where the land is watertight. Therefore, it is not recommended 
to cultivate lavender in such areas, but it is possible however to control the development of 
fungal diseases by adding fine gravel during planting. High humidity and cloudiness can re-
duce the proportion of essential oil in the flowers up to 50% compared to the plant’s capacity. 
On the other hand, constant drought, especially at the end of May and in the first half of June, 
can decrease the proportion of essential oil in the plant from 60% to even 80% compared to 
the plant’s capacity. In relation to the above, the climate factors are the most important factors 
for the quality of the final products of lavender and should be taken into account when making 
the decision to grow the lavender.

In order to make the production of lavender organic in terms of the declaration, it is nec-
essary to certify production according to organic principles. For this, it is necessary to satisfy a 
number of conditions and to get the official certificate of an accredited certification authority. 
For closer and precise instructions on the certification of organic production, as well as the 
procedure, it is necessary to consult one of the accredited certification authority.

Harvest

Lavender is grown for its flowers rich in essential oils. The harvest of flowers is done when they 
are fully developed and when the lower half of the flower begins to open. In our environment, this 
generally occurs from mid-June to mid-July for true lavender (depending on weather conditions) 
while hybrid lavender blossoms a little later. The harvest takes from 4 to 10 days and after that, 
the quality of the flowers begins to decline. Although other parts of the plant contain essential 
oils, the flowers are far richer in oil compared to stems and leaves, so the increased content of 
leaves and stems in the distillate mass can negatively affect the quality of the oil obtained.
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The harvest can be done manually and mechanically, bearing in mind that machine harvest-
ing is more cost-effective and efficient. There are specialized machines for lavender harvesting.

After the first year of cultivation, the quantities harvested are almost negligible, and the 
first significant yield comes in the third year after planting. In the third year after planting, the 
lavender plant should roughly have a yield of about 1.5 kilograms of usable plant mass (flower) 
suitable for further processing.

Lavender is a long-lasting plant and can live up to thirty years, however, the exploitation 
period of the plant is 10 to 15 years.

Products made from Lavender

Two main products derived from lavender are lavender flowers (fresh and dried) and laven-
der essential oil, obtained by distillation of fresh flowers. It is also possible to extract lavender 
with various natural solvents, which practically means “extraction” of the desired elements of 
lavender into a liquid solvent, which will take on certain desirable features of lavender and 
thus have its different use value. It is important to note that the secondary or indirect products 
of cultivation and processing of lavender are not economically negligible.

The process of producing essential oils involves the distillation of the green mass rich in 
lavender flowers, after which the “waste” matter consists of the remaining green mass which 
was involved in the process of distillation and production of essential oil. This green mass can 
serve as a raw material for the compost production, but it can also be made into pellets after 
a certain technological process. Studies show that in terms of calorific value, 1.1 tons of pellets 
obtained from green mass can substitute 1 ton of brown coal.

However, there is an increased demand for lavender honey, which is a very interesting and 
new product in our market.

Processing of lavender

The technological processes used in lavender processing are drying, chopping or grinding, 
steam distillation and extraction with various solvents. Drying represents a way of preserving 
the fresh plants, whereas the product can have immediate usage as a final product or it can 
be used for further processing. By cutting or grinding of lavender, we get products that can be 
used in the production of teas, tea blends, and other products. Steam distillation produces es-
sential oils, while extraction can produce different liquids that have certain properties of fresh 
lavender, and consequently have different usage.

In the following text, we will focus on the dried lavender flower and essential oil.

Drying of lavender

The drying process is a classic process of dehydration, therefore it is a process of draining 
water from the harvested plant in order to conserve it. Lavender, like other medical herbs, 
has high water content, and it makes up to almost 90% of the plant. High water content in the 
harvested lavender plant is the main cause of plant damage or a rapid process of rotting and 
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loss of aesthetic and utilization properties of the harvested plant. The drying process should 
ensure that there is no more than 8% -10% moisture in the dried product, making the product 
stable for storage under normal atmospheric conditions.

To obtain a good quality dried lavender flower, it is necessary to provide the highest quality 
of raw material. In this regard, the harvesting process should be carried out at the moment 
when the plant has the highest content of active substances in the parts of the plant that are 
used in the process of drying, and that is the flower. The drying process is in practice carried 
out in a natural way, in the sun, or in the dryers intended for that purpose, mostly floor driers. 
The drying temperature should be between 40-55 degrees Celsius, in order to preserve the 
content of the active substances in the final product.

The drying principle for the medical herbs is based on the circulation of the heated air 
through the fresh herbs. Essentially, the dryer for medical herbs is a thermally isolated box 
containing raw plants intended for drying - in our case fresh lavender flowers. The floor of the 
dryer is perforated, which enables the fans to blow in the heated air that goes through the 
raw material (the raw material loses moisture - the air is taking the moisture out). The humid 
air leaves the dryer through its ceiling, creating a path for the fresh air in order to ensure the 
constant necessary humidity of the air inside the dryer, which is a key parameter of the drying 
process. In simpler, energy inefficient dryers, the ejection of a part of the humid air is carried 
out by a valve system. This system consists of openings that allow the part of the used air to be 
discharged from the drier, and the part of the air that passed through the raw material to go 
back in the process, now mixed with the new air introduced into the dryer. In modern dryers, 
that are more energy efficient, the air in the dryer is in constant recirculation, while the con-
stant necessary air humidity inside the dryer is achieved by cooling the air at a fixed point of 
the cycle (after passing through the raw material), where air humidity condenses and is eject-
ed out of the dryer, while the air goes back for reheating and into the process. The technical 
solution in modern dryers for condensation site is based on the principle of a thermal pump. 
Water is the primary medium heated in the boilers (wood, coal or gas boilers), while the air is 
heated in the water-air exchanger.

Bearing in mind that lavender flowers have low density, a layer of raw material that can be 
used in the dryer can be over one meter thick, because the air will certainly pass through the 
raw material without any resistance, due to its low density.

Essential oils

Essential oils represent a concentrated mixture of various easily volatile substances from 
plants and have a strong scent specific for that plant. They are secreted in special plant cells or 
are discharged into the intercellular space, and are usually concentrated in individual organs 
of the plant (flower, leaf, and root).

Ingredients of the essential oils include compounds that most often belong to aldehydes, 
ketones, and alcohols, as well as fatty acids. Monoterpenes and sesquiterpenes are essential 
components of essential oils.

Essential oils are most often obtained by steam distillation of plants. They are used for the 
production of perfumes, cosmetic products, soaps, shampoos and can be used as additives 
for food and beverages.

Essential oils are also used in aromatherapy, which is a form of alternative medicine. Med-
ical properties are attributed to aromatic features of the oil. Aromatherapy can be helpful for 
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relaxation, but there is no concrete evidence that any disease can be treated with the help of 
essential oils.

Improper use of essential oils can cause unwanted effects such as allergic reactions and 
skin irritation. Children may be particularly sensitive to improper use of essential oils.

The essential oil of lavender

The essential oil of lavender is obtained by steam distillation of flowers and floral handles. 
Like all other essential oils, and lavender oil is a mixture of various components. The most 
important among them determining the quality of lavender oil are linalool and linalacetate.

This essential oil is widely used in cosmetic products, however, one should be very careful 
with the use of these products for boys because it can cause gynaecomastia (the development 
of milk glands in men).

Steam distillation

Steam distillation is the most commonly used process for isolating lavender oil from laven-
der flowers. Although other distillation processes are used in laboratories, this one has proved 
to be the most effective in the industry.

Specially designed distillers consisting of three basic parts: boiler, condenser, and separa-
tor are used for this process.

The boiler is made with a double bottom, the water is poured in the lower part and the 
upper is filled with the plant mass. These two sections are separated by a permeable barrier 
so that water vapor can pass through the plant mass, but it is nevertheless important that the 
plant mass itself is not in the water in order to avoid the cooking of the plant mass. The boiler 
is heated from underneath in order to make the water evaporate. As the water vapor passes 
through the plant mass, it releases and carries the etheric components to the condenser. From 
the boiler to the condenser, water vapor and evaporated etheric components travel through a 
tube which is spirally twisted inside the condenser.

The condenser is filled with cold (flowing) which cools the water vapor and the essential oil 
coming from the boiler. The spiral twisting of the tube through the condenser allows longer 
cooling and better condensation. At the bottom of the condenser, water and essential oil are 
released in liquid form.

Separator serves to separate the essential oil from water. The oil itself is less dense than 
water so it floats on the surface. However, a certain amount of essential ingredients remain in 
the water, and this water also has its economic value (so-called aromatic water).

After the distillation, it is necessary for the oil and aromatic water to be properly stored. It is 
ideal to pour in dark, glass bottles that fill up to the very top to keep as little air as possible in 
bottles because oxygen leads to oxidation of the oil that negatively affects the quality. Quality 
can be adversely affected by light and heat, so it is desirable that bottles are kept in a dark and 
cool place.
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Essential oils content and lavender yield

The content of essential oils in plants can vary from several factors. The most important are 
the climate factors as well as the type of cultivated lavender.

Lavender is suitable for low humidity, moderately warmer temperatures and high illumina-
tion (at least 8 hours of sunshine per day). As long as these conditions are fulfilled, lavender 
will have a good yield.

Increased humidity and increased amounts of rain can very negatively affect the quality 
and quantity of essential oils in the plant.

As for the differences between different types of lavender, here we will look at the two 
most important types: true lavender (Lavandula angustifolia) and hybrid lavender (Lavandula x 
intermedia)

 – True lavender is slightly smaller than the hybrid lavender and therefore produces fewer 
flowers and gets less oil per plant. Also, the percentage of the share of oil in vegetable 
mass is lower. However, the essential oil obtained from real lavender is of much better 
quality and is therefore mainly used in the perfume industry. The flower of true lavender 
contains from 0.5% to 1.5% of the essential oils, while the content of active ingredients, 
linalacetate, in the obtained oil varies from 35% to 60% which makes the quality of oil 
very good.

 – Hybrid lavender, on the other hand, grows larger, gives more flowers, and has a higher 
share of oil in plant mass. However, the quality of the oil is far worse than the true laven-
der, and the oil obtained from hybrid lavender is mainly used for consumer goods such 
as soaps, shampoos, creams. The share of oil in plant mass in hybrid lavender is 0.9% to 
5%, while the share of active substances in oil is only 7% to 16%.

Projection of cost-effectiveness of lavender cultivation

As discussed above, there are a number of different factors that affect the quality of the 
final products, and therefore the possibility of placing final products of lavender and their 
price. Before making a decision to cultivate lavender, it is recommended to develop a detailed 
business plan, which will take into account all the specificities of the particular case and all 
circumstances in which an individual or group of individuals make a decision to raise laven-
der for commercial purposes. In this regard, we will not develop a detailed business plan for 
cultivation and processing of lavender here, but we will give some basic information related 
to the necessary investments and revenues from the production and processing of lavender. 
This information should certainly not be crucial for making a decision on raising lavender for 
commercial purposes or abandoning this idea, but it can be a basic point for deliberating and 
dealing with this topic in order to develop a detailed business plan in relation to the circum-
stances of the particular case.

It has been mentioned earlier that for the cultivation about 1 hectare of true lavender about 
16.700 seedlings are needed, while about 9.500 seedlings are needed for the plantation of 
hybrid lavender, of course depending on the density and the planting layout. The price of 
biannual seedlings of True Lavender ranges between 0.7 to 0.8 euro cents, while the price of 
biannual Hybrid Lavender seedlings ranges between 0.35 and 0.40 euro cents.
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* Projection of costs for buying seedlings for 1-hectare plantation of lavender:

TRUE LAVENDER (Lavandula angustifolia) HYBRID LAVENDER (Lavandula x intermedia)

QUANTITY: 
(piece)

VALUE: (euro/
piece) TOTAL: (euro) QUANTITY: 

(piece)
VALUE: (euro/

piece) TOTAL: (euro)

16,700.00 0.8 13,360.00 9,500.00 0.4 3,800.00

Certainly, the initial costs of planting, in addition to the planting material, include the analy-
sis of soil quality, possible interventions to improve the soil quality, soil preparation for plant-
ing, planting, and potentially using other agrotechnical measures such as mulching or place-
ment of mulch foil and a drop by drop irrigation system, etc. Also, it should be taken into 
account that the yield cannot be expected before the third year, therefore, the initial costs 
should include the maintenance of the plantation in the second and third year, primarily in 
terms of weeds control, depending on the method of weeds control.

In the full yield period, the projection is that the lavender plant can give a yield of 1kg (True 
Lavender) to 1.5kg (Hybrid Lavender) of useful plant mass, or more precisely the flower, a part 
of the plant that is suitable for further exploitation. When it comes to the True Lavender, which 
grows smaller, so the yield of green mass is also smaller, with 1 hectare of True Lavender the 
expected yield is about 16 tons of useful green mass – flowers, while with 1 hectare of Hybrid 
Lavender expected yield is about 14 tons of flowers. Bearing in mind that the lavender plant 
contains about 90% of water and that the required moist of the dried flower is up to 8%, this 
means that for 1 kg of dried lavender flowers it takes up to 12 kg of fresh flowers.

** Projection of revenue from 1 hectare of lavender plantation if a dried flower placed on the market is 
obtained by drying the whole yield of 1 hectare of lavender:

TRUE LAVENDER (Lavandula angustifolia) HYBRID LAVENDER (Lavandula x intermedia)

QUANTITY: (kg) VALUE: 
(euro / kg 
of dried 
flower)

TOTAL: 
(euro)

QUANTITY: (kg) VALUE: 
(euro / kg 
of dried 
flower)

TOTAL: 
(euro)Fresh 

flower: 
(kg)

Dried 
flower: 

(kg)

Fresh 
flower: 

(kg)

Dried 
flower: 

(kg)

16,000.00 1,300.00 7.00 9,100.00 14,000.00 1,150.00 6 6,900.00

Of the revenues presented here, it is certainly necessary to deduct all expenses, which are 
the costs that arise in the process of producing dry lavender flowers. These expenditures are 
dominantly related to the costs of lavender harvesting, but also to the process of preparing the 
raw material for drying and the drying process itself. If the drying is done in the dryers intend-
ed for drying medical herbs (and not in the sun), costs of energy, labor, and operational costs 
should also be calculated in the expenses.

The purchase of a dryer is certainly an investment cost that needs to be calculated and 
foreseen by the business plan if the decision is made to go out on the market with dry lav-
ender flowers. There are different types and manufacturers of dryers while drying capacities 
should be planned in such a way as to ensure that the drying of the complete green mass is 
done as soon as possible le in order to preserve all desired characteristics of the product. It 
is recommended that the drying process is carried out at lower temperatures, not above 55° 
C, as higher temperatures will result in loss of the desired characteristics of the final product.
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The flower of the True Lavender contains from 0.5% to 1.5% of essential oils, while the 
share of vegetable oil in hybrid lavender is between 0.9% and 5%. This allows us to expect that 
with 1 hectare of true lavender, in full yield, we can expect 160 liters of essential oil, while with 
1 hectare of hybrid lavender we can expect up to 420 liters of oil. Earlier it was mentioned that 
the share of active substances in oil is of crucial importance for the quality of oil, and therefore 
its price. If the assumption that the obtained lavender oil has a share of 50% of linalacetate, its 
market value is around 150 euros per liter, while the value of 1 liter of hybrid lavender, with 
15% of active substances, is about 42 euros.

*** Projection of revenue from market placement of the essential oil obtained by steam distillation from 
the entire yield of 1 hectare of lavender plantation:

TRUE LAVENDER (Lavandula angustifolia) HYBRID LAVENDER (Lavandula x intermedia)

QUANTITY: (kg) VALUE: 
(euro 
/ kg of 

essential 
oil)

TOTAL: 
(euro)

QUANTITY: (kg) VALUE: 
(euro 
/ kg of 

essential 
oil)

TOTAL: 
(euro)Fresh 

flower: 
(kg)

Essential 
oil: (kg)

Fresh 
flower: 

(kg)
Essential 
oil: (kg)

16,000.00 160.00 150.00 24,000.00 14,000.00 420.00 42.00 17,640.00

In the case when the essential oil obtained from the cultivation and processing of 1 hect-
are of lavender is placed on the market, in the calculation of the net profit all expenses that 
accompany the process of production and processing of the final product, must be included. 
These costs primarily relate to the harvesting of lavender, to the preparation for the distillation 
process, but also to the distillation costs - energy, labor and operational costs. Also, investment 
costs should include the purchase of distiller, with corresponding performance and capacity.

The government of the Republic of Serbia provides incentives for plant production, but also 
for the procurement of equipment and machines for the processing of agricultural products, 
which can significantly help in the planning of the investment process.
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7. Comparative analysis

Serbia and Hungary are neighbouring countries, sharing history, culture, sometimes polit-
ical perspective and to some extent are economicly interdependent. From the analysis, how-
ever, we can see many differences in Hungary and Serbia and even more between two neigh-
boring regions Bács-Kiskun County and West Backa district. 

Hungary is already for 15 years part of the European Union, it has successfully past transi-
tion period and from socialist country become liberal democratic and capitalist society. How-
ever some of the problems remain the same: poverty and social exclusion, the ageing of the 
population, youth unemployment, discrimination against Roma. Of course Hungary uses EU 
structural funds to address these issues while Serbia uses Preaccession funds which are sig-
nificantly smaller. 

The Europe union provides excellent framework for the support of the social economy. Eu-
ropean Commission within the Strategy 2020, Social Business Initiative, Start-up and scale-up 
initiative is guiding the support and creates programmes, mechanisms and instruments for 
intervention. Hungary is benefiting from being part of the EU, although, they are not among 
the most advanced countries in this area. Serbia is at the periphery of the EU and even though 
it could be involved in some of the activities/mechanisms (like participation in the GECES work-
ing group), it is not used and Serbia is lagging behind EU countries. 

When comparing agriculture Hungary and Serbia have similar procentage of the agricultur-
al land (Serbia 57.9%, Hungary 58.9%) but arable land Hungary has 48.5% comparing to 37.7 in 
Serbia and almost double irrigated land (1,721km² comparing to 950km²).

It is more difficult to compare two neighboring regions Bacs-Kiskun county and West Backa 
District. Namely Bacs-Kiskun is almost four times bigger and more then twice populated then 
West Backa District. This is reflected in the number of active companies and number of em-
ployees in agriculture in both regions.

In terms of social entrepreneurship, there are similar features in Hungary and Serbia in 
relation to the: 

 – legal status (in Hungary only legal status of social enterprise is social cooperative, while 
in Serbia it is enterprise for professional rehabilitation and employment of people with 
disabilities), so the legal framework could be improved in both countries;

 – Main actors of social entrepreneurship (in both coutries, civil society organisations, 
non-profit organisations are the main supporters and founders of social enterprises);

 – Government programme for social enterprises (in Hungary established for social coop-
eratives while in Serbia for enterprises for professional rehabilitation and employment 
of disabilities)

 – Low level of awareness and understanding of the concept of ‘social enterprise’ in both 
countries;

 – Low viability and visibility of business models of existing social enterprises;
 – Where the two countries differ is in:
 – Access to financies for social enterprises (Hungary has more possibilities due to the EU 

membership);
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 – Number of social enterprises (in Hungary it is estimated that around 3,000 social enter-
prises fit the EU criteria while in Serbia it is around 400);

 – Local government’s role in the social enterprises (while in Hungary it is mandatory for 
social cooperatives in Serbia it is not the case);

 – Development of social entrepreneurship in the Bacs-Kiskun county is much more than 
in West Backa District.

Overall the analysis demonstrated that there is much more similarities between Hungary 
and Serbia in regards to the some aspects of social entrepreneurship sector (legal, origin of 
social enterprises, awareness, visibility). However, it is also obvious that Hungary is more ad-
vanced in all the dimensions of social entrepreneurship (even in those which are at the sim-
ilar stage of development) and that is even much more visibe when comparing cross border 
counties. Bacs-Kiskun county has several excellent examples of social enterprises, some of 
them are also presented in this publication. On the other hand the West Backa district does 
not really have well known established social enterprises, the closest is cooperative Agrodunav 
from Karavukovo, who has been revitalized and established on new principles which includes 
over 100 cooperants.
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8. Conclusions and recommendations

8.1 Recommendations for the developmrnt of Social 
Entrepreneurship in Hungary

In the case of the recommendations, we rely on the research carried out by the Hétfa Re-
search Institute in 2018, which specifically explores the functioning of social enterprises oper-
ating in the field of food economy. (Koltai-Rácz 2019) The research focuses on non-profit orga-
nizations operating in the field of agriculture, whose entrepreneurial activities bring tangible 
results. The research examines the impact on the local labor market and how the operation of 
social enterprises affects other businesses in the region. As a result of the research, the follow-
ing recommendations can be made:

 – For the development of social enterprises, it is essential to create an organizational, in-
stitutional and regulatory framework that gives a legal institution or label to social enter-
prises, even without defining a separate legal form. In recent years, Romanian, Slovakian 
and Slovenian governments have made such framework legislation.

 – It is also necessary to develop a national social enterprise development strategy on the 
basis of the Hungarian Work Plan, which defines conceptual and supportive directions 
and frameworks, a predictable development path for these businesses.

 – The role of and expectations for social enterprises should be clarified. If the policy is 
to have a transit function and role, then these activities should be supported, financed 
and monitored. If their role is to be an inclusive workplace, employment opportunity for 
disadvantaged people, then the loss of efficiency must be compensated by subsidies.

 – The exact definition of social enterprises provides an opportunity to regularize various 
support elements (tax relief, normative, special support tool). These are accidental today 
in Hungary, they do not form a system and so they cannot create the right synergy. It 
would require a longer-term support instrument to strengthen social enterprises.

 – The Partnership Agreement establishing the 2014-2020 programming period and GI-
NOP recognize that social enterprises can only be partially self-sustaining because of 
their social goals and role, and that a predictable support environment needs to be 
created for them. However, this is not evident with continuous project-based funding. 
In other Member States, such as Austria and Sweden, long-term, low-intensity contracts 
are signed by public organizations (eg the National Employment Service) with these or-
ganizations for the temporary employment of disadvantaged jobseekers. In Hungary, 
this system works only for people with disabilities and other disadvantaged groups or 
long-term job seekers cannot be employed by companies under such contracts.

 – The opening up of public employment subsidies - mostly operated by state actors - to 
social enterprises can be a logical step. Since operating between the public and market 
sectors, these organizations have multiple sources of funding and may be able to use 
grants more rationally, and more effectively, complementing it with other market reve-
nues. social enterprises could thus work to reduce territorial disparities.
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 – The social co-operative form is not the most efficient operating framework, so subsidies 
should be independent of the legal form of operation, and possibly linked to other nor-
mative criteria, accreditation procedures or certification (as has already been done for 
GINOP applications).

 – Although the operation of social enterprises entails many economic, social benefits, they 
are often not visible to the public environment of the social enterprises. People and or-
ganisations surrounding social enterprises are not aware of its multiple benefits. That is 
why it is necessary to establish and operate a monitoring system for the identification 
of results and impacts, for the measurement of the short, medium and long-term social 
and economic returns of investments in social enterprises.

 – The introduction of so-called “patient capital” financial instruments (eg venture capital 
funds, microcredit, Community funding [crowdfunding]) at all stages of the development 
of social enterprises, but especially in the post-start-up phase, is justified; using socially 
sensitive investors (eg individuals, foundations) to raise socio-economic returns, in order 
to strengthen social enterprises.

 – The appropriate human resources background for conscious operation and sustainable 
organisational development is not provided in the majority of social enterprises operat-
ing in the domestic environment. Therefore, it is recommended to provide customised, 
multidisciplinary trainings to boost efficiency for the management and employees of so-
cial enterprises, primarily but not exclusively in adult education. In addition, it is appro-
priate to incorporate the principles of the social economy into the curricula of education 
and training to sensitize society and to raise awareness.

 – In addition to the transfer of knowledge within the institutional framework, the dissemina-
tion and promotion of good practices, organizational level innovations and the provision of 
business support services among social enterprises are also important elements of orga-
nizational learning in addition to the transfer of knowledge within the institutional frame-
work. It would also support behaviour change and awareness raising among the citizens.

 – Although social enterprises produce predominantly high added value, innovative, mar-
ket niche produces, to find the way to the markets, are sometimes difficult. This could be 
due to cultural and geographical distances, lack of experiences and sales relations and 
low level of consumer awareness. In order to facilitate market access, it is proposed to 
encourage the establishment of certification and labeling schemes that guarantee the 
origin and quality of products / services created within social enterprises.
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Szatyor (shopping bag) community

Szatyor is a community initiative created by dedicat-
ed persons/consumers, working for years without 
being formalised. The number of consumers and 
producers as a community is constantly changing. 
According to their conviction, Szatyor was created 
to provide the community members with food that 
meets two conditions: on the one hand are pro-
duced locally, and are made in organic or gentle 
production on the other hand. Members know how 
and by whome the products were produced, and 
the relationship is based on mutual trust.

The operation is carried out on a voluntary basis, and 
it participates in the work of all members, in the op-
eration of the point of sale. Satyor does not carry out 
commercial activities and is not a service unit. Saty 
is a relationship between the producer and the con-
sumer, between the consumer and the consumer.

The Szatyor Kecskeméti Shopping Community oper-
ates today as an association and has a separate web-
site www.kecskemetiszatyor.hu. The producer site 
has a wide range of products, the number of produc-
ers varies, ranging from 35 to 45 farms.

Bácsalmás delicacies

The Bácsalmás Social Cooperative, which operates in Bácsalmás, should be highlighted for its 
achievements, dedicated leaders and local cooperation to date.

As a precursor to the founding of the social cooperative in Bácsalmás, a Vegetable and Fruit 
Processing Plant was established based on locally organised national public works system, in the 
framework of the Bácsalmás Self-Government Public Utility Nonprofit Kft.Within the processing 
plant creams, syrups, pickles, etc. were produced from own harvest.

As a result of their work, the „For Healthy Bácsalmás Sample Shop” and Refrigerator System was 
built.

The fruits and vegetables needed for processing are still mostly produced by the members be-
cause the company continues farming on 50 hectares of local government owned land, producing 
basic vegetables and seeds.

In 2013, the Social Cooperative of Bácsalmás was founded from the professionals involved in the 
Start program, the Municipality of Bácsalmás and two public employees, which started its activity 
in 2014.

A direct sales network was also established, called “Bácsalmási Portéka Szatyorközösség (shop-
ping community)” Their aim is to gradually expand the field of activity of the cooperative.
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8.2 Recommendations for the development of Social 
Entrepreneurship in Serbia

The indicators of the development of social entrepreneurship related to state structures 
in Serbia show that some of the state structures are very active and affirmative in supporting 
the development of social entrepreneurship; state structures participate in the creation of a 
legislative framework, participate in civil society programs (in the mentoring, credit / donation 
committee, in seminars and conferences); participate in international and bilateral programs 
(EU - Social Business Initiative, cross-border project of Municipality of Negotin for the develop-
ment of a social enterprise in the field of recycling).

The legal framework for the development of social entrepreneurship has not yet been de-
fined, but it is on the right path. Whether the law(s) that are being prepared, promoted, and 
accelerated the operation of social enterprises remains to be seen. Regarding the indicators 
for the legislative framework, it could be said that they are fulfilled in the following scope: there 
are still no strategic guidelines for the development of social entrepreneurship; however, so-
cial entrepreneurship is recognized in the Development Strategy for a CSO environment that 
has never been adopted; there are policy analyzes, draft laws (with participation of CSOs and 
public debate) that will further regulate the development of social entrepreneurship; the draft 
law on social entrepreneurship is for the third time in the process of elaboration (although 
again inadequate); the law on employment and professional rehabilitation of persons with 
disabilities is a law that has members in accordance with high international standards of social 
entrepreneurship and treats enterprises for employment and rehabilitation as social enter-
prises. It is clear that the legislative framework can very rapidly change dramatically (in both 
directions) and that civil society and other actors will question the effectiveness of the legal 
framework through debate and policy debate.

By mapping social enterprises in 2007 (Cvejić, S. 2008), over a thousand (1160) potential 
social enterprises of different types have been identified. This mapping marks the starting 
point for the development of social entrepreneurship in Serbia. Mapping showed that at the 
time Serbian society was at the initial stage of the development of social entrepreneurship. In 
Serbia, the concept of social entrepreneurship has rapidly developed over the next ten years. 
This progress is reflected in:

 – the emergence of new social enterprises and the significant experience and practice of 
existing social enterprises,

 – the development of debate on policies and legislative development (not yet fully suc-
cessfull but the debate is very alive),

 – regard to greater support of various actors, the development of partnerships of social 
enterprises and local self-governments, companies, other social enterprises, CSOs,

 – financial incentives and programs created specifically for social enterprises,
 – a greater degree of awareness of citizens and the public about social entrepreneurship.

Recommendations are also common practice in social entrepreneurship studies (can be 
found in Cvejić, 2008; Borzaga, 2008; Cvejić, 2011; Spear, 2012). So this analysis will address the 
most important recommendations to the factors of development of social entrepreneurship 
in Serbia. Still, it should be emphasized before that it is important to equally develop all the 
components (factors) of social entrepreneurship in order to avoid a dysfunctional imbalance 
in the case of:
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• Excessive development of individual factors (for example, the emergence of numerous 
financial programs with large funds for social enterprises) or

• insufficiently developed certain factors (for example, lack of financial programs for social 
enterprises)

Recommendations for actors
1. Support programs are needed for start-ups social enterprises, i.e. adequate start-up 

funds, social entrepreneurship training, incubators for the development of social enter-
prises and other types of support (mentor for business management, equipment etc.) 
needed for new social enterprises.

2. Support programs are also needed for social enterprises that already exist and function 
for:
• Improvement of own business and managerial capacities (education on business 

skills and knowledge management)
• Improving market position (networking and connectivity for joint market entry)
• Tender applications (mastering public procurement and procurement procedures).

3. The state should find institutional mechanisms for support and monitoring of social en-
trepreneurship, as follows:
• Creating a strategic framework for the development of social entrepreneurship
• Determining the state institution (this may be the ministry, but also the Office for Co-

operation with Civil Society or another governmental body), which will be responsible 
for monitoring and development of social entrepreneurship

• Creating a mechanism that will enable cooperation and exchange of information be-
tween state institutions and other actors (for example, through the Working Group 
on Social Entrepreneurship as a subgroup of the Working Group on Social Inclusion)

• By creating local and/or regional institutions that will monitor and support the devel-
opment of social enterprises at local and regional level (these institutions may exist 
as Regional Development Agencies, Local Economic Councils and others).

4. CSOs, especially those providing social services and working with vulnerable groups, 
should be further supported in their desire to establish or transform into social 
enterprises.

5. It is also necessary to further improve the cooperation of social enterprises and CSOs as 
naturally closest partners.

6. Good examples of the cooperation of social enterprises with companies should be pre-
sented to the general public in order to replicate such cooperation.

7. Local governments should help the development of social entrepreneurship through 
the offer of existing resources (land, property, construction land) that social enterprises 
can use and engage social enterprises through public procurement and in other ways.

8. It is necessary to educate financial institutions on social entrepreneurship in order to 
include a greater number of them in support of social entrepreneurship.

Recommendations for the legislative framework
1. In addition to the strategic framework, further improvement of the legislative framework 

is needed to enable the development of social entrepreneurship. This framework needs 
to be harmonized with the best already accepted standards of social entrepreneurship.
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2. Timely adoption of incentive measures of affirmative action (through subsidies, tax in-
centives and / or priority in the public procurements process) through the improvement 
of the legislative framework

3. Constantly review policies that regulate and support social entrepreneurship with the 
involvement of all actors.

Recommendations for financial incentives for social entrepreneurship
1. Financial institutions need to create more financial programs for social enterprises and 

adjust the criteria so that these programs are available for social enterprises.
2. Microfinance institutions (to be regulated by the legislative framework) should be in-

volved in supporting social entrepreneurship.
3. At national and local level, state institutions should create public funds to support social 

enterprises.
Recommendations for the development of partnerships in the field of social entrepreneurship
1. Support networking of both social enterprises and social enterprises with other actors.
2. Empower networks of social enterprises and CSOs to advocate for an incentive frame-

work for the development of social entrepreneurship.
3. Promote public private partnership as a model for the development of social entrepreneurship.
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1. Összefoglalás

Ez a szociális vállalkozásokról szóló tanulmány a „Női társadalmi vállalkozások a vidéki térsé-
gekben” projekt keretében készült, amelyet az Interreg-IPA Magyarország – Szerbia határon 
átnyúló együttműködési program 2014-2020 keretében társfinanszírozott. A projektet Zombor 
város valósítja meg, együttműködve a Zombor város Szociális munka központjával, a Know How 
Center-rel és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft-vel. A tanulmány célja, hogy a társadalmi 
vállalkozási szektort elemezze és értékelje mind Magyarországon és Szerbiában, ezen felül pe-
dig bemutassa a levendula termesztésének és feldolgozásának helyzetét, és összekapcsolja azt 
a projekt azon szándékával, hogy e területen működő társadalmi vállalkozást hozzon létre.

A tanulmány megírásához számos kutatási technikát és módszert alkalmaztunk. A kutatást 
meglévő tanulmányok és kutatások elemzésével kezdjük, melyek az EU, Magyarország, Nyu-
gat-Balkán és Szerbia társadalmi vállalkozásairól szóltak, valamint megvizsgáltuk a különböző 
stratégiai, jogi és nyilvános dokumentumokat nemzeti, regionális és helyi szinten. Vizsgálat 
alá vettük az EU szakpolitikák változását, múltbeli és jelenlegi dokumentumok alapján, ame-
lyek befolyásolják a magyarországi és szerbiai szociális vállalkozások fejlődését is. A Szerbia 
helyzetét célzó kutatás részében került sor a szociális vállalkozói fejlesztés fő dimenzióinak 
elemzésére is. Ez az elemzés néhány következtetést tartalmazott a szociális vállalkozói szféra 
fejlődésének szintjéről Szerbiában. Különös figyelmet fordítottunk a levendula termesztésérel 
és termelésével kapcsolatos ismeretekre, valamint a levendula feldolgozására és hasznosí-
tására is mindkét országban. Ehhez egy speciális kérdőívet dolgoztunk ki, és levendula-ter-
melőket, mezőgazdasági szakértőket és más aroma-gyógynövényekkel foglalkozó termelőket 
interjúvoltunk meg Bács-Kiskun megyében és Nyugat-Bácska kerületben. Ezen kívül még egy 
esettanulmány tárat is készítettünk, amelyben különbözó társadalmi vállalkozásokat ismerte-
tünk, külön kiemelve az alábbi dimenziókat: társadalmi vállalkozás leírását, társadalmi hatás, 
stratégiai fejlesztési tervek, a foglalkoztatásra gyakorolt hatás, stb.

Magyarország
Az elmúlt években a gazdasági válság miatt egyes társadalmi kihívások - szegénység és tár-

sadalmi kirekesztés, a népesség elöregedése, ifjúsági munkanélküliség, a romákkal szembeni 
diszkrimináció és a hajléktalanság - súlyosbodtak. Ezért van hely a szociális gazdaság munká-
jának Magyarországon. A társadalmi innováció és a szociális vállalkozás határozottan fontos 
kiegészítő szerepet játszik a gazdaságban és az egész társadalomban a nagy társadalmi kihí-
vások kezelésében. A társadalmi célok vállalkozói módon történő megvalósítása, a társadalmi 
és gazdasági fejlődés kombinálása révén hozzájárul egy olyan „megosztott értékű” gazdaság 
növekedéséhez, amely pozitívan járul hozzá a társadalomhoz és annak kihívásaihoz.

A „szociális gazdaság” fejlesztése az elmúlt években a kormány napirendjén is szerepelt. Jelen-
tős forrásokat - a nemzeti költségvetésből és később az EU által társfinanszírozott programokból 
- juttattak el a társadalmi szövetkezetek létrehozásának, beruházásainak és folyamatos műkö-
désének támogatására. Ezeknek a szövetkezeteknek a többsége foglalkoztatási eszközként szol-
gál a tartósan munkanélküliek - gyakran a roma - munkabeilleszkedéshez, amely kiemelkedő kor-
mányzati prioritás. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a szervezetek általában nem 
válhatnak életképes vállalkozásokká, és további finanszírozás nélkül nem képesek fennmaradni.
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Bács-Kiskun megye
Bács-Kiskun megyét, amelynek Kecskemét volt a megye fövárosa, 1950-ben hozták létre 

megyei alapító törvény útján. 2015-ben, 8444 km² területével Magyarország legnagyobb me-
gyéje volt, 513.687 lakosságával. A megyében a népesség aránya lényegesen alacsonyabb 
népsűrűséghez vezet, mint az országos átlag (62 fő/km²), ami azt jelenti, hogy ez egy vidéki 
térség az Európai Unió által alkalmazott OECD osztályozás alapján. Bács-Kiskun megye év-
századok óta az ország legfontosabb mezőgazdasági termelője. Annak ellenére, hogy az ipar 
növekszik, a mezõgazdasági jelleg dominál. A 2014. május 31-i népszámlálás alapján a megye 
676,4 ezer hektár szántóterületet birtokolt, ennek 72,4% -a mezőgazdasági földterület (489,6 
ezer hektár). A mezőgazdasági terület nagy része (71,3%) szántó, egyötöde fű, négy százaléka 
szőlő, két százaléka gyümölcsös, majdnem másfél százalék zöldségkert. A termelési terület 
több mint egyötöde erdő.

2015 végén 103 482 üzleti szervezetet regisztráltak, és számuk egy év alatt 952-rel növe-
kedett. A gazdasági egységek túlnyomó többsége vállalkozás volt (97 746), a regisztrált vállal-
kozások 5,2% -a foglalkozott mezőgazdasággal és erdészettel. Bács-Kiskun megyében a leg-
több alkalmazottat 10 főnél kevesebb munkaerővel rendelkező mikrovállalkozásnak tekintik. 
A 2014-ben regisztrált 1123 mezőgazdasági vállalkozás 88% -ánál kevesebb, mint 10 regisztrált 
munkavállaló volt, és 29% -uk nem volt bejelentett munkaerő.

EU-perspektíva
Az EU keretrendszere nagymértékben meghatározza Magyarországon gazdasági rendsze-

rét, hiszen Magyarország 15 éve az EU tagja. Az Európa 2020 stratégia (az intelligens, fenntart-
ható és inkluzív növekedés előmozdítása), a Szociális Vállalkozások Kezdeményezése (2011-
ben indított intézkedéseket, amelyek valódi eredményeket értek el és javították a szociális vál-
lalkozások helyzetét) és az induló és kiterjesztő kezdeményezés (2016-ban indították azzal a 
céllal, hogy innovatív vállalkozókat támogatássanak, hogya a világ vezető vállalataivá válhassa-
nak) azok a programok, amelyek lehetővé teszik a magyarországi kormányzat, civil szervezetek 
és szociális vállalkozások tudását és forrásait a társadalmi vállalkozásokról.

Társadalmi vállalkozások Magyarországon
Az EU perspektíva ellenére Magyarországon jelenleg nincs jogi meghatározás vagy kizáró-

lagos jogi forma a szociális vállalkozások számára (a „szociális vállalkozás” kifejezés nem sze-
repel a jogi dokumentumokban). A meglévő jogszabályok és kormányzati politika az egyes jogi 
személyek, azaz (társadalmi) szövetkezetek és különféle nonprofit szervezetek szerepére kon-
centrál a gazdasági társadalmi célok elérésében. Az állami támogatási programok, amelyek 
támogatják a “szociális gazdaság” szervezeteit, természetesen meghatározásokat és konkrét 
kritériumokat használnak a támogatható pályázók meghatározására. Ezek a kritériumok az 
EU meghatározásain alapulnak, és a meglévő magyar ügyvédi irodákhoz és nonprofit szerve-
zetekhez kapcsolódnak, de nem képezik részét a tágabb nemzeti keretnek. A Magyar Központi 
Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett adatok felhasználásával, szakértői becslések szerint a 
jogi formák szerint (Fekete et al. 2014) mintegy 3000 szociális vállalkozás felel meg az EU mű-
ködési meghatározásának kritériumainak.

A szociális szövetkezetek szorosan kapcsolódó fogalmát jogilag elismerik. A szövetkezetek-
ről szóló 2006. évi X. törvény szerint a szociális szövetkezetek célja megfelelő munkakörülmé-
nyek biztosítása és társadalmilag hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi helyzetének javítása. 
A hosszú távú munkanélkülieknek vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportoknak 
foglalkoztatási lehetőségeket biztosító társadalmi szövetkezeteket a kormány foglalkoztatás-
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politikájának fontos eszközének tekintik - de a szociális vállalkozás egyéb formái nem tűnnek 
a politikai napirenden.

A magyarországi szociális vállalkozások külső - többnyire állami - finanszírozásra támasz-
kodnak (pl. Támogatások). A szociális vállalkozások közötti kölcsönös támogatás formájában 
megvalósuló együttműködés is létezik, bár korlátozott mértékben. A hálózatépítési lehetősé-
geket néhány rendszeres konferencia biztosítja, amelyek az ágazat legfontosabb érdekelt fele-
it gyűjtik össze. Vannak néhány tanácsadói és pénzügyi iparág kezdeményezése is (részben a 
CSR tevékenységeik keretében), amelyek célja nonprofit szervezetek támogatása, elsősorban 
ingyenes tanácsadási idő biztosítása vagy korlátozott finanszírozás révén.

2016-ban 61 600 nonprofit szervezet működött Magyarországon, ebből mintegy 37 000 évi jö-
vedelem 500 000 Ft volt. A KSH adatai szerint 2015-ben 9 716 alapítvány, egyesület vagy non-profit 
társaság volt, évente legalább 500 ezer forint jövedelemmel és 1 alkalmazottal. Ezek a szerveze-
tek együttesen 1 184 190 millió forint bevételt hoztak 2015-ben, 134 806 embert foglalkoztatva, 
ebből 95 458 teljes munkaidőben foglalkoztatottak. Ez a 9 716 szervezet csak az összes nonprofit 
szervezet 15,6% -a, de a nonprofit szektor bevételének 76,7% -át ezek a szervezetek generálják, 
és az ágazat alkalmazottainak 94,9% -a tartozik ebbe a szervezetbe. Nem tudjuk azonban, hogy 
ezeknek a szervezeteknek mekkora része származik mezőgazdasági tevékenységekből.

2015-ben 2681 regisztrált szövetkezet és 617 egyházi szervezet működött szociális szövet-
kezetként, amelyek a szociális vállalkozások kisebb csoportját alkotják. A Szociális Szövetke-
zetek Országos Szövetsége szerint kb. a szociális szövetkezetek fele „alvó szervezetek”, vagyis 
nem végez tevékenységeket; 800 szövetkezet működött támogatási forrásokból, közülük 300-
at állami foglalkoztatási alapon alapítottak (de tevékenységüket nem közmunka keretében 
végzik). Talán egyharmaduk élelmiszergazdasággal foglalkozik, harmaduk a szolgáltatással, a 
többi turizmus, ipar, kereskedelem és közösségi tevékenységek között oszlik meg. Tevékeny-
ségi struktúrájuk többnyire változatos, jellemzően olyan tevékenységeket kínálnak, amelyek 
folyamatos munkát igényelnek és alacsonyabb belépési költségeket igényelnek. Ezeknek kö-
rülbelül 10% -a volt korábban helyi önkormányzat tagjaként, ami 2017-től kötelező minden 
társadalmi szövetkezet formájában működő szervezet számára (a 2006. évi X. törvény alapján).

Egy nemrégiben végzett kutatás során a kutatók tipológiát készítettek a magyar szociális 
vállalkozásokról. A magyarországi szociális vállalkozások típusai öt fő jellemző vizsgálatán ala-
pulnak: 1) a szervezet jogi formája; 2) a szervezet kialakításában domináns szektorok és érde-
kek, valamint a hibriditás mértéke; 3) a fő társadalmi célok; 4) a fő gazdasági tevékenységek 
és 5) a foglalkoztatás mértéke és formája. A bemutatott modellek ezeknek a jellemzőknek a 
különféle kombinációit tartalmazzák: munkaintegrációs CSO-k, közszolgáltatást nyújtó szoci-
ális vállalkozások szervezetek, helyi fejlesztési közösségi vállalkozások, szolidaritás-gazdasági 
kezdeményezések, szociális induló vállalkozások.

Szerbia
Szerbia számára 2000 után a gazdasági átmenet és fellendülés időszaka következett az eu-

rópai integrációs folyamatnak köszönhetően. Szerbia az elmúlt években számos előrelépést 
ért el, de ezek a biztató adatok többnyire a hagyományos gazdaságra vonatkoznak, amelyek a 
munkanélküliség általános csökkenése ellenére sem tudták megakadályozni a munkaerőpiaci 
és társadalmi sérülékeny helyzetét nagy számú lakosságnak. A felmérések több éven keresztül 
következetesen kimutatták, hogy Szerbia lakosságának mintegy 25% -a szegénységi kockázat-
tal küzd. Ez a százalékarány különböző kategóriákból áll, amelyek jelentősen magukban foglal-
ják a társadalmi vállalkozások működési területét.



220

Nyugat-Bácska kerület
A Nyugat-Bácska kerület Vajdaság Autonóm Tartomány hét közigazgatási kerületének 

egyike. Bácska földrajzi régiójában fekszik. A lakosok száma 188.087. A kerület adminisztratív 
helye Zombor városa. Nyugat-Bácska kerület területe 2420 km , amely a Vajdaság AP területé-
nek 11,25% -a és a Szerb Köztársaság területének 2,74% -a. Nyugat-Bácska kerület területén: 
1.290 kisvállalkozás (legfeljebb 50 alkalmazottal) 78 közepes vállalkozás (legfeljebb 250 alkal-
mazottal) és 21 nagy vállalkozás (több mint 250 alkalmazottal) működik. A Cégnyilvántartó 
Hivatal adatai szerint 1 389 aktív vállalat (92 részvénytársaság, 25 a szocialista időszakból 
maradt szövetkezet, 1 040 korlátolt felelősségű társaság, 92 közhasznú vállalkozás és 119 
szövetkezet) működik.

Társadalmi vállalkozások Szerbiában
Szerbiában a társadalmi vállalkozásokat a társadalom fontos témaként ismeri el. A Kor-

mány harmadik alkalommal kezdeményezte a Társadalmi Vállalkozásról szóló törvény meg-
alkotását, néhány helyi önkormányzat aktívan támogatja a társadalmi vállalkozásokat, helyet 
/ berenezéseket / földet / működési költségekhez való hozzájárulást biztosít számukra, felvá-
sárolja a szolgáltatásaikat vagy termékeiket. A helyi önkormányzatok legnagyobb lehetősége, 
hogy társdalmi vállalkozásokkal együttműködjenek a szociális szolgáltatások területén való 
szolgáltatásnyújtásban van.

Néhány évvel ezelőtt jelentek meg a társadalmi vállalkozások számára nyitott (vagy létreho-
zott) első pénzügyi programok. Társdalmi vállalkozások létrehozásának és megteremtésének 
támogatásának lehetősége már létezett különféle alapítványok és programok különböző prog-
ramjain keresztül (soha nem volt kizárólagosan társadalmi vállalkozások fejlesztésére irányuló 
program, de start-up támogatások rendelkezésre álltak a civil társadalom számára nyújtott 
támogatások keretein belül). Néhány éve egyre erőteljesebb az a nézet, hogy valószínűleg a 
pénzügyi intézmények által nyújtott pénzügyi támogatás hiánya jelenti a társadalmi vállalkozá-
sok további fejlődésének legnagyobb akadályát.

A 20. század második évtizedében számos pénzügyi program jött létre a szociális vállalko-
zások számára Szerbiában, többek között: a GROUP 484 és az UniCredit Bank UniCredit Ala-
pítvány támogatásával kidolgozott Társadalmi Vállalkozások Támogatási Alapja 2011/2-ben, 
az UniCredit Bank által támogatott „Ötletek a jobb holnapra” program 2017-ben; és az Erste 
Bank által elindított „Lépésről lépésre” program, amelyben szociális vállalkozások és civil szer-
vezetek személyre szabott banki szolgáltatást kaphattak. A 2015-ben indított „Plantation for 
Future” program támogatja a mezőgazdaság területén működő szociális vállalkozásokat, mely 
Társadalmi Hatás Díjat (Social Impact Award) nyert 2015-ben Szerbiában. A Német Nemzetközi 
Együttműködési Szervezet (GIZ) 2018-ban húsz társadalmi vállalkozást támogatott.

Szerbia esetében a tanulmány a következő tényezőket vizsgálta meg:a szociális vállalkozás 
szereplői (elsősorban társadalmi vállalkozások, szociális és egyéb szövetkezetek és szociális 
vállalkozók, valamint civil társadalmi szervezetek, kormányok és állami intézmények, vállalati 
szektor, pénzügyi intézmények); jogszabályi keret (az állami szervek törvényei és egyéb jogsza-
bályai, amelyek szabályozzák a szociális vállalkozások jogi formáit, pénzügyi és egyéb támo-
gatásokat, adókedvezményeket, preferenciális pozíciókat a közbeszerzésben stb.); pénzügyi 
mechanizmusok, eszközök, ösztönzők a szociális vállalkozás fejlesztéséhez (nem visszatéríten-
dő támogatások, hitelek, pénzügyi befektetések, befektetési beruházások stb.); a különböző 
szereplők közötti kapcsolatépítés / partnerség különböző alapokon és különböző szinteken 
(homogén, heterogén, horizontális, vertikális, ad hoc, hosszú távú, cél, érték; a szociális vál-
lalkozások kapacitása (menedzsment, innovatív munka, üzleti készségek és egyéb ismeretek 
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és készségek); a polgárok körében a társadalmi vállalkozási forma tudatosítása (a szociális 
vállalkozások legjobb példáinak megismertetése a nyilvánossággal, a polgárok tájékozottak 
a szociális vállalkozásról, a polgárok termékeket és szolgáltatásokat vásárolnak a társadalmi 
vállalkozásoktól társadalmi felelősségérzettől indíttatva).

Azonosíthatóak a Szerbiában működő szociális vállalkozások következő jogi formái, ame-
lyeket a tanulmányban részletesen kifejtünk: a civil szervezetek, szövetkezetek, vállalkozások 
a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatására és szakmai rehabilitációjára, alapítványok.

Levendula termelés Magyarországon
A nemzetség fajai között fontosabb a valódi (francia) levendula - a Lavandula angustifolia és 

a hibrid (angolul) - Lavandula intermedia. Mindkét levendula faj évelő, félvér, a labiate család-
jába tartozik. Mindkét faj hosszú életű és akár 20-30 évig is él, általában 15-17 évig termesztik.

Magyarországon a levendula ipari méretű termesztése az 1920-as években kezdődött a 
Tihanyi-félszigeten. A Lavandula angustifolia a legismertebb levendulafajta Magyarországon, 
amelyet magyarul francia levendulanak hívnak. Ez a faj inkább preferált, kevesebb helyet igé-
nyel, kevesebb illóolajat ad, de finomabb ízű és jobb minőségű, mint a többi. A levendula nem 
igényes a talajra, mindenütt növekszik, kivéve a homokos és nedves területeket. Szárazság és 
fagyálló növény. A levendula szinte mindenütt jól érzi magát, kivéve a gyenge vízelvezetéssel 
rendelkező területeket, például agyagos talajt, mivel az nem tolerálja a jól álló vizet.

A levendula szereti a napfényt, ezért ideális nyílt, napos, déli területeken történő termesz-
tésre, de máshol is nagyon jó érzés, mivel nincs árnyékban. Minél több napfényt ér el, annál 
jobb és jobb minőségű illóolajat termel a növény.

Míg az igaz levendula vetéssel és fás dugványokkal szaporítható, addig a hibrid levendula 
csak dugványokkal terjeszthető. A hibrid levendula, a lavandula intermedia nem érleli a mago-
kat. A levendulabokrokat nagyon fiatalonként rendszeresen meg kell metsni.

A levendula-betegségek között a különböző levélfoltok és a fehér penész rothadása időn-
ként problémákat okozhat, ám ezek kémiai ellenőrzéshez ritkán szükségesek. 

Az egyik legnehezebb kérdés az, hogy eldöntsük, mikor kell levendulat betakarítani, de van 
néhány alapvető kérdés, amivel kezdem. A pontos dátumot nem lehet megadni, mert ha a ta-
vasz hűvösebb lenne, kevés napsütés mellett a levendula “érése” eltolódna. Magyarországon 
a levendula (lavandula angustifolia) esetében a virágzás június első hete körül kezdődik, és a 
hónap végén az összes virág lassan kinyílik és megkezdi a szárítást, amely több hétig tart.

A levendula betakarításának dátuma a levendula rendeltetésétől is függ. Ha egy csokorban 
száradni kíván, akkor a virágokat le kell vágnia, amikor az első két virág kinyílt - vagy a virágok 
legfeljebb harmada, és a többi rügy még mindig bezárva van. Ha később betakarítunk, szárítás 
után, a virágok nagy mennyiségben esnek le. Ha a legtöbb virágot betakarítottuk, akkor a le-
vendula felhasználható ételhez, italhoz vagy potpourrihoz, vagy illatos zacskóba.

A virágzat illóolaj-tartalma a teljes virágzáskor a legmagasabb. A levendula virágzat teljes virág-
zású, az illóolaj érdekében. Illóolaj és virággyógyszerek előállításához csak a virágzatot kell vágni.

Elsődleges feldolgozás: Virággyógyszer előkészítésekor a vágott virágot azonnal szárítani 
kell. Ezt követi a morzsolás, majd a szárrészek megtisztítása. Illóolaj főzésekor a vágott virágot 
közvetlenül a vágás után pároljuk.

Hozam: A másodéves állományban 3-6 kg/ha, harmadévesben 8-16 kg/ha, negyedévesben 
15-20 kg/ha, a további termőévekben 20-26 kg/ha illóolajra számíthatunk. Nyers virághozam 
az ültetvény korától függően 1,5-4 t/ha, a hibrid levendula esetében akár 6-7 t/ha is lehet.

A száraz virágdrog (Lavandulae flos) és a levendula illóolaj (Lavandulae aetheroleum) az 
Európai Gyógyszerkönyvben hivatalos drogként szerepel. 
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A virágdrog illata kellemes és jellegzetes. A növény egyéb részeiből legfeljebb 5%-ot tartal-
mazhat. Az idegen növényi részek mennyisége maximum 1%. 1000 g drogra számítva legalább 
1,5 ml illóolajat kell tartalmaznia.

A valódi levendula illóolaja sárga vagy sárgászöld színű, kellemes, levendulára emlékeztető 
illatú.

Ahhoz hogy felelősen levendula termesztésbe fogjon valaki, először alaposan utána kell 
járni a felhasználási lehetőségeknek, az ahhoz illő fajtának, és a fajtának megfelelő termesztési 
módnak. De ami még ennél is fontosabb, meg kell találni a piacot a termesztett levendulának. 
Ha komolyabb termesztésbe akar valaki fogni, akkor konkrét üzleti tervvel kell rendelkeznie. 
Már a termesztés előtt pontosan tudni kell, hogy hogy fogja eladni a megtermelt levendulát, és 
lesz -e erre egyáltalán kereslet.

1 hektáron kb 10.000 palántát lehet/kell elültetni. 1 palánta ára Magyarországon kb 250-
300 Ft, de nagy tételben le lehet alkudni kb 150-180 Ft-ra. Vagyis 1 ha levendulás létrehozása 
kb 1,5 millió forintba kerül. Nagyjából arra kell számítani, hogy az első 3 évben nem lesz értel-
mezhető mennyiségű termés. Ezek után kb 25-30 évig fog folyamatos termést hozni a leven-
dula, minimális ráfordítással, működési költséggel.

Melyik fajtát válasszuk? Ez egy nagyon fontos döntés. A francia, rövid szárú levendulát fo-
gadja el a kozmetikaipar. A hosszú szárú, angol hybrid levendula az, amelyet a lakosság szeret. 
Érdekesség, hogy Provance-ban a levendula “hazájában” a levendulások 80%-át ez a fajta adja. 
Ez a levendula kámfort is tartalmaz, ez adja a nagyközönség által ismert “levendulaillat”-ot. 
Amennyiben a lakosság felé szeretnénk nyitni pl. szedd magad akciókkal, látvány-ültetvények-
kel, úgy ezt a hosszú szárú levendulát érdemes választanunk.

Kozmetikai cégek, illóolaj kereskedők nagybani felvásárlási ára kb 45.000 Ft/kg. Kis mennyi-
ségekben (10 ml-es üvegcsékben), házi árusítás esetén akár 100.000 Ft/kg áron is el lehet adni. 
Ez is döntés kérdése, hogy van-e kapacitás, idő, munkaerő arra, hogy háznál, kis mennyiség-
ben árulja a szövetkezet, vagy csak a termelésen van a hangsúly.

1 hektár levendula kb 5-5.5 tonna zöld tömeg levendulát ad. A francia levendula olajtartal-
ma 1-1,5% míg az angol levendula 3-5% illóolajat tartalmaz.

Ez azt jelenti, hogy 1 ha levendulásból kb. 50 kg francia levendulaolaj származik, más számí-
tások szerint a valódi levendulából 20-25 liter olajat lehet kinyerni. Amennyiben ezt a termést 
kozmetikai cégeknek nagy tömegben, egyben adja el az ember, úgy kb 2 250 000 Ft/hektár 
árbevétel származik az ültetvényből

A hybrid, angol levendulából pedig kb 150 kg olaj lesz vagyis 1 ha (kifejlett) angol levendula-
föld kb 150 kg olajat, vagyis kb. 6 millió forint teljes árbevételt tud generálni.

Egyéb termékek, amelyeket levendulaból lehet előállítani: Levendula Mace, Levendula illatú 
párnák, Levendula méz, Levendula ízű dzsem, Levendula szirup, Levendula szappan.

Levendulatermelés Szerbiában
A levendula termesztésének legjobb feltételei Szerbiában a következők: mérsékelt hőmér-

séklet; nagy fényintenzitás; alacsony páratartalom.
Fontos megjegyezni, hogy a fiatal növények rendkívül érzékenyek az intenzív napfényre. 

Ezért használják az ültetés során a legalább egy éves palántákat. Az idősebb növények erős 
napsütésben fejlődnek jól, ezért kívánatos, hogy a levendulát a déli vagy délnyugati irányba 
néző kis lejtőkön ültessék.

Az enyhén lejtős terepek szintén kedveznek a levendulának a könnyebb vízelvezetés miatt. 
A levendula gyökerei rendkívül érzékenyek a vízvisszatartásra. A levendula ültetése akkor törté-
nik, amikor maga a növény inaktív, azaz októbertől márciusig. Az igazi levendulát az észak-déli 
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irányban elhelyezett vonalakba ültetik, 150cm-es sortávot és 40cm-es tőtávot tartva. Ilyen el-
rendezéssel egy hektáron kb. 16 700 palánta ültethető. Ami a hibrid levendulát illeti, 180-200cm 
és 50-60cm közötti távolságot kell ültetni a növények között, úgyhogy 9 200 - 10 000 palánta 
ültethető egy hektár területre. A levendula jól működik olyan területeken is, amelyeket más nö-
vénykultúrák termesztéséhez szegényesek. Hozzá kell tenni, hogy a túlzott nitrogén hozzáadás 
károsíthatja a növényt, gyengébb minőségű olajat adva és serkenti a gyomnövekedést.

A levendula tenyésztésének első két évében ajánlatos a levendulát öntözni, amíg a növé-
nyek meg nem erősödnek. Később a levendulát csak a fejlődés legfontosabb szakaszaiban kell 
öntözni. A növényeket azonban óvatosan kell öntözni, mivel a túlzott talajnedvesség növény-
betegségekhez (elsősorban a gyökerek területén) vezethet. Csöpögtetéses öntézés ajánlott a 
túlzott víztelítettség elkerülése érdekében, továbbá a gyomosodás csökkentése miatt.

Mivel a levendula érzékeny a herbicidekre, különösen a lassan oldódó herbicidekre, aján-
lott, hogy a gyomok ellenőrzését más módon végezzük. A mulcsozás a gyomnövekedés sike-
res ellenőrzésének egyik módja, és mulcsfólia is használható. A levendula-termelők szerbiai 
tapasztalatai megosztottak. Míg néhányan ezt a fajta gyomnövény-szabályozást javasolják a 
növény jelentősen egyszerűbb karbantartása miatt, mások úgy vélik, hogy a mulcsfólia elhe-
lyezése a talaj víz-levegő rendszerének zavarásához vezethet a növény közvetlen környezeté-
ben, és a gyomok mechanikai ellenőrzését javasolják a levendulatövek körül történő ásással. A 
termelők egy dologban egyetértenek - egyelőre a levendula sokkal kevésbé igényes az ültetés 
szempontjából a többi, szélesebb körben elterjedt növénykultúrához képest.

Tekintettel arra, hogy a levendula nagyon tartós növény, amely ellenáll sok kártevőnek, az 
ökológiai termelés nem nagy kihívás, és jobb minőségű olajat biztosít. Az ökológiai levendu-
laolaj iránti kereslet magasabb és tovább nőhet a jövőben is, mint a nem ökológiai termékek 
esetében. Ebben a tekintetben az organikus levendula termesztése minden bizonnyal ajánlás.

A levendula két fő terméke a levendula virág (friss és szárított) és a levendula illóolaj, ame-
lyet friss virágok desztillálásával nyernek. Lehetőség van levendula kivonására különböző ter-
mészetes oldószerekkel is, ami gyakorlatilag a levendula kívánt elemeinek „extrakcióját” jelenti 
folyékony oldószerbe, amely a levendula bizonyos kívánatos tulajdonságait veszi át, és így el-
térő felhasználási értéke van. Fontos megjegyezni, hogy a levendula termesztésének és feldol-
gozásának másodlagos vagy közvetett termékei gazdaságilag nem elhanyagolhatóak.

Az illóolajok előállításának folyamata magában foglalja a levendula virágaiban gazdag zöld 
tömeg lepárlását, amely után a „hulladék” anyag a maradék zöld tömegből áll, amely részt 
vett az illóolaj lepárlásában és előállításában. Ez a zöld tömeg nyersanyagként szolgálhat a 
komposzt előállításához, de egy bizonyos technológiai folyamat után pelletté is alakítható. Ta-
nulmányok azt mutatják, hogy a fűtőérték tekintetében 1,1 tonna zöld tömegből nyert pellet 
helyettesíthet 1 tonna barna szenet.

A levendula feldolgozásában alkalmazott technológiai folyamatok: szárítás, aprítás vagy 
őrlés, gőzdesztilláció és extrakció különböző oldószerekkel. A szárítás a friss növények meg-
őrzésének módját jelenti, amikor is a termék végső termékként azonnal felhasználható vagy 
további feldolgozásra használható. A levendula vágásával vagy aprításával olyan termékeket 
kapunk, amelyeket teák, tea keverékek és egyéb termékek előállítására lehet használni. A 
gőzdesztilláció illóolajokat állít elő, míg az extrakció különböző folyadékokat eredményezhet, 
amelyek a friss levendula bizonyos tulajdonságaival rendelkeznek, és ennek következtében 
ennek eltérő a felhasználása.

A kifejezetten erre a célra készített desztilláló berendezések három alaprészből állnak: ka-
zán, kondenzátor és szeparátor. A lepárlás után szükséges az olaj és az aromás víz megfelelő 
tárolása. Ideális sötét színű üvegpalackokban a lehető legmagasabbra tölteni, hogy a lehető 
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legkisebb levegőt tartsák palackokban, mert az oxigén az olaj oxidációjához vezet, amely ne-
gatívan befolyásolja a minőséget. A minőséget a fény és a hő befolyásolhatja, ezért kívánatos, 
hogy a palackokat sötét és hűvös helyen tartsák.

Körülbelül 1 hektárnyi területen történő valódi levendula termesztéséhez mintegy 16 700 
palántára van szükség, míg mintegy 9 500 palántára van szükség a hibrid levendula ültetésé-
hez, természetesen a sűrűségtől és az ültetési elrendezéstől függően. A „True Lavender” két-
éves palánták ára 0,7 és 0,8 euro cent között mozog, míg a kétéves Hybrid Lavender palánták 
ára 0,35 és 0,40 euro cent között van.

* 1 hektáros levendula ültetvény ültetésének költségeinek megítélése

TRUE LAVENDER (Lavandula angustifolia) HYBRID LAVENDER (Lavandula x intermedia)

MINŐSÉG: 
(darab)

VALUE: (euró/
darab)

ÖSSZESEN: 
(euró)

MINŐSÉG: 
(darab)

VALUE: (euró/
darab)

ÖSSZESEN: 
(euró)

16,700.00 0.8 13,360.00 9,500.00 0.4 3,800.00

A teljes hozamidőszakban (kifejlett növény esetén) azzal számolhatunk, hogy a levendu-
la növény valódi levendula esetén 1 kg, míg hibrid levendula esetén 1,5 kg hasznos növényi 
tömeg hozamot adhat. A hasznos növényi tömeget, vagyis virágot adhat, mert ez a része a 
növénynek az, amit felhasználunk. Egy hektárra vetítve valódi levendula esetén - ami kisebb, 
így a zöld tömeg hozama is kisebb - a várt hozam kb. 16 tonna hasznos zöld tömegű virág, míg 
1 hektáros hibrid levendula esetén hozam körülbelül 14 tonna virág. Figyelembe véve, hogy 
a levendula növény körülbelül 90% vizet tartalmaz, és a szárított virág szükséges nedvessége 
akár 8%, ez azt jelenti, hogy 1 kg szárított levendula virág akár 12 kg friss virágot is igényel.

** Az 1 hektár levendula ültetvényből származó bevétel számítása, ha az 1 hektár levendula teljes hoza-
mát szárításra készítjük elő:

TRUE LAVENDER (Lavandula angustifolia) HYBRID LAVENDER (Lavandula x intermedia)

MINŐSÉG: (kg) ÉRTÉK: 
(euró / kg 
szárított 

virág)

ÖSSZESEN: 
(euró)

MINŐSÉG: (kg) ÉRTÉK: 
(euró / kg 
szárított 

virág)

ÖSSZESEN: 
(euró)Friss 

virág: (kg)

Szárított 
virág: 
(kg)

Friss 
virág: (kg)

Szárított 
virág: 
(kg)

16,000.00 1,300.00 7.00 9,100.00 14,000.00 1,150.00 6 6,900.00

*** A gőzdesztillációval nyert illóolaj piacra helyezéséből származó bevételek tervezése az 1 hektáros 
levendula ültetvény teljes hozamából:

TRUE LAVENDER (Lavandula angustifolia) HYBRID LAVENDER (Lavandula x intermedia)

MINŐSÉG: (kg) ÉRTÉK: 
(euró / kg 
szárított 

virág)

ÖSSZESEN: 
(euró)

MINŐSÉG: (kg) ÉRTÉK: 
(euró / kg 
szárított 

virág)

ÖSSZESEN: 
(euró)Friss 

virág: (kg)
Szárított 

virág: (kg)
Friss virág: 

(kg)

Szárított 
virág: 
(kg)

16,000.00 160.00 150.00 24,000.00 14,000.00 420.00 42.00 17,640.00
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A Szerb Köztársaság kormánya nemcsak a növénytermesztést ösztönzi, hanem a mezőgaz-
dasági termékek feldolgozására szolgáló berendezések és gépek beszerzését is, amely jelen-
tősen hozzájárulhat a beruházási folyamat tervezéséhez.

Összehasonlító elemzés
Szerbia és Magyarország közötti jellemzők rövid, összehasonlító elemzése található ebben 

a részben. Magyarország és Szerbia esetében is sok különbség van, még inkább a két szomszé-
dos Bács-Kiskun megye és Nyugat-Bácska kerület között.

Magyarország már 15 éve része az Európai Uniónak, használja az EU strukturális alapja-
it, többek között a szociális vállalkozások fejlesztésére, míg Szerbia továbbra is küzd, hogy a 
közös jogrendhez igazodjon, és az előcsatlakozási alapokat tudja csak felhasználni, amelyek 
jelentősen kisebbek és ritkán foglalják magukban a szociális vállalkozásokat. 

A mezőgazdaság összehasonlításakor láthatjuk, hogy Magyarországon és Szerbiában is 
hasonló a mezőgazdasági földterületek aránya (Szerbia 57,9%, Magyarország 58,9%), de Ma-
gyarországon a szántóföldek aránya magasabb 48,5%, mint Szerbiában (37,7%) , míg az ön-
tözött földterületek nagysága majdnem kétszerese (1 721km² Magyarországon és 950 km² 
Szerbiában).

A két szomszédos Bács-Kiskun megye és a Nyugat-Bácska körzetek összehasonlítása nehe-
zebb. Nevezetesen Bács-Kiskun közel négyszer nagyobb és több mint kétszer annyi lakossal 
rendelkezik, mint Nyugat-Bácska kerület. Ezt tükrözi az aktív vállalatok száma és a mezőgazda-
ságban foglalkoztatottak száma is.

A szociális vállalkozást tekintve Magyarországon és Szerbiában hasonló jellemzők vannak 
a következőkkel kapcsolatban: a jogi státusz, a szociális vállalkozói szereplők, a szociális vállal-
kozások kormányzati programjai, az alacsony szintű tudatosság és a társadalmi vállalkozás fo-
galmának értése, a létező társdalmi vállalkozások üzleti modelljeinek alacsony életképessége 
és láthatósága;

A két ország leginkább az alábbiakban különbözik: a szociális vállalkozások pénzügyi konst-
rukciókhoz való hozzáférése, a szociális vállalkozások száma, a helyi önkormányzatok szerepe 
a szociális vállalkozásban. Bács-Kiskun megyében a szociális vállalkozás fejlettsége jóval maga-
sabb, mint a Nyugat-Bácska kerületben.

Következtetések és ajánlások
A tanulmány utolsó fejezete ajánlásokat tartalmaz a különböző szereplők és különböző in-

tézkedések számára. A kutatás a mezőgazdaság területén működő szociális vállalkozásokra 
összpontosít, amelyek vállalkozói tevékenysége kézzelfogható eredményeket hoz. A kutatás 
eredményeként az alábbi ajánlásokat tettük mind országos, mind régiós szinten:

 – Támogatási programok szükségesek a már létező szociális vállalkozások számára, ame-
lyek a következő funkciókhoz kapcsolódnak:

• Saját kapacitások fejlesztése (az üzleti készségekről és ismeretekről szóló oktatás)
• A piaci pozíció javítása (hálózatépítés és kapcsolat a közös piacra lépéshez)
• A pénzügyek / tőke / befektetések (köztük a közbeszerzés) vonzására vonatkozó isme-

retek javítása.
 – A szociális vállalkozások támogatása a fejlesztés minden szakaszában szükséges a kez-

deti szakasztól az inkubálásig és a fokozatos bővítésig.
 – A szociális vállalkozás fejlesztése szempontjából elengedhetetlen a jó és sikeres gyakor-

latokon alapuló intézményi és szabályozási keret létrehozása.
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 – Szükséges, hogy a szociális vállalkozások közössége a hatóságok segítségével kidolgoz-
zon egy nemzeti / regionális szociális vállalkozásfejlesztési stratégiát

 – Monitorozási rendszer létrehozása az eredmények és hatások azonosítására, a szociális 
vállalkozásokba történő befektetések rövid, közepes és hosszú távú társadalmi és gaz-
dasági megtérülésének mérésére.

 – A társadalmi vállalkozások megerősítése érdekében minden pénzügyi eszközt támogat-
ni és fejleszteni kell, beleértve a kockázati tőkealapokat, a mikrohiteleket, a közösségi 
finanszírozást (crowdfunding) a szociális vállalkozások fejlődésének minden szakaszá-
ban, a társadalmilag érzékeny befektetők (magánszemélyek, alapítványok) bevonásával, 
hogy a gazdasági-társadalmi megtérülés növekedjen.

 – A civil szervezeteket, különösen a szociális szolgáltatásokat nyújtó és a sérülékeny cso-
portokkal foglalkozó szervezeteket tovább kell támogatni a szociális vállalkozások létre-
hozására vagy átalakításukra irányuló törekvéseikben.

 – Szükséges a pénzügyi intézmények képzése a szociális vállalkozásokra vonatkozó isme-
reteiket tekintve, annak érdekében, hogy nagyobb számban vegyenek részt a szociális 
vállalkozás támogatásában.

 – A pénzügyi intézményeknek több pénzügyi programot kell létrehozniuk a szociális vállal-
kozások számára, és ki kell igazítaniuk a kritériumokat, hogy ezek a programok rendel-
kezésre álljanak a szociális vállalkozások számára.

 – A szociális vállalkozások egymás közötti és más szereplőkkel történő együttműködésé-
nek / hálózatépítésének ösztönzése. 

 – A szociális vállalkozások és a civil szervezetek hálózatainak megerősítése, hogy kiállhas-
sanak a társadalmi válalkozások fejlődését elősegítő környezetért.
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2. Köszönetnyilvánítás

A tanulmány szerzői szeretnének köszönetet mondani a Fejlesztési és Együttműködési Kezde-
ményezésnek (IDC), aki támogatta a tanulmány kidolgozását, és amelynek gazdag tapasztala-
tát a társadalmi vállalkozásokról a szerzők felhasználták a tanulmány elkészítésében. 

Szeretnénk szintén köszönetet mondani a „Női társadalmi vállalkozások a vidéki térsé-
gekben” című projekt minden megvalósító partnerének, a Zombor város önkormányzatának, 
Zombori városi Szociális Szolgáltatási Központnak, a Know How Centernek és a Halasi Média 
és Kultúra Nonprofit Kf-nek a nagylelkű támogatásukért, a tanulmány kidolgozásához nyújtott 
észrevételekért és támogatukért.

Külön köszönetet szeretnénk mondani az Európai Bizottságnak és programjainak (különö-
sen az Interreg IPA 204-2020 Magyarország-Szerbia határokon átnyúló együttműködési prog-
ramnak), amely a társadalmi vállalkozások fejlődésének egyik kulcsfontosságú szereplője nem 
csak az EU országaiban, hanem a csatlakozási országokban is.

Végezetül köszönet illeti különösen is, Dragana Rajicot, a Know How Center munkatársát, 
akinek támogatása elengedhetetlen volt a tanulmány tervezéséhez és fejlesztéséhez.
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3. Bevezetés

Ez a társadalmi vállalkozásokról szóló tanulmány a „Női társadalmi vállalkozások a vidéki tér-
ségekben” című projekt keretében készült, amely az Interreg-IPA határokon átnyúló együttmű-
ködési program (Magyarország-Szerbia 2014-2020) társfinanszírozásával jött létre. A projekt 
főtámogatottja Zombor város, a megvalósításban részt vesz Zombor város Szociális szolgál-
tató központja, az Újvidéki Know How és a Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft. A projekt 
célja a Magyar Köztársaság és a Szerb Köztársaság határ menti régió életminőségének javítása, 
valamint a gazdasági kapcsoaltok erősítése, valamint a környezet harmonikus fejlődéséhez 
hozzájáruló környezet megteremtése, a természeti erőforrások fenntartaható módon való fel-
használása és a társadalmi vállalkozások fejlesztése révén. A projekt révén, innovatív módsze-
rek és tudásátadáson keresztül egy, társadalmi vállalkozásokon alapuló vidéki női vállalkozói 
klaszter fog létrejönni.

A tanulmány célja, hogy megvilágítsa a szociális vállalkozások helyzetét Szerbiában és Ma-
gyarországon annak érdekében, hogy hozzájáruljon a projekt megvalósításához, és támogassa 
egy olyan társadalmi vállalkozás létrehozását, amely Zombor község vidéki részein élő nők be-
vonásával történik. A tanulmány a jogi, intézményi keretrendszer, a szociális vállalkozói helyzet 
elemzését foglalja magában mind Szerbiában, mind Magyarországon a szociális vállalkozások 
konkrét esettanulmányaival, amelyek példaként szolgálhatnak az újonnan létrehozandó szo-
ciális vállalkozás számára. A tanulmány egyik része a levendula előállításának elemzésére, a 
termelés leírására és egy ilyen üzletág fejlődésének is kiterjed.

A tanulmány szerzőit a Fejlesztési és Együttműködési Kezdeményezés (IDC), egy civil szer-
vezet alkalmazta, amelynek a szociális vállalkozások fejlesztésében való gazdag tapasztalata 
a tanulmány elkészítésében is felhasználásra került. Az IDC a szociális vállalkozások területén 
az egyik úttörő szervezet Szerbiában, számos szociális vállalkozással, amelyeket különböző 
társadalmi célokért és eredményekért alapítottak. Különösen az Agro Iris szociális vállalkozást 
emeltük ki, amelynek alapítója az IDC, és elemeztük a jó tapasztalatok és a levonható tanul-
ságok megértése érdekében, amelyek segítenek a szociális vállalkozás alapítása és fejlesztése 
körül kialakuló különböző problémákat leküzdeni .

A kutatócsoport tagjai: Igor Kojčić, a szerbiai levendula-termelés és -feldolgozás kutatásá-
nak szerzője (6.2. Szakasz), Szibor Ferenc, magyarországi adatgyűjtés (Bács-Kiskun megye), 
Kravalik Zsuzsanna, a Magyarországról szóló fejezetek szerzője és Miodrag Shrestha aki a Szer-
biával foglalkozó részek szerzője és szerkesztője. Az összehasonlítással és a következtetések-
kel kapcsolatos fejezetek a kutatócsoport közös munkájaként születtek.

A tanulmány szerzői kizárólag a tanulmányban szereplő adatokért és következtetésekért 
felelősek.  
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4. Módszertan

A kutatás megvalósításához számos kutatási technikát és módszert alkalmaztunk. A létrejött 
tanulmány meglehetősen összetett. A szerzők a szociális vállalkozások helyzetét mind orszá-
gos, mind régiós szintén megpróbálták felvázolni. A tanulmány középponta Magyarország és 
Szerbia két régiója közötti regionális és határokon átívelően bemutatni a társadalmi vállalkozá-
sok helyzetét, de a tanulmány látóköre sokkal szélesebb körű és magában foglalja a társadalmi 
vállalkozások eredetét, a társadalmi és vállalkozói szellem történelmi és uniós perspektíváját. 
A másodlagos kutatás (desk research) magában foglalja különböző meglévő kutatások elem-
zését, az EU, Magyarország, Nyugat-Balkán és Szerbia társadalmi vállalkozói tanulmányainak 
elemzését is. 

A tanulmány számos stratégiai, jogi és nyilvános dokumentum elemzését foglalja magában 
nemzeti, regionális és helyi szinten. Az elemzés során számos korábbi tanulmányt is figye-
lembe vettünk a szociális vállalkozásokról, valamint a hazai és szerbiai szociális vállalkozások 
fejlődéséről, nemzeti és nemzetközi adatok és tanulmányok felhasználásával. A magyar kuta-
táson belül kerül ismertetésre az EU általános iránymutatása, ami a magyarországi szociális 
vállalkozások fejlődésére jelentős hatással van. 

A szociális vállalkozások példáit esettanulmányként írjuk le, a felsorolt társadalmi vállalko-
zások közül többet a kutatók felkerestek, interjúkat készítettek (szociális vállalkozók, munka-
vállalók, kedvezményezettek) strukturált kérdőívekkel, de voltak szociális vállalkozások, ame-
lyeket nemzeti projektek keretében több éven át figyelemmel kísértünk. Az esettanulmányo-
kat tömören, számos kiemelt dimenzióval határoztuk meg: társadalmi vállalkozásuk leírása, 
társadalmi hatásuk, stratégiai fejlesztési terv, a foglalkoztatásra gyakorolt hatás stb.

A szerzők kísértetett tettek arra, hogy a társadalmi vállalkozások helyzetét összehasonlít-
sák a két ország és régió között, illetve, hogy hasonlóságokat és különbségeket definiáljanak, 
valamint meghatározzák a sajátosságokat is. Mivel cél volt az, hogy az elvégzett kutatások a 
projekt megvalósításához is hozzájáruljanak, ezért a társadalmi vállalkozások jogi formáit is 
felderítették és leírták, valamint az ezeket a jogi formákat meghatározó feltételeket is. A be-
mutatott példák közül sok a mezőgazdasággal volt összefüggésben, néhány pedig kifejezetten 
a projekt fő tartalmát jelentő női munkavállalókat megerősítő társadalmi vállalkozások céllal 
volt kapcsolatos (szövetkezeti vagy más jogi formában).

Ezen kívül, a Szerbia helyzetét bemutató kutatás keretében került sor a szociális vállalko-
zások fejlesztése fő dimenzióinak bemutatására és elemzésére is. Ez az elemzés a társadalmi 
vállalkozások Szerbiába való fejlődéséről tartalmaz következtetéseket.

A szerzők különös figyelmet fordítottak a levendula termesztésével és termelésével kap-
csolatos kutatásra, valamint annak hasznosítására és feldolgozására. Ehhez egy speciális kér-
dőívet dolgoztunk ki amelyet Bács-Kiskun megyében és a Nyugat-Bácska kerületben működő 
levendula-termelőkkel, mezőgazdasági szakértőkkel és más aromakultúrákat fenntartó ter-
melőkkel történő interjúkhoz használtunk. 

Természetesen a tanulmány kidolgozása során a projekt megvalósító intézmények munka-
társai, valamint a helyi intézmények és szervezetek képviselői mindkét régióban, ahol a projekt 
megvalósul, részt vettek, és segítségünkre voltak. 
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Temstanka Pirot falubeli nők Egyesülete (Bobić-ról, 2016:59)

Biba, Dušica, Vesna, Dragica, Tanja, Snežana, Ljubinka, Ivana és Nataša alapították a nők egyesüle-
tét 2011-ben a faluban. Temstanka a Temska faluból származó nők, Pirot mellől, akik visszatértek 
a faluba, miután munkanélküliek lettek, főként a “Prvi maj” textilgyárból. Mind 30 és 60 év közötti-
ek és az volt a vágyuk, hogy úgy keressenek pénzt, hogy azt teszik, amihez a legjobban értenek és 
amit a legjobban szeretnek: gazdag és változatos hagyományos recepteket és ételeket mentenek 
meg, amelyek szép lassan elfelejtődtek. A konyhában ezek a nők, akik hogy együtt lehetnek, csak 
a saját maguk által előállított hozzávalókat használják és étlapjukon 150 húsmentes étel, valamint 
kilencféle töltött káposzta (hagyományos étel) található.

Mindössze öt év alatt hírük Pirot kerület határain is átívelt. Gyakran vesznek részt szerbiai gaszt-
ronómiai fesztiválokon, ahol kulináris alkotásaikat mind a szakértők, mind a látogatók dcsérik 
és ünneplik. Ezen túl Temskaban megalapították a Régi Étkezések Fesztiválját, amely évről évre 
egyre több látogatót csalogat, hozzájárulva a Pirot régió turisztikai kínálatának változatosságához.

Turisztikai Szervezetet és Pirot Önkormányzatának, a Tigar gyárnak és több helyi szervezetnek és 
magánszemélynek az együttműködését és támogatását élvezik Konyhájuk a Temskai Közösségi 
házban található. A konyha a nemzeti “Run for Work” pályázatnak köszönhetően, valamint a helyi 
önkormányzattal együttműködve lett felszerelve.
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5. Gazdasági áttekintés 

5.1. Magyarország - Bács-Kiskun megye

5.1.1. Helyzetleírás

Magyarország

Az elmúlt években a gazdasági válság miatt egyes társadalmi kihívások - szegénység és tár-
sadalmi kirekesztés, a népesség elöregedése, ifjúsági munkanélküliség, a romákkal szembeni 
diszkrimináció és a hajléktalanság – súlyosbodtak. Néhány százalék bizonyítja e társadalmi ki-
hívások jelentőségét: a) A magyar népesség 32,4% -a (a gyermekek 40,9% -a) szegénység vagy 
társadalmi kirekesztés veszélyében él. b) 2007 és 2050 között az öregedéssel kapcsolatos köz-
kiadások a GDP 4,1% -ával növekednek. c) A munkanélküliség aránytalanul nagy mértékben 
érinti a magyar fiatalokat; munkanélküliségi ráta 2013-ban 30,5% volt. 

Ezért van hely a szociális gazdaság munkájának Magyarországon. A társadalmi innováció 
és a szociális vállalkozás határozottan fontos kiegészítő szerepet játszik a gazdaságban és az 
egész társadalomban a nagy társadalmi kihívások kezelésében. A társadalmi célok vállalkozói 
módon történő megvalósítása, a társadalmi és gazdasági fejlődés kombinálása révén hozzá-
járul egy olyan „megosztott értékű” gazdaság növekedéséhez, amely pozitívan járul hozzá a 
társadalomhoz és annak kihívásaihoz.

A „szociális gazdaság” fejlesztése az elmúlt években a kormány napirendjén is szerepelt. 
Jelentős forrásokat - a nemzeti költségvetésből és később az EU által társfinanszírozott prog-
ramokból - juttattak el a társadalmi szövetkezetek létrehozásának, beruházásainak és fo-
lyamatos működésének támogatására. Ezeknek a szövetkezeteknek a többsége foglalkoztatá-
si eszközként szolgál a tartósan munkanélküliek - gyakran a roma - munkabeilleszkedéshez, 
amely kiemelkedő kormányzati prioritás. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek a 
szervezetek általában nem válhatnak életképes vállalkozásokká, és további finanszírozás nél-
kül nem képesek fennmaradni. Although recent times saw new types of more ‘business-like’ 
social enterprises emerge, this is still a rather slow process to date (G. Fekete 2012).

Bács-Kiskun megye

Bács-Kiskun megye, Kecskemét központtal az 1950-es megyerendezés során jött létre. Jelen-
leg 8.444 km²-es kiterjedésével az ország legnagyobb területű megyéje, melynek lakónépessége 
2015-ben 513.687 fő volt. A megye területére jutó népességarányból következik az országos 
átlagnál lényegesen alacsonyabb népsűrűsége (62 fő/km²), mely azt eredményezi, hogy az Eu-
rópai Unió által is alkalmazott OECD besorolás alapján vidéki térségnek minősül. A népesség 
a megye 119 településén él, melyből 22-nek van városi jogállása, ebből egy megyei jogú város, 
így – a jelenlegi közép-európai urbanizációs trendekhez hasonlóan – a lakosság több mint két-
harmada városlakó. A megye jellegzetes, európai viszonylatban is sajátos településtípusa a ta-
nya, mely az országon belül e térségben a legelterjedtebb, hazánk 280 tanyás településéből 62 
Bács-Kiskun megyében található, mely adat a térség vidéki jellegét tovább erősíti.

Bács-Kiskun megye a Kárpát-medence középső részén helyezkedik el. Centrális geográfiai 
pozíciójából fakadóan a megye jelenlegi térsége évszázadok óta tranzit szereppel bír. A terü-
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leten áthaladó főbb közlekedési útvonalak (közúti, vasúti, vízi) régóta fontos térkapcsolatokat 
alakítanak a Dunántúl és a Tiszántúl között, a főváros és a fejlettebb nyugati régiók irányába, 
valamint a déli határon túli, balkáni városközpontok felé. A megyén több európai jelentőségű 
észak-déli irányú tengely (Helsinki folyosó, Transzeurópai Közlekedési Hálózat TEN-T) illetve 
kelet-nyugat irányú hálózati elem halad át.

A megye az Alföld nagytáján, a Duna-Tisza közi síkvidéken található. A megye egész területe 
síkság, a felszín azonban valamivel változatosabb, mint az Alföld más vidékein. A megyében lé-
nyegében három jól elkülöníthető természetföldrajzi középtáj található: a Duna-menti síkság, 
a Duna-Tisza közi síkvidék és a Bácskai-síkvidék. 

Az éghajlat kontinentális, az érintett Duna-Tisza közi táj egyike az ország napfényben leggaz-
dagabb területeinek, az évi napsütéses órák száma, a legtöbb helyen meghaladja a 2000 órát. 
A magas napfénytartam, a 10-10,5°C-os évi középhőmérséklettel európai mértékkel szemlélve 
is ideálisan jó feltételeket teremt több mezőgazdasági ágazat számára, valamint a napenergia 
kiaknázására (a megyében mért szoláris potenciál eléri az 1400-1500 kWh/m2/év értéket). 

Ezzel ellentétben a csapadékviszonyok nem túl kedvezőek, a megye legnagyobb részén 
évente mindössze 500-550 mm csapadék hull, ráadásul a csapadék időbeli és területi eloszlása 
meglehetősen egyenetlen. A szárazodás, az aszály, a szélsőséges időjárási jelenségek gyako-
riságának megnövekedése, a térség hidrológiai egyensúlyának megbomlása, valamint a vál-
tozások előre nem látható következményei jelentős terheket jelentenek az itt élő társadalmi 
közösségek számára. 

Bács-Kiskun megye egy része a környezeti szempontból érzékeny és a klímaváltozás miatt 
egyre veszélyeztetettebb Duna-Tisza-közi Homokhátság területén fekszik. A Homokhátság jel-
legzetes problémája az évtizedek óta tartó szárazodás: a talajvízszint nagyarányú csökkenése 
és a felszíni vizek eltűnése.

Demográfia – foglalkoztatottság

A megye lakossága 2015-ben meghaladta a félmilliót, 513 687 fő volt, ebből a kiskunhalasi 
járásban 43 067 lakott. Bács-Kiskun megye lakónépessége - összhangban az ország egészére 
jellemző folyamatokkal - az elmúlt bő évtizedben folyamatos csökkenést mutat. E csökkenő 
tendencia - a Kecskeméti járást leszámítva, mely az évtized minden évében növekedést mutat 
- a megye minden járására jellemző folyamat. A járások közül a megyeszékhelyet magában 
foglaló Kecskeméti járás lakónépessége kiugróan magas a többi járásban élőkhöz viszonyítva, 
2014-ben csaknem 160.000 fő. A megyei lakosság 30,5%-a lakik ezen a területen, a második 
legnagyobb népességű Bajai járás lakónépességének is több, mint a kétszerese.

A rendszerváltás után a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya hazánkban jelentősen 
csökkent, és mára a szolgáltatási-szektor vezető szerepét mutató foglalkoztatási szerkezet ala-
kult ki. Az erős agrárjelleg ellenére a megyében is a mezőgazdaságot kényszerültek a legtöb-
ben otthagyni. Ennek következményeként az agrár-foglalkoztatottak aránya az 1980-as 40,8 
%-ról 2010-re 5,4%-ra, majd 2014-re 5,3 %-ra csökkent.

Bács-Kiskun megyében a fejlett országokhoz hasonlóan a legtöbb foglalkoztatott a szolgál-
tatási szektorban dolgozik. Az iparban foglalkoztatottak az alkalmazottak harmadát teszik ki 
(31,9%). A legkisebb arányban (9,49%) a mezőgazdaságban foglalkoztatottak vannak, amely a 
megyére vonatkoztatva így is kétszerese az országos átlagnak (4,83%).

Agrárgazdaság

A Dél-alföldi régió, így Bács-Kiskun megye is az EU átlag GDP-jének 75%-a alatt teljesít, ezért 
a 2014-2020-as költségvetési időszakban kevésbé fejlett régiónak minősül. Az egy főre jutó 

A foglalkoztatottak száma Bács-Kiskun megyében 
2010 és 2015 között folyamatosan emelkedik. Az 
évenkénti növekedés üteme 0,3-4,2 % mértékű, 
az előbbi 2011. évet, az utóbbi 2015. évet jellem-
zi. 2015-ös évben a foglalkoztatottak száma 215,2 
ezer fő volt, 11,8%-kal több (22,7 ezer fővel), mint 
2010 évben. Miközben a munkanélküliek száma 
az egyes években ingadozott, 2015. évben számuk 
18,3 ezer fő, 17,6 %-kal kevesebb a 2010. évinél. A 
folyamatok eredményeként a gazdaságilag aktívak 
száma emelkedik, s az inaktívak közül pedig egyre 
többen kerülnek be, vissza a munkaerőpiacra.
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bruttó hazai termék alapján Bács-Kiskun megye országos viszonylatban a középmezőnyben 
helyezkedik el, a Dél-alföldi régióban csak Békés megyét előzi meg. A megyei GDP az ország 
teljesítményének 3,4-3,9%-át adja. Az egy főre jutó bruttó hazai termék összege a megyében 
2010-2014 között évente kb. 10-11%-os emelkedést mutat. Az egy főre jutó bruttó hazai ter-
mék összege 2010. évben nem érte el az országos átlag kétharmadát, 2014-ben viszont meg-
közelítette a háromnegyedét. Bács-Kiskun megye az egy főre jutó GDP alapján a megyék sor-
rendjében is előbbre lépett, 2010-ben a 14. volt, s 2014-ben már a 9.

Bács-Kiskun megye hosszú évszázadok óta az ország legfontosabb agrártermékeket elő-
állító területe. A történelmi idők során a termelés hangsúlyai ugyan folyamatosan változtak 
(az állattenyésztéstől, a kert és szőlő ágazaton át a szántóföldi kultúrákig), de napjainkban is 
megőrizte jelentőségét. 

Bács-Kiskun megyében a földrajzi adottságából kifolyólag – az ipari fejlődés mellett – to-
vábbra is dominál a mezőgazdasági jelleg. A 2014. május 31-ei összeírás alapján a megye 676,4 
ezer hektár termőföld területen gazdálkodott, melynek 72,4%-a mezőgazdasági terület (489,6 
ezer hektár) volt. A mezőgazdasági terület többsége 71,3%-a szántó, egyötöde gyep, négy szá-
zaléka szőlő, kettő százaléka gyümölcsös, közel másfél százaléka konyhakert. A termőterület 
több mint egyötöde erdő.

Bács-Kiskun megyében az ipari megúju-
lás egy olyan térségi gazdasági környezetben 
megy végbe, ahol az erős mezőgazdasági ha-
gyományok és magas szintű agrárspecializá-
ció továbbra is fontos eleme a gazdaságnak. 

Az ipari megújulásban élenjáró járműipar 
mellett fontos kiegészítő ágazatok is jelen 
vannak, ezek között különösen fontosak az 
élelmiszergazdasági termékpályák feldol-
gozóipari kapacitásai, és a jól és térben ki-
egyenlítetten elérhető szolgáltatások.

A bruttó hozzáadott érték többségét Bács-Kiskun megyében az ipar (míg 2011-ben egyne-
gyedét, 2013-ban közel egyharmadát, azon belül is a feldolgozóipar) és további 10-12%-át a 
mezőgazdaság, vad-, erdő-, halgazdálkodás hozta létre.

Bár Bács-Kiskun megye hosszú évszázadok óta az ország legfontosabb agrártermékeket 
előállító területe, a termőterületek kapcsán két probléma azonosítható: 1) az instabil, a termé-
szeti, gazdasági és társadalmi tényezőkre érzékenyen reagáló földhasználat, és 2) az épített 
környezet gyors ütemű területfoglalása.

Növénytermesztés 

Bács-Kiskun megyében a mezőgazdasági ágazatok között a növénytermesztés meghatározó 
jelentőséggel bír. 2014. évben a megyében 1.219 ezer tonna gabonaféle termett, a gabonafélék 
többsége (54%-a) kukorica és búza (háromtizede), továbbá egytizede őszi árpa. A 2010. évhez 
képest a gabonafélék termésmennyisége 22,7%-kal, azon belül a búzáé és a kukoricáé egyaránt 
háromtizedével, valamint az őszi árpáé egytizedével nőtt. Valamennyi szántóföldi növény közül 
a gazdálkodók leginkább a borsóból (1,4-szeresével), a burgonyából (négyötödével) és a cukor-
répából (57%-kal) termeltek többet. Ellenben visszaesett a tavaszi árpa (felére) és a silókukorica 
(kétötödével) termésmennyisége. Az őszi árpa és a búza kivételével a megyében nem javult 
tovább a gabonafélék terméshozama 2015. évben, az országos átlagot nem érték el.

leten áthaladó főbb közlekedési útvonalak (közúti, vasúti, vízi) régóta fontos térkapcsolatokat 
alakítanak a Dunántúl és a Tiszántúl között, a főváros és a fejlettebb nyugati régiók irányába, 
valamint a déli határon túli, balkáni városközpontok felé. A megyén több európai jelentőségű 
észak-déli irányú tengely (Helsinki folyosó, Transzeurópai Közlekedési Hálózat TEN-T) illetve 
kelet-nyugat irányú hálózati elem halad át.

A megye az Alföld nagytáján, a Duna-Tisza közi síkvidéken található. A megye egész területe 
síkság, a felszín azonban valamivel változatosabb, mint az Alföld más vidékein. A megyében lé-
nyegében három jól elkülöníthető természetföldrajzi középtáj található: a Duna-menti síkság, 
a Duna-Tisza közi síkvidék és a Bácskai-síkvidék. 

Az éghajlat kontinentális, az érintett Duna-Tisza közi táj egyike az ország napfényben leggaz-
dagabb területeinek, az évi napsütéses órák száma, a legtöbb helyen meghaladja a 2000 órát. 
A magas napfénytartam, a 10-10,5°C-os évi középhőmérséklettel európai mértékkel szemlélve 
is ideálisan jó feltételeket teremt több mezőgazdasági ágazat számára, valamint a napenergia 
kiaknázására (a megyében mért szoláris potenciál eléri az 1400-1500 kWh/m2/év értéket). 

Ezzel ellentétben a csapadékviszonyok nem túl kedvezőek, a megye legnagyobb részén 
évente mindössze 500-550 mm csapadék hull, ráadásul a csapadék időbeli és területi eloszlása 
meglehetősen egyenetlen. A szárazodás, az aszály, a szélsőséges időjárási jelenségek gyako-
riságának megnövekedése, a térség hidrológiai egyensúlyának megbomlása, valamint a vál-
tozások előre nem látható következményei jelentős terheket jelentenek az itt élő társadalmi 
közösségek számára. 

Bács-Kiskun megye egy része a környezeti szempontból érzékeny és a klímaváltozás miatt 
egyre veszélyeztetettebb Duna-Tisza-közi Homokhátság területén fekszik. A Homokhátság jel-
legzetes problémája az évtizedek óta tartó szárazodás: a talajvízszint nagyarányú csökkenése 
és a felszíni vizek eltűnése.

Demográfia – foglalkoztatottság

A megye lakossága 2015-ben meghaladta a félmilliót, 513 687 fő volt, ebből a kiskunhalasi 
járásban 43 067 lakott. Bács-Kiskun megye lakónépessége - összhangban az ország egészére 
jellemző folyamatokkal - az elmúlt bő évtizedben folyamatos csökkenést mutat. E csökkenő 
tendencia - a Kecskeméti járást leszámítva, mely az évtized minden évében növekedést mutat 
- a megye minden járására jellemző folyamat. A járások közül a megyeszékhelyet magában 
foglaló Kecskeméti járás lakónépessége kiugróan magas a többi járásban élőkhöz viszonyítva, 
2014-ben csaknem 160.000 fő. A megyei lakosság 30,5%-a lakik ezen a területen, a második 
legnagyobb népességű Bajai járás lakónépességének is több, mint a kétszerese.

A rendszerváltás után a mezőgazdasági foglalkoztatottak aránya hazánkban jelentősen 
csökkent, és mára a szolgáltatási-szektor vezető szerepét mutató foglalkoztatási szerkezet ala-
kult ki. Az erős agrárjelleg ellenére a megyében is a mezőgazdaságot kényszerültek a legtöb-
ben otthagyni. Ennek következményeként az agrár-foglalkoztatottak aránya az 1980-as 40,8 
%-ról 2010-re 5,4%-ra, majd 2014-re 5,3 %-ra csökkent.

Bács-Kiskun megyében a fejlett országokhoz hasonlóan a legtöbb foglalkoztatott a szolgál-
tatási szektorban dolgozik. Az iparban foglalkoztatottak az alkalmazottak harmadát teszik ki 
(31,9%). A legkisebb arányban (9,49%) a mezőgazdaságban foglalkoztatottak vannak, amely a 
megyére vonatkoztatva így is kétszerese az országos átlagnak (4,83%).

Agrárgazdaság

A Dél-alföldi régió, így Bács-Kiskun megye is az EU átlag GDP-jének 75%-a alatt teljesít, ezért 
a 2014-2020-as költségvetési időszakban kevésbé fejlett régiónak minősül. Az egy főre jutó 

A foglalkoztatottak száma Bács-Kiskun megyében 
2010 és 2015 között folyamatosan emelkedik. Az 
évenkénti növekedés üteme 0,3-4,2 % mértékű, 
az előbbi 2011. évet, az utóbbi 2015. évet jellem-
zi. 2015-ös évben a foglalkoztatottak száma 215,2 
ezer fő volt, 11,8%-kal több (22,7 ezer fővel), mint 
2010 évben. Miközben a munkanélküliek száma 
az egyes években ingadozott, 2015. évben számuk 
18,3 ezer fő, 17,6 %-kal kevesebb a 2010. évinél. A 
folyamatok eredményeként a gazdaságilag aktívak 
száma emelkedik, s az inaktívak közül pedig egyre 
többen kerülnek be, vissza a munkaerőpiacra.
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Bács-Kiskun megyében a talajadottságok, a kedvező éghajlat, és a homoki kultúra által 
meghatározott termelési hagyományok miatt napjainkban is kiemelkedően fontos szőlő- és 
gyümölcstermesztés. Bács-Kiskun megye szőlő területe 2010-2014 között négy és fél száza-
lékkal csökkent ugyan, ennek ellenére a gazdák kétharmadával több szőlő szüreteltek le. A 
szőlőterület nagysága 2014-ben meghaladta a 21 ezer hektárt, a termés mennyisége pedig 
136,4 ezer tonnát. A 2014. évi termésátlag 7.630 kg/ha, szemben a 2010. évi 4.100 kg/ha-ral.

Csengersimáért új esély szociális szövetkezet, Csengersima

Fenntartó neve: KOS Tervező és Gyártó Bt., Honlap: www.simanjo.hu 
Társadalmi vállalkozás bemutatása
A Csengersimáért Új Esély Szociális Szövetkezet azért alakult meg, hogy kiszámítható jövőképet és 
állandó munkalehetőséget biztosítson tagjainak. Tagjaink hátrányos helyzetű lakosok, akik lelke-
sedéssel dolgoznak, és együtt tervezik, fejlesztik a szövetkezet termékeit.
„Célunk, hogy tagjaink hasznos és minőségi munkát végezzenek, ami az önbecsülés és életszínvo-
nal szempontjából is rendkívül fontos. Termékeink kiváló minősége és a környező vállalkozások 
számára biztosított munkaerő rendkívül jó lehetőség, hogy szövetkezetünk folyamatosan fejlőd-
jön és a közösség számára pozitív jövőkép alakuljon ki.”
Elérni kívánt üzleti eredmény
A szövetkezet által üzemeltetett élelmiszer feldolgozó manufaktúra a helyi természeti adottságok 
hasznosításán alapul, a helyi munkakultúrára és a hagyományokra épül, ezt a tudást gyarapítja.
A csengersimai lekvár, amelynek a „Simán jó!” nevet adtuk, a kiváló minőségű szatmári almából 
és szilvából készül mesterséges összetevők nélkül régi családi receptek alapján. Későbbiekben 
szeretnénk bővíteni a termékeinket családi kertekben termő meggyel, szederrel, eperrel, illetve a 
környék erdeiben található sommal és kökénnyel. 
Termékeinkre jellemző a magas gyümölcstartalom: szilvánál 100%, almánál 90%, a többi gyü-
mölcsnél 60-80%.
Amire a legbüszkébbek
Büszkék vagyunk arra, hogy a településen élő hagyományokat újraélesztve és képviselve is meg 
tudunk felelni a versenyszféra követelményeinek.
Következő 3 évre vonatkozó stratégiai céljaik
Szeretnénk országos BRAND kiépítését, amely széles palettájú helyi kézműves és feldolgozott, 
feldolgozatlan élelmiszer termékekből áll. „Simánjó” márkánkat megismertetni és elterjeszteni, 
hogy egyet jelentsen a minőséggel, a magas hozzáadott helyi értékű termékekkel.

Csengersima
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A gyümölcságazatban az alma helyét a meggy, a szilva és a kajszi vette át. Az átrendeződés 
hátterében a nagyüzemi gyümölcstermelés visszaszorulása, valamint a folyamatos értékesí-
tési nehézségek állnak. A megyében jelentősen visszaesett a gyümölcstermés, 2014. évben 
összességében 37,1%-kal kevesebb gyümölcs termett, mint 2010-ben.

Bács-Kiskun megye a rendszerváltás előtt az ország legnagyobb állattenyésztő megyéje 
volt. A főbb állatfajták közül Bács-Kiskun megyében a 2014. december 1-i állapot szerint 2010 
azonos napjához viszonyítva legfőképp a szárnyasok közül a liba (kétötödével), a pulyka (35%-
kal) és a kacsa (31,2%-kal) állományszáma esett vissza. A szarvasmarha (12,2%-kal), a sertés 
(5,7%-kal) és a tehén (2,7%-kal) állomány viszont gyarapodott.

Gazdasági szervezetek főbb jellemzői

A regisztrált szervezetek száma a megyében a megfigyelt időszakon belül 2012-ig évenként 
emelkedett, ugyan csökkenő ütemben, 2014-ben 0,7 %-kal mérséklődött előző évhez képest. 

2015. év végén 103.482 gazdasági szervezetet tartottak nyilván, számuk egy év alatt 952-vel 
emelkedett. A gazdasági szervezetek döntő hányada vállalkozás (97.746 db), ezen belül a je-
lentős többségben lévő önálló vállalkozók száma csekély mértékben emelkedett (2%-kal), míg 
a társas vállalkozásoké 3,1 %-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A 20.870 db 
társas vállalkozás 71 %-a korlátolt felelősségű, egynegyede betéti társaság volt. A társas vállal-
kozások 88 %-a 10 fő alatti létszámmal rendelkezett, ezzel szemben 250 fős, vagy azt megha-
ladó létszámú társas vállalkozás 35 db volt a megyében. A kiskunhalasi járásban a regisztrált 
vállalkozásoknak kevesebb, mint 9 %-a található.

A regisztrált vállalkozások 5,2 %-a foglalkozott mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással. 
Létszámkategória tekintetében Bács-Kiskun megyében a legtöbb vállalkozás mikrovállalkozás-
nak minősül a 10 fő alatti foglalkoztatotti létszámmal. A 2014-ben nyilvántartott 1123 mező-
gazdasági vállalkozás 88%-a kevesebb, mint 10 fő bejelentett létszámmal működött, 29%-uk-
ban pedig egyáltalán nem találunk bejelentett munkaerőt.

A megye agrárnépességét, tehát azok számát, akik mezőgazdaságból valamilyen jövedelmet 
szereznek (kistermelőktől a családi gazdaságokig) az regisztrációs és támogatási adatbázisait 
is felhasználva 2010-ben 30.000-35.000 főre becsülték. Ebből 2.000-3.000 fő és családja (kb. 
6.000-9.000 fő) megélhetését biztosította kifejezetten az agrártermelés. A többi 30.000-32.000 
fő és családja (kb. 90.000-100.000 ezer fő) a házkörüli és részmunkaidős üzemekben folytatott 
termelést, és jutott így mellékjövedelemhez. Ehhez részben átfedéssel kapcsolódik a foglalkoz-
tatottak 8.000 fős csoportja (családdal együtt 20.000-24.000 fő). Az összes agrárérintett számát 
ez alapján (családdal együtt) 120.000–140.000 főre becsülték 2010-ben, ami a megye lakosságá-
nak 22-26 %-át jelentette. A mezőgazdasági kistermelők létszámát vizsgálva 2014-ben Bács-Kis-
kun megyében 8.907 kistermelő volt, ebből 612 a kiskunhalasi járásban volt aktív.

5.1.2. Intézményi és jogi keret

EU-s kitekintés

Az Európa 2020 stratégia céljait három prioritás mentén határozta meg:
• Intelligens növekedés: tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítása.
• Fenntartható növekedés: erőforrás-hatékonyabb, környezettudatosabb és versenyké-

pesebb gazdaság.
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• Inkluzív növekedés: magas foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemez-
te gazdaság kialakításának ösztönzése. 

A 2020-ig tartó időszakra kidolgo-
zott stratégia egyik kiemelt célja a 20-
64 éves népesség foglalkoztatási rátá-
jának 75 százalékra emelése, többek 
között a fiatal, az idősebb, illetve az 
alacsony képzettségű munkavállalók 
nagyobb mértékű foglalkoztatása, va-
lamint a legális migránsok fokozottabb 
integrációja révén. Az Európai Unió-
ban jelenleg az aktív népesség 10%-a 
munkanélküli, megközelítően 23 mil-
lió ember. A gazdaság növekedése, 
versenyképessége és a jóléti rendszer 
fenntarthatósága érdekében több munkahelyre van szükség és több embernek kell munkát vál-
lalnia. Az Európa 2020 stratégia célkitűzései mentén minden egyes EU tagállam nemzeti célokat 
határoz meg, figyelembe véve az egyes országok különböző helyzetét és a helyi viszonyokat.

A szociális vállalkozások kulcsfontosságúak az Európa 2020 célkitűzéseinek elérésében, mi-
vel a társadalmi célokat vállalkozói szellemben egyesítik.

Az Európai Bizottság meghatározása alapján a társadalmi vállalkozások olyan vállalkozások:
• amelyek elsődleges célja valamilyen társadalmi hatás elérése, nem pedig profit termelé-

se a saját tulajdonosai és részvényesei számára
• amelyek nyereségüket visszaforgatják ezen társadalmi célok elérése érdekében
• amelyek vezetősége társadalmi vállalkozókból áll, akik felelősségtudatos, átlátható és 

innovatív módon vezetik a vállalkozást, bevonva abba munkavállalóikat, ügyfeleiket, 
részvényeseiket.

A társadalmi vállalkozások fő célja, hogy szignifikns társadalmi, környezeti és helyi közössé-
gi hatást érjenek el.

A társadalmi vállalkozások fő célja, hogy szignifikáns társadalmi, környezeti és helyi közös-
ségi hatást érjenek el.

Nincs egységes jogi forma a szociális vállalkozások számára. Számos szociális vállalkozás 
szociális szövetkezet formájában működik, egyeseket garanciával rendelkező magánvállalatok-
ként regisztráltak, egyesek kölcsönösek, és sokan nonprofit szervezetek, mint például biztosító 
társaságok, egyesületek, önkéntes szervezetek, jótékonysági szervezetek vagy alapítványok.

Egyes tudományos tanulmányok az EU ‚CONSCISE” jelentésében használt definícióra utal-
nak, amely szerint a szociális vállalkozások: 

 � non-profit szervezetek;
 � társadalmi célok elérése érdekében gazdasági és kereskedelmi tevékenységekben vesz-

nek részt;
 � olyan jogi struktúrákkal rendelkeznek, amelyek biztosítják, hogy az eszközök és a fel-

halmozott vagyontárgyak nem az egyének, hanem a közösségek tulajdonában vannak, 
azoknak a személyeknek és / vagy területeknek a javára, akik a vállalkozás társadalmi 
céljainak szándékolt kedvezményezettjei;

Az Európai Bizottság definíciója a szociális vállalkozás-
ra

A szociális vállalkozás a szociális gazdaság szereplője, 
amelynek fő célja, hogy inkább társadalmi hatással 
rendelkezzen, mintsem profitot termeljen a tulajdono-
sok vagy a részvényesek számára. Úgy működik, hogy 
vállalkozói és innovatív módon biztosít a piac számára 
árukat és szolgáltatásokat, és nyereségét elsősorban 
a társadalmi célok elérésére használja. A társadalmi 
vállalkozást nyitott és felelős módon vezetik, a munka-
vállalók, a fogyasztók és az érdekelt felek bevonásával.
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 � olyan szervezeti struktúrákkal rendelkeznek, amelyekben a tagok teljes körű részvételét 
kooperatív alapon, valamennyi tag számára biztosított egyenlő jogokkal ösztönzik;

 � kölcsönös együttműködésre ösztönöznek. 
Sokszínűségük ellenére a szociális vállalkozások elsősorban a következő négy területen 
működnek:
• Munkaintegráció - a fogyatékkal élők és a munkanélküliek képzése és integrációja
• Személyes szociális szolgáltatások - egészségügy, jóléti és orvosi ellátás, szakképzés, ok-

tatás, egészségügyi szolgáltatások, gyermekgondozási szolgáltatások, idősek számára 
nyújtott szolgáltatások vagy hátrányos helyzetű emberek támogatása

• A hátrányos helyzetű területek helyi fejlesztése - szociális vállalkozások a elszigetelt vi-
déki térségekben, szomszédságok fejlesztése / szociális városrehabilitáció, fejlesztési tá-
mogatás és fejlesztési együttműködés harmadik országokkal

• Egyéb - beleértve az újrahasznosítás, a környezetvédelem, a sport, a művészet, a kultúra 
vagy a kulturális örökség megőrzése, a tudomány, a kutatás és az innováció, a fogyasz-
tóvédelem és az amatőr sport.

A szociális vállalkozás kezdeményezése - Social Busines Initiative (SBI)

Az Európai Bizottság célja, hogy kedvező pénzügyi, adminisztratív és jogi környezetet te-
remtsen a szociális vállalkozások számára annak érdekében, hogy egyenlő feltételekkel mű-
ködhessenek ugyanazon ágazat más vállalkozásaival. A 2011-ben elindított szociális vállalko-
zás kezdeményezés1 olyan intézkedéseket hozott, amelyek valódi hatást érnek el és javítják a 
szociális vállalkozások körülményeit.

A közlemény deklarálja, hogy a helyi közösségekben gyökerező, szociális célokért munkál-
kodó vállalkozások megerősítik a társadalmi kohéziót, és hozzájárulnak az EU tagállamai és ré-
giói közötti földrajzi egyenlőtlenségek csökkentéséhez. A kezdeményezés, és így az EU egyik fő 
célkitűzése, hogy „rendkívül versenyképes szociális piacgazdaságot” építsen ki. Ehhez azonban 
a jogi eszközöket alkalmassá kell tenni annak elősegítésére, hogy ezek a gyakran nagyon kicsi, 
csak helyi szinten működő vállalkozások ki tudják bontakoztatni növekedési és munkahelyte-
remtési kapacitásaikat, és élni tudjanak a belső piac nyújtotta lehetőségekkel. 

Amellett, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok folyamatosan szem előtt tartották ezt 
a deklarációt, egy szakértői munkacsoport is felállításra került, mely kormányzati szakértők, 
szakmai szervezetek, valamint a társadalmi vállalkozások érdekképviseleteinek részvételével 
2016 őszén hozta nyilvánosságra a „Társadalmi vállalkozások és a szociális gazdaság jövője” 
című2 jelentését. A jelentés áttekinti a megelőző öt év intézkedéseit és egy további cselekvési 
tervet fogalmaz meg az Európai Bizottság és a tagállamok számára.

Az Európai Bizottság 2016-ban egy új kezdeményezést indított el (Beindítási és kiterjesztési 
kezdeményezés/Start-up and Scale -up initiative) annak érdekében, hogy Európa számos in-
novatív vállalkozója lehetőséget kapjon, hogy a világ vezető vállalatává váljon. Az induló és a 
fokozatos kezdeményezés fő javaslatai a következők:

· Az induló vállalkozások akadályainak felszámolása az egységes piacon
· Jobb partnerségi lehetőségek, kereskedelmi lehetőségek és készségek megteremtése
· A finanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése

1  Social Business Initiative (Brussels, 25.10.2011, COM (2011) 682 final)
2  https://ec.europa.eu/growth/content/social-enterprises-and-social-economy-going-forward-0_en 
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Az ágazat nagysága az EUban

A szektor vállalkozásai gyakran hi-
ánypótló szolgáltatásaik mellett munka-
helyeket teremtenek, sok esetben sérü-
lékeny társadalmi csoportok számára. 
Európában ez a szektor több mint 10 
millió embernek ad munkát.

Az International Centre of Research 
and Information on the Public, Social 
and Cooperative Economy (CIRIEC) nevű 
szervezet a 2000-es évek elejétől végez 
összehasonlító kutatásokat az Európai Unióban a szociális gazdaság méretéről és a tagálla-
mokban betöltött szerepéről. Ötévente publikálásra kerül a szervezet által egy egységes mód-
szertannal, tagállami szakértők által készített elemzés, mely 2016-ban harmadik alkalommal 
adott képet a szociális gazdaság foglakoztatási potenciáljáról. Az adatbázis összeállításakor a 
civil- és a nonprofit szervezetekről, valamint a szövetkezetekről gyűjtenek adatokat foglalkoz-
tatottak és tevékenységi körök tekintetében.

2010-ben a CIRIEC elemzése (2016) szerint több mint 14 millió ember dolgozott a szociális 
gazdaságban, civil- és nonprofit szervezeteknél, valamint szövetkezetekben az Európai Unió 
tagállamainak munkaerőpiacain (ez a szociális gazdaság egy tágan értelmezett meghatározása 
szerinti számítás). Ez azt jelentette, hogy a foglalkoztatottak 6,5 százaléka nem a profitorientált 
vállalkozások piacán végezte jövedelemtermelő tevékenységét, hanem társadalmi célokat is 
szolgáló szervezeteknél. A szociális gazdaság szerepének elemzése során a gazdasági válság 
hatására is kitért a szervezet és megállapították, hogy a foglalkoztatottak számának szem-
pontjából 2002 óta növekvő szociális gazdaság fontos szerepet tölt be egy olyan időszakban, 
amikor a piaci átrendeződések miatt a munkanélküliség is növekszik. A helyi közösségekbe 
beágyazódott, társadalmi célokat a profitszerzés elé helyező szervezetek hosszabb távú stra-
tégiai célokat követnek, és rugalmasabban is alkalmazkodnak a tagok és munkavállalók igé-
nyeihez, így a gazdasági válságokat kisebb veszteséggel vészelik át, nem használva gazdasági 
érdekből fakadó átszervezéseket. Ezek fontos megállapítások voltak az Európai Unió társadal-
mi vállalkozásokat érintő stratégiai döntései, iránymutatásainak megalapozása érdekében is.

„A nonprofit szektor (szociális gazdaság = harmadik szektor = harmadik rendszer) hatalmas 
szociális és gazdasági erôt testesít meg világszerte, és kulcsszereplôje a foglalkoztatás- és szociál-
politikának valamennyi OECD tagállamban.” (Szociális gazdaság kézikönyve 2007:19) Ez a kulcsz-
szerep egyrészt abból adódik, hogy az állam, a kormányok szereplői általában építenek ezen szer-
vezetek tevékenységeire, másrészt abból, hogy társadalmi céljaik mentén az állam és a piac által 
nem kielégített szükségletekre reagálnak, így alaptevékenységük fenntartást biztosít számukra.

5.1.3. Pénzügyi ösztönzők és támogatási mechanizmusok elemzése

Magyarország jelenleg nem rendelkezik jogi meghatározással vagy a szociális vállalkozások 
kizárólagos jogi formájával (a „szociális vállalkozás” kifejezés nem szerepel a jogi dokumentu-
mokban). A meglévő jogszabályok és a kormányzati politika a konkrét jogi forma szervezeteinek 
- azaz (szociális) szövetkezeteknek és különböző nonprofit szervezeteknek - a társadalmi célok 
elérésében betöltött szerepére összpontosít. Az állami támogatások programjai, amelyek támo-

A közlemény egy akciótervet vázolt a társadalmi 
vállalkozások támogatási környezetének javítása 
érdekében, mely négy fő területre: 

 – a forrásokhoz való hozzáférésre, 

 – a társadalmi vállalkozások láthatóságára, 

 – a kapcsolódó szemléletformálásra, valamint 

 – a jogszabályi környezetük javítására fókuszált. 
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gatást nyújtanak a szociális gazdaság szervezeteinek, természetesen használnak meghatározá-
sokat és konkrét kritériumokat a támogatható pályázók meghatározására. Ezek a kritériumok 
az uniós meghatározásokon (SBI) alapulnak, és különböző létező magyar jogi társaságokhoz és 
nonprofit szervezeti formákhoz kapcsolódnak, de nem alkotnak egy átfogó nemzeti rendszert.

Ezzel szemben a szociális szövetkezetek szorosan kapcsolódó fogalma jogilag elismert. A 
szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerint a szociális szövetkezetek célja a megfelelő 
munkakörülmények biztosítása és a szociálisan hátrányos helyzetű tagok társadalmi helyzeté-
nek javítása. A hosszú távú munkanélküliek, illetve a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű cso-
portok foglalkoztatási lehetőségeit biztosító szociális szövetkezetek a kormány foglalkoztatási 
politikájának fontos eszközének tekinthetők, de a társadalmi vállalkozói szellem más formái 
nem tűnnek fel a politikai napirenden. 

A 2011-ben elindított Új Sz chenyi Terv (a magyar kormány gazdaságfejlesztési programja) 
foglalkoztatási fejezete ugyanakkor megemlíti a társadalmi vállalkozás fogalmát a nonprofit 
szektor növekvő fenntarthatóságával összefüggésében. Elismeri annak szükségességét, hogy 
a nonprofit szervezetek üzleti modelljeit a piaci trendekhez igazítsák, tevékenységeiket pedig a 
szociálisan hátrányos helyzetű csoportokra összpontosítsák. 

Továbbá a dokumentum hangsúlyozza, hogy az Új Széchenyi Terv szakít azzal a hagyomány-
nyal, hogy olyan szervezeteket támogasson, amelyek kizárólag állami forrásokra támaszkod-
nak, és inkább támogatják azokat, amelyek a társadalmi célok fenntartható módon való eléré-
sére összpontosítanak. Szintén támogatni kívánja az új foglalkoztatási lehetőségeket teremtő 
innovatív megoldásokat kínáló szervezeteket. 

A mai napig nem létezik olyan webes platform vagy együttműködési mechanizmus, amely 
a szociális vállalkozásokat egyesíti. Ez növelheti a szociális vállalkozások alacsony láthatóságá-
nak problémáját.

Egy frisebb tanulmány szerint, amely a magyarországi szociális vállalkozások rendszerezé-
sére törekszik, ezek jellemzően négy formában jelennek meg:

 � Szociális szövetkezetek : 2006 után megjelenő, az új szervezeti formát létrehozó új 
jogszabály által bevezetett és bizonyos adókedvezményeket kínáló szervezeti forma 
(például a szokásos munkaszerződésekhez képest), a szociális szövetkezetek jelenleg 
a társadalmi vállalkozás leglátványosabb formája Magyarországon és viszonylag széles 
körben elterjedtek, amelyet az ezek létrehozásához és működtetéséhez rendelkezésre 
álló közpénzek is támogatnak. A legtöbb szociális szövetkezet feladata, hogy korábban 
munkanélküli tagjaik számára munkát biztosítson, integrálja vagy újra integrálja a mun-
kaerőpiacra. A szociális szövetkezetek a fő kategórián kívül két különböző alkategóriát 
tartalmaznak: iskolai szövetkezetek és foglalkoztatási szövetkezetek. Az iskolai szövetke-
zetek célja, hogy munkalehetőségeket találjanak hallgatói tagjai számára. A foglalkozta-
tási szövetkezeteket 2012-ben vezették be: legalább 500 természetes személy és / vagy 
nemzeti etnikai kisebbségek szervezete (jelentős romák) alapították őket. Számos szo-
ciális szövetkezet jött létre, de ezt csak a jelentős projektalapú állami támogatás teszi 
lehetővé. Az új jogszabály lehetővé tette valamennyi szociális szövetkezet számára, hogy 
tagjait („új típusú” szövetkezetek) magában foglalja a tevékenységében aktívan nem 
részt vevő magánszemélyeket vagy jogi személyeket. 

 � Hagyományos szövetkezetek : mivel a legtöbb hagyományos szövetkezet (a jogi státusz 
a xix századtól ismert Magyarországon) csak a tagjaik gazdasági érdekeit szolgálja (pél-
dák mezőgazdasági szövetkezetek, szövetkezetek bizonyos szakmákban, mint a fodrász, 
építőipari szövetkezetek, stb.), néhányan kifejezetten társadalmi célokat is szolgálnak. 
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 � Gazdasági tevékenységet folytató nem kormányzati szervezetek: Számos egyesület és 
alapítvány jelentős gazdasági tevékenységet folytat szociális célok elérése érdekében, pél-
dául védett műhelyek működtetésével, a munkaerőpiacról általában kizárt személyek fog-
lalkoztatásával vagy az oktatás, a kultúra és a munkahelymegőrzés és a környezetvédelem 
területén végzett tevékenységekkel. Gazdasági tevékenységük azonban kereskedelmi szem-
pontból ritkán életképes és fenntartható, és a folyamatos külső finanszírozás függvénye. 

 � (magán) non-profit vállalatok szociális célokkal: ezek lehetnek olyan közösség által tá-
mogatott mikrovállalkozások, amelyek termékeket termelnek a résztvevő családok fog-
lalkoztatásának biztosítása érdekében, és a terméket gyakran helyben értékesítik. Egyes 
vállalatok a régióspecifikus termékekre (ételek és italok) specializálódnak, amelyek néha 
szélesebb körű piaci igényre is számot tarthatnak, különösen a földrajzilag védett címkék-
ből származó kiváló minőségű termékek esetében. Más vállalatok védett műhelyeket mű-
ködtetnek, vagy közérdekű szolgáltatásokat nyújtanak, mint például a speciális szükségle-
tekkel rendelkező tanulók, illetve a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók támogatása, a 
kulturális örökség megőrzése, a városi környezet tisztítása stb. Ezek a vállalkozások sok-
szor olyan embereket alkalmaznak, akik az elsődleges munkaerőpiacra nehezen tudnak 
belépni (például a fogyatékkal élők). Ez a csoport mutat életképes szociális vállalkozásokra 
is példákat, amelyek a fenntartható gazdasági modell minden kritériumának megfelelnek. 

A magyarországi szociális vállalkozások többnyire külső állami finanszírozásra (pl. szubven-
ciók és támogatások) támaszkodnak, a potenciális piacok vagy hiányoznak vagy elégtelenek. 
A szociális vállalkozások közötti kölcsönös segítségnyújtás formájában való együttműködés 
is létezik, bár korlátozott mértékben. A hálózatépítési lehetőségeket néhány rendszeres kon-
ferencia biztosítja, amelyek az ágazat kulcsszereplőit gyűjtik össze. A tanácsadói és pénzügyi 
szektornak is van néhány szórványos kezdeményezése (részben a CSR tevékenysége kereté-
ben), amelyek célja a nonprofit szervezetek támogatása, elsősorban ingyenes tanácsadói idő 
vagy specifikus finanszírozás formájában.

5.1.4. Az ágazat jelenlegi helyzetének elemzése

A szociális vállalkozások eredete és fejlődési útjai (Fekete, 2014:2)

Az állam Magyarországon, egy volt szocialista országban hagyományosan erős szerepet 
játszott a társadalmi problémák, különösen a foglalkoztathatóság és a társadalmi kirekesztés 
kérdéseinek kezelésében . A demokratikus átmenet után az újonnan kialakult harmadik szek-
tor jelentősen elkötelezte magát a társadalmi igények kezelésében, szélesebb körű „szociális 
gazdaság” létrehozásával. Ezek a szervezetek azonban továbbra is erősen függenek az állami 
finanszírozástól. A közelmúltban mind a társadalmi, mind a fenntartható üzleti modellekkel 
rendelkező piacorientált „szociális vállalkozások” megjelentek, de még mindig viszonylag rit-
kák, és nem eléggé láthatóak a szélesebb közönség körében. 

A szövetkezetek, egy szervezeti forma, amely társadalmi vállalkozásnak tekinthető, hosszú 
magyarországi történelemre tekintenek vissza. Az első szövetkezetet 1845-ben hozták létre, 
és az 1875-ös mérföldkő (Kereskedelmi Torveni, 1875. vi XXXVII tv.) törvénybe foglalta ezt az 
új vállalati formát (Fekete, 2010:18). A 19. század végétől az első mezőgazdasági szövetkeze-
tek után megjelentek a fogyasztási és hitelszövetkezetek, szövetkezetek a közös beszerzéshez 
és termeléshez más ágazatokban, valamint a háztartások szövetkezetei. Ezek a szervezetek a 
modern társadalmi vállalkozás bizonyos jellemzőit is magukon viselik, például demokratikus 
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döntéshozatali folyamatokat alkalmaztak, és néha hangsúlyt fektettek a társadalmi célokra is. 
A második világháború utáni szocialista korszakban ezeket a meglévő szövetkezeteket állami 
ellenőrzés alá vonták, míg a „felülről lefelé” megközelítésben számos újat hoztak létre, és a vi-
déki kisvállalkozók és bizonyos szakemberek (pl. Fodrászok)számára nem maradt más válasz-
tás, mint hogy csatlakozzanak hozzájuk. Az államháztartás relaxációja a gazdaságban az 1970-
es és 1980-as években, és végső soron a demokratikus átmenet az 1980-as évek végén meg-
nyitotta az utat magán (tehát nem államilag ellenőrzött) szövetkezetek újramegjelenéséhez. 

A társadalmi vagy környezeti célok kezelése soha nem volt az állam előjoga még a szocia-
lizmus alatt sem, amint azt az oktatás, a kultúra, a sport, a természet és a kulturális örökség 
megőrzése terén tevékenykedő egyesületek bizonyítják. A közszféra dominanciája azonban 
csak szűk teret hagyott a többi szereplő számára a szocialista időkben, és nnek hatása még ma 
is érezhető. 

A demokratikus átmenet után egy élénk harmadik szektor jött létre, amely feladatának tekin-
tette a társadalmi és környezeti problémák kezelését, de ez a szektor erősen függ a külső finanszí-
rozástól - főként az államtól, a központi kormánytól vagy annak ügynökségeitől vagy önkormány-
zataitól. A harmadik szektor legtöbb szervezeténél a kereskedelmi tevékenységeket a törvény 
korlátozza, de fenntartható üzleti modellel más tevékenységek esetén is csak ritkán találkozunk. 

Az OFA Nonprofit Kft által kiadott Módszertani Kézikönyv (Módszertani Kézikönyv társadal-
mi vállalkozások részére, 2017) definíciója alapján a társadalmi vállalkozások olyan szerveze-
teket takarnak, amelyek valamilyen társadalmi probléma enyhítésének, megoldásának üzleti 
jellegű megvalósítását végzik.

A kézikönyv a NESsT definícióját használja. A NESsT, amely a visegrádi régióbeli országok-
ban (HU, CZ, SK, PL) a társadalmi vállalkozások fontos támogatója, a társadalmi vállalkozáso-
kat alapvetően a motiváció és a szándék mentén különíti el a töbi vállalkozástól. Definíciójuk 
szerint, a “a társadalmi vállalkozás olyan vállalkozás, amely társadalmi problémák fenntartható 
megoldására jöt létre” (Varga, 2015).

Magyarországon a mai napig bizonytalanság övezi azt, hogy mely szervezetek tekinthetők 
„szociális vállalkozásoknak”. Még a kifejezés sem széles körben ismert az érintettek - potenci-
ális szociális vállalkozók és finanszírozóik - körében. Az alapítványok, egyesületek és más, nem 
jogi szervezetek által működtetett nonprofit szervezetek részét képezhetik a tágabb „szociális 
gazdaságnak”, de gyakran szociális vállalkozásoknak nevezik azokat is, amelyek üzleti modellje 
teljes mértékben függhet az állami támogatásoktól és hiányzik belőlük a piacra termelés iránti 
orientáció. A hagyományos szövetkezetek, amelyek eszközzárral és részleges nyereségelosztá-
si korlátozásokkal működhetnek, de kifejezett társadalmi célok nélkül, valamint olyan profito-
rientált szervezetek, mint a jelentős CSR-tevékenységekkel rendelkező cégek, gyakran szintén 
igényt tartanak a szociális vállalkozás címkéjére. Nem létezik Magyarországon egy széles kör-
ben elfogadott és egységes definíciója a szociális vállalkozásoknak.

Az ágazat nagysága Magyarországon

A szociális vállalkozás definíció-
jával és a rendelkezésre álló sta-
tisztikák hiányával kapcsolatos bi-
zonytalanságok miatt jelenleg na-
gyon nehéz a magyarországi szo-
ciális vállalkozások méretének a 
becslése.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett, 
a Magyar Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által 
közzétett adatok alapján jogi formák szerint készített 
szakértői becslések alapján becslések szerint körülbelül 
3000 szociális vállalkozás felel meg az EU működési 
meghatározásának kritériumainak.
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Szociális szövetkezetek

2016-ban 61.600 nonprofit szervezet volt hazánkban, közülük hozzávetőlegesen 37 ezernek 
haladta meg az éves bevétele az 500 ezer forintot Éva G. Fekete, alapkutatása által feldolgozott 
KSH-adatok szerint 2015-ben 9 716 legalább évi 500 ezer forint bevétellel és 1 fő foglalkozta-
tottal rendelkező alapítványt, egyesületet és nonprofit gazdasági társaságot talált. Ezen szerve-
zetek együttesen 1 184 190 millió forint bevételt értek el 2015-ben, 134 806 főt foglalkoztattak, 
melyekből 95 458 főállású, teljes munkaidős foglalkoztatott volt. Ez a 9 716 szervezet az összes 
nonprofit szektorban működő szervezet mindössze 15,6 százaléka, ám a bevételeket tekintve 
a nonprofit szektor által termelt bevételek 76,7 százaléka ezen szervezeteknél keletkezik, és a 
szektor által foglalkoztatottak 94,9 százaléka ezen szervezeti körhöz tartozik. Nem tudjuk azon-
ban e szervezetekről, hogy bevételeik mekkora része származik gazdálkodási tevékenységből. 

A nonprofit szervezetek csak 20 százalékának volt bármekkora bevétele gazdasági 
tevékenységből.

2015-ben a társadalmi vállalkozások szűkebb csoportját képező szociális szövetkezetekből 
még 2681 bejegyzett szövetkezet és 617 egyházi szervezet működött. A Szociális Szövetkeze-
tek Országos Szövetsége szerint a szociális szövetkezetek kb. fele alvó szervezet, vagyis nem 
végez tevékenységet; és 800 szövetkezet pályázati forrásból műkö-dött, közülük 300-at köz-
foglalkoztatásbázisán hoztak létre (de tevékenységüket nem a közfoglalkoztatás kereteiben 
végzik). Vélhetően harmaduk végez élelmiszer-gazdasági, harmaduk szolgáltatási tevékenysé-
get, a többi a turizmus, az ipar, a kereskedelem és a közösségi tevékenységek közt oszlik meg. 
Tevékenységszerkezetük többnyire diverz, jellemzően folyamatos munkavégzésre lehetőséget 
kínáló, kisebb belépési költséget igénylő tevékenységeket végeznek. Kb. 10 százalékuk rendel-
kezett korábban önkormányzati tagsággal, mely 2017-től (a 2006. évi X. törvény alapján) köte-
lező valamennyi szociális szövetkezeti formában működő szervezet számára.

Jovánczai hétpecsétes, Gyulaj
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Jovánczai hétpecsétes, Gyulaj

Fenntartó neve: Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet, Honlap: www.hetpecsetes.hu

A Jovánczai Hétpecsétes termékeket Tolna megye egy csodálatos természeti környezetben fekvő, 
a mai társadalmi és gazdasági kihívásokra válaszokat kereső településén, Gyulajon készítjük.

Húsfeldolgozónkat és növénytartósító üzemünket közösségi alapon, a gyulaji Hetedhét Határ 
Szociális Szövetkezet keretei között üzemeltetjük, mely szövetkezet tagjai között megtaláljuk Gyu-
laj Község önkormányzatát és a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot is. A szövetkezet malackihe-
lyezési és sertéstenyésztési, valamint a zöldség- és gyümölcstermesztési programjain keresztül 
évről évre egyre több családnak segítünk többlet jövedelmet termelni. Ezt nem egyszeri vetőmag 
és tenyészállat kiosztásával érjük el, hanem kertészeti és állattenyésztési szakembereink folyama-
tos szakmai támogatásával, valamint szociális munkásaink családokat segítő munkájával. Nagyon 
fontos alapelv, hogy a Szövetkezet termékei nem tartalmaznak adalékanyagokat: a füstölt termé-
kek nitritmentes sóval, hagyományos pácolással és füstöléssel készülnek, a növényfeldolgozás 
pedig hőkezeléssel történik, így tartósítószer használatára csak egy-két termékfajtánál van szük-
ség, a legtöbb savanyúság és egyéb termék tartósítószer mentesen készül.

Elérni kívánt társadalmi hatás

Közösségi gazdasági kezdeményezésünk, ami évek óta szép fokozatosan épül fel Gyulajon, kettős 
célt szolgál: egyrészt vissza akarjuk adni a faluban a sertéstartás és háztáji kertészkedés értelmét, 
másrészt kiváló minőségű, a hagyományos ízvilágot visszatükröző, mégis egyedi fűszerezésű ter-
mékcsaládunkkal többletforrást szeretnénk behozni a településre.

Szövetkezetünk hosszútávú célja, hogy fenntartható és a közösséget támogató gazdálkodásával 
hozzájáruljon Gyulaj község lakossága szociális- és munkaerő-piaci helyzetének javulásához, ezen 
keresztül pedig a falu egészének fejlődéséhez. Elérni kívánt üzleti eredmény8-12 fő foglalkoztatá-
sa mellett évi nettó 100 millió forint bevétel az üzemekben előállított termékekből.

A szociális vállalkozásban foglalkoztatottak száma fokozatosan növekedett 4-ről (2014) 12 főre 
(2016).

Amire a legbüszkébbek

 – Saját boltjaink (Gyulaj, Dombóvár, Pécs).

 – Hozzáadott Helyi Érték díj első helyezettje 2016-ban.

 – A helyi közösségfejlesztési és szociális program támogatása.

Következő 3 évre vonatkozó stratégiai céljaik

A közeljövőben értékesítési hálózatot akarunk létrehozni, különös tekintettel a fővárosra, Buda-
pestre.

A szociális vállalkozás indítását és fejlesztését korlátozó tényezők 
A magyarországi szociális vállalkozások növekedésének és fejlődésének legfőbb akadályai 

és kihívásai a következőképpen foglalhatók össze: 
 � A szociális vállalkozás fogalmának alacsony tudatossága és megértése; 
 � Politikai szinten a fő akadály a magas szintű nemzeti stratégia hiánya a szociális vállalko-

zások számára, lehetőleg olyan, amely túléli a kormányváltozásokat; 
 � Az ágazat nem rendelkezik támogató infrastruktúrával (platformokkal); A meglévő szo-

ciális vállalkozások üzleti modelljeinek alacsony életképessége, többek között a túlzott 
támogatás-függőség miatt.



5. Gazdasági áttekintés 244

A szociális vállalkozások tipológiája

Egy közelmúltbeli tanulmány keretében kutatók kidolgozták a magyarországi szociális vál-
lalkozások tipológiáját. A magyarországi szociális vállalkozások típusai öt fő jellemző vizsgála-
tán alapulnak: 1) a szervezet jogi formája; 2) a meghatározó ágazatok és érdekek a szervezet 
létrehozására és a hibriditás mértéke, 3) a fő társadalmi célok; 4) a fő gazdasági tevékenység 
és 5) a foglalkoztatás mértéke és formája. A bemutatott modellek ezeknek a tulajdonságoknak 
a különböző kombinációi. 
1) Munka integrációs civil szervezetek gyakran nonprofit jogi személyek, amelyeket egy 

alulról felfelé építkező megközelítés jellemez - azonban a „munkaintegrációs” névhasználat 
nem jellemző Magyarországra. Ezek egy része a célcsoportok közvetlen foglalkoztatására 
irányul, mások megkönnyítik a jövedelemtermelés és az önellátás lehetőségét (pl. Kerté-
szet, gazdálkodás, varrás stb.). Példa: Retextil alapítvány.

2) A közszolgáltatást nyújtó szociális vállalkozás: A közszolgáltatást nyújtó szociális vál-
lalkozás olyan szervezet, amelyek korábban állami vagy önkormányzati feladatok voltak. 
Ezért normatív alapon állami támogatást kapnak, de működésüket piaci bevételből is fi-
nanszírozzák. Jellemző példák azok a nonprofit szervezetek, amelyek megváltozott mun-
kaképességű embereket alkalmaznak normatív állami támogatással és egyidejűleg keres-
kedelmi tevékenységet folytatnak, valamint olyan alapítványok, amelyek családi napközit 
vagy idősek otthonait működtetik. Pl.: Szimbiozis alapítvány.

3) Helyi fejlesztési közösség vállalkozás: A helyi fejlesztési közösség vállalkozások integrált, 
többfunkciós módon valósítják meg a helyi gazdaságfejlesztési programokat, általában az 
önkormányzatok közvetlen vagy közvetett bevonásával. A tevékenységek középpontjában 
van egyfajta helyi termék vagy tevékenység, amely a falu / város működését vagy fejlődését 
szolgálja. Leginkább a kis- és középvállalkozásoktól mentes vidéki területeken működnek, 
és bizonyos közszolgáltatások nyújtására fejlesztettek ki. Pl.: Alsómocsolád Falugazdasági 
Társadalmi Szövetkezet.

4) Szolidaritás-gazdasági kezdeményezés: A szolidaritási gazdasági kezdeményezéseka 
szolidaritás-gazdasági mozgalom értékei mentén azonosítják magukat. Számuk meglehe-
tősen korlátozott, de várhatóan növekedni fog a közeljövőben, és mivel motivációik eltér-
nek a többi szociális vállalkozás típusától, indokoltnak tartjuk, hogy külön csoportban fog-
lalkozzunk velük pl.: Az észak-magyarországi növény- és állatvilág alapítvány.

5) Társadalmi induló vállalkozás (start up): A társadalmi induló vállalkozások meghatározó 
tényezője az üzleti tevékenység, de működésük az üzleti etika vagy a vállalati társadalmi fe-
lelősségvállalás által befolyásolt erkölcsi célon alapul. A társadalmi cél közvetlenül befolyá-
solja a gazdasági tevékenységet, amely megkönnyíti a szolidaritáson és a környezettuda-
tosságon alapuló, nagyobb mértékű gazdaság fejlődését. A társadalmi induló vállalkozások 
nyereségesek is lehetnek. Pl.: Matyo design nonprofit Kft.

6) Vállalkozó civil szervezet: A vállalkozó civil szervezetek olyan klasszikus civil szerveze-
tek (főként alapítványok és társulások), amelyek szociális, kulturális és környezetvédelmi 
célokkal rendelkeznek, amelyek a szervezet fenntartása és társadalmi céljaik elérése ér-
dekében a közelmúltban egyre inkább részt vettek a gazdasági tevékenységekben. Üzle-
ti tevékenységükkel kiegészítik a magán adományokat és az állami támogatásokat. Pl .: 
E-misszió egyesület.
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Ízlelő a családbarát étterem, Szekszárd

Fenntartó neve: Kék Madár Alapítvány, www.izleloetterem.hu, www.facebook.com/izleloetterem 

Társadalmi vállalkozás bemutatása 2007-ben indítottuk társadalmi vállalkozásunkat, az Ízlelő a 
családbarát éttermet, amelyik az első olyan étterem Magyarországon, ahol – a vezetőket leszá-
mítva-, minden munkatárs fogyatékos, megváltozott munkaképességű. A társadalmi vállalkozás 
indításával három fő célunk volt. Egyrészt, tartós foglalkoztatás lehetőségét biztosítani fogyatékos 
emberek számára, másrészt bemutatni képességeik, személyiségük sokszínűségét, érzékenyítve 
ezáltal a helyi társadalmat, végül csökkenteni szervezetünk pénzügyi kiszolgáltatottságát. Az Ízlelő 
sikere bennünket, és a munkánkat segítő szakértőket meglepte. Az elmúlt 10 évben háromszor 
kellett kapacitásainkat növelni, a kezdeti 24 férőhelyes vendégtérből mára egy 80 férőhelyes étte-
rem lett, napi értékesítésünk pedig közel nyolcszorosára emelkedett.

Elérni kívánt társadalmi hatás

Modell értékű társadalmi vállalkozás működtetése, mely bizonyítja a fogyatékos emberek sok-
oldalú munkaképességét, és megteremti tartós foglalkoztatásuk feltételeit. Ennek kapcsán a 
fogyatékos munkatársaink karrier elképzeléseinek megvalósítása, a folyamatos fejlődési lehető-
ség, valamint a minél önállóbb, teljes értékű életkörülmények megteremtése a célunk. Fontos 
számunkra, hogy magas minőségű, változatos ételeket készítünk, így a nyersanyagok beszerzése 
kapcsán a kiváló, helyi termelőket igyekszünk előnyben részesíteni, ételeink elkészítésekor pedig 
a táplálkozástudomány és a gasztronómia hagyományok ötvözésére törekszünk.

Ízlelő a családbarát étterem
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Elérni kívánt üzleti eredmény:

Az Alapítvány önfinanszírozó képességének erősítése, egy fenntartható, sőt nyereséges üzleti te-
vékenység által. A társadalmi vállalkozás indításakor az volt üzleti célunk volt, hogy harmadik 
évtől nyereségesek legyünk, 6 megváltozott munkaképességű munkatársat tudjunk foglalkoztatni 
és a szervezeti költségvetés 15%-a vállalkozási bevételből származzon. Ezzel szemben 8. hónap-
ban elértük a fedezeti pontot, 17 mmk-s munkatársat foglalkoztatunk és több mint 30%-a költség-
vetésünknek vállalkozás jellegű tevékenységből származik. 

Amire a legbüszkébbek

17 megváltozott munkaképességű ember számára tudunk biztosítani méltányos bérezést és az 
önálló életet (közülük többen állami gondoskodásban nőttek fel). Vendégeink évek óta 4,86 feletti 
minősítést adnak ötös skálán éttermi szolgáltatás minőségére. 

Tolna megyében elsőként, a dél-Dunántúlon másodikként nyertük el a Magyar Turizmus Zrt. ki-
váló étterem minősítését.

Következő 3 évre vonatkozó stratégiai céljaik

Folyamatosan törekszünk mind szolgáltatásunk minőségének, mind az infrastrukturális körülmé-
nyek fejlesztésére. Elsősorban rendezvényeink számát és arányát szeretnénk növelni, részben 
pénzügyi megfontolásból, részben a magasabb szakmai kihívások miatt. Évek óta dolgozunk az 
Ízlelő családbarát étterem franchise rendszerű terjesztésén, terveink szerint a közeljövőben még 
egy saját, valamint egy átvevői éttermet fogunk nyitni.

Miskolci zöld kosár közösség



Tanulmány a szociális gazdaságokról készült  
Női társadalmi vállalkozások a vidéki térségekben projekt keretében

5.1. Magyarország - Bács-Kiskun megye 247

Miskolci zöld kosár közösség, Miskolc

Fenntartó neve: Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány, Honlap: www.eshop-gyorsan.
hu/miskolcizoldkosar, Közösségi média felület címe: www.facebook.com/miskolcizoldkosar 
Az Észak-Magyarország Flórája Faunája Alapítvány társadalmi vállalkozása: a Miskolci Zöld kosár 
Közösség, egyrészt egy tudatos termelői-fogyasztói közösség, másrészt egy nonprofit vállalkozás, 
amely heti rendszerességgel biztosítja a környezetbarát, megbízható, egyszerű és olcsó árucserét.
Kínálatunkban nem csak minőségi bio- és helyi élelmiszerek, de környezetkímélő és kézműves 
termékek is szerepelnek.
Alapvetően azon dolgozunk, hogy bio minősítéssel rendelkező illetve saját ellenőrzési rendszerünk 
által megbízhatóan vegyszermentesnek tekinthető élelmiszereket juttassunk a miskolci és Miskolc 
környéki családok asztalára. Ha az ökológiai gazdálkodásnak növelni tudjuk a piacát, akkor ez a kör-
nyezetkímélő gazdálkodás az ipari mezőgazdasággal szemben versenyelőnyre tehet szert.
Ennek érdekében a helyi gazdákkal, termelőkkel, kézművesekkel közvetlen kapcsolatot építünk 
ki. A beszállítókkal csak akkor szerződünk, ha már ellenőriztük gazdaságukat, üzemüket, és láttuk, 
hogy az átlátható módon, a fenntartható termelés elvei szerint működik. Beszállítóink javarészt 
a miskolci Belvárosi Biovásár biogazdái és a NAUTILUS Fenntartható Életmód Klaszter termelői. 
Tagjaink a saját webshopon keresztül előrendelt árut - az árrés nélküli termelői árat megfizetve - 
minden péntek délután személyesen vehetik át a Kosár Házban.
Elérni kívánt társadalmi hatás
Közösségünk azért munkálkodik, hogy:
 – kisebb környezetterheléssel, egészséges, környezetkímélő, illetve kézműves termékekhez jut-

tassa a helyi embereket
 – bizalmat és emberi kapcsolatokat építsen a termelők és fogyasztók között
 – vásárlásaink révén méltányos megélhetést biztosítsunk a térség megbízható termelőinek (a 

helyi fair trade megteremtése)
A Zöld Kosár egy civil kezdeményezés. Közösség, amelynek aktív tagjai önkéntes munkájukkal is 
hozzájárulnak a közös ügyek előmozdításához, társadalmi felelősség-vállalásukkal a helyi embe-
rek foglalkoztatását támogatják, a helyi gazdaságot fejlesztik.
Elérni kívánt üzleti eredmény
Nonprofit társadalmi vállalkozásként a Z öLD KOSÁR üzleti célja a fenntarthatóság biztosítása, 
vagyis az, hogy a szervezési, logisztikai és adminisztrációs költségek és emberi erőforrás ráfordí-
tás az üzleti modellt igénybe vevő termelők és fogyasztók adományaiból megtérüljenek. Célunk, 
hogy hosszabb távon az adomány bevételek és közvetett adó 1% felajánlások az ÉMFF Alapítvány 
más fenntartható fejlődést szolgáló szemléletformáló programjait is fenntartani.
2016-ban 5 embert sikerült alkalmazni.
Amire a legbüszkébbek: 2015-óta folyamatosan, dinamikusan növeltük a tagjaink számát, amely 
mára 544 regisztrált személyt illetve mögöttük álló helyi családot jelent. Termelőink, beszállítóink 
számára 2016-ban 11,4 millió Ft árbevételt generáltunk, vagyis ennyivel zöldítettük a gazdaságot.
Következő 3 évre vonatkozó stratégiai céljaik: A ZöLD KOSÁR ismertségének kiterjesztése városi 
és megyei szinten egyaránt. A taglétszám és a heti rendelésállomány megduplázása. A kosár-kö-
zösségben aktívvá váló tagok önkéntesként történő bevonása az ÉMFF Alapítvány más program-
jainak előkészítésébe és megvalósításába is.
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Adacs-Bábony Szociális Szövetkezet

Sikeresen működik Bács-Kiskun megyében több, nem önkormányzati tagságú szociális szövetke-
zet, melyek közül az egyik legismertebb az Adacs-Bábony Szociális szövetkezet.

A közösségi szövetkezetet 2011 áprilisában alapította a Felső-Kiskunsági régió Kunadacs nevű 
településének helyi közössége. Jelenleg 10 tagja van: ketten Kunadacsról, hatan Kunbábonyból és 
ketten Kunszentmiklósról. 

A tagságot olyan emberek adják, akik előtte több mint tíz évig dolgoztak együtt különböző kö-
zösségi tevékenységekben. Legfőbb céljuk, hogy a munkanélküli és a munkaerőpiacon valami-
lyen szempontból hátrányt szenvedők számára munkalehetőséget és jövedelmet biztosítsanak. 
Emellett azt is fontosnak tartják, hogy biztonságos, szolidáris közösségként működjenek, amely 
minden tagnak lehetőséget ad az értelmes, élhető életre.

A szövetkezet központja Kunbábonyban van. Itt található a Civil Kollégium Alapítvány (CCF) kép-
zési központja is, amelyet a régi iskolaépületből alakítottak át és 1997 óta ad otthont képzéseik-
nek, rendezvényeknek. Az informális kooperáció a helyi szövetkezet és a CCF közt formálissá vált, 
amikor a gazdasági-pénzügyi-szociális válság miatt a CCF igyekezett a központot életben tartani. 
A CCF és a Szövetkezet megállapodást kötött, hogy a központot helyi tudással és erőforrások-
kal fogják fenntartani. Ez jelentős megtakarítást eredményezett és közben a Szövetkezet egy na-
gyobb közösség részévé is vált. 

Az Alapítvány megbízásából 2011 óta a Szociális szövetkezet üzemelteti a közösségi tereket is, és 
minden évben igyekszik gazdagítani környezetét. A Közösségi Öngyógyító Kertben növénytársí-
tással termelnek zöldséget, fűszer- és gyógynövényt. A termést a szövetkezeti tagok saját célra 
feldolgozzák. A Szövetkezet Kunbábonyban vásárolt telket gyümölcstelepítési céllal. Hosszú távú 
terveik között szerepel egy feldolgozó kisüzem létesítése. A vendégházuk ebédlőjében nemrég 
nyitottak egy rendhagyó, Le Mat kávézót. (A Le Mat egy franchise alapon működő hotellánc, kü-
lönlegessége, hogy szövetkezetek működtetik, valamilyen szempontból hátrányos helyzetű sze-
mélyeknek biztosítva munkalehetőséget.)

Adacs-Bábony Szociális Szövetkezet
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Kamra-túra Homokháti Gazdaudvar Hálózat

Bács-Kiskun megyében a kistermelői együttműködések kialakulása/működése változatos képet 
mutat. Találhatók köztük olyanok, melyek létrejötte fölött „ernyőszervezet” bábáskodott és van-
nak tipikus fogyasztói- és gazdakezdeményezéseken alapulók. Egyet azonban ki kell emelni, hogy 
mindig áll mögöttük egy meghatározó személyiség, aki a kezdeményezés élére áll, és a működ-
tetés motorja. Szerencsés esetben a kezdeményezéshez csatlakoznak segítők, akik magukénak 
érzik az ügyet, de találkozhatunk olyannal is, amikor a csoport a meghatározó személyiség vissza-
lépésével nem igazán működik vagy nem képes a fejlődésre.

A „Kamra-túra” Homokháti Gazdaudvar Hálózat gyökerei a 2000-es évek elejére nyúlnak vissza. 
A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara abban a szerencsés helyzetben volt, hogy kormányokon átí-
velve hét éven keresztül -2001-2007 között - gesztorálhatta a hazai támogatást élvező Homokháti 
speciális célprogramot. A célprogram a Homokhátság megváltozott természeti, környezeti adott-
ságaira, az egyre nehezebbé váló gazdálkodási körülményekre igyekezett megoldásokat, alterna-
tívákat kínálni az itt élő és gazdálkodó embereknek.

A célprogram körül már a kezdeti években kialakult egy gazdálkodói holdudvar, akik éltek a prog-
ram kínálta lehetőséggel és személyesen közreműködtek annak alakításában. A gazdák megis-
merték egymás tevékenységét, kölcsönös bizalom alakult ki, ami a közös munkaalapját képezte.

A Kamra-túra projekt ötlete a Homokháti célprogram keretében generálódott, a tanyai gazda-
ságok életképességének vizsgálata kapcsán 2004 évben vetődött fel, hogy szükség lenne a gaz-
daságokban megtermelt alapanyagok feldolgozására, a feldolgozott termékek piacra jutásának 
segítésére.

A „Kamra-túra” projekt 2005 évre kidolgozásra és támogatói oldalról elfogadásra került. A pro-
jekt több egymásra épülő tevékenységet ölelt fel, valamennyi azt célozta, hogy létrejöjjön egy 
gazdaudvar hálózat, ahol a tagok közösen alakítják ki a működési szabályokat, a hálózati tagság 
feltételeit, közös internetes felületen jelenítik meg termék kínálatukat és kihasználják a közösségi 
marketing nyújtotta lehetőségeket.

Első lépésként azok a tanyai gazdaságok kerültek feltérképezésre, melyekben friss gyümölcsöt, 
zöldségféléket, mézet, tojást, feldolgozott termékeket pl.: tejtermékeket, füstölt árut állítanak elő. 
A tanyás gazdák/gazdaasszonyok számára térségi szinten fórumok megtartására került sor, ahol a 
résztvevők tájékoztatást kaptak a projekt elképzelésről, a megyei állategészségügyi állomások szak-
embereinek bevonásával ismertetésre kerültek a tevékenységhez kötődő előírások, elvárások.

A Hálózat tagjainak száma 100-120 gazdaság között mozog. A gazdaságok zöldség-, gyümölcster-
mesztéssel, állattartással, kistermelői élelmiszer-feldolgozással foglalkoznak. A honlapon a gaz-
dák saját maguk tudják frissíteni az aktuális kínálatukra vonatkozó információkat, az érdeklődő 
látogatók pedig tájékozódhatnak a gazdaságról, a kínálatról, a tanya elérhetőségéről, térkép, GPS 
koordináta segítik az eligazodást. 

A munkát mindvégig három civil szervezet segítette; Homokháti Mangalicatartó Gazdák Egye-
sülete, Kiskunsági Hagyományőrző Kézműves és Turisztikai Egyesület valamint a Törteli Gazdák 
Vendégváró Egyesülete. A civil szervezetek lényegében kontrollt gyakoroltak a működési rend-
szer kialakítása során, ügyeltek a lefektetett alapelvek: Partnerség, Nyitottság, Helyi közösségekre 
való támaszkodás, Környezeti tudatosság, Innovatív megoldások érvényesülésére.
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5.2. Szerbia Nyugat-Bácska kerület

5.2.1. Helyzetelemzés

Szerbia

A XXI. Század nehéz utolsó évtizede, a háborúk évei, az állam felbomlása, a gazdasági szank-
ciók, a hiperinfláció és az általános társadalmi pusztulás után, Szerbi a 2000-es évek óta az 
európai integrációs folyamaton keresztül a gazdasági átmenet és fellendülés útjára lépett. A 
2008-ban kitört globális válság hatással volt a szerb gazdasági trendekre is. 2015-től azonban 
elmondható, hogy a gazdasági mutatók többsége javult a válság idején bekövetkezett zuha-
náshoz képest. Szerbiaban növekedett a bruttó hazai termék (4%), magas szintek a közvetlen 
külföldi befektetések (2018-ban 3 milliárd EUR), alacsony az infláció, a költségvetés többletet 
mutat, az államadósság és a munkanélküliség csökkent3. Szerbia számos, a gazdasági előre-
haladást mérő listán, például a Világgazdasági Fórum által közzétett 2018-as globális verseny-
képességi index listáján előre lőpett, 140 ország közül a 65. helyen állt (2018-ban. 90. helyen). 
Előrelépett a Világbank Doing Business listáján is, ahol Szerbia 2018-ban a 43. helyen állt (2017-
ben 47-hez képest).

Szerbia rekordszámú külföldi közvetlen befektetést vonzott 2017-ben, melyeknek köszön-
hetően a közvetlen tőkebefektetések száma alapján Európa 15 legjobb országának listáján az 
első volt. Mindazonáltal ezek a biztató adatok többnyire a hagyományos gazdaságra vonatkoz-
nak, amely az általános munkanélküliség csökkenése ellenére sem tudja sikeresen megakadá-
lyozni hogy nagyszámú ember kiszolgáltatottságát a munkaerőpiacon és a társadalomban. A 
felmérések több éven keresztül következetesen kimutatták, hogy Szerbia lakosságának mint-
egy 25%-t fenyegeti a szegénység. Ez a százalékarány különböző kategóriákból áll, amelyek 
jelentősen szerepelnek a szociális vállalkozások munkájában.

Nyugat-Bácska kerület

A Nyugat-Bácska kerület a Vajdaság Autonóm Tartomány hét közigazgatási kerületének 
egyike. Bácska földrajzi régiójában fekszik. A lakosok száma 188.087. A kerület adminisztratív 
helye Zombor városa. Nyugat-Bácska kerület területe 2420 km , amely a Vajdaság AP területé-
nek 11,25% -a és a Szerb Köztársaság területének 2,74% -a. A kerület négy önkormányzatból 
áll: Zombor, amely 178 km2, Apatin 350 km2 , Od aci 411 km2 és Kula 481 km2. A kerület 37 
települést foglal magába, 16-at Zombor városában; 7 Kula községben; 5 Apatin településen és 
9 Hódság településen.

Három államközi határátkelőhely van: Béreg Magyarország felé, a Duna Bezdán és Gombos 
Horvátország felé. A régió adminisztratív, gazdasági és kulturális központja Zombor, a Vajda-
ság negyedik legnagyobb városa. A területet egy a Dunától nyugatra helyezkedősíkság, és egy 
valamivel magasabb keleti kiemelkedés a 90m átlagmagasságú Telecskai-dombság alkotja.

Éghajlat

A kerület mérsékelt kontinentális éghajlattal rendelkezik, elkülönült évszakokkal. Az átla-
gos csapadékmennyiség 550-650 mm, az átlagos csapadéknapok száma 125, az átlagos éves 
relatív páratartalom 75% (67-85), az átlagos évesnapsugárzás összege 1,766 óra. 10,5 ° C az 

3  Szerb Nemzeti Bank adatai, https://www.nbs.rs/internet/latinica/18/18_3/prezentacija_invest.pdf, 2019. január
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átlaghőmérséklet (téli 0,5 C, tavaszi 11,0 nyári 19,8 ° C és őszi 10,5 C átlagokkal). Az uralkodó 
szélirányok északnyugati (148%), északi (147%) és délkeleti (114%).

Vízrajz

A főbb vízfolyások a kerületben a Duna (66 km) és a Duna - Tisza - Duna hidraulikus rend-
szer köré csoportosulnak. A terület számos csatornát keresztez, a főbbek a következők: Veliki 
Bácska-csatorna, Bezdan-csatorna - Prigrevica és Zombor- Hódság csatorna.

Népesség

A 2011-es népszámlálás adatai szerint 188.087 lakos élt (ebből Zombor - 85 903 lakos, Kula - 
48101 lakos, Apatin - 28 929 lakos, Hódság - 30 154 lakos) a területen és Szerbia népességének 
2,64% -t, Vajdaság lakosságának 9,81% -át teszik ki. A 88 fő/km² népsűrűségével Nyugat-Bács-
ka Vajdaság átlaga alatt marad. A körzetet az alábbi nemzetiségek lakják: szerbek, magyarok, 
jugoszlávok, horvátok, montenegrói, oroszok, ukránok, lengyelek, németek, albánok, törökök, 
csehek, szlovákok. E nemzetiségek között nincsenek etnikai feszültségek.

Gazdaság

A Vajdaság munkavállalói létszámának szerkezete tevékenységenként és egy alkalmazottra 
jutó átlagkereset alapján

Az összes foglalkoztatott közül Zombor városában van alkalmazásban 21 218 fő vállalkozá-
sokban, intézményekben, szövetkezetekben és egyéb szervezetekben, amelyek közül 5 569 fő 
egyéni vállalkozó. A legtöbb embert foglalkoztató gazdasági ágazatok: feldolgozóipar, egész-
ségügyi és szociális munka, kiskereskedelem, oktatás, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és víz-
gazdálkodás (1 655 alkalmazott).

Nyugat-Bácska kerületben megtalálható 1.290 kisvállalkozás (legfeljebb 50 alkalmazottat 
foglalkoztató) 78 közepes vállalkozás (legfeljebb 250 alkalmazottal) és 21 nagy vállalkozás 
(több mint 250 alkalmazottal).

A Cégnyilvántartó Hivatal adatai szerint 1.389 aktív vállalat (92 részvénytársaság, 25 a szo-
cialista időszakból maradt szövetkezet, 1.040 korlátolt felelősségű társaság, 92 közhasznú vál-
lalkozás és 119 szövetkezet) működik.

5.2.2. Intézményi és jogi keret

2000 után Szerbia az Európai Unióval való integráció felé halad. A tárgyalások 2005-ben 
kezdődtek meg és a tárgyalások alapjául szolgáló Stabilizációs és Társulási Megállapodást 
2008-ban írták alá. Szerbia 2012 óta hivatalos tagjelölt, majd 2014-ben megkezdődtek a csatla-
kozási tárgyalások. Szerbiának összesen 35 fejezetet kell tárgyalnia, 17-et nyitottak meg eddig 
(átlagosan évente 4-et), bár Szerbia kész arra, hogy több fejezetet is megnyisson.

Az Európai Unió éves jelentései révén rendszeresen értékeli a Szerbia által a tárgyaláso-
kon elért előrehaladást. A legfrissebb jelentés4 tudomásul veszi Szerbia előrehaladását min-
den területen: a közigazgatás reformja, az igazságszolgáltatás, a korrupció elleni küzdelem, a 
szervezett bűnözés, a gazdaság és a pénzügyek elleni küzdelem, a párbeszéd iránti elkötele-

4  Európai Bizottság, (2018), Szerbia 2018. évi jelentés, https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/
near/files/20180417-serbia-report.pdf
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zettség és a pristinai kapcsolatok normalizálása, de megjegyezte továbbá, hogy nincs előrelé-
pés a véleménynyilvánítás szabadságában, valamint a leginkább megkülönböztetett csopor-
tok helyzetének javításában (roma, LMBT-populációk, fogyatékkal élők, AIDS-ben szenvedők és 
más sebezhető csoportok). Várható a nemek közötti egyenlőségről szóló törvény elfogadása. 
A jelentés a szociális vállalkozásokat egy helyen említi (8. oldal) a civil társadalmi szervezetek 
(KKV-k) pénzügyi fenntarthatóságának problémakörét tárgyalva.

A szociális vállalkozás nem része az Európai Unió vívmányainak (acquis communautaire), és 
nem szükséges a szociális vállalkozást illető törvény elfogadása, vagy az európai integráció mi-
att más módon történő szabályozása. A szociális vállalkozásokat azonban számos uniós ország-
ban szabályozzák, ösztönzik és segítik. Ma az Európai Unióban a szociális vállalkozások (azaz a 
szociális gazdaság) révén mintegy 14,5 millió ember, vagyis az EU-ban dolgozók mintegy 6,5% 
-át foglalkoztatják. A régi EU-tagállamokban ez az arány magasabb, eléri a 7,4% -ot, és olyan or-
szágokban, mint Franciaország, Svédország, Belgium, Olaszország és Hollandia, ez a százalékos 
arány a munkaképes korúak 9% -át és 11,5% -át teszi ki5. Ezek a számok a szociális vállalkozások 
szerepének fontosságáról beszélnek Európában, amely egyre nagyobb jelentőséggel bír.

A szociális vállalkozás fogalma 

A szociális vállalkozás a „szociális 
gazdaság” tágabb kontextusának ré-
sze. A szociális gazdaság része a gaz-
daságnak, amely a társadalmi integ-
rációval, a szociális jóléttel és a társa-
dalmi tőkével kölcsönhatásban áll, 
hangsúlyozva a fejlődési perspektívát 
(Defourny, 1999). A szociális gazda-
ság szorosan összefügg és néha olyan 
fogalmakkal azonosítható, mint a 
harmadik szektor vagy a nonprofit 
szektor (Szerbiában és Kelet-Európá-
ban sokszor, mint nem-kormányzati szektorra hivatkoznak rá), amely magában foglalja a z egye-
sületeket és a nonprofit szervezeteket / kezdeményezéseket is. Bár vannak különbségek a külön-
böző országokban a fogalmakban, ugyanakkor vannak olyanok is, amelyek közösek, mint például 
a társadalmi, környezeti vagy kulturális értékek és célok elérése.

A szociális vállalkozás egy olyan gazdasági modell, amely a kapitalizmus időszakából szár-
mazik, mint munkavállalók szolidaritási szövetségei vagy munkavállalói szövetkezetek. Bár sok 
társadalomban/ államban több évszázadon keresztül is létezett ilyen formájú gazdasági szer-
vezet, csak az elmúlt húsz, harminc évben lett intenzívebb a fejlődésük és indultak fejlődésnek 
globális méretekben is a szociális vállalkozások. A társadalmi vállalkozások meghatározásának 
és kihívásainak jó áttekintése megtalálható a Társadalmi vállalkozások formák és értelmezése 
című kiadványban (Raičević, 2012: 13-18). Az összes felajánlott definícióban közös, hogy a szo-
ciális vállalkozás egy önkéntes csoport által szervezett gazdasági tevékenység (termelés vagy 
szolgáltatás) egy olyan formája, amelynek célja valamilyen társadalmi cél elérése, és amely 
vállalkozásban a nyereség újrabefektetésre kerül egy adott társadalmi probléma megoldására, 

5  Monzón, J. L., Chaves, R., (2012:46), The Social Economy in European Union, The European Economic and Social Committe

A “társadalmi vállalkozás” kifejezés a 20. század nyolc-
vanas éveinek végén jelent meg Olaszországban, ám 
gyorsan elterjedt Európában. A kifejezés a termelé-
si-szolgáltató üzleti szervezetek sokféleségét jelentet-
te, amelyek megalapítása nem kizárólag a profitra, 
hanem elsősorban a társadalmi hatásokra épült. A 
társadalmi vállalkozás olyan gazdasági modell, amely 
a kapitalizmus korai fejlődéséből származik, a mun-
kavállalói szolidaritási szövetségekkel, a munkásszö-
vetkezetekkel és hasonló társulások más formáival 
(gyökerei az ősi időkben és a középkorban találhatók).
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vagy a szociális vállalkozás továbbfejlesztésére. A kapitalista rendszeren belüli fontos korrekci-
ós tényezőként a szociális vállalkozásoknak viszonylag rövid időn belül sikerült kimutatniuk a 
nehezen foglalkoztatható, többnyire sebezhető csoportokhoz tartozó személyek foglalkoztatá-
sában való lehetőségeiket. Így a szociális vállalkozások különböző formáiban (az EMES6 hálózat 
eredményei szerint több mint 40 különböző szociális vállalkozási forma létezik ma Európá-
ban), ma 14,5 millió ember dolgozik szociális vállalkozásban az EU-ban (Monzon, 2012: 46). 
Ma, amikor éppen egy globális válságból lábalunk ki, és egy új megjelenése is megjósolható, 
talán a szociális vállalkozásoknak nagyobb jelentőséget tulajdonítunk, mint amennyire objek-
tív módon érdemesek, de másrészt azonban a társadalmi vállalkozások révén kiutat jelenthet 
a kapitalsta rendszer szorításából és a globális társadalomban növekvő egyenlőtlenségekből.

5.2.2.1 Szociális vállalkozás és azok intézményi kerete Szerbiában

Szerbiában a társadalmi vállalkozást a társadalom, a Szerb Köztársaság kormánya és egyes 
állami intézmények fontos témaként ismerik el. 2008 óta minden kormány szabályozni kívánja 
a szociális vállalkozásokat. A Szerb Köztársaság kormányán belül 2008-2012-ben a Gazdasági és 
Regionális Fejlesztési Minisztérium volt felelős a szociális vállalkozások fejlődéséért. A minisztéri-
um csatlakozott az EU kezdeményezéséhez (szociális vállalkozás kezdeményezés (SBI7) és 2011-
ben kinevezett egy kapcsolattartó személyt, megfigyelői státusszal). A következő kormányzatban 
(amely 2012 júliusában lett megválasztva), a mai napig (2019), a szociális vállalkozás témáját a 
foglalkoztatásért felelős minisztérium vette át: a Munkaügyi, Foglalkoztatási és Szociálpolitikai Mi-
nisztérium (Ma Munkaügyi, Foglalkoztatási, Állatorvosi és Szociális ügyek MInisztériuma).

A Kormány kezdeményezte a Társadalmi Vállalkozásról szóló törvény létrehozását (A szo-
ciális vállalkozásokról és a szociális vállalkozások foglalkoztatásáról szóló törvényt8 a kormány 
2013 áprilisában fogadta el, de a Parlament soha nem ratifikálta). Azóta a minisztérium kétszer 
próbált új törvényt kidolgozni, és a legutóbbi tervezet 2018-ban került nyilvános vitára9. A 2019 
elején folytatott megbeszélést követően a szociális vállalkozói törvénytervezet (és munkaerő-
piaci integráció a szociális vállalkozásokon belül) jóváhagyásra a minisztériumokhoz és illeté-
kes intézményekhez került jóváhagyásra. Ha a Kormány elfogadja a törvénytervezetet, akkor 
azt a szerb parlament tavaszi rendszeres ülésének napirendjére lehetne tenni.

Az említett minisztériumok mellett a miniszterelnöki kabinet is érdeklődik a téma iránt. 
A kabinet kérésére a Német Nemzetközi Együttműködési Szervezet (GIZ) két szociális vállalko-
zói szakértőt bízott meg, akik véleményüket, javaslataikat és észrevételeiket adták a meglévő 
törvénytervezethez. A miniszterelnök kabinetén belül 2018 óta aktív a Csoport a Társadalmi 
Befogadásért és a Szegénység Csökkentéséért (SIPRU) is, amely a társadalmi vállalkozások 
fejlesztésének fő támogatója. A SIPRU egy képviselője a GECES10 munkacsoport tagja a SBI 
(társadalmi vállalkozás kezdeményezés)-n belül. A SIPRU rendszeres információkat gyűjtött a 
társadalmi vállalkozásokról, közvetített a civil szervezetek és a kormány között, tájékoztatást és 
ismereteket nyújtott a szociális vállalkozói tevékenységről EU szakértők segítségével. A SIPRU 
munkatárrsai támogatták Szerbia részvételét az OECD „A szociális vállalkozás erősítése és a szo-

6  EMES – Az Európai Kutatási Hálózat egy akadémiai kutatóközpontok és kutatók hálózata, amelyet 1996-ban 
hoztak létre a társadalmi vállalkozás elméleti és empirikus kutatására összpontosítva, www.emes.net
7  http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en
8  A szociális vállalkozásról és a szociális vállalkozásokban történő foglalkoztatásról szóló törvénytervezet, 2013, 
http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1688-13.pdf
9  https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/ostalo/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-socijalnom-preduzetnistvu
10  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=2753
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ciális vállalkozások fejlesztése” programjában (Spear-jelentés, 2012). A SIPRU több alkalommal 
is része volt a szociális vállalkozási törvények kidolgozására kialakított munkacsoportoknak. 

Számos önkormányzatot érdekel a társadalmi vállalkozások témája, és néhány aktívan tá-
mogat bizonyos szociális vállalkozásokat (helyet / létesítményt / földet biztosít számukra11), vagy 
működési költségeiket finanszírozza, szolgáltatásaikat/termékeiket vásárolja). A helyi önkor-
mányzatok általában civil szervezetek által szervezett tájékoztatókon/ képzéseken / szemináriu-
mokon szereztek ismereteket a szociális vállalkozásról. A szociális vállalkozások és a helyi önkor-
mányzatok közötti együttműködés példája lehet a “Radan Rose” projekt. A szociális vállalkozást 
nonprofit korlátolt felelősségű társaságként hozta létre 60% tulajdonrésszel a Ruza Lebanei Nők 
Egyesülete és 40% tulajdonrésszel Lebane önkormányzata. A cég az önkormányzati-civil együtt-
működés példája a régióban. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a fajta szervezeti forma ritkaság 
a régióban (Olaszország kivételével, ahol a helyi és regionális önkormányzatok sokszor vesznek 
részt helyi szociális vállalkozások alapításában), mivel a szociális vállalkozás elsősorban magán-, 
egyesületi kezdeményezés, amelyben a hatóságok/állami szféra nem vesz részt közvetlenül. Ez 
a fajta szervezeti forma azonban lehetetlenné tette a “Radan Rose” számára, hogy pályázzon a 
Szerbiai Fejlesztési Ügynökség által kezelt állami alapjaihoz, programjaihoz és hitellehetőségei-
hez, mivel részben a helyi önkormányzat tulajdonában áll. A szociális vállalkozások támogatása 
érdekében Belgrád városa továbblépett és létrehozott egy Központot a Társadalmi Vállalkozáso-
kért, mint egy városi szociális jóléti intézményt, a kiszolgáltatott társadalmi csoportok képzéséért 
és foglalkoztatásáért. Annak ellenére, hogy céljait ambiciózusan fogalmazták meg, a Központ 
ezidáig nem váltotta be a reményeket és a várt hozzájárulását a szociális vállalkozásfejlesztéshez 
és konkrét szociális vállalkozások létrejöttéhze még nem tette meg.

Társadalmi vállalkozások jogi feltételrendszere

A helyi önkormányzatoknak a szociális vállalkozásokkal való együttműködésre a szociális 
szolgáltatások területén van lehetősége. Nevezetesen, a 2011-ben elfogadott szociális védelmi 
törvény szerint12 számos civil szervezet de facto szociális vállalkozásnak számít, mivel szolgál-
tatásnyújtásra van engedélye és különböző társadalmi csoportok számára nyújtott szociális 
védelmi szolgáltatásra akkreditálták. Ezeknek a szolgáltatásoknak a nagy részét az önkor-
mányzatok finanszírozzák (közbeszerzésen keresztül), de a pénzhiány és a rendelkezésre álló 
szolgáltatások hiányosságai problémákat okoznak. Meg kell jegyeznünk azt is, hogy európai 
szinten a szociális vállalkozások egyik legfontosabb működési területét a szociális szolgáltatá-
sok nyújtása jelenti. Egy Olaszországban végzett kutatás szerint a szociális vállalkozások által 
nyújtott szolgáltatások jobb minőségűek és költséghatékonyabbak, mint az állami intézmé-
nyek által nyújtott szolgáltatások. 

Habár a szociális vállalkozásokat érintő szabályozásra tett korábbi kísérletek sikertelenek 
voltak, vannak más törvények is, amelyek a szociális vállalkozásokra vonatkoznak. Először is, 
a fogyatékossággal élő személyek szakmai rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról szóló tör-
vény13 amely a 45. cikkben törekedett a szociális vállalkozás definiálására.

Míg a társadalmi vállalkozások definiálására tett kísérlet sikertelen volt és a szabályozásban 
nem jelent meg, addig mondhatjuk, hogy a fogyatékossággal élő emberek szakmai rehabilitáció-
jára és foglalkoztatására létrejövő vállalatok egyféle modellként szolgálhatnak a fogyatékosság-
gal élők részére létrehozott szociális vállalkozások tekintetében. (Munkaintegrációs Szociális Vál-

11  Cvejić, S. (2018:45), Social enterprises and their ecosystems in Europe, Country Fiche: Serbia, European Union
12  “Sl. glasnik RS”, no. 24/2011
13  “Sl. glasnik RS”, no. 36/2009 i 32/2013
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lalkozások - WISE). Léteznek támoga-
tások is a tazoknak a vállalatoknak a 
számára, amelyek a törvényben meg-
határozott módon fogyatékossággal 
élő személyeket foglalkoztatnak. A tá-
mogatás az ezekben a vállalkozások-
ban foglalkoztatott fogyatékossággal 
élő személyek fizetésére vonatkozik 
(minden fogyatékossággal élő személy 
számára az állam a bruttó átlagfizetés 
70% -át vállalja át.) Annak érdekében, 
hogy a vállalatok a rendelkezzenek a 
törvényben definiált státusszal a mun-
kavállalóinak legalább 50%-ának fo-
gyatékossággal élőnek kell lennie. Sok 
vállalat alakult át a régi szocialista „tár-
sadalmi vállalkozás” modellből (egyfaj-
ta támogatott munkahely), állami tulaj-
donon át, ami most tovább alakl ma-
gán - és egyéb tulajdonosi formákká. 

Ez a folyamat még most is tart. Sikeres példák is vannak ezekre a magántulajdonban lévő vállal-
kozásokra, amelyek fogyatékkal élőket foglalkoztatnak14 , de még mindig jelentős számú állami 
tulajdonban van, és próbál átalakulni15 A támogatások egyaránt rendelkezésre állnak azon ma-
gán és az állami tulajdonban lévő vállalkozások számára, akik e törvénynek megfelelően fogya-
tékossággal élő személyeket foglalkoztatnak. A munkabérek és / vagy járulékfizetések és adók 
támogatása mellett a foglalkoztatásért felelős minisztériumnak olyan forrásokkal kell rendelkez-
nie, amelyek támogatják a fogyatékkal élők foglalkoztatására irányuló vállalatok üzleti tevékeny-
ségének javítását (ezeket a forrásokat főként munkagépek vásárlása fordítják)16. Az ilyen típusú 
társaság és a jogszabályi előírásoknak, valamint a gyakorlati meghatározásoknak és a munkának 
a klasszikus szociális vállalkozások közé tartozik, de csak azok, amelyek nem túlnyomórészt álla-
mi tulajdonúak, ami az EMES egyik alapvető kritériuma. A fogyatékossággal élő személyek szak-
mai rehabilitációjáról szóló törvény azt is előírja, hogy azok a vállalatok, amelyek nem alkalmaz-
nak fogyatékossággal élő személyeket, külön adókat fizessenek a Szerb Köztársaság költségveté-
sébe. A törvény azt is lehetővé teszi, hogy a cégek számára elengedjék ezt az adót, ha rendelkez-
nek fogyatékossággal élő személyeket alkalmazó partnerekkel kötött kereskedelmi szerződések-
kel a törvényben meghatározott éves szankciók összegében.

A Gazdasági Minisztérium 2015-ben új törvényt fogadott el a szövetkezetekről, amelyben a 
szövetkezet egyéb típusai között a szociális szövetkezeteket is felsorolják. (11. cikk).

A szövetkezetek a társadalmi (szolidaritás) gazdaság és a társadalmi vállalkozás történelmi 
formái közé tartoznak. Az Európai Unió számos országában ez a forma a domináns jogi forma, 

14  A szakmai rehabilitációt és a fogyatékossággal élőket foglalkoztató vállalkozások szövetsége 52 taggal 
rendelkezik, http://www.uips.rs/
15  Vélemények szerint ezek a vállalkozások nem képviselik a szociális vállalkozások sikeres modelljét, lásd 
Rakin, D. (2017: 3), Podsticajne politike za snažniji sektor socijalnog preduzetništva, Istraživački fórum Evropski 
pokret u Srbiji
16  https://www.minrzs.gov.rs/sr/dokumenti/predlozi-i-nacrti/sektor-za-zastitu-osoba-sa-invaliditetom/
profesionalna-rehabilitacija

45. cikk

A szociális vállalkozás e törvény alkalmazásában olyan 
vállalkozás, amelyet a fogyatékossággal élő személyek 
szükségleteinek kielégítésére hoztak létre, és amely az 
alkalmazottak számától függetlenül legalább egy fo-
gyatékossággal élő személyt foglalkoztat.

A szociális vállalkozás a társaságokra vonatkozó elő-
írásokkal összhangban működik.

A társadalmi szervezet e törvény alkalmazásában egy 
olyan szervezet másik formája, amelyet a fogyatékos-
sággal élő személyek szükségleteinek kielégítésére irá-
nyuló tevékenységek létrehozására hoztak létre, és lega-
lább egy fogyatékossággal élő személyt foglalkoztatnak.

A szociális vállalkozás és a szervezet köteles a tevé-
kenységekből származó bevételek egy részét befektetni 
a munkakörülmények, a munkaképesség, a társadalmi 
integráció, az életszínvonal javításához és a fogyaték-
kal élők igényeinek kielégítéséhez.
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amelyben a szociális vállalkozások 
(szociális szövetkezetek / szövetkeze-
tek) megjelennek. A szociális vállalko-
zások (Cvejić, 2008 és SORS, 2014) 
Szerbiában történő feltérképezésekor 
a szövetkezetek többnyire a szociális 
vállalkozások legnagyobb számát ké-
pezték; 2008-ban 898 társadalmi vál-
lalkozás volt (Cvejić, 2008: 32), míg 
2014-ben 785 szövetkezetet azonosí-
tottak szociális vállalkozásnak (SORS, 
2014: 29). A szerb szövetkezetek szö-
vetsége szerint 2017-ben 2600 külön-
böző szövetkezet létezett amelyek 
több mint egyharmadát társadalmi 
vállalkozási formába lehet besorolni. A 
szövetkezetek definíció szerint szabad 
társuláson és méltányos döntéshoza-
talon alapulnak, és a telepítés oka 
gyakran közös vállalkozás, így ez a ma-
gas százalékos arány nem meglepő. A gyakorlatban a szövetkezetek létrehozásának és működte-
tésének néhány elvét csak formálisan tartják be, és ezen vállalkozások profitszerzésre vagy rész-
leges, leszűkített érdeklődési körre összpontosítanak (például ifjúsági és hallgatói szövetkezetek), 
vagy nincs szélesebb társadalmi jelentőségük (például a lakásszövetkezetek) (SORS, 2014: 19).

Az első mezőgazdasági szociális szövetkezet, alapító Egyesület Kamenica 
Fejlesztéséért 

A Kamenica Fejlesztéséért Egyesület alapvetően egy civil kezdeményezés, amelyet 2008 elején 
13 lelkes, különböző szakmai háttérrel és munkatapasztalattal rendelkező magánszemély alapí-
tott, hogy Dél-Szerbia szegény közösségeit támogassák. 

Az egyesületen belül 2015 óta működik egy társadalmi vállalkozás - Kamenicki Vis egy 100 fé-
rőhelyes regionális ifjúsági tábor Nis melletti oktatási és szabadidős lehetőségekkel. Az elért 
eredményeknek köszönhetően az Egyesületet köztisztelet övezi. 

Az első mezőgazdasági szociális szövetkezet 2018 március elején alakult Kamenicában, Nis 
közelében, a GIZ projekt “Ifjúsági Foglalkoztatási Támogatás” támogatásával. A szövetkezetnek 
van egy modern gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzeme, azt kiszolgáló irodaterülettel, képzett 
menedzsmenttel és 40 fiatalból álló alvállalkozói hálózattal. A szövetkezet különféle termesztett 
és vadon növő gyümölcs és fűszernövény szárításával, saláták csomagolásával és gyümölcslevek 
és lekvárok gyártásával foglalkozik a HACCP szabvány szerint.  

A szövetkezetet az új „Szövetkezetekről szóló törvény” 11 paragrafusának megfelelően hozták 
létre: vidéki gazdaságban kíván társadalmi értékeket létrehozni egy új gazdasági terméklánc lét-
rehozásával. és a társadalmi értékeket támogatja a vidéki gazdaságban egy új értéklánc létreho-
zásával, amelyben a vidéki ifjúság, a társadalmilag felelős partnerek támogatásával, az ellenőrzött 
feldolgozás, promóció és piacra helyezés rendszerén keresztül, nagyobb gazdasági hasznot érnek 
el, mint a saját mezőgazdasági munkájukkal.

A társadalmi szövetkezetek különféle tevékenységeket vé-
geznek a társadalmi, gazdasági és munkaerő-piaci beillesz-
kedés elérése, valamint a kiszolgáltatott társadalmi csopor-
tok tagjai egyéb kapcsolódó igényeinek kielégítése vagy a 
helyi közösség általános érdekeinek kielégítése érdekében.

A szociális szövetkezet társadalmi céljait szövetkezeti 
szabályok határozzák meg jobban.

A társadalmi szövetkezetek kötelesek a megvalósult 
nyereség legalább felét, vagyis a kiadások feletti jöve-
delemtöbbletet, amelyet tevékenységük során realizál-
nak, kitűzni a kitűzött társadalmi célok javításához és 
megvalósításához.

A törvény értelmében a kiszolgáltatott társadalmi cso-
portokhoz tartozó személyek a szociális védelem terü-
letét szabályozó és az állampolgárok szociális biztonsá-
gát biztosító törvénynek, valamint a megkülönböztetés 
tilalmát szabályozó törvénynek megfelelően társadalmi 
szükségletben lévő társadalmi csoportokhoz tartoznak.
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Számos uniós országban léteznek adókedvezmények és / vagy egyéb módok, amelyek révén 
az állam ösztönzi és támogatja a szociális vállalkozásokat. Szerbiában nem léteznek ilyen jogi 
megoldások és speciális programok a szociális vállalkozások számára (kivéve a fogyatékkal élők 
foglalkoztatására és a szakmai rehabilitációra szánt vállalkozásokat), de lehetséges támogatá-
sokról tárgyalások folynak17. A 2012-ben elfogadott Közbeszerzésről szóló törvény18, lehetőséget 

17  A Szerbiában működő európai mozgalom a társadalmi közbeszerzést támogatja, http://www.emins.org/
socijalne-javne-nabavke-gde-javne-vlasti-srecu-drustveni-aspekt-odrzivog-razvoja/
18  “Sl. glasnik RS”, No. 124/2012, 14/2015 i 68/2015, https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_javnim_nabavkama.html

Kamenica

Kamenicki Vis
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nyújt a szociális vállalkozások preferenciális státuszára a közbeszerzéseken. E törvény 76. cik-
kében egyértelműen meg van határozva, hogy a közintézmények / szervezetek a közbeszerzé-
sekben további, a társadalmi és ökológiai célokra vonatkozó kritériumokat is megjeleníthetnek.

Szerbia azon kevés országok egyike az Európai Unióban, amely nem rendelkezik a mik-
rofinanszírozást szabályozó törvényekkel. Bár a mikrofinanszírozási törvényt nem tekintik a 
szociális vállalkozások támogatásának legjobb keretrendszerének, mégis ösztönözheti a szoci-
ális vállalkozások fejlődését, különösen a kezdeti szakaszban, hanem azok számára is, akiknek 
kevesebb támogatásra van szükségük az alapanyagok, az alapvető eszközök stb.

5.2.3. Pénzügyi ösztönzők és támogatási mechanizmusok elemzése

Néhány évvel ezelőtt elentek meg a szociális vállalkozások számára nyitott (vagy létreho-
zott) első pénzügyi programok. A szociális vállalkozások létrehozásának és megteremtésének 
támogatása különféle alapítványok és programok különböző programjain keresztül létezett 
(soha nem volt kizárólag a szociális vállalkozások fejlesztésére irányuló program, de a szétvá-
lasztási támogatás a civil társadalom keretein belül található) ). A pénzügyi intézmények által 
nyújtott pénzügyi támogatás hiányát néhány évre hangsúlyozták, mint valószínűleg a társadal-
mi vállalkozás további fejlődésének legnagyobb akadályát.

A Smart Collective által 2017-ben elvégzett felmérés szerint (minta: 40 szociális vállalkozás) 
a szociális vállalkozások működésének legfontosabb problémája és kihívása a pénzügyi for-
rások hiánya, amit a szociális vállalkozások 87,5% -a jelzett, ezt követi az emberi erőforrások 
hiánya (60% jelezte) és a berendezések hiánya (45%). A válaszadók 28% jelezte problémának az 
időhiányt, a tudás és a készségek hiányát 23%-uk, míg 17%-uk a helyhiányt. A szociális vállalko-
zások között ritka a túlzott eladósodás, és a válaszadók mindössze 5% -a jelezte ezt problémá-
nak a szervezet munkájában, ami azzal magyarázható, hogy 2017-ben nem létezett hitelkonst-
rukció civil szervezetek és szociális vállalkozások számára Szerbiában (Stanković, 2017: 18).

Ugyanezen a felmérés szerint a szociális vállalkozások azt jelezték, hogy „2016-ban 65% 
-uk használt fel állami támogatást, 55%-uk használt külföldi adományt vagy alapítványi pénzt, 
52,5%-uk belföldi adományt vagy alapítványi támogatást, 37,5%-uk vállalati adományt. A tár-
sadalmi vállalkozások 25%-ának keletkezett jövedelme tagdíjakból, 85%-uk termékek és szol-
gáltatások értékesítésből, míg 15%-uknak szociális szolgáltatás nyújtásából, 7,5% jelölt meg 
kölcsönzésből származó bevételt, míg 7.5%-uk egyéb forrást. (Stankovic, 2017: 17).

A XXI. Század második évtizedében számos pénzügyi program jelent meg a szociális vállal-
kozások számára Szerbiában.
1) Társadalmi vállalkozási támogatási alap a Group 484 és az UniCredit Alapítványon ke-

resztül az UniCredit Bank támogatásával 2011/12-ben jött létre. Ez a program nyitott volt 
bármely jogi formában bejegyzett szociális vállalkozás számára, ahol a szociális vállalkozá-
sok a Group 484-től 2 500–10 000 EUR támogatásban részesültek, és az UniCredit Banktól 
azonos összegű kölcsönt vehettek fel (tehát 5 000 és 20 000 EUR a teljes támogatás jutott 
egy szociális vállalkozásra, míg a program teljes költségvetése 100 000 EUR volt). Az ilyen 
vegyes pénzügyi programnak (a támogatások és a kölcsönök támogatása révén) ösztö-
nöznie kellett a szociális vállalkozásokat, a piaci körülmények között folytatott küzdelmet 
és a küzdelemhez szükséges kapacitásokat. Másrészről a programnak is érzékenyítenie 
kell a bankot arra, hogy a szociális célokkal rendelkező vállalatokhoz igazítsa a hitellehető-
ségeit. A programnak forgó rendszerben kellett volna működnie, azaz kölcsön-pénzeszkö-
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zöket vissza kellett volna utalni a pénzintézetnek, hogy ugyanarra a célra felhasználhassák, 
de sajnos ez nem történt meg. Az eredmények azonban meghaladták az elvárásokat a 9 
szociális vállalkozás tekintetében, 8 gond nélkül fizette vissza a kölcsönöket, míg egy cég-
nek problémája volt a kölcsön visszafizetésével.

2) Noha az UniCredit Bank nem folytatta a szociális vállalkozások hitelnyújtási programját, 
továbbra is fontos adományozója és támogatója maradt a szociális vállalkozásnak Szerbiá-
ban. 2012 végén az UniCredit Bank elindította az „Ötletek a jobb holnapra” programot, az 
UniCredit Alapítvány és az Ana és a Vlade Divac Alapítványokkal közösen. A program nyitva 
áll” szociális vállalkozások, kis szövetkezetek, marginalizált és társadalmilag kiszolgáltatott 
csoportokat és magánszemélyeket foglalkoztató vállalatok, valamint családok és magán-
személyek számára, akik saját vállalkozást szeretnének kezdeni vagy bővíteni.” és “egy 
szakértői bizottság választja ki a legjobb ötleteket, melyeket támogatásban részesítenek 
(összesen 56.000 EUR) . Az “Ötletek egy jobb holnapért” második kiírása 2014/15 folyamán 
valósult meg, ezúttal a Smart Collective-vel partnerségben, 45.000 EUR keretösszeggel, míg 
a harmadik ciklust 2017/18 folyamán realizálták, 40.000 EUR keretösszeggel.

3) Továbbá az Erste Bank is támogatja a szociális vállalkozások fejlesztését Szerbiában. Az 
Erste Bank az első megtakarítási bankként (Sparkasse) indult Ausztriában, 200 évvel ez-
előtt szociális vállalkozásként alakult. Az Erste Alapítvány 2003-ban jött létre, és közvetlen 
célként tűzte ki, hogy a társadalmi befogadás és a társadalmi vállalkozások ösztönzéséért 
és előmozdításáért dolgozzon. 2010-ben az Erste Alapítvány által szervezett szociális üz-
leti turné során Muhamed Junus, a 2006-os Nobel-békedíj nyertese Belgrádba látogatott 
és számos előadást és workshopot tartott a Gramen Lab munkatársaival. Ez az esemény 
egy kétnapos promóció volt a társadalmi vállalkozások előmozdítása érdekében, amelyen 
számos fontos politikai szereplő (a miniszterelnök, a Parlament elnöke), a gazdaság és a 
civil társadalom szereplői vettek részt. Az ERSTE Alapítvány egy “Jó Bee” kezdeményezést 
is kifejlesztett a “jó” vállalkozások, üzleti tevékenységek támogatására, a délkelet-európai 
régió szociális vállalkozásai számára nyitott vállalkozásfejlesztési támogatási proramot. 
2017-ben az Erste Bank elindította a „Step by Step” programot, amelyben a kezdőknek 
nyújtott banki szolgáltatások személyre szabottak voltak. A program magában foglalja a 
célcsoportok számára célzott hitelek nyújtását a vállalkozások elindítása és fejlesztése, a 
foglalkoztathatóság növelése és a helyi közösség fejlődésének elősegítése érdekében. A hi-
telek mellett a pénzügyi oktatás és a mentorálás segíti az ügyfeleket abban, hogy minőségi 
üzleti döntéseket hozzanak. A program magában foglalja a célcsoportok számára célzott 
hitelek nyújtását a vállalkozások elindítása és fejlesztése, a foglalkoztathatóság növelése és 
a helyi közösség fejlődésének elősegítése érdekében. A hitelek mellett a pénzügyi oktatás 
és a mentorálás segíti az ügyfeleket abban, hogy minőségi üzleti döntéseket hozzanak.

4) A „Jövőbeli ültetvény” programot 2015-ben indították el a szociális vállalkozói szféra fejlő-
désének támogatására Szerbiában, amelynek keretében a szociális vállalkozást életképes 
megoldásként ismerik el a szegénység csökkentése érdekében, elsősorban a nehezen fog-
lalkoztatható emberek munkahelyteremtésén és a szükséget szenvedő népesség támo-
gatásán keresztül. A támogatás terület, a mezőgazdaság, a programot megalkotó Delta 
Holding Stratégia alapján lett kiválasztva ki. A programot a Trag Alapítvány támogatásával 
valósítják meg, és 2018-ban jelent meg a harmadik nyilvános felhívás. Az első két forduló-
ban 24 millió dinárt osztottak ki 12 szociális vállalkozásnak.

5) A társadalmi hatások díja olyan fiatal innovátorok és szocális vállalkozók számára meg-
hirdetett program, akik a társadalmi változás ötletének a kidolgozását éppen csak, hogy 
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elkezdték, illetve a megvalósítás elején tartanak. A programot 2009-ben hozták létre, együtt-
működve a Bécsi Impact HUB-vel, az Erste Alapítvánnyal és a Bécsi Egyetemmel, és Európá-
ban több mint 20 országban, 2018-tól és Afrika (Uganda) országaiban valósítják meg. Szer-
biában a program 2015-től kezdődően a Razlivaliste egyesülettel közösen valósul meg. A 
program a legfeljebb 30 éves korosztály számára elérhető, kompetitív és a nyertes pénzügyi 
támogatást kap (három csapat, csapatonként 1500 eurós támogatásban részesül) és men-
tor támogatja őket az üzleti tervük fejlesztésében a a szociális vállalkozás megindításában.

6) A Német Nemzetközi Együttműködési Szervezet (GIZ) az Smart Collective-vel együttműköd-
ve támogatta az Ifjúsági Foglalkoztatásfejlesztési Projektet. Ezen belül húsz szociális 
vállalkozást támogattak 2018-ban különböző területeken folytatott konzultációs támoga-
tás révén. Emellett 9 szociális vállalkozás részesült támogatásban berendezések, nyers-
anyagok vagy csomagolás formájában, összesen 55 000 euró értékben.

7) A Heinrich Böll Alapítvány az egyik leginkább elkötelezett alapítvány a szociális vállal-
kozás területén Szerbiában és a régióban. Az Alapítvány az Európai Mozgalom Szerbia 
(Hálózatépítés a Társadalmi Vállalkozások Megerősítéséért), valamint az Smart Collective 
számos projektjét finanszírozta (mentorálási támogatási program a szociális vállalkozások 
számára) 2017-ben, valamint finanszírozott egy tanulmányt és a szociális vállalkozások lét-
rehozására vonatkozó kézikönyvet. (Társadalmi, hasznos, fenntartható, 2016).

8) A fogyatékossággal élő személyek szakmai rehabilitációjáról és foglalkoztatásáról szó-
ló törvénynek megfelelően bejegyzett vállalkozások (akár magán-, akár állami tulaj-
donban lévő) rendelkeznek az ezekhez a vállalkozásokhoz rendelt állami forrásokhoz. Ezek 
az alapok jelentősek, és feltételezhető, hogy azok a vállalatok által kiszabott büntetésekből 
származnak, amelyek nem alkalmaztak fogyatékkal élőket19.

9) A helyi szervezetek, ügynökségek, főként olyan civil szervezetek, amelyek szociális szol-
gáltatásokat nyújtanak a helyi közösségek sérülékeny emberei számára, hozzáférhetnek 
helyi finanszírozási forrásokhoz, úgy mint a helyi önkormányzatok szolgáltatás-ellátásra 
történő felhívásai nyilvántartott, engedéllyel rendelekző szolgáltatók számára. Sajnos van-
nak olyan esetek, amikor az önkormányzati költségvetésben nincs elegendő pénz a szociá-
lis szolgáltatások finanszírozására.

10) Különböző minisztériumok, köztük a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Állatorvosi és Szociális 
Minisztérium, az Ifjúsági és Sportminisztérium is írnak ki nyilvános pályázati felhíváso-
kat. Ezen alapok kedvezményezettjei között a szociális vállalkozásokat is megtaláljuk.

11) Az Európai Unió számos pályázati felhívást hirdetett meg, amelyek magukba foglalták a 
szociális vállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatását is. Ezen kívül vannak 
még egyedi projektek amelyket más donorok, adományozók, alapítványok támogatnak, 
amelyek fő célja nem a szociális vállalkozói tevékenységek erősítése, de a verseny és az 
adományozók céljai elég szélesen definiáltak ahhoz, hogy ezeket ilyen célokra is felhasz-
nálhassák. Például a Lebane-i Radan Rose-t az Európai Progress Projekt20 támogatta, a 
Szabadkai Zajedno Szövetség adományt kapott az ADRA - a keresztény adventista egyház 
humanitárius szervezetétől, vagy az Új Perspektíva a Jato Alapítványtól21 stb.

19  A vállalkozásokban a munkanélküliek PwD-jére kiszabott büntetések alapján az állami költségvetésbe 
befizetett összegek nem állnak rendelkezésre, valamint a vállalkozásoknak a szakmai rehabilitációhoz nyújtott 
támogatások szintje.
20  Az európai haladást az UNOPS hajtja végre, és az Európai Unió, a svájci kormány és Szerbia kormánya finanszírozza.
21  http://jatomogu.org/index.php?r=site/page&id=1
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Ezen egyedi projektek mellett meg kell említeni a szociális vállalkozások által összegyűjtött 
és támogatott projekteket is, amelyek többségét a Szolidaritásfejlesztési Koalíció (KoRSE)22 
köré gyűjtött szervezetek valósították meg. A koalíció összehozza a társadalmi vállalkozások 
és szolidaritás területén tevékenykedő civil társadalmi szervezeteket Szerbiában, azzal a céllal, 
hogy közös kutatási, stratégiai, oktatási, gyakorlati és ösztönző, promóciós és egyéb tevékeny-
ségekkel együttműködjenek ezen a területen. A koalíció tagjai: Trag Alapítvány, Smart Collec-
tive, Fejlesztési és Együttműködési Kezdeményezés és Szerbiai Európai Mozgalom. 

Mindezek alapján azt gondolhatnánk, hogy léteznek alapok, eszközök és támogatási me-
chanizmusok a szociális vállalkozások számára. Ez azonban csak egy kis része annak, amivel az 
EU tagállamok rendelkeznek a szociális vállalkozások támogatására. Még mindig elmondható, 
hogy a támogatási programok, valamint a szerbiai erőforrások terjedelme és mérete nő, külö-
nösen az elmúlt három évben, de még mindig nem felel meg a szociális vállalkozások minden 
formájának szükségleteinek.

5.2.4. Az ágazat jelenlegi helyzetének elemzése

A társadalmi vállalkozások növekedésének globális trendje vitathatatlan. Ennek a rendek 
okait az alábbiakban találhatjuk (Kovačić, 2013: 20 alapján):

 f A gazdasági válságban - A vállalat különböző, jobb üzletviteli módokat keres: olyat, ami a 
bolygó és az emberek javát szolgálja;

 f A szociális vállalkozások gazdasági sikere, amely a recesszió ellenére tovább nőtt és fej-
lődött, vagy nagyobb ellenálló képességet mutatott a válságra

 f A civil társadalmi szervezetek növekvő célja, hogy arra, hogy fenntarthatóbban működje-
nek és ezáltal valamilyen kereskedelmi tevékenységben való részvétel

 f Egyre nagyobb fogyasztói tudatosság és érdeklődés az iránt, hogy a vásárlási dontések 
hogyan hatnak másokra. Az emberek egyre inkább tudni akarják azt, hogy honnan szár-
maznak a megvásárolt termékek, hogy vajon negatív hatással voltak-e a társadalomra 
vagy a környezetre, amíg hozzájuk elértek, illetve, hogy milyen munkafeltételek között 
dolgoztak azok, akik az áru termelésében részt vettek

 f Egyre többen szeretnék tudni, hogy hogyan használhatják fel vásárlóerejüket ahhoz, 
hogy hozzájáruljanak ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen;

 f Az üzleti szektor új utakat keres a társadalmi változásokhoz - Sok vállalat számára már 
nem elegendő az önkéntesség és a jótékonysági tevékenységek.

A Perspektívák a szociális vállalkozások fejlődési szakaszai Szerbiában (Shrestha, 2013: 13-14) c 
tanulmányban a a szerző a következő tényezőket és elemeket sorolja fel, amelyek elemzése meg-
határozhatja a társadalmi vállalkozói ökoszisztéma általános helyzetét általában és Szerbiában is.

Ezek a tényezők a következők:
• A szociális vállalkozások szereplői elsősorban a szociális vállalkozások, a szociális és 

egyéb szövetkezetek és a szociális vállalkozók, valamint a civil társadalmi szervezetek, a 
kormányok és az állami intézmények, a vállalati szektor, a pénzügyi intézmények.

22  A szociális vállalkozás fejlesztésének koalícióját 2010-ben hozták létre azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a 
társadalmi vállalkozás fejlesztésének elősegítő környezetéhez. A koalíciót a BCIF alapítvány (ma Trag Alapítvány 
néven ismert), a 484. csoport, a fejlesztési és együttműködési kezdeményezés, az európai mozgalom Szerbiában 
és a Smart Kolektiv hozta létre. A koalíciót 2018-ban nevezték át.
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• Jogszabályi keretek (az állami szervek törvényei és egyéb jogszabályai, amelyek szabá-
lyozzák a szociális vállalkozások jogi formáit, pénzügyi és egyéb támogatásokat, adóked-
vezményeket, preferenciális pozíciókat a közbeszerzésben stb.).

• Pénzügyi mechanizmusok, eszközök, ösztönzők megléte a szociális vállalkozói szellem 
fejlesztésére (nem visszatérő támogatások, hitelek, pénzügyi befektetések, befektetési 
beruházások stb.).

• Különböző szereplők közötti hálózatépítés / partnerség különböző alapokon és külön-
böző szinteken (homogén, heterogén, horizontális, vertikális, ad hoc, hosszú távú, cél, 
érték stb.).

• A szociális vállalkozások kapacitása (menedzsment, innovatív munka, üzleti készsé-
gek és egyéb ismeretek és készségek).

• A polgárok körében a társadalmi vállalkozói szellem fejlesztése (a nyilvánosság szá-
mára ismert szociális vállalkozások legjobb példái, a polgárok tájékozottak a szociális vál-
lalkozásról, a polgárok termékeket és szolgáltatásokat vásárolnak a társadalmért érzett 
felelősségérzetük miatt).

Ezek a tényezők átfedik egymást, befolyásolják egymást, korrelálnak egymással és gyakran 
függenek egymástól. Például annak érdekében, hogy a kedvező jogi keret hatással legyen a 
szociális vállalkozások fejlődésére, már jelentős számú szociális vállalkozásnak kell használnia 
ezt a keretrendszert. Már elemeztük a jogalkotási és intézményi kereteket, valamint a pénzügyi 
ösztönzőket és mechanizmusokat. A többi elem és tényező elemzését itt fogjuk kidolgozni.

Szereplők

A szereplők definíció szerint a társadalmi cselekvés aktorai (a legfontosabb) , mivel ők azok, 
amelyek a cselekvést végrehajták, ők azok aki mindenféle társadalmi tevékenység fő tényezői, 
különösen a vállalkozói tevékenységre. A szociális vállalkozások fejlesztése érdekében a szo-
ciális vállalkozások és a szociális vállalkozók kulcsfontosságú szereplők. Ezért nem meglepő, 
hogy a szociális vállalkozást olyan folyamatként határozták meg, amelyen keresztül a szociális 
vállalkozók szociális vállalkozásokat hoznak létre (Borzaga, 2004). A szociális vállalkozók a vál-
lalkozói ötlet kezdeményezői, ők testesítik meg az innovációt, ők azok, akik a munkát tervezik 
és megszervezik, ezért ugyanolyan szerepet játszanak, mint a hagyományos vállalatok vállalko-
zói, ők a vállalkozások fő hajtóereje és társadalmi motiválóciója. Nem törekszenek a nyereség 
és a személyes haszon és vagyon maximalizálására, ami nem jelenti azt, hogy aszketikusak, 
akik teljesen lemondtak a modern élet kényelméről. Ezért elkötelezettségüket, ötletüket és 
energiájukat megfelelően érteni és értékelni kell, hogy a szociális vállalkozók (gazdasági és 
pénzügyi) elégedettek legyenek munkájukban. A szociális vállalkozók ezért átveszik és kihasz-
nálják azokat a lehetőségeket, amelyeket mások nem ismernek fel, korszerűsítik a meglévő 
struktúrákat és rendszereket, új megközelítéseket és fejlett, fenntartható megoldásokat ter-
veznek és valósítanak meg a társadalmi értékek létrehozásához.

Szerbiában minden szereplő: társadalmi vállalkozások, civil társadalmi szervezetek, állami 
intézmények, helyi önkormányzatok, vállalatok és üzleti szövetségek, a tudományos közösség, 
a média a szociális vállalkozást (bizonyos mértékig) ismeri, és aktívan áll hozzá, vagy legalábbis 
véleménye van és bizonyos mértékig támogatja a szociális vállalkozásokat.

Egyre több szociális vállalkozás létezik, a szociális vállalkozók ismerik egymást, és azok 
a vállalatok, amelyekben munkálkodnak, saját magukat szociális vállalkozásokat hívják (tehát 
van egyfajta öntudatosság és összetartozás érzése a szektorban). Ezek a vállalatok különböző 
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területeken munkálkodhatnak: ökológia, mezőgazdaság, élelmiszertermelés, ökológiai terme-
lés, szociális szolgáltatások, kiskereskedelmi tevékenységek, kreatív és művészeti tevékenysé-
gek, oktatás, munkaerőközvetítés, kereskedelem, ajándéktárgyak, kézműves termékek gyártá-
sa, turizmus, vendéglátás. A szociális vállalkozások leginkább nagyobb városokban találhatók, 
de számos fejletlen és vidéki területen is megtalálhatóak. Bár az ilyen vállalkozások száma 
szerint Szerbiát nem lehet a legfejlettebb országok közé sorolni, a szociális vállalkozások szá-
ma jelentős, különösen figyelembe véve a 2006/2007-ben feltárt potenciált23. A következő, 
2012-ben elvégzett felmérés ugyanazon módszertan szerint az állampolgárok és alapítványok 
társulásainak számának növekedését, valamint az alkalmazottak számának növekedését mu-
tatja. Új felmérés nélkül nehéz azt állítani, hogy a szociális vállalkozások száma növekszik, de 
vannak olyan adatok a professzionális rehabilitációs cégek számára, akiknek száma ma 52, míg 
2012-ben 45 volt. A szociális vállalkozások sokfélesége jelentős, és szinte nincs a társadalmi 
életnek olyan területe, ahol szociális vállalkozások nem jelennek meg. A szociális vállalkozások 
továbbra is különböző jogi formákban léteznek: például szövetkezetekként, korlátolt felelős-
ségű társaságokként, civil szervezetekként,a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatására 
és rehabilitációjára létrejött vállalkozásokként vagy akár megfelelő jogi keret nélkül is.

Ma a szociális vállalkozások száma Szerbiában valószínűleg nem szignifikánsan magasabb, de 
különbség van a szociális vállalkozások összetételében, minőségében és a tudatosság mértéké-
ben. A szociális vállalkozások sokfélesége nagyon jelentős, a foglalkoztatási ráta azonban még 
mindig viszonylag alacsony (Cvejić, 2008: 53, a Szerb Köztársaság Statisztikai Hivatala, 2014: 35). 
A gazdasági válság hatással volt a rendszeres gazdaságban foglalkoztatottak számának csökke-
nésére, míg a kutatás szerint mindez a térségben és Szerbiában a szociális vállalkozásokat nem 
érintette, a kiszolgáltatott csoportokból érkező munkavállalók aránya növekszik (2007 és 2012 
között mintegy 20% -kal nőtt) a szociális vállalkozások között, a kiszolgáltatott társadalmi cso-
portok foglalkoztatási szintje magas, 30 és 50% között van24; egyes szociális vállalkozások már 
irigylésre méltó üzleti múlttal rendelkeznek, és az ágazat fenntarthatóságáról beszélhetünk; a 
szociális vállalkozások teljesítménye javult, üzleti tervek, pénzügyi előrejelzések, a szociális vál-
lalkozások egy része növekszik és fejlődik az általános kedvezőtlen gazdasági feltételek ellenére.

Az állam, a kormány vagy az egyes állami intézmények (struktúrák) általánosan pozitív hozzá-
állást tanúsítanak a szociális vállalkozásokat illetően. Ezt már leírtuk, így itt csak azt a következte-
tést vonjuk le, hogy a szerb államstruktúrák egy része nagyon aktív és pozitív a társadalmi vállal-
kozások fejlesztésének támogatásában, bár az állami struktúrák egy része nem érti teljesen a szo-
ciális vállalkozások lényegét, ahogy ezt a jogalkotási keret létrehozásának új kísérlete is mutatja.

A civil társadalmi szervezetek (CSO-k) ma a társadalmi vállalkozói tevékenység legfőbb 
támogatói. Emellett a civil társadalom számostársadalmi céllal rendelkező gazdasági tevékeny-
ség / kezdeményezés forrása és számos szociális vállalkozás alapítója. Számos civil szervezet 
projektjei / programjai támogatják a szociális vállalkozásokat, mint például: szociális vállalko-
zások pénzügyi támogatása (adományok és / vagy kölcsönök révén), szociális vállalkozások 
létrehozása, mentorálás és tanácsadás, szociális vállalkozások képzése, szemináriumoknak 
szervezése, a vita ösztönzése, a közpolitikák fejlesztése és a szociális vállalkozások támogató 
hálózatainak létrehozatala. A szolidáris gazdaság fejlesztésének koalíciója egyesíti a legaktí-
vabb civil szervezeteket.

23  2006-ban a megjelölt civil társadalmi szervezetekben azok voltak, akik először hallottak a szociális 
vállalkozás fogalmáról, és akiknek küldetése és tevékenysége alig volt képes összekapcsolódni a szociális 
vállalkozással (ezért nevezik őket potenciális társadalmi vállalkozásoknak). De néhányuk csak néhány évvel 
később alapította meg saját szociális vállalkozását.
24  This is the author’s assessment based on the insight of several dozen social enterprises in various applications.
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A mutatók teljesítésének szintje Szerbiában 2019-ben: a különböző civil szervezetek pro-
jektjeinek / programjainak száma nagy és nagyon változatos (nincs olyan terület és ágazat, 
amelyen a civil szervezetek nem fedeznének valamilyen módon bizonyos projekteket), a prog-
ramok minősége folyamatosan növekszik ; a szociális vállalkozások támogatást kapnak, part-
nerséget alakítanak ki a civil szervezetekkel; A civil szervezetek a szociális vállalkozások hálóza-
tát szervezik és támogatást nyújtanak (SENS hálózat); Az utóbbi öt-hat évben a civil szervezetek 
még mindig nagy arányban részesülnek az új szociális vállalkozások létrehozásában (IDC - Agro 
IRIS, Zaječarska kezdeményezés - Ifjúsági Központ - Ifjúsági Kávéház, Intelligens kollektív - Jó 
táska, E8 - Reflektorszínház, Oktatási Központ - Chrono , Lebane Női Szövetség - Radan Rose, 
Athén - Bejgl, Bagel, Proaktiv LI DeLI közös munkaterület); és számos civil szervezet is szociális 
vállalkozásként működik (különösen a fogyatékkal élők vagy a szellemi szempontból kihívások-
kal küzdő emberek munkaerő-piaci integrációjával foglalkozó civil szervezeteknél - Mi Házunk, 
KEC MNRO, Kék madár, Együtt vagy azok, amelyek szociális szolgáltatások nyújtásával foglal-
koznak - Caritas Sabac, Herz, MNRO Trstenik, Novi Pazar Integrációs Központ); Végül, a civil 
szervezetek együttesen lépnek fel annak érdekében hogy a szociális vállalkozások fejlesztésé-
hez kedvezőbb környezet kialakítását szorgalmazzák. Az elmúlt években jelentősen megnőtt a 
különböző coworking munkahelyek megnyitása, amelyek nagyrészt szintén szociális vállalko-
zásokként működnek. 2019 folyamán létrejött a Coworking terek és csomópontok szövetsége, 
amelynek célja a közösség fejlődésének ösztönzése és az üzleti feltételek javítása.

Szerbiában cégek is részt vesznek a szociális vállalkozások támogatásában. Vannak konkrét 
vállalatok, amelyek támogatják és együttműködnek a szociális vállalkozásokkal. Némelyikük 
például magában foglalja a beszállítói láncban a szociális vállalkozásokat. A vállalatok számos 
szakértője részt vett a szociális vállalkozások szakmai támogatási projektjeiben, ahol szakér-
tői konzultációkat nyújtottak a szociális vállalkozások teljesítményének javítása érdekében. A 
szociális vállalkozásokat támogató egyes cégek mellett olyan gazdasági társaságok is léteznek, 
mint például a Felelősségteljes Vállalkozások Fóruma, amely jelenleg 28 vállalatot foglal magá-
ba (korábbi nevén az Üzleti Vezetői Fórum fogott össze 2013-ban 15 szociálisan felelős céget) 
illetve a szerb kereskedelmi kamarát és a belgrádi és regionáis kereskedelmi kamarákat, a 
Global Compact-ot (az ENSZ égisze alatt létrehozott globális hálózat, amely intézményeket, 
cégeket, nemzetközi és helyi szereplőket hoz össze). Ezek a szövetségek különböző módokon 
és saját programjaik keretében a szociális vállalkozásokat belefoglalták bizonyos tevékeny-
ségeikbe, például szociális vállalkozások vásárának szervezésével, a támogatási mentorálási 
programmal. A vállalatok érdeklődése a szociális vállalkozások iránt növekszik és ez pozitív ha-
tással van a szektor fejlődésére. A vállalatok egyre aktívabban segítik a szociális vállalkozásokat 
termékeik forgalmazásában (Delhaize, Delta Agrar). Számos vállalat szerződést írt alá üzleti és 
technikai együttműködésre a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatására és szakmai re-
habilitációjára létrejött vállalkozásokkal, és így mentesülnek azok alól a szankciók alól, amelyek 
a fogyatékossággal élő személyeket nem foglalkoztató cégeket sújtják.

A vállalatok tekintetében levonhatjuk azt a következtetést, hogy számos vállalat segíti és 
együttműködik a szociális vállalkozásokkal, partnerségeket hoz létre, vannak jó gyakorlatok, de 
nehezen számszerűsíthetők; az üzleti szövetségek elismerik a szociális vállalkozás fontosságát, 
és megfelelő hozzájárulást nyújtanak a fejlődéséhez (a vállalatok jelentős erőforrásokkal ren-
delkeznek, így lehetőségük ezek kihasználására is sokkal nagyobb mértékű).

A pénzügyi intézmények, mind a kereskedelmi, mind az adományozói szervezetek egyre in-
kább aktívak a szociális vállalkozások támogatásában. A bankok a szociális vállalkozások jobb 
pénzügyi környezetének egyik legfontosabb tényezője. Szerbiában az Erste Bank és az UniCre-
dit Bank támogatta leginkább a szociális vállalkozásokat. E két banknak különböző, de jelentős 
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támogatási forrása van a szociális vállalkozások számára. Az Erste Bankot az Erste Alapítvány 
alapította, amely egy régi hitel- és takarékszövetkezet, az UniCredit Bank pedig az UniCredit 
Alapítványon keresztül támogatja az Olaszországon kívüli szociális vállalkozásokat. Mindkét 
bank hozzájárul a szociális vállalkozások támogatási programjaihoz Szerbiában. Vannak olyan 
szociális vállalkozások is, amelyeket olyan donorok támogatnak, mint például a Millenniumi 
Fejlesztési Alap, az Egészségügyi Világszervezet, az EU különböző alapjai, a HOD Alapítványon, 
vagy mint például az UNDP.

A szerbiai pénzügyi intézmények fejlődésének mutatói a következők: a szociális vállalkozá-
sok első pénzügyi programjai megjelennek, nem túl nagy pénzügyi eszközökkel, de jelentősek 
(100.000 EUR támogatás); megjelenik a szociális vállalkozásokra szakosodott hitelprogramok; 
e programok felhasználói száma még mindig kicsi, de növekszik.

A szereplők kétségtelenül nagyon aktívak és részt vesznek a szociális vállalkozás fejlesztésé-
ben. Lehet, hogy még nem minden résztvevő eléggé fejlett, és a legaktívabbak sem rendelkez-
nek elég erős befolyással. A szociális vállalkozások minden területen megjelennek bár a Szerb 
Köztársaság Statisztikai Hivatala (SORS) által megvalósított új felmérések (2013) nem mutattak 
jelentős növekedést a szociális vállalkozások számában.

Hálózatépítés és partnerségek

A hálózatépítés és a partnerség olyan tényező, amely megmutatja, hogy a szociális vállal-
kozás széles körben elterjedt és elfogadott fontos, homogén és változatos szereplők körében. 
Napjainkban a globalizált világban a társadalmi kapcsolatok és a társadalmi kohézió fontos té-
nyezők a társadalmi struktúrák, például a szociális vállalkozások támogatásában. Vannak külön-
böző partnerségek, kapcsolatok és együttműködések a szociális vállalkozások között. Horizontá-
lis összekapcsolódások, mint például egy iparágnak a vállalkozásai, vagy regionálisan / helyileg 
munkahely szerint, de például jogi forma szerint is, mint a szociális vállalkozások társulásai vagy 
hálózatai is összekapcsolódhatnak nemzeti szinten. A hálózatépítésnek különböző formái is le-
hetnek, mint például szakszervezetek, klaszterek, konzorciumok stb. formájában fordulhatnak 
elő. Ezen kívül a szociális vállalkozások hálózatai tartalmazhatnak partnerségeket és együttmű-
ködést másfajta szereplőkkel is, mint például vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok, 
állami vállalatok, szolgáltatások, stb. Az e tényező fejlődésének mértékét jelző mutatók a hálóza-
tok száma és tagjainak száma, a hálózatok összetétele (tagok sokfélesége) és hatása, a kialakult 
partnerségek mintázata és szerkezete, valamint a partnerség minősége és célja. A partnerségek 
és a hálózatépítés folyamatosan fejlődik a szociális vállalkozások területén Szerbiában. A szoci-
ális vállalkozások, de a szociális vállalkozások és a civil szervezetek, a helyi önkormányzatok, a 
vállalatok stb. E tényező alakulásának mértékét mutató mutatók a hálózatok száma és tagjainak 
száma, a hálózatok összetétele (tagok sokfélesége) és hatása, a kialakult partnerségek mintázata 
és szerkezete, valamint a minőség és a cél. partnerség. A partnerségek és a hálózatépítés folya-
matosan fejlődik a szociális vállalkozások területén Szerbiában, egymás között is, de a szociális 
vállalkozások és a civil szervezetek, a helyi önkormányzatok, a vállalatok között is. 

A hálózatosodás mutatói:
A szociális vállalkozások első hálózata, a SENS (Szerbia Társadalmi Gazdasági Hálózata) 

2011-ben jött létre. A SENS-et azzal a céllal hozták létre, hogy teret nyújtsanak a szociális vállal-
kozásoknak, az egymástól való tanulásban, hogy ösztönözzék a szociális vállalkozások közötti 
és más szervezetekkel történő együttműködését, hogy a szociális vállalkozások termékei / szol-
gáltatásai egy helyen megtalálhatóak legyenek annak érdekében, hogy könnyen hozzáférhető-
ek legyenek a potenciális vásárlók vagy partnerek számára. Így a SENS elkészítette a szociális 
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vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak katalógusát, valamint a szociális vállalkozások 
katalógusát hogy bemutassa a szociális vállalkozói potenciált Szerbiában.

A fent említett Szolidaritási Gazdaságfejlesztési Koalíció, amelyet 2010-ben hoztak létre, 
több okból is fontos. Ma a Koalíció négy kiemelkedő és tiszteletben tartott civil szervezetből áll, 
amelyek munkája összefügg egymással: (1) Európai Mozgalom Szerbia - a helyi önkormányzati 
tisztviselőket oktatását végzi a szociális vállalkozásokról, foglalkozik kutatással és politikai ja-
vaslatokat tesz; (2) a Fejlesztési és Együttműködési Kezdeményezés, amely támogatja a konk-
rét szociális vállalkozások fejlesztését; (3) Smart Collective - üzleti támogatást nyújt a szociális 
vállalkozásoknak, segíti a kapcsolatfelvételt más vállalatokkal; (4) Trag Alapítvány - versenyeket 
szervez és adományokat oszt a civil társadalomból jövő szociális vállalkozásoknak. A koalíció fő 
célja, hogy ösztönző környezetet teremtsen a szociális vállalkozások fejlődéséhez.

A szociális vállalkozások és a helyi intézmények közötti partnerséget nemcsak a szolgálta-
tásnyújtás területén, hanem sok másban is azonosítani lehet. 2011-ben elfogadták a köz- és 
magánszféra közötti partnerségről szóló törvényt. Habár nincs elengendő operatív funkciója, 
jó keretet biztosít a partnerségek fejlesztéséhez. A PPP-k legjobb példái a következők: A Za-
jecarban alapított Ifjúsági Központ, a helyi önkormányzattól a CSO Zaječar Kezdeményezés 
egy lerobbant állapotú helyet kapott, amelyet felújított és megnyitott, mint Ifjúsági Központot; 
Pirot és Surcin helyi önkormányzata ingyenesen biztosított földterületet ahhoz, hogy üveghá-
zakat hozzanak létre menekült státuszú családok részére, hogy saját maguk számára termel-
hessenek és a felesleget a helyi piacon értékesíthessék, illetve Surcinban még menekült nők 
virágtermesztéséhez is biztosítottak földet, hogy azokat a piacon értékesíthessék.

A szociális vállalkozások és az üzleti szektor közötti partnerségek is növekednek. Itt is van-
nak konkrét példák a partnerségre, mint például a Hét hid és CSO Mi Házunk közötti együtt-
működés, ahol a Mi Házunk személyre szabott ebédkiszállítást végez az alkalmazottak számá-
ra; Az Ecobag, egy szociális vállalkozás, amely 45 éven felüli nőket alkalmaz reklámfelületként 
használható nem-organikus anyagból készült zacskók, mappák, pénztárcák és egyéb tárgyak 
varrására. Az Ecobag kiváló kapcsolatot épített ki több vállalattal, amelyek ezt a fajta reklámo-
zást választották. Egy másik példa a Liceulice-i szociális vállalkozás, amely fiatal hajléktalanokat 
és más sérülékeny társadalmi csoportokat von be egy speciálisan tervezett magazin eladására.

A partnerség és a hálózatépítés a társadalmi vállalkozások Szerbiában lezajlott fejlődésé-
nek egyik fontos tényezője, de természetesen ez a folyamat tovább fejleszthető, hogy a bevált 
gyakorlatokat minél szélesebb körben lehessen megismételni. A szociális vállalatok hálózatai 
már elég régóta léteznek, de ettől függetlenül az, hogy mennyire működnek jól, hogy a tagok 
mennyire elégedettek az más kérdés. Ami biztos, hogy létezik egy viszonylag erős civil tár-
sadalmi koalíció, amely ösztönzi a szociális vállalkozások támogató környezetének létrejöttét 
(amelynek valaha 6, ma 4 tagja van), és a szociális vállalkozások és helyi önkormányzatok és a 
vállalkozói közösség között létrejövő hosszútávú kapcsolatok létrejöttét.

A szociális vállalkozások kapacitása

A szociális vállalkozások kapacitása a szociális vállalkozások egyik fontos jellemzője, de a 
társadalmi vállalkozói szellem fejlesztésének egyik legfontosabb jellemzője is, ezért a szociális 
vállalkozások kapacitásainak tényezőjét külön választjuk és külön is elemezzük. Mivel Szerbiá-
ban új szociális vállalkozásokat leginkább civil szervezetek keretein belül vagy civil szervezetek 
projektjein belül vaósulnak meg, ezért általában nem alakítotanak ki egyértelmű üzleti logikát 
(perspektívát), és gyakran hiányoznak a vezetői és más klasszikus üzleti készségek. A mutató sa-
játossága és összetettsége miatt kiemelt tényező a társadalmi vállalkozói szellem fejlődésében, 
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mivel az erőforrások fejlődése közvetlenül befolyásolja az egész szociális vállalkozás fejlettségét 
(Austin, 2009). A szociális vállalkozások kapacitását a vállalat irányítási rendszerének (menedzs-
ment) fejlesztésének értékelésével, az üzleti és egyéb készségek szintjével, az alkalmazottak és 
vezetés kompetenciáival és ismereteivel, a piacelemzés, az üzleti terv vagy a létezésével értéke-
lik. Ez azért fontos, mert az üzleti perspektíva és a fejlesztési stratégia kialakítása és tervezése 
miatt a szociális vállalkozások hosszú távon fenntarthatóvá válhatnak a piacon. Ezt a tényezőt 
a következő mutatók segítségével mérjük: mennyi szak-alkalmazott dolgozik a szociális vállal-
kozásokban, milyen képzéseken, szemináriumokon, tréningeken, tanfolyamokon vettek részt a 
szociális vállalkozások munkavállalói és vezetői, vannak-e üzleti tervek, fejlesztési stratégiák, az 
értékesítés és / vagy marketing terv (stratégia), mi a vezetői tapasztalata a szociális vállalkozá-
sokban dolgozó vezetőknek. További mutatók más termelési tényezőkhöz kapcsolódnak: pél-
dául vannak-e és milyen gépek vagy egyéb eszközök a szociális vállalkozás tulajdonában (milyen 
értékben), más értékű források, milyen és mennyire modern technológiai folyamatok jellemzik.

A valaha általános üzleti szemlélet hiánya, ami a szociális vállalkozásokat általánosságban 
jellemezte egyre kevésbé látható, tapasztalható. A civil társadalom rendszerén belül létrehozott 
szociális vállalkozások, azaz a nonprofit szervezetek által alapított, vagy régi, védett munkahe-
lyekből kialakított vállalkozások voltak, amelyek definíció szerint nem rendelkeztek bizonyos 
vállalkozói szervezetekre és vállalkozásokra jellemző ismeretekkel és tudással. Az átalakulóban 
lévő szerb társadalomban általában hiányzik az üzleti és vállalkozói szemlélet és az oktatás, és a 
vállalkozói értékek értékei nem teljesen legitimáltak. Van fejlődés, így végül a formális oktatás-
ban a vállalkozási ismeretek bizonyos (és még mindig nem teljesen kielégítő) helyet kaphattak.

Sok szociális vállalkozásnak komoly menedzsment és egyéb üzleti tevékenységben vannak 
hiányosságai (az értékesítés és a marketing azon területek, ahol a szociális vállalkozások a leg-
kevésbé rendelkeznek tapasztalattal és ismeretekkel).

Vannak mentori programok, ahol a szakértői tanácsadók támogatják a szociális vállalkozá-
sok irányítását, hogy jobban kezeljék őket. Ezt a együttműködést (a szociális vállalkozásokat 
segítő szociális vállalkozások szakmai támogatásának koalíciójának projektjében) a szociális 
vállalkozások megerősítésének egyik leghasznosabb eszközeként értékelték. Számos társadal-
mi program / társadalmi vállalkozó, aki belépett a programba, rájött, mennyire fontos az üzleti 
perspektíva, és mennyire fontos a szociális vállalkozások számára, hogy a piaci elveket figye-
lembe vegyék, ha fenntartható módon akarák a vállalkozásukat működtetni. E tapasztalatok 
alapján számos olyan projektet és tevékenységet hoztak létre, amelyek tovább fejlesztették 
az ilyen jellegű támogatást. A GIZ által megvalósított Youth Employment Promotion (Fiatalok 
Munkavállalásának Támogatása) projekt keretében strukturált üzleti konzultációk keretében 
nagy segítséget kapott 20 szociális vállalkozás, amely a kapacitásaikat fejlesztette.

Nem léteznek formális oktatási kurzusok (vagy csak nagyon kevés és széles körben nem el-
érhetőek), ahol a szociális vállalkozások munkavállalói, és akár diákok és mások is tanulhatná-
nak a vállalkozásokról általában, de különösen a szociális vállalkozásokról25 . A British Council 
két éven keresztül szervezett egy szociális vállalkozásokról szóló tanfolyamot Nagy-Britanniá-
ból származó szakértők részvételével, amelyen jelentős számú, mintegy 30 szociális vállalkozás 
képviselője gyűlt össze. Azóta tanfolyamok, tréningek, ad hoc és szisztematikus oktatás került 
kialakítása különösképpen azért, hogy a szociális vállalkozások kapacitását javítsák (például a 
Smart Collective Üzleti Oktatási Akadémiája26).

25  A szerbiai junior eredmények oktatási programokat hajtanak végre a vállalkozói szellem területén, ideértve a 
szociális vállalkozást a középiskolai szakiskolák tanulói számára.
26  A program előadókra, mentorokra, szakemberekre terjed ki a következő vállalatokból: Banca Intesa, Coca 
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A szociális vállalkozások még mindig korlátozott kapacitása az egyik fő akadálya a szociális 
vállalkozás gyorsabb fejlődésének. A vezetői készségek a szociális vállalkozások fejlődése so-
rán sajátítódnak el. Az indikátorok azt mutatják, hogy kezd kialakulni egy kis, szakmai képzett-
séggel rendelkező munkavállalói réteg, akik az üzleti életből érkeztek és szociális vállalkozást 
működtetnek. Azonban ez a tendencia nem jelentős. Szemináriumok, tanfolyamok, tréningek 
szórványosan léteznek a szociális vállalkozások kapacitásának növelésére. Eddig egyetlen sze-
replő, koalíció, hálózat vagy oktatási intézmény keretein belül sem sikerült létrehozni egy szo-
ciális vállalkozói iskolát27. A szociális vállalkozások egyre inkább használnak és támaszkodnak 
üzleti tervekre, és néhány más üzleti eszközre (elsősorban értékesítési és marketing tervekre) 
a szociális vállalkozások anyagi erőforrásai is nőnek, bár nincs túl sok lehetőség berendezések 
és gépek beszerzésére.

A társadalmi vállalkozások elismertsége

Milyen tájékoztatást kap a nyilvánosság a szociális vállalkozásról, értik-e az állampolgárok a fo-
galmat, vannak-e jó példák, melyeket ismernek és elfogadnak, mint szociális vállalkozást. Milyen 
csatornákon keresztül lehet tájékoztatni az állampolgárokat, a média tájékoztatja-e a nyilvános-
ságot a szociális vállalkozásokról? Vannak-e szemináriumok, tréningek, egyéb oktatási eszközök 
(könyvek, kézikönyvek, információk az interneten keresztül), egyetemi kurzusok, ahol a diákok, 
újságírók és minden más érdekelt személy tudást szerezhet ezen a területen. Hány tanulmány 
és kutatás készült a társadalmi vállalkozások témakörében, hány cikket és egyéb tudományos 
cikket találhatunk erről a témáról, hány nyilvános rendezvényt (konferenciákat, kerekasztalokat, 
paneles megbeszéléseket) szerveznek. Ezek mind a társadalmi vállalkozások elismertségének 
mutatói és az ezekre adott válasz a társadalmi tudatosság fejlődését mutatja ki.

Szerbia továbbra is elmarad a legfejlettebb társadalmaktól a társadalmi vállalkozói tuda-
tosság növelése kérdésében. Nehéz volt a lakosság számára, részben a szocialista múlt miatt, 
megkülönböztetni a szociális vállalkozásokat a régi szocialista köz-vállalkozásoktól. A szociális 
vállalkozás amúgy is viszonylag új jelenség, amely gyorsan fejlődött az elmúlt évtizedekben. Ám 
történt egy áttörés, amely a társadalmi vállalkozások számára nagyobb nagyobb láthatóságot és 
megértést biztosított. Számos nyilvános rendezvényt tartottak a társadalmi vállalkozásokról és 
a szociális vállalkozások fejlődéséről. 2014 óta évente kerül megrendezésre a Smart Collective 
szervezésében a Szociális Innovációs Fórum, amely a társadalmi kihívásokra vonatkozó innovatív 
megoldásokra összpontosít, annak érdekében, hogy előmozdítsa a szociális vállalkozások fejlő-
dését Szerbiában és eszközöket kínáljon a civil szektor fenntarthatóságának erősítésére. Ezen a 
konferenciával külföldi vendégek és a régió szakértői is részt vesznek, de vannak olyan esemé-
nyek is, amelyek a nagyközönség előtt is nyitva állnak. A média nagy érdeklődést mutat az ilyen 
események iránt. A legfrissebb 2018-ban szervezett Társadalmi Innovációk Fórumának konfe-
renciáján a régió sikeres vállalkozóival egy panelbeszélgetés zajlott, míg néhány évvel ezelőtt 
a résztvevők csak ismerkedtek a szociális vállalkozás fogalmával. 2019 februárjában az Impact 
2019 konferenciát a Brodoto és az ACT csoportok szervezték Horvátországból, amely több mint 
50 külföldi és hazai szakértőt gyűjtött össze a szociális vállalkozással kapcsolatos különböző te-
rületekről. A konferenciát részben a résztvevők finanszírozták, ami minden bizonnyal újdonság 
és a hasonló összejövetelek jövőjének irányát is mutatja. Természetesen számos kerekasztal, 

Cola Hellenic, CRH, Delhaize Szerbia, Delta Holding, Közvetlen média, Erste Bank, Eurobank Szerbia, EY, GSK, 
KPMG, Mercator, Képviselő Kommunikáció, Telekom Srbija, Victoria csoport, Vip mobile és Vojvođanska banka.
27  A Szerb Venture Network (SeVeN) az Egyesült Államok Nagykövetségének támogatásával ingyenes 
vállalkozói iskolát szervezett mindazok számára, akik 2017-ben üzleti célú üzleti megoldást jelentenek.
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panelbeszélgetés volt (2018-ban öt nyilvános vitát folytattunk a Társadalmi Vállalkozásról szóló 
törvény témájában), a civil társadalom, a vállalkozások és a nemzetközi szervezetek által szerve-
zett szociális vállalkozói tanfolyamokat. A szakmai találkozókat szerb és külföldi neves kutatók és 
tudósok részvételével szervezték meg. panelbeszélgetések (2018-ban öt nyilvános vitát folytat-
tunk a Társadalmi Vállalkozásról szóló törvény témájáról), a civil társadalom, a vállalkozások és a 
nemzetközi szervezetek által szervezett szociális vállalkozói tanfolyamokat. A szakmai találkozó-
kat szerb és külföldi neves kutatók és tudósok részvételével szervezték meg.

A polgárokat elsősorban a különböző médiák, elektronikus és nyomtatott formában tájé-
koztatják a szociális vállalkozástól. Azonban még mindig nem áll rendelkezésre olyan informá-
ció, amely elegendő ember számára azt állítja, hogy a szociális vállalkozás egy olyan fogalom, 
amelyet a legtöbb polgár megért, és amelynek fogalma széles körben ismert. A szociális vállal-
kozást csak az érdekelt felek, elsősorban a társadalom közép- és felsőbb rétegei érik (amelyek 
képzettebbek és tájékozottabbak), de azokat is, akik leginkább képesek hozzájárulni a társadal-
mi vállalkozói szellem további fejlődéséhez.

Vannak olyan társadalmi vállalkozások, amelyek a helyi közösségükben ismertek és elis-
mertek, amelyek üzleti tevékenysége a szociális vállalkozásokhoz köthető, de nehéz felsorolni 
olyan társadalmi vállalkozást, amelyet a nemzeti keretrendszer is elismer. A hulladékújrahasz-
nosítást végző roma embereket foglalkoztató SWIFT szövetkezet valószínűleg a társadalmi vál-
lalkozás legismertebb arcát képezi. Az Egészségügyi Világszervezet a SWIFT kezdeményezést 
nemzeti és nemzetközi partnerek támogatásával valósítja meg, és elnyerte az innovációt, haté-
konyságot és hatásosságot díjazó “UN 21” díjat. A díjat személyesen Ban Ki-moon ENSZ-főtitkár 
adta át. Sajnos mindössze hat hónappal a SWiFT szövetkezeti díj odaítélése után a cég műkö-
dése pénzügyi problémákba ütközött, és hamarosan megszűnt.

A médiát egyre jobban érdekli a társadalmi vállalkozás témája (a médiatartalom elemzése 
könnyen megmutatja ezt a tendenciát). Sajnos a szerbiai média nem követi szisztematikusan 
ezeket a területeket, és ennek eredményeképpen a médiafigyelés szórványos és nagy befo-
lyással nem bír a szerbiai szociális vállalkozásokat érintő közvélemény kialakításában.

Ma, még a klasszikus média is, az interneten és a szociális hálózatokon keresztül tájékoz-
tatják a közvéleményt szociális vállalkozásokról. Az információ gyorsan áramlik a szociális vál-
lalkozások között. Minden szereplő összekapcsolódik és így hálózatba kerül. Ezzel szemben az 
egyetemeken és a nem formális oktatásban rendszeres tanfolyamok nem állnak rendelkezés-
re. A téma iránt érdeklődők megtalálhatják a szükséges információkat hogy tanulhassanak a 
szociális vállalkozásokról. Ami az elemzéseket, a dokumentumokat, tudományos anyagokat 
illeti, egy 2013-as felmérés szerint a hazai szerzők mintegy tíz szakmai tanulmányt készítettek 
a szociális vállalkozásokról (az első ilyen írás 2005-ben jelent meg), és a rákövetkező öt évben 
legalább ennyi szakmai dokumentumot tettek közzé hazai szerzők (Varga, 2017, Cvejić, 2018).

A polgárok, a közvélemény, a tudományos közösség és a média még mindig nem járul hoz-
zá eléggé a szociális vállalkozások fejlődéséhez, de az irány megfelelő, hogy fokozzák a szociá-
lis vállalkozásokat támogató környezetet.

A szociális vállalkozások jogi formái

A (SORS, 2014) szerint Szerbiában a gazdasági tevékenységek hét jogi formája van, amelyek 
teljes mértékben vagy megközelítőleg megfelelnek a szociális vállalkozás fogalmának:

 – egyesületek;
 – szövetkezetek;;
 – a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatási és szakképzési vállalkozásait;
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 – leány vagy spin-off vállalatok (általában korlátolt felelősségű társaság és 
részvénytársaság);

 – alapítványok;
 – üzleti inkubátorok;
 – fejlesztési ügynökségek.

Szövetkezetek

A szociális vállalkozások eddig megvalósult feltérképezése és kutatása szerint (Cvejić, 2008, 
SORS, 2014) a legtöbb szociális vállalkozás jogi formája szövetkezet. A szövetkezetekről szóló 
törvény, amelyet 2015 végén fogadtak el, elismeri a szociális szövetkezeteket a szociális vállal-
kozások formájának. E törvény szerint a szociális szövetkezetek különböző tevékenységeket 
végeznek a társadalmi, gazdasági és munkaügyi befogadás elérése, valamint a sérülékeny tár-
sadalmi csoportok tagjainak szükségletei kielégítése vagy a helyi közösségek szükségleteinek 
kielégítése érdekében. A szociális célokat a szövetkezeti szabályok határozzák meg, a szociális 
szövetkezetek pedig a realizált nyereségek legalább felét kötelesek befektetni a meghatározott 
társadalmi célok elérésébe és megvalósításába. Számos új szövetkezet alakult meg, amelyek 
az e törvény alapján létrehozott szociális szövetkezetekként alakultak. A szociális szövetkeze-
tek fejlesztése az egyik módja annak, hogy a hagyományos szociális szektor piacra orientált 
megközelítés révén modern módon közelítse meg a szociális problémákat.

A Nemzetközi Szövetkezetek Szövetsége (IFC) olyan üzleti elveket hozott létre, amelyek el-
sősorban a szövetkezetekre vonatkoznak. Ezek azonban hasznos keretet jelenthetnek minden 
vállalkozás számára, jogi formától függetlenül, akik üzleti tevékenységüket felelősségteljes és 
fenntartható módon kívánják végezni. Az elvek a következők:

1. Önkéntes és nyílt tagság: a szövetkezetek nyitva állnak minden, a szolgáltatásait haszná-
ló személy számára, és készek elfogadni őket tagnak a nemek, a társadalmi, faji, politikai 
és vallási különbségektől függetlenül;

2. A szövetkezet demokratikus ellenőrzése: a szövetkezet a tagok által ellenőrzött demokrati-
kus szervezet. Aktívan részt vesznek a döntéshozatalban és az üzleti és fejlesztési politikák 
kialakításában. A döntések meghozatalakor az egy tag - egy szavazat szabály érvényes.

3. A szövetkezetek gazdasági részvétele: a tagok egyenlő mértékben járulnak hozzá a szö-
vetkezet tőkéjéhez és demokratikusan ellenőrzik azt;

4. A szövetkezet önállósága és függetlensége: a szövetkezetek független önsegítő szerve-
zetek, amelyeket a szövetkezetek irányítanak és ellenőriznek, a szövetkezet fenntartja 
függetlenségét és a demokratikus kormányzást akkor is amikor más jogalanyokkal, köz-
tük állami szervekkel szerződéseket köt, és amikor harmadik felektől tőkét gyűjt;

5. Oktatás, képzés és tájékoztatás: a szövetkezet köteles a tagokat, képviselőket, vezetőket 
és alkalmazottakat oktatni és képezni;

6. Szektorközi együttműködés: a szövetkezetek a leghatékonyabbak és a legjobban szol-
gálják tagjaikat, és erősítik a szövetkezeti mozgalmat, ha helyi, regionális, nemzeti és 
nemzetközi szinten együttműködnek egymással;

7. Közösségi gondozás: a szövetkezetek aktívan hozzájárulnak a közösségük fejlődéséhez a 
tagság által létrehozott és jóváhagyott célokon keresztül.

Ezért a szövetkezet önkéntes, nyílt és független egyesülés, amelyet a közösség és a kölcsö-
nös segítségnyújtás alapelvei szerint a tagok irányítanak. Gazdasági, társadalmi, oktatási, kul-
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turális és egyéb szükségleteket és érdekeket érnek el, javítják és védik ezeket úgy, hogy munká-
juk, tevékenységük vagy szolgáltatásaik révén elérik azokat a célokat, amelyekre a szövetkezet 
jött létre. A szövetkezetek mezőgazdasági, lakossági, fogyasztói, kézműipari, szociális, diák- és 
ifjúsági, hallgatói, egészségügyi, ökológiai, valamint más típusú területeken hozhatók létre az 
áruk termeléséhez, kereskedelméhez, szolgáltatásnyújtáshoz és egyéb tevékenységekhez. A 
szövetkezet létrehozásához legalább öt alapítónak kell lennie, amelyek csak természetes 
személyek lehetnek. A szövetkezet minimális részvénytőkéje 100 RSD. A nyereség osztaléka a 
korábbi évek esetleges veszteségeinek elsőbbségi kifizetéséhez és az oktatási célú alapokba 
történő befizetéshez kötődik. Csak ez után fizetheti ki a szövetkezet a tagjainak a nettó nyere-
séget vagy eredénytartalékot képeznek, kivéve a tagdíjakkal működő szövetkezeteket. Az ered-
ménytartalék összege átkerül a következő üzleti évre, vagy a szövetkezet fejlesztésére használ-
ják. A szövetkezet kooperatív ellenőrzést végez, azaz ellenőrzi a szövetkezet üzleti, irányítási és 
szervezeti szabályait, e törvény rendelkezéseivel, az együttműködési elvekkel és az együttmű-
ködési értékekkel. A nyereség eloszlása a korábbi évek esetleges veszteségeinek elsőbbségi 
kifizetéséhez és az oktatási célú alapokba történő befizetéshez kötődik. Csak a későbbiekben 
fizetik ki a nettó nyereséget a szövetkezeteknek, vagy hozzáadják a szövetkezet már bevitt sze-
repéhez, kivéve a tagdíjakkal működő szövetkezeteket. Az eredménytartalék összege átkerül a 
következő üzleti évre, vagy a szövetkezet javítására szolgál. A szövetkezet közösségi audit alatt 
áll, azaz e törvény által meghatározottak alapján a vállalkozás üzleti, irányítási és szervezeti 
működését az együttműködés elveivel és értékeivel való összahangját ellenőrzik.

Ha a szövetkezet szolgáltatásait és termékeit a piacon értékesíti, a társasági adó mértéke 15%.

Nova perspektiva
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Nova perspektiva (Cvejić-ról, 2018: 13)

Az „Új perspektíva” a mezőgazdasági területen működő szociális szövetkezet kiváló példája, egy 
alulról építkező helyi társadalmi vállalkozás, amely egyértelmű társadalmi célokkal rendelkezik: a 
rendelkezésre álló helyi erőforrások intelligens használata és gazdasági aktivizmus. A szövetkeze-
tet 2010-ben alapították egy uniós finanszírozású projekten keresztül, és Szerbia délkeleti részén, 
Pirot egyik legszegényebb régiójában található.

A szövetkezetet 10 kisgazdálkodó család és munkanélküliek alapították, akik kis földterületet bir-
tokoltak. Az alapítók romák, menekültek és az országon belül lakóhelyüket elhagyni kényszerült 
családok, a vállalkozás fő célja a munkanélküliség és a szegénység csökkentése Pirot területén. 
Ezt megerősíti egy olyan szövetkezet tevékenysége is, amely szélesebb, mint az alapvető mező-
gazdasági tevékenysége. Nevezetesen, a szövetkezet rendszeresen (és sikeresen) részt vesz a köz-
munkaprogramokban, ezáltal az Országos Foglalkoztatási Szolgálat nyilvántartásából tud munka-
nélküliek bevonni , főleg a közterületek tisztításával és karbantartásával kapcsolatos ügyekben.

A szövetkezeti tanács elnök e hosszú ideig szakszervezeti aktivista volt. Ez a tapasztalat és a gaz-
dálkodók szakszervezeteinek támogatása jelentős szerepet játszott a vállalat kialakításakor. Egy 
másik fontos partner az önkormányzati hivatal amely támogatja a szövetkezetek vásárokon és 
szemináriumokon való részvételét. Ugyancsak fontos a civil társadalmi szervezetekkel való együtt-
működés. Az “új perspektíva” szövetkezet is kap ingyenes tanácsadói segítséget a Mezőgazdasági 
Szakértői Szolgálattól. A szövetkezet a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálattal és a Kereskedelmi Ka-
marával tart fenn kapcsolatot.

Az “új perspektíva” ügyesen felhasználja az összes rendelkezésre álló forrást, valamint a hibrid 
finanszírozás lehetőségeket, de hiányzik a cég fejlesztési stratégiája a fenntartható növekedés és 
fejlődés érdekében. 

A szövetkezet fő tevékenysége a mezőgazdaság és feldolgozott mezőgazdasági termékek értékesítése.

A szövetkezetek számára nyitva álló kedvező feltételek Szerbiában:
Az állami vállalatok működéséért és a regionális fejlődésért felelőr tárca nélkül mi-

niszter hajtja végre “500 falu, 500 szövetkezet” projektet, amelynek célja a falvak gazdasági 
tevékenységének ösztönzése és erősítése, a kistermelők szövetkezetekbe történő bevonásá-
val. A projekt végrehajtásának kezdete óta (2017) 339 szövetkezetet hoztak létre, míg Szerbia 
egész területéről, beleértve Köszovó és Metohija területét is, 93 szövetkezet jutott állami támo-
gatáshoz. 2019-re a költségvetés 715 millió RSD-t határozott meg az új és meglévő szövetkeze-
tek támogatására, beleértve a komplex szövetkezetekhez való kapcsolódást is.

2017-ben összesen 22 szövetkezetet támogattak (elsőbbséget élveznek Szerbia déli részén 
lévő települések), közel 200 millió RSD értékben, ebből 4-t a Vajdaságból (Újvidék, Indjija, Hód-
ság és Sečanj) mintegy 36 millió RSD értékben. Az egyesre szövetkezetekre 5-12 millió dinárt 
különítettek el. 2018-ban összesen 70 szövetkezetet támogattak (a prioritás továbbra is Szerbia 
déli részén lévő önkormányzatok), 678 millió RSD értékben, ebből 18-at a Vajdaságból mintegy 
200 millió RSD támogatási összeggel. Az egyes szövetkezetekre jutó elkülönített pénzösszegek 
5-15 millió RSD-t tesznek ki. Két komplex szövetkezetet támogattak, mindegyiket 59 millió RSD 
összeggel, amelyek közül az egyik a Slozni voćari az Indjija-tól.

A szövetkezeteket segítő és támogató fontos intézmények a Szerbiai Szövetkezetei Szövet-
sége, https://www.zssrbije.org/, a Vajdasági Szövetkezeti Szövetség, http://www.zasav.org.rs/, 
a Szerb Kereskedelmi Kamara. (Vajdasági Kamara). A Vajdaság Kereskedelmi Kamara a szövet-
kezetek fejlesztésére összpontosít. 2018-ban az UNDP szervezett képzéseket a szövetkezetek 
kapacitásának fejlesztése és javítása érdekében.
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Civil társadalmi szervezetek: Egyesületek és alapítványok

A civil szervezetek a változás szereplői helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten. A 
civil társadalom szervezetei a következő jellemzőkkel rendelkeznek:

1) Önként jött létre;
2) Magánjogi jogi aktus (szerződés, alapító okirat, testamentum) alapján jött létre;
3) Azért alapították, hogy egy fontos társadalmi célt érjenek el és nem nyereségszerzés a 

célja;
4) Független a kormányzati struktúrától;
5) Személyeket (társulások) vagy vagyonközösségeket (alapítványok) képviselnek.
A társadalmi vállalkozások tekintetében a civil társadalmi szervezeteket gyakran non-profit 

szervezeteknek nevezik (míg a függetlenség vagy politikai konnotáció tekintetében inkább a 
nem-kormányzati szervezetek szinonimát használják). A civil szervezetek ezért tagsági alapú 
szövetségek, míg az alapítványok és alapoknak nincsenek tagjai és némileg specifikusabbak 
az alapítási céljai. A civil szervezetek leginkább egyének egy konkrét, közös cél köré gyűlt tár-
sasága, ezért természetes, hogy a civil társadalmi szervezetek gyakran lesznek a szociális vál-
lalkozások alapítói, mivel ezen a szervezeti formán keresztül megtalálják a számukra fontos 
szociális célok megvalósításának módját, vagy azért, hogy a működésüket finanszírozzák és így 
képesek legyenek elérni a céljukat. 

A civil társadalmi szervezetek gyakran a szociális vállalkozások által kínált szolgáltatások és 
áruk legmegbízhatóbb ügyfelei vagy használói. Ugyanakkor rendkívül fontosak a civil társa-
dalmi szervezetek erőfeszítései a társadalmi vállalkozások támogatásában, lobbizásában és 
fontosságának előmozdításában. A jogszabályi keretek és az általános működési környezet 
legfontosabb változásai is a civil társadalmi szervezeteknek köszönhetően történnek.

Másrészről a szociális vállalkozások gyakran választják az egyesületi jogi formát, mert en-
nek létrehozása nem túlságosan megterhelő és a társulási törvény lehetővé teszi olyan tevé-
kenységek végzését is, amelyek az alapítő okiratban meghatározott célok megvalósítását segí-
tik elő. A gazdasági tevékenység lehetővé teszi számukra, hogy a piac segítségével még jobbá 
tegyék a társadalmi hatások pénzügyi feltételeit. Az egyesület fejlődésének és működésének 
irányára vonatkozó döntéseket demokratikusan hozzák meg a különböző testületek, amelyek 
garantálják a tagok részvételét, a munka ellenőrzését és átláthatóságát. Másrészt a civil szer-
vezetek számára a projektfinanszírozás lehetővé teszi, hogy a táradalmi célt az áruk helyétől 
függetlenül elérjék. Ez jó arra, hogy a szociális vállalkozások termékeit és szolgáltatásait tesz-
teljék, mielőtt forgalomba hoznák őket. Nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a projektfi-
nanszírozás során a termék a civil szervezetek más társulásaival egyenlő versenyfeltételeknek 
van kitéve. A civil szervezetek számára is rendkívül nehéz, hogy kedvezőbb bankhitelek révén 
további pénzeszközöket szerezzenek tevékenységeikhez. A civil szervezetek létrehozásához 
legalább három alapítóval kell rendelkezni, és a további gazdasági tevékenységeket regiszt-
rálni kell az Cégnyilvántartási Hivatalnál.

A jelenlegi Egyesületi törvény létrehozása 2009-re nyúlik vissza. Jelenleg számos szociális 
vállalkozói kezdeményezés működik e törvény rendelkezéseinek megfelelően. A törvény ér-
telmében egyesületet bármi olyan általános vagy specifikus cél érdekében létre lehet hozni, 
amelyet nem tilt az Alkotmány vagy más törvény (2. cikk) , illetve legalább három természetes 
vagy jogi személy hozhatja létre, amelyek közül legalább egynek a székhelye vagy lakóhelye a 
Szerb Köztársaság területén kell lennie (10. cikk). Az általános célnak vagy érdeklődésnek te-
kintett jogot az egyesület költségvetésének finanszírozását szabályozó törvényrész határozza 
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meg. Közös vagy általános érdeklődés vagy cél szerint a törvény értelmében ideális (nem anya-
gi) cél vagy érdek szerepel. Eszerint, az egyesület nem hozható létre nyereségszerzés céljából, 
illetveaz alapítók és a kapcsolódó személyek közötti nyereségmegosztás érdekében, mivel ez 
ellentétes lenne az egyesület nonprofit szervezetként való meghatározásával. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy az egyesület nem tud közvetlenül üzleti tevékenységet kiegészítő tevékenysé-
get végezni a bevételgenerálása érdekében, amely finanszírozza az egyesület alapvető törvényi 
céljait. Az egyesület közvetlenül a tevékenység besorolását szabályozó törvénynek megfelelő-
en végezhet gazdasági vagy egyéb tevékenységeket, az alábbi feltételek mellett: 1) olyan üzleti 
tevékenység, amely közvetlenül kapcsolódik a jogszabályi céljaihoz (az úgynevezett kapcsoló-
dó gazdasági tevékenység); ); 2) a tevékenység végrehajtását a Szövetség alapokmánya bizto-
sítja; 3) “kisebb léptékű” üzleti tevékenység, azaz, olyan tevékenységek, amelyeket az egyesület 
törvényi céljainak eléréséhez szükséges mértékben végez. A társulás gazdasági tevékenységét 
a gazdasági egységek nyilvántartásába be kell jegyezni, és az e tevékenység végrehajtására 
vonatkozó műszaki, egészségügyi és egyéb feltételekkel összhangban kell végrehajtani. Más 
szóval az egyes tevékenységek teljesítésének feltételei tekintetében az egyesület ugyanolyan 
helyzetben van, mint bármely más piaci szereplő Az egyesület csak akkor folytathat gazdasá-
gi tevékenységet, ha jogi személyiséggel rendelkezik (amelyet a társulási nyilvántartásba való 
bejegyzéssel szereztek be). Társasági adó megadóztatása az áruk és szolgáltatások értékesí-
tése a piacra jutó díjazással történik. Más jogi személyek (szövetségek, alapítványok stb.) te-
kintetében csak akkor tekintendők adófizetőket, ha állandó termékértékesítésként vagy piaci 
szolgáltatásként végeznek gazdasági tevékenységet. piacon. Ennek megfelelően a társulások 
által szervezett alkalmi piaci tevékenységekmint például a jótékonysági vacsorák, illetve a pro-
móciós vagy egyéb alkalmak és tárgyak, termékek egyszeri értékesítése humanitárius és egyéb 
rendezvényeken, törvényesen megengedett célokra, nem tekinthetők a törvény szempontjá-
ból gazdasági tevékenységnek.

Társadalmi vállalkozás esettanulmánya civil társadalmi szervezet for-
májában: Caritas Šabac

Caritas Šabac
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Szerbia egyik legrégebbi szociális vállalkozását a katolikus egyház nemzetközi jótékonysági szer-
vezetének, a Caritas égisze alatt hozták létre: A Caritas Sabac 2000-ben létrehozott Egyesület de 
2010 óta végez olyan tevékenységeket amelyek szociális vállalkozási tevékenységnek minősülnek. 

Az egyesületnek jelenleg két mosodája van Sabacban, a “Sveta Sofija” nappali központ értlemi fo-
gyatékossággal élő személyek számára Šabacban és egy másik nappali központ, “Út a fenntartha-
tó fejlődéshez Bogatic “, étteremmel, konyhával és támogatott lakhatással, ahol mezőgazdasági 
termelés és gyümölcs- és zöldségfélék feldolgozása is helyet kap. Emellett az egyesület három 
helyi önkormányzat (Šabac, Bogatić, Koceljeva) területén nyújt „idős otthonápolási” szolgáltatást, 
és két szociális szolgáltatás nyújtására van még engedélye: idősek otthoni ápolása és életsegítés. 
E mellett a Caritas Sabac mindig támaszkodhat magasan motivált munkavállalókra (több mint 
60), számíthat mintegy 50 önkéntes segítségére és támogatására is. Magáénak tudhat száz jó-
váhagyott és sikeresen megvalósított projektet, jó kapcsolatok ápol a helyi közösséggel minden 
szinten és szilárd nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik.

A törvény nem határoz meg olyan rendelkezést, amely alapján megállapítható, hogy mikor 
tekinthetünk nagyobb volumenűnek egy adott üzleti tevékenységet, azaz melyek azok a gazda-
sági tevékenységek, amelyek meghaladják a társulás törvényi céljainak eléréséhez szükséges 
mértéket. Figyelembe véve, hogy a törvény 50 000–500 000 dinár összegű bírságot ír elő az 
olyan társulás számára, amely nagyobb mértékű üzleti tevékenységet folytat, illetve 5000-50 
000 dinár értékű bírságot az egyesület felelős személyére (73. cikk), nyilvánvaló, hogy ezek a 
pontatlan jogi szabályozások elrettentően hatnak az egyesület gazdasági tevékenység válasz-

Caritas Šabac
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tására, figyelembe véve azt a potenciális kockázatot, amelyet így viselnek. A szerény pénzesz-
közök miatt a legtöbb egyesület esetében a gazdasági tevékenység végzése miatti kiszabott 
bíság az egyesület pénzügyi ellehetetlenüléséhez és bezárásához vezetne. E tekintetben a tör-
vény 37. cikkének rendelkezései nem felelnek meg az Emberi Jogok Európai Egyezményének 
11. cikkének, amely garantálja az egyesülési szabadságot.

A civil társadalmi szervezetek gyakran úgy döntenek, hogy újra regisztrálntatják magukat, 
és folytatják tevékenységüket klasszikus (szociális) vállalkozás formájában. Vagy hogy a CSO / 
egyesület (jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás) vállalkozást hoz létre üzleti tevékenység 
végzéséhez. Ebben az értelemben a egyesületi alapító tag ugyanolyan jogi helyzetben van, 
mint bármely más jogi személy, amely a vállalatot alapítja. Ez többek között azt jelenti, hogy a 
társulás minden korlátozás nélkül létrehozhat egy vállalatot a törvényesen megengedett tevé-
kenység (a küldetésükhöz kapcsolódó vagy nem kapcsolódó) elvégzésére. Az eddigi leggyako-
ribb gyakorlat az, hogy az egyesületek korlátolt felelősségű társaságokat hoznak létre.

Esettanulmány: szociális vállalkozás Kft: Agro Iris 

Agro Iris: 

Felismerve a nagyvárosba történő migrációjából fakadó elöregedési és elnéptelenedési problé-
mát, A fejlesztési és együttműködési kezdeményezése (IDC) Egyesület úgy döntött, hogy hozzájá-
rul a falvakban maradottak és háztáji, mezőgazdasági területeik fenntarthatóságához. Az Agro Iris 
egy társadalmilag felelős vállalat, amelyet az IDC 2016-ban alapított Sabacban, azzal a céllal, hogy 
támogassa a kis- és középvállalkozókat.

Az Agro Iris almaforgácsot, száraz szilvát és száraz körtét gyárt “Cooperative - Zadruga” márkanév 
alatt, modern technológiát alkalmazva a termékek csomagolására és forgalmazására. A gyümöl-
csöt a szövetkezetek mezőgazdasági gazdaságainak mobil szárítóin szárítják. Kiváló minőségű 
termékek elérhetők a Delhaize üzletekben és az egészséges élelmiszerboltokban.

A kistermelők szinte megduplázták a szárított gyümölcsökből származó árbevételüket. Jelenleg 
az Agro Iris 24 családi gazdasággal és mintegy 60 fővel dolgozik. A termékcsomagolási folyamat 
magában foglalja a fogyatékkal élőket, akiket a Novitas partnercég foglalkoztat.

Agro Iris



5. Gazdasági áttekintés 278

A társulási törvény értelmében működő szociális vállalkozások számára biztosított lehetőségek:
Az állami intézmények, a helyi önkormányzatok, a helyi szövetségi szervek közbeszerzései 

és pályázatai főként konkrét területekhez és célokhoz kapcsolódnak (társadalmi és fejlesztési 
célok), számos alapítvány, program is van, amelyek Útmutatókat hoznak létre és ezek alapján 
viszonylag könnyen kereshetők a különböző lehetséges finanszírozási források https://vodic.
gradjanske.org/.

Alapítványok/Alapok

Az alapítványok és alapok jogi státuszát, mint nem-tagságon alapuló civil szervezeteket vagy 
ingatlanszövetségek az Alapítványi törvény szabályozza. Az alapítvány olyan jogi személy, amely-
hez nem tartozik tag, és amely részére az alapító bizonyos vagyontárgyat (alaptulajdont) adomá-

Agro Iris
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nyoz, hogy az általános célját vagy olyan közcélt megvalósítson amely nem tiltott az Alkotmány 
vagy más törvény által (2. cikk). Az alapítvány létrehozásához alapul minimum 30 000 euró ér-
tékű dinárra van szükség, míg a törvény lehetővé teszi, hogy a kultúraért felelős minisztérium 
korábban megfogalmazott véleménye szerint, a kulturális ügyekért felelős autonóm tartomány 
testülete (a Vajdaság AP területén létrehozott alapítványok esetében) alapítványt kevesebb 
alapeszközzel is létrehozzon, ha ez elegendő az alapítvány létrehozássakor megfogalmazott cé-
lok eléréséhez (12. cikk). Az ország jogrendszerében először törvény lehetővé teszi alapítvány lét-
rehozását nemcsak általános, hanem személyes célokra is (például egy család családtagjai szá-
mára létrehozott családi alapítványok). Ez egy olyan megoldás, amelyet számos EU tagországban 
alkalmaztak, és amelyet az Emberi Jogok Európai Egyezményének első jegyzőkönyve által védett 
vagyon békés élvezetéhez való joggal lehet megvédeni. Ezzel szemben az alapok nem élveznek 
adó- és költségvetési előjogokat, és nem végezhetnek direkt gazdasági tevékenységeket és mint 
ilyen, kevésbé fontos jogi forma a szociális vállalkozások számára. (Cikkely 7, 46)

Alapítvány

Az Alapítványolyan szervezet, ami tagok és alapvagyon nélkül, egy közcél érdekében hoz-
nak létre. tagjai és alaptulajdonú jogi személy, amely közös cél elérése érdekében jött létre. A 
törvény alapítványt az alábbi célok megvalósítása érdekében lehet létrehozni: emberi, polgári 
és kisebbségi jogok előmozdítására és védelmére, a demokratikus értékek előmozdítására, 
az európai integrációra és a nemzetközi megértésre, a fenntartható fejlődésre, a regionális 
fejlődésre, a nemek közötti egyenlőségre, a szociális és egészségügyi ellátás előmozdítására, 
a kultúra és a nyilvánosság tájékoztatására, a tudomány, az oktatás, a művészet és az amatőr 
sport előmozdítására és népszerűsítésére, a fogyatékkal élők helyzetének javítására, gyermek-
gondozás, idősek támogatása, környezetvédelem, korrupció elleni küzdelem, fogyasztóvéde-
lemre, az állatok védelmére, humanitárius és egyéb tevékenységekre. Az alapítványok teljesítik 
a fent említett általános célokat akkor is, ha tevékenységük egy adott szakma, nemzeti, nyelvi, 
kulturális és vallási csoport, vagy egy lakóközösségre vonatkoznak. Alapítvány létrehozásá-
hoz nincs szükség alapvető eszközre. Ebben az értelemben egy alapítvány alapításának jogi 
szabályozása lehetővé teszi, hogy bárki, aki meg akarja tartani az irányítást a munkája felett, 
egyszerű módon, magas költségek nélkül létrehozzon egy alapítványt, majd tevékenységét, 
átlátható módon (az alapítvány, mint jogi személy saját számlával rendelkezik) a működéséhez 
pénzeszközöket tud szerezni.

Alapítványok és alapok gazdasági tevékenységet az alábbi gazdasági feltételek megléte 
mellett végezhetnek: 

1) A tevékenység az alapítvány céljaihoz (közvetlen gazdasági tevékenység) kapcsolódik; 
2) A tevékenységet az alapító okirat (és egyéb dokumentumok) írják elő; 
3) Az alapítvány és az alap kiegészítő tevékenysége; 
4) Az adott tevékenységet nyilvántartásba vették. 
Az alapítványok és alapok nagyobb jogbiztonságan és jogi egyértelműségben tudnak gaz-

dasági tevékenységet folytatni, mint az Egyesületi törvény által szabályozott szervezetek. Ez 
elsősorban azért van, mert az Alapítványokról és Alapokról szóló törvény nem követeli meg, 
hogy ezt a tevékenységet „kisebb léptékben” végezzék. Ugyanakkor egy szociális vállalkozás 
számára a gazdasági tevékenység e jogi státusz alatt történő ellátása nem eredményez opti-
mális eredményt. Nevezetesen felmerül a kérdés, hogy miért kell létrehozni egy szociális vál-
lalkozást, amelynek célja, hogy nyereségét beforgassa szociális céljai finanszírozására olyan 
alapítvány vagy alap formájában, amely jogi természetéből adódóan kereskedelmi szempont-
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ból rugalmatlan? Mint az egyesületek esetében, az alapítványok és alapok esetében sincs jogi 
akadálya anak, hogy egy vállalkozás ilyet hozzon létre gazdasági céljainak elérésére.

Esettanulmány alapítványként: Catalyst Balkans

Catalyst Balkán

A Catalyst Balkans egy alapítvány. De ez nem csak egy jogi forma, amely megkülönbözteti a töb-
bi szociális vállalkozástól. A társalapító és az igazgató az amerikai Nathan Koeshall, akinek sem 
a képzés, sem a munkatapasztalata révén nem volt kapcsolata a vállalkozói tevékenységekkel, 
mielőtt elkötelezte magát a katalizátorban. Mindazonáltal pragmatikus hozzáállása, a cégvezetés-
hez való nagyon piacorientált hozzáállása, a mód, ahogy a kihívásokkal szembenéz és elfogadja 
őket egy olyan más kultúrát tár fel, amelyben a társadalmi vállalkozót tevékenységek és a jóté-
konysági kezdeményezések kéz a kézben járnak. A katalizátor adatok gyűjtésével és elemzésé-
vel, események szervezésével, összekapcsolásával és promóciójával, eszközök fejlesztésével és 
tanácsadói szolgáltatásokkal próbál bővíteni és erősíteni a meglévő filantróp ökoszisztémákat a 
nyugat-balkáni országokban. E tevékenységek keretében Alapítvány többek között Jótékonysági 
éves jelentést tesz közzé, napi és heti hírgyűjteményeket állít elő a régió jótékonysági esemé-
nyeiről, valamint a filantrópia területén működő nonprofit és vállalati szakértőket fog össze nyílt 
párbeszédben az ágazatb aktuális kérdéseiről. 

Céljuk, hogy a Balkánon a filantrópiai szolgáltatások fő szolgáltatójává válnak. Jelenleg még az 
üzleti modell tesztelése folyik. A katalizátor arra a következtetésre jutott, hogy a nyugat-balkáni 
országok alapvetően jótékonyak. Ma a Catalyst 19 000 filantrópról, adományozóról kezel informá-
ciót azzal a céllal, hogy felhasználók és civil szervezetek számára elérhetővé tegye az adatbázist 
jelképes havi vagy éves díjért cserébe. Lehetőség lesz a teljes adatbázis elérésére és az adatbázi-
son belüli keresésre, profilok, ágazatok és területek alapján. A Catalyst Balkans jelenleg 17 alkal-
mazottal rendelkezik, és az általuk nyújtott szolgáltatások 50% -a kereskedelmi jellegű. 

A Catalyst Balkans 17 alkalmazottal rendelkezik, és az általuk nyújtott szolgáltatások 50% -a ke-
reskedelmi jellegű.

Cégek

A Társasági törvény a társadalmi vállalkozások üzleti tevékenységének elemzésében is elke-
rülhetetlen. Ma Szerbiában számos szociális vállalkozás működik cégek formájában.

Nyilvánvaló, hogy meghatározásuk szerint a vállalatok tisztán jövedelmező célokat képvi-
selnek, és a profitszerzés és profitmaximalizálás a fő céljuk. Másrészt a szociális vállalkozások 

A Balkán Catalyst szervező jótékonysági rendezvény



Tanulmány a szociális gazdaságokról készült  
Női társadalmi vállalkozások a vidéki térségekben projekt keretében

5.2. Szerbia Nyugat-Bácska kerület 281

esetében a cél a társadalmi és a közéleti eredmény maximalizálása, nem a profit maximalizá-
lása. Ennek megfelelően a Vállalkozási Törvény lényegében nem tud jó megoldást jelenteni a 
szociális vállalkozások működéséhez a jelenlegi formában. A Vállalati törvény az üzleti tevé-
kenység végzéséhez több jogi szervezeti rendszert is definiál: partnerség, bt, korlátolt felelős-
ségű társaság és részvénytársaság. Ezenkívül ez a törvény szabályozza az egyéni vállalkozókat 
is. A gazdasági társaságok összes említett formája az alábbi közös jellemzőkkel rendelkezik: 
1) természetes vagy jogi személyek önkéntes alapítása; 2) magánjogi eszközökkel (szerződés 
vagy alapító okirat) hozták létre; 3) képviseli a személyek közösségét (nem egy egyszemélyes 
társaság); 4) a nyereségszerzés céljából nyilvántartásba vett (gazdasági) tevékenységet végez-
nek; 5) jogi személyiséggel rendelkezik. 

Mindazonáltal jelentős különbségek vannak a társaság ezen formái között, mind az alapítók 
száma, mind a minimális tőkekövetelmények tekintetében, valamint a vállalati jogügyletekben 
vállalt kötelezettségekért való felelősség tekintetében is. Figyelembe véve a fent említett kri-
tériumokat, a korlátolt felelősségű társaság különösen alkalmas a kis- és középvállalkozások 
(beleértve a szociális vállalkozást is) létrehozására.

A törvény szerint a Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft) olyan társaság, amelyet egy vagy 
több jogi személy és / vagy természetes személy alapít társasági tagként, bizonyos tevékenysé-
geknek a közös üzleti név alapján történő teljesítésére. Kft a tulajdonában lévő összes vagyon-
nal felelős a tevékenységéért. A társaság egyik tagja sem vállal felelősséget személyes tulaj-
donával a cég tevékenységéért, hanem csak a vállalat tevékenységének gazdasági kockázatát 
viselik a vállalat eszközei és vagyona mértékéig.

A társaságon belüli szavazati jogok, valamint a tulajdonjogok arányosak a társaság törzstő-
kéjében illetve az alapító okiratban meghatározott arányokkal. Összehasonlításképpen meg 
kell jegyezni, hogy a demokratikus döntéshozatali és irányítási rendszer a legtöbb szociális 
vállalkozásban jelen van. A szavazás értéke a vezetési döntések meghozatalakor nagyrészt füg-
getlen a vállalkozás tulajdonjogától, és a tulajdonosi struktúra valamennyi résztvevője részt 
vesz a vezetői döntések meghozatalában. Következésképpen a Kft formában regisztrálást szo-
ciális vállalkozások gyakran a szociális vállalkozás fogalmához leginkább megfelelő rendszert 
alkalmazzák, és mindenki számára egyenlő szavazati jogot követelnek, és az alapító okiratban 
bevezetik a demokratikus döntéshozatali struktúrát, ugyanis az alapító okirat a törvényben 
előírtakon kívül egyéb rendelkezéseket is tartalmazhat. Ezt az opciót használhatja fel az alapító 
okiratban a Kft , amely tevékenységét valamilyen társadalmi vagy közhasznú céllal próbálja 
összekapcsolni. Az is általános gyakorlat, hogy a társaság alapító okiratában vagy alapító szer-
ződésében rögzítik, a realizált nyereség újrabefektetését, vagy hogy milyen pontosabban meg-
határozott célokra használják fel.

Azoknak a szervezeteknek, amelyek nyereség szerzésre összpontosítanak, miközben az 
az alapító okiratban vagy az alapszabályban meghatározzák a szociális vállalkozás alapelveit, 
megfelelő cselekvési keretet jelenthet ez a jogi forma. Ugyanis a vállalkozások jogi formája 
kínálja a legnagyobb lehetősége banki hitel felvételére valamint pénzügyi intézetek program-
jaiban történő részvételre (Szerbia Fejlesztési Ügynöksége és hasonló).

A szociális vállalkozás jogi formájától függetlenül a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie 
(Bobić, 2016: 10 - 11):

1) Vállalkozói dimenzió: gondolkodásmód, üzleti szervezet, tudás és készségek.
2) Magánkezdeményezésre létre jött vállalat, ami folyamatosan foglalkozik gazdasági 

tevékenységgel, és önfenntartó akar lenni;
3) Társadalmi dimenzió: ezeknek a vállalkozásoknak elsődleges és kifejezett társadalmi 

célja van, amellyel eltérnek a profitorientált vállalkozásoktól;
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4) Menedzsment dimenzió: létezik egy demokratikus kormányzási mechanizmus, amely 
garantálja a társadalmi célú elkötelezettséget;

5) A nyereség vagy az eszközök elosztására korlátozások vannak meghatározva, ennek 
a megkötésnek az a célja, hogy inkább a társadalmi célt, mint a nyereséget hangsúlyozza;

6) Függetlennek kell lennie, azaz szervezeti autonómnak kell lennie, mind az állami ható-
ságokkal, mind a hagyományos gazdasági szervezetekkel kapcsolatban;

7) Befogadó (részvételi) menedzsmenttel kell rendelkeznie, amelyet a munkavállalók 
demokratikus részvétele jellemez a döntéshozatalban;

8) Figyelembe kell vennie a környezet védelmét;
9) Kívánatos, hogy (társadalmilag) innovatív legyen;
10) Kívánatos lenne a kiszolgáltatott csoportok tagjainak felvétele, de ez nem követel-

mény a szociális vállalkozások számára.

Esettanulmány: Reflektor színház (Spotlight színház)

A Spotlight színház egy független ifjúsági színházi produkció, mely az E8 Központ színházi prog-
ramjából alakult ki. Spotlight színház néven 2017 januárjától dolgoztak, de sokkal korábban, 2012 
óta jelen vannak jelen a Szerbia és a régió színházi életében. 

Célcsoportjuk a fiatalok, akikkel társadalmilag releváns témákat vizsgálnak el egy elkötelezett 
színházi projekten és innovatív produkciós megoldásokon keresztül, és a fő termék társadalmilag 
elkötelezett előadások. Céljuk, hogy a színműveket minden művészet és kultúra iránt érdeklődő 
fiatal számára elérhetővé tegyék egy új felelősségteljes ifjúsági színvonal létrehozása érdekében.

A Spotlight színház fontos és releváns kérdéseket vet fel a nyilvánosság számára, mint például a 
férfiasság, a nemi szerepek, a nők elleni erőszak, az abortuszhoz való jog, a mentális egészség és 
a magány, a cenzúra, a bürokratikus rendszer, a média szabadsága és a jelenlegi politikai helyzet 
az országban. 2012 óta több mint 50 városban és 11 országban 182 alkalommal játszottak előa-
dásokat, és több mint 40 ezer nézővel. Közönségük több mint 60% -a fiatal.

A Spotlight színház sok fiatal színésznek és színésznőnek, ahogy más művészi szakmáknak is (írók, 
rendezők, jelmeztervező, színpadi tervező és műszaki személyzet) első lehetőséget nyújt a szín-
házhoz való kapcsolódásban. számára. Eddig több mint 45 fiatal művésszel és nagy számú önkén-
tessel dolgoztak együtt.

Reflektor színház (Spotlight színház)
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6. A levendula termesztésének és termesztésének elemzése

6.1 Magyarországon kutatott levendula-termelés

Levendula termesztési útmutató

A levendula látványa, virágainak illata az évszázadok alatt összefonódott a hűsítő nyugalom 
és a tisztaság fogalmával, neve a latin eredetű lavare - mosni ige származéka. Az ókori görögök 
és rómaiak antiszeptikumként használták, fertőtlenítő és nyugtató hatását fürdővízbe téve is 
élvezték. Dél-európai növény, hazája a Földközi-tenger nyugati térsége (de rokonfajait Indiá-
ban és Tibetben is használták). A középkorban a levendula is bekerült a virágénekek csokrába: 
a 16. század végéről származó erkölcsbotanikai könyv, a Koszorú, minden egyes virága egy-egy 
nemes emberi értéket jelenít meg, köztük a levendula a megelégedés és a takarékosság erköl-
csi értékét képviseli.

Lavandula angustifolia és lavandula intermedia fajok

Körülbelül 40 fajta levendulát tartanak számon, A legelterjedtebb, a legnagyobb mennyi-
ségben szaporított, termesztett, alkalmazott és felhasznált faj a L. angustifolia és a L. inter-
media. A fajok nagyrészt a mediterrán vidéken, különböző tengerszint feletti magasságokon 
őshonosak, ezért meleg- és fényigényesek. Botanikai tulajdonságaik alapján a félcserjékhez 
tartoznak. A bokrok kettő és több éves részei fásak. Az egyéves leveles hajtás lágy, a következő 
évben levelét elhullajtva megfásodik.

A nemzetség fajai közül a valódi (francia) levendula – Lavandula angustifolia – valamint a 
hibrid (angol) – Lavandula intermedia – rendelkezik nagyobb jelentőséggel. Mindkét levendu-
lafaj évelő, félcserje, az ajakosok családjába tartozik. Mindkét faj hosszú életű, akár 20-30 évig 
is élnek, termesztésben általában 15-17 évig tartják.

Magyarországon a levendula ipari méretekben történő termesztése az 1920-as években Dr 
Bittera Gyula kezdeményezésére kezdődött a Tihanyi-félszigeten. A tihanyi ültetvény elindításá-
hoz a vetőmag Franciaországból érkezett, melyből palántákat nevelve telepítették a levendulát.

A Tihanyba telepített levendula a Lavandula officinalis (lavandula angustifolia - keskenyle-
velű, vagy valódi levendula), volt, ami világszerte english lavender, azaz angol levendula néven 
ismert. Magyarországon viszont, valószínű a tihanyi „francia” - értsd Franciaországból szárma-
zó szaporítóanyag - következtében francia levendulaként ismerik a köznyelvben, de kertésze-
tekben is.

A Lavandula angustifolia – ami magyarul keskenylevelű levendulát jelent, a legismertebb le-
vendula fajta, Magyarországon tehát ezt hívják francia levendulának, míg a szakirodalomban, 
illetve angolszász nyelvterületen mindenhol, szinte kivétel nélkül, mint angol levendulának ne-
vezik, az angol levendulát viszont hazánkban a hibrid levendulára, a Lavandula. intermediafaj-
tára használják egyöntetűen. Érdemes tehát a keskenylevelű/valódi és a hibrid kifejezéseket 
használni a levendulák megkülönböztetésére.
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Valódi levendula (francia levendula) Lavandula angustifolia

Gyökérzete sűrűn elágazó, mélyre hatoló (3-4 m). Szára zömök, barna parával fedett, bok-
rosan elágazó, félgömb alakot képez. A jól fejlett levendula bokor 40-60 cm magas és 80-100 
cm átmérőjű. Levelei szálasak vagy keskeny lándzsa alakúak, 3-5 cm hosszúak, 0,2-0,5 cm szé-
lesek. Virágzata hengeres álfüzér, örvei a virágzatban lazán helyezkednek el. A virágzat színe 
ibolyás kék, de vannak világoskék, sőt fehér színű egyedek is. Termése makkocska. Ezermagtö-
mege: 0,8 – 1 g. Illóolaj-tartalma: 0,5-4%.

Ez a kedveltebb, kisebb helyet igényel és könnyebb formálni, mint az angol levendulát. Ke-
vesebb illóolajat ad, de az finomabb aromájú, jobb minőségű, mint az angol fajtáé.

A több éves kifejlett bokorszerű tövek fás szára 40–50 cm magas. A fás részeken és az előző 
évi hajtásból évente megújuló, virágzatban végződő hajtások hossza 20–30 cm. Csak a hajtá-
sok alsó része leveles. Levelei átellenesek, megnyúlt lándzsásak, szürkén molyhosak, 2–3 cm 
hosszúak, 3–4 mm szélesek.

Virágzata átlagosan 5–8 cm hosszú, hengeres, szaggatott füzér. A fő virágzási ideje június 
második fele. Kedvező időjárásban a később fejlődő hajtásokon ősz végéig kisebb mennyiségű 
virágzatot hozhat.

Vegetációs időszakban, hogy szépen fejlődjön, meleget 
és sok napsütést igényel. A legfagytűrőbb faj, a hidegebb 
teleket is jól viseli.

A talaj iránt nem igényes, a futóhomokos és vizenyős 
terület kivételével mindenhol megél. A szárazságot jól tűrő 
növény, azonban aszályos időszakban 1–2 öntözés hatásá-
ra jobban fejlődik. Magyarországon a melegebb, napsütés-
ben gazdag területeken érzi jól magát, eredményesen itt 
termeszthető. A virágjának, levelének, olajának tiszta, üde 
illata finom, fűszeresen édeskés, harmonikus aromájú. A 
levendula értékét (karakterét) adó észtertartalma a fajok 
közül a legmagasabb. 

A gyógyszerkönyvi követelményeknek csak ennek a faj-
nak a virágdrogja és olaja felel meg.

Hibrid levendula (angol levendula) Lavandula intermedia

A L. angustifolia és a L. latifolia (széleslevelű) fajok keresztezéséből keletkezett spontán 
fajhibrid.

Gyökérzete mélyre hatoló, elágazó. A növény magassága 80-100 cm, bokorátmérője elér-
heti a 150 cm-t is. Levelei szálasak vagy keskeny-lándzsásak, 5-7 cm hosszúságúak, 0,8-1 cm 
szélesek, virágzata álfüzér, az örvök a virágzatban szorosan helyezkednek el. A virágzat színe 
ibolyás kék, kissé szürkés árnyalattal. Csíraképes magot nem érlel. Illóolajtartalma 1-9%.

Bokrosabb, de könnyebben felkopaszodik az évek múlásával, a magasabb virágszárak pe-
dig szeles időben könnyebben lefekszenek.

Erőteljesebb fejlődésű, magasabbra növő, vastagabb fás szárat nevelő, kicsit szélesebb levelű 
faj. Virágzatának alsó örvei alig távolodnak el a felsőktől. Murva levelei megnyúlt lándzsásak, 
aljukon kiszélesedők (lényeges megkülönböztető bélyege). Később, júliusban, augusztus elején 
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van a fővirágzása. Mivel magot nem hoz, csak vegetatív mó-
dokon szaporítható. A friss virág illóolaj-tartalma a L. angusti-
foliáénál mintegy 50 %-kal magasabb. Azonban észtertartal-
ma jelentősen alacsonyabb (kb. harmada), ezért olaja kisebb 
értékű. Illata kissé fanyarkás, szerényebb aromájú.

Talaj- és vízigényesebb, szárazságra, erősebb fagyokra ér-
zékeny. Kedvezőtlen körülmények között károsodhat. Hide-
gebb teleken visszafagyhat, kifagyhat. Az enyhe telű, jobb tala-
jú és vízellátottságú vidékeken termeszthető eredményesen.

A fenti fajtákon kívül  több külföldi szakkönyvben olas-
hatunk egyéb fajtákról, nemesített levendulákról. Vannak 
olyan fajta levendulák, amit direkt szárításra nemesítettek. 
Ezek között van ami akár 8 évig megtartja a színét. Másik 
fajta levendula amit direkt buzogány fonására ajánlanak, 
ennek különlegessége a hosszú szára és nagyon erős illata. 
Ez nem különösebben szép, de ez nem is fontos, hiszen lát-
szani a virág a buzogányban nem fog. Ugyanígy van olyan 
fajta amit direkt süteményekbe ajánlanak, másikat húsokhoz. És persze vannak a direkt olaj 
termesztésre ajánlott levendula fajták. Ezek között nagy a különbség, 25-95 liter olaj között 
változik a fajtától függően az egy hektárról begyűjthető levendula olaj mennyisége.

A levendula környezeti igénye

A levendula alapvetően nem kényes a talajra, de pl. nem alkalmas a vizenyős, mocsaras 
terület a termesztésre. A levendula mint száraz, mediterrán vidékről származó növény rosszul 
viseli a tartós „vízben állást”, az állandó nedves, nyirkos földet a gyökereinél, mert mindenféle 
gombás betegségre hajlamossá teszi, és nem is fejlődik rendesen.

A levendula szinte mindenütt jól érzi magát, egyedül a rossz vízelvezetésű, például agyagos 
talajokat nem tolerálja jól, mert nem kedveli a pangó vizet. Az ideális számára a kissé meszes 
talaj, a legjobb, ha laza, homokos közegbe kerül. PH 6,5-7,5. A köves talaj nem gond, de a túl-
ságosan kötött, rossz szellőzésű föld, illetve a tisztán homokos föld nem alkalmas levendula 
termesztésre.

Olyan helyeken is megél, sőt, jól érzi magát, amelyeket alkalmatlanok a művelésre és ahol 
más növények nem maradnak életben, ilyenek például a kopár,vékony talajréteggel borított, 
esetleg sziklás domboldalak, rézsűk, ahol legfeljebb a szőlő és néhány gyümölcsfa marad meg. 
Lejtős, rézsűs részeken is termeszthető, mélyre lenyúló gyökerei csökkentik megkötik a talajt, 
megakadályozzák az eróziót. Ha erős a terület lejtése, akkor előfordulhat, hogy munkagéppel 
nem lehet a földre hajtani, így marad a lényegesen lassabb kézi művelés és aratás.

A levendula kedveli a napfényt, ezért nyitott, napos, déli fekvésű földeken ideális a term-
esztése, de máshol is egész jól elvan, csak ne legyen árnyékban. Minél több napfény éri, annál 
több, és jobb minőségű illóolaj keletkezik a növényben. 

Meleg- és fényigényes, a téli fagyokat jól tűri, fagykárt csak az igen hideg, hótakaró nélküli 
teleken szenvednek. A késői fagyok tavasszal – amikor a növekedés már megindul – különösen 
a hibrid levendulánál, a zöld részek visszafagyását okozhatják. Déli fekvésű, száraz lejtők bete-
lepítésére alkalmas növényfajok.
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Bár a kifejlett levendula fagyálló, a különösen hideg, tartósan -10 fok alatti hőmérsékletek 
károsíthatják, kifagyhat a teljes bokor vagy annak közepe. Ez ellen mulcs- szalma vagy jutata-
karással védekezhetünk.

Talaj-előkészítés

A levendulaterületek vetésforgón kívül helyezkednek el. 15-20 évig is elfoglalják a területet. 
Az előveteményre nem érzékenyek, viszont más növényeknek rossz előveteménye, mert gyo-
mos terület marad utána.

A telepítés előtt fontos a talaj előkészítése, fellazítás, egyengetés, alapos gyomirtás.
A levendulát általában 15-20 termőévre telepítik, ezért a terület-előkészítést célszerű a tele-

pítés előtt egy évvel elkezdeni. Főbb műveletek:
• szükség szerint terepegyengetés
• szervestrágyázással (35-50 t/ha) összekapcsolt őszi mélyszántás
• tavasztól nyárig talajművelés vagy zöldtrágya-növénytermesztés és bedolgozás
• ültetés előtt 1,5-2 hónappal műtrágyázással (foszfor és kálium) összekapcsolt sekély szántás
Amennyiben parlagföldbe kerül, először alapos gyomtalanítással kell számolni, majd ez-

után következhet az általános trágyázás. Ehhez a legjobb valamilyen szerves trágya, ennek 
hiányában komplex műtrágya is használható.

Tápanyagellátás 

A telepítés előtt a szerves trágyán kívül általában 70-90 kg/ha foszfor és 100-120 kg/ha ká-
lium hatóanyagot juttatnak a talajba. A termőültetvények tápanyagellátására évente 60-100 
kg/ha nitrogén, 50-60 kg/ha foszfor és 80-120 kg/ha kálium hatóanyag kijuttatása elegendő. A 
túlzott ellátás, különösen nitrogénből nem hatékony, sőt virághozam csökkentő is lehet.

A levendula szaporítása

A valódi levendula magvetéssel és fás dugványozással, a hibrid levendula csak dugványo-
zással szaporítható. A dísznövényként is ismert és ipari termesztésre is használt hibrid leven-
dula a lavandula intermedia ugyanis, mint hibrid fajta nem érlel magot, így a magvetés szóba 
sem jöhet.

Valódi levendula szaporítása palántaneveléssel 

Ez a leglassabb, és kevésbé biztosabb módja a szaporításnak, mert a levendula igencsak 
vontatottan és kis arányban csírázik és kel, de azért sikeresen nevelhetőek új egyedek mag-
vetéssel is. Erre a célra öntözhető terület szükséges. A magvetés ideje november eleje (tél alá 
vetés). Tavaszi vetés esetén a magot előzetesen fagyasztani kell (hűtőszekrény). Sortávolság: 
20-40 cm, vetésmélység: 1-1,5 cm, vetőmagszükséglet: 5-9 kg/ha, melyből 500-800 ezer db 
palánta nevelhető fel.
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Valódi levendula szaporítása palántaneveléssel 

A palántanevelés ápolási munkái: rendszeres öntözés és gyomlálás, visszavágás – az el-
ágazódás fokozására – először a bimbók megjelenésekor, majd egy hónappal később, és nyár 
végén ismét.

Kész palánta vásárlásával időt lehet nyerni, hiszen jó fél év, mire a magból életképes, erős 
palánta less. összességében a palántáról ültetett levendula egy év előnyt jelent a magról vetett 
levendulával szemben.

Az ideális fejlettségű növénykéket kb 9*9 cm-es műanyag cserepekben árusítják, a magas-
ságuk változó 5-10 cm között van. 8-12 cm átmérőjű palántát visszametszéssel lehet elérni, 
figyelni kell az erős gyökérzetre is.

Cserepes vagy szabadgyökerű változat között lehet választani. A szabadgyökerű az olcsóbb 
változat, nagyobb mennyiségben történő telepítésnél érdemes választani. A szabadgyökerű 
palánta csak tavasszal és ősszel ültethető. A legtöbb szakember innkább az őszi hónapokat 
ajánlja. az őszi időjárás ugyanis sokkal kiszámíthatóbb, mint a szeszélyes tavaszi, amikor gya-
koribbak a szárazabb időszakok és akár egyik napról a másikra erős nappal is szembe kell néz-
ni. Az őszi csapadék ezzel szemben mind belemosódik a fejlődő gyökérzetbe, ráadásul ilyenkor 
a gyomok növekedése is sokkal lassabb.

Magyarországon palántanevelésre szakosodott gazdaság is létezik, amely palántákat árul 
webshopon keresztül. www.pannonhalmilevendula.hu.

Valódi és hibrid levendula szaporítása dugványozással

Gyökeres dugvány előállítására mindkét levendula faj alkalmas. Jó gyökeresedésre csak ön-
tözhető területen lehet számítani. Magyarországon a tavasztól-őszig tartó gyökereztetés ter-
jedt el. 

A dugványnak való hajtásokat tavasszal (április elején) szedik az anyatelepről. Tavasszal ta-
lán a legszerencsésebb a dugványozás, ilyenkor erős, legalább 4 éves növényről szedjünk egy 
éves, egészséges, már fás vesszőket, vagy nyár végén zöld hajtásokat. Az őszi dugványozást a 
tél folyamán takarni kell a hideg ellen, majd tavasz végén lehet kiültetni szabad földbe. 

Hogy, milyen a levendula dugvány ideális hossza, arról megoszlanak a vélemények, 10, 8, 
6 cm, de láttunk már kisebb dugványt is. Dugványozásra a legalkalmasabbak a 15-18 cm-es 
ágvégek, amelyek alsó fele fásodott. 

A dugványokat 10-15 cm-es sortávolságra, 5 cm tőtávolságra és 5-8 cm mélyre „szúrják” a 
talajba (vagy a szaporító láda termesztő közegébe).

Ápolási munkák a dugvány gyökereztetésének ideje alatt
• rendszeres (kezdetben gyakori, később ritkább) öntözés
• rendszeres mechanikai gyomirtás
• dugványok visszavágása 12-15 cm magasságban, először az első bimbók megjelenése-

kor, majd szükség szerint, újabb bimbók megjelenésekor, 3-4 hetente ismételve.
A gyökeres dugványokat közvetlenül a telepítés előtt célszerű felszedni.

Telepítés, ültetés, ápolás

Mint általában más növény esetében is, az őszi ültetés, telepítés a jobb, de még a gyenge 
novemberi fagyok előtti időpontra kell törekedni. A telepítést legjobb októberben elvégezni. A 
tavaszi kiültetés általában nagyobb tőhiánnyal és kisebb termőképességgel jár.
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A palánta lehet cserépben (konténeres) előnevelt, vagy szabad gyökeres. A szabad gyökeres 
levendula előnye, hogy olcsóbb, ültetés előtt iszapolni kell, a megmaradás nem 100%-os. A 
szabad gyökerest csak kora tavasszal érdemes ültetni, hogy májusi, nyári melegben is állja a 
helyét. Mindkét esetben a telepítés után szükséges az alapos beöntözés, ha pedig a következő 
hetekben sincs csapadék, ezt érdemes ismételni.

Az ültetés sor- és tőtávolsága az ültetvény ápolására használt gépektől (munkaszélesség) 
függ. A valódi levendula esetében alkalmazott sortávolság általában 1-1,5 m, tőtávolság 50 cm. 
A hibrid levendula tenyészterülete nagyobb, 180 cm sor- és 60 cm tőtávolságra ültetnek. Álta-
lánosságban elmondható, hogy egy kifejlett levendulabokor nagyjából 1 m² területet foglal el.

A palántákat mindig kézzel kell ültetni, hogy ne sérüljenek. Az ültetőgödröt erre alkalmas gép-
pel is ki lehet alakítani. A kiültetés utáni első időszak a legkritikusabb, amíg a kis palánták megy-
gyökeresednek. Ezekben a hetekben mindenképpen gondoskodni kell a rendszeres öntözésről.

A termő ültetvények elengedhetetlen évközi ápolási munkája a talajlazítás sorközművelés, 
évenként 2-3 alkalommal. A földeket lehet kézzel kapálni vagy gépekkel is. 1 hektárnyi terüle-
ten 2 ember bőven elég a kapálásra, rendben tartásra, de megteszi ugyanezt helyettünk 20 
kecske is. A kecskék ugyanis mindent lerágnak, a levendulát azonban nem szeretik, tehát töké-
letes fűnyíróként működnek és közben kecsketejet, kecskesajtot is elő tudunk állítani.

Fametszés

A levendula metszése egyike annak a kevés gondozási feladatnak, amit érdemes jól csinál-
ni. Az új telepítésű ültetvények sajátos ápolási munkája a visszavágás. Az első évben általá-
ban június elején (az első virágszárak megjelenésekor) kell 10-12 cm magasságban visszavágni 
a növényeket. A második évben kora tavasszal, közvetlenül a hajtásnövekedés megindulása 
előtt, célszerű a visszavágást 15-18 cm magasságban elvégezni. Legjobb avval a géppel vissza-
vágni, amellyel majd a betakarítást akarjuk elvégezni.

Hogy igazán látványos, bokros levendulanövényünk legyen, rendszeresen meg kell metsze-
nünk a levendulabokrokat egészen fiatal kortól. Ennek lényege, hogy az új hajtásokat vissza-
vágjuk – a kétharmadukra vagy akár a felükre – így jobban bokrosodik a növény. A metszést 
legalább évente 1x érdemes elvégezni, ősszel – az első fagyok előtt – vagy tavasszal. Ha a 
tavaszt választjuk, alaposan nézzük meg, nem okozott-e károkat a növényben a tél, a fagy. Ha 
igen a válasz, nem szabad visszametszeni addig, amig az első hajtások meg nem jelennek. 

3-4 évesnél idősebb bokornál az ágak alsó részeinél elindul a fás szár kialakulása. Az egyik 
alapelv, amit követnünk kell a metszéskor, hogy a fás szárba soha ne vágjunk bele, erős met-
szés esetén is jó 5 cm távolságot tartsunk el. A másik alapelv, hogy a metszést óvatosan végez-
zük, mert ha nem maradnak levelek a megmetszett bokron, a növény elpusztulhat. A legjobb, 
ha fokozatosan haladunk és tavasszal visszavágjuk a szárak egyharmadát, serkentve az új haj-
tásokat, majd – miután kinőtt az új levélzet – újra visszavágjuk az egyharmadukat, így elősegít-
jük az új hajtások növekedését.

Hogy szép bokros és dúsan virágzó legyen, a virágzás végén felére-kétharmadára metsszük 
vissza az ágakat. Az ilyenkor levágott úgynevezett sarjúhajtások virágát levendulapárnácskák-
ba töltve hasznosíthatjuk.

Ha nyáron időben learatjuk, ősszel másodvirágzásra is számíthatunk. Ennek mértéke nagy-
ságrendben a nyári virágmennyiség fele. A másodvirágzást érdemes levágni, mert a száraz 
ágak útban lesznek.

Nagyüzemi - sok hektáros termesztésnél -  zárt, összefüggő sorokat, úgynevezett sövényt 
alakítanak ki. Ezeknél az ültetvényeknél a első évek után a betakarításkor egyben a metszést is 
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elvégzik a speciális levendula arató gépek. A vágási magasságot pontosan be lehet állítani, így 
a jövő évben is tökéletes formájú lila sorokat lehet betakarítani. Gazdaságosan, kézi aratással 
ekkora területek már nem művelhetőek.

Gyomirtás: A levendulának Magyarországon jelentős kórokozója és kártevője még nem 
jelentkezett.

A levendulamező gyomtalanítása nem elengedhetetlen feladat, igazából szinte csak a lát-
vány miatt van rá szükség. Természetesen a gyomtalanítás és a különböző gyomirtószerek 
használata attól is függ, hogy mennyire szeretnénk vegyszermentes ültetvényt fenntartani. 
Azt, hogy melyik módszert választjuk, gyommentesítés és ültetvényápolás tekintetében is, függ 
attól, hogy mit szeretnénk kezdeni a földdel, hogyan szeretnénk jövedelmezővé tenni a terüle-
tet. Erről szól majd a következő fejezet.

Betakarítás, aratás 

A termesztők szerint az egyik legnehezebb kérdés annak a megítélése, hogy mikor takarít-
suk be a levendulákat, de azért vannak alapvető támpontok ami mentén elindulhatunk. Pontos 
dátum azért nem adható meg, mert ha hűvösebb volt a tavasz, kevés napfénnyel akkor csúszik 
a levendula „beérése” is. Magyarországon azért körülbelül keskenylevelű levendula esetében 
(lavandula angustifolia) a virágzás június első hete körül kezdődik, és a hónap végével már las-
san-lassan teljesen kinyílik az összes virág, és elindul a száradás, ami több hétig is eltart.

Időpontja attól is függ, hogy később milyen célra szeretnénk felhasználni a levendulát. Ha 
csokorban szeretnénk szárítani, akkor olyankor kell levágni a virágokat, amikor az első két 
virág kinyílt, és a többi rügy még zárt, vagy maximum a virágok harmada nyílt ki. Ha később 
szüretelünk, akkor szárítás után a virágok le fognak potyogni, amúgy is potyog, de ilyenkor 
nagyon.  Ha a legtöbb virág már kinyílott, akkor a levendulát a szárítás után ételbe, italba vagy 
potpourriba, illatos tasakba használhatjuk fel.

A virágzat illóolaj-tartalma a teljes virágzáskor a legnagyobb. Illóolajnyerés céljából a levendu-
la virágzatait teljes virágzásban takarítjuk be. Ez a betakarításra legalkalmasabb időpont 7-8 napig 
tart. Nagyobb ültetvények esetén ezért már a virágzás kezdetén meg kell kezdeni a betakarítást. 

Illóolaj és virágdrog-előállításra egyaránt csak a virágzatot kell levágni. A vágás kézzel vagy 
speciális levendulaarató géppel, vagy megfelelően átalakított kaszálva rakodó géppel végezhe-
tő. A gyorsaság fontos a betakarításkor, a learatott virágok hamar a lepárlóba kell hogy kerül-
jenek, mert idővel vesztenek az állás alatt illóolaj tartalmukból.

Kisebb területeken, vagy meredekebb lejtőkön a vágást ma is kézzel végzik.
Elsődleges feldolgozás: Virágdrog előállításakor a levágott virágokat azonnal szárítani kell. 

Ezután morzsolás, majd a szárrészektől való tisztítás következik. Illóolaj-előállításkor a levágott 
virágot a vágás után közvetlenül le kell párolni.

Hozam: A másodéves állományban 3-6 kg/ha, harmadévesben 8-16 kg/ha, negyedévesben 
15-20 kg/ha, a további termőévekben 20-26 kg/ha illóolajra számíthatunk. Nyers virághozam 
az ültetvény korától függően 1,5-4 t/ha, a hibrid levendula esetében akár 6-7 t/ha is lehet.

Általános minőségi követelmények 

A száraz virágdrog (Lavandulae flos) és a levendula illóolaj (Lavandulae aetheroleum) az 
Európai Gyógyszerkönyvben hivatalos drogként szerepel.

A virágdrog illata kellemes és jellegzetes. A növény egyéb részeiből legfeljebb 5%-ot tartal-
mazhat. Az idegen növényi részek mennyisége maximum 1%. 1000 g drogra számítva legalább 
1,5 ml illóolajat kell tartalmaznia.
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A valódi levendula illóolaja sárga 
vagy sárgászöld színű, kellemes, leven-
dulára emlékeztető illatú.

Levendula termesztés 
üzletszerűen

Ahhoz hogy felelősen levendula 
termesztésbe fogjon valaki, először 
alaposan utána kell járni a felhaszná-
lási lehetőségeknek, az ahhoz illő faj-
tának, és a fajtának megfelelő term-
esztési módnak. De ami még ennél is 
fontosabb, meg kell találni a piacot a 
termesztett levendulának. Ha komolyabb termesztésbe akar valaki fogni, akkor konkrét üzleti 
tervvel kell rendelkeznie. Már a termesztés előtt pontosan tudni kell, hogy hogy fogja eladni a 
megtermelt levendulát, és lesz -e erre egyáltalán kereslet.

Riportalanyok egybehangzó állítása szerint a levendulaföldön a levendulaolaj gyártása ön-
magában nem nyújt elegendő megélhetést. Szükség van kiegészítő tevékenységekre: legin-
kább turisztikai célú programokkal összekapcsolt eseményekre, vásárokra, illetve egyéb ter-
mékek előállítására, helyben árusításra. E mellett a levendula által kínált egyéb lehetőségekkel 
való kombinációk lehetnek inspirálók: méhek tartása, hogy saját magunk méhei hasznosítsák 
a levendula virágport és ezáltal saját levendulamézet gyártsunk, vagy kecskék tartása a leven-
dulamező gazolására és kecsketejből készült termények, termékek készítése.

A legtöbb vállalkozó turisztikai célú programokkal, eseményekkel hívja fel magára a figyel-
met. Van egy vállalkozó, aki 6 hektár levendula mellé tulipán és nárciszültetvényt ültetett. Ez-
által a turisztikai szezont már márciusban meg tudja nyitni: pl. ingyen lehet tulipánt szedni, 
amiért cserébe reméli a gazda, hogy tulipánhagymákat is fognak vásárolni. Természetesen a 
látogatók nem csak egy „boltba” mennek vásárolni, hanem élményt is kapnak, ami a levendula-
termesztés, levendula farmok egyik legjellemzőbb tulajdonsága. Élményt, pihenést, minőségi 
időt kínálnak a levendula ültetvények, cserébe pedig a látogatók a helyszínen vásárolnak a 
termékekből, nagyobb árbevételt generálva a gazdáknak.

Rengeteg választási lehetőség áll egy levendula-farm előtt, amiket végig kell gondolni. Min-
denekelőtt, mielőtt belekezd az ember a vállalkozásban meg kell ismerni a vállalkozási környe-
zetet. Leginkább a felvevő-piacot, az igényeket kell felmérni. Lehetőleg minél pontosabban kell 
látni, hogy a levendulaolajat ki és mennyiért vásárolná fel, illetve más termékekre (buzogány, 
szappan, méz, levendulás-párnácsa, stb) mekkora kereslet várható. Ez alapján érdemes a meg-
felelő portfolio kialakítása.

Szintén tudnunk kell, hogy mi a célja a levendulásnak: munkaerőlekötés vagy haszonszer-
zés. Mi az elvárt haszon vagy egyéb célkitűzés? Ugyanígy fel kell térképezni a lehetséges ér-
tékesítési pontokat: a felvásárlópiac mellett, a kiskereskedelmi piacokat, a helyi értékesítés 
lehetőségeit, az internet adta lehetőségeket.

Brandet kell építeni: tudni kell, hogy mit adok el és hogy mit tudok hozzátenni a termék-
hez, milyen hozzáadott értéket tudok létrehozni. Milyen környezetben kívánom létrehozni a 
levendulást, szigorúan kizárólag levendulával vagy egyéb dolgokkal is kívánunk foglalkozni: pl. 
méhészetet vagy gyümölcsfákat is szeretnénk-e telepíteni, és ezáltal bővíteni a portfóliót.
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Termesztési feltételek

1 hektáron kb 10.000 palántát 
lehet/kell elültetni

1 palánta ára Magyarországon 
kb 250-300 Ft, de nagy tételben 
le lehet alkudni kb 150-180 Ft-ra. 
Vagyis 1 ha levendulás létrehozása 
kb 1,5 millió forintba kerül. Nagyjá-
ból arra kell számítani, hogy az első 
3 évben nem lesz értelmezhető 
mennyiségű termés. Ezek után kb 
25-30 évig fog folyamatos termést 
hozni a levendula, minimális ráfor-
dítással, működési költséggel. 

A levendulát lehet trágyázni, de nem szükséges. Van olyan gazda, aki folyamatosan műtrágyázza 
a földet, a terméshozam javítása érdekében, de egyáltalán nem elterjedt. Lehet kaszálni, tisztítani a 
környezetét, de ez sem szükséges, igaziból csak akkor fontos, ha látvány-levendulást akarunk létre-
hozni, vagyis a turizmus, fotózás, szedd magad akciók is fontos részét képezik a levendulásunknak.

A levendula aratása/feldolgozása

Levendulát 30 celziusz fok fölött érdemes aratni, szedni és legjobb helyben feldolgozni. Tudni 
kell, hogy a szállítással az illóolajtartalom akár 30%-a is elveszhet. A hosszú tárolás miatt pedig 3-4 
óra alatt is befülledhet a termés, így a legjobb tényleg az, ha azonnal, helyben történik a lepárlás.

Magyarországon van egy-két hely, ahol vállalnak bér lepárlást, például a nemrég elkészült új 
apátsági lepárló Pannonhalmán, illetve a kistarcsai Silvestris Kft. kerepesi telepe.

Az aratás, ha nem géppel végzik, hanem kézzel, akkor nagyon fárasztó és élőmunka igényes 
és lassú is. Ahhoz képest mindenképp, hogy egy levendula kombájn akár 3 hektárt begyűjt, 
óránként. 1 ha-nyi levendula aratása kb 3 nap alatt oldható meg kézi aratással. 1 ha-ról kb 3 
tartálynyi főzetet lehet learatni, ez kb 1 nap alatt lefőzhető.

Az illóolajon kívül van még pár lehetőség a levendula felhasználására, elsősorban a friss és 
a szárított levendulavirág. Ez esetben természetesen a gépi aratás kizárva, sőt a kézi aratás 
is különös gondosságot igényel. A szárítás fedett, szellős helyen történik. A friss, de különösen 
a szárított csokrok szállítása elég macerás lehet, nagy helyet igényel és gondos csomagolást.

A szárított-morzsolt levendulára van kereslet, de vegyük figyelembe, hogy már 1 kg mor-
zsolt levendula előállításához komoly munka szükséges, ráadásul az ára elég alacsony, ma Ma-
gyarországon a szárított levendula ára 5-15.000 Ft között mozog kilónként. A kereslet becslé-
sekor vegyük figyelembe, hogy kik lesznek a leendő vásárlóink? Magánszemélyek, akik egy-egy 
zsákocska erejéig vásárolnak, vagy kézművesek, akik pl. levendula zsákot készítenek belőle? 
Utóbbiak csak egy ideig jelentenek valódi keresletet, mivel egy idő után ha van rá lehetőségük, 
maguk is elkezdenek levendulát termeszteni. 

A szárított csokrokat megpróbálhatjuk eladni virágboltoknak, virág nagykereknek. Már a 
telepítés előtt érdeklődjünk utána a lehetőségeknek.

A levendula feldolgozása termelőüzemi feldolgozás

A levendula már az első évben hoz virágot – azaz a most elültetett növények jövő nyáron – 
de természetesen ezek még nem olyan virágok, mint amilyeneket egy kifejlett, erős levendula-

Melyik fajtát válasszuk?

Ez egy nagyon fontos döntés. A francia, rövid szárú 
levendulát fogadja el a kozmetikaipar. A hosszú szárú, 
angol hybrid levendula az, amelyet a lakosság szeret. 
Érdekesség, hogy Provance-ban a levendula “hazájá-
ban” a levendulások 80%-át ez a fajta adja. Ez a leven-
dula kámfort is tartalmaz, ez adja a nagyközönség ál-
tal ismert “levendulaillat”-ot. Amennyiben a lakosság 
felé szeretnénk nyitni pl. szedd magad akciókkal, lát-
vány-ültetvényekkel, úgy ezt a hosszú szárú levendu-
lát érdemes választanunk.
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bokortól várhatunk. A kifejlett korában várható virágmennyiségnek kb huszadrészét várhatjuk 
első évben. A teljes termőmennyiséget 3-5 éves korára éri el a növény, ekkorra a bokor már 
egyméteres átmérőjű lesz, és a megfelelő tőtávolsággal ültetett bokrok összenőnek.

Virágdrog előállítása esetén a vágást szárítás követi, majd a virágokat a virágzati tengelyről 
(szár) le kell morzsolni, és a szárrészektől meg kell tisztítani. Illóolaj előállításkor a levágott vi-
rágzatot a vágás után közvetlenül le kell párolni.

A várható hozam függ az ültetvény korától. Várható nyers virághozam a telepítés évében 
0,6-0,7 t/ha (hibrid levendula 1-1,5 t/ha). A második évben 1,5-2 t/ha (hibrid levendula 2,5-3 t/
ha), a harmadik évben 3-3,5 t/ha (hibrid levendula 4-4,5 t/ha), a negyedik és további években 
3-4 t/ha (hibrid levendula 5-7 t/ha). Általában 8-10 kg nyers virágból 1 kg száraz drog nyerhető.

Illóolaj-előállítás esetén második éves állományban 3-6 kg/ha, majd negyed-ötöd évtől 20-
25 kg/ha (hibrid levendula 50-70 kg/ha) illóolaj várható.

Virágdrogot papírdobozban, az illóolajat zárt edényben, fénytől védve kell tárolni.
Lepárlót lehet vásárolni, illetve bérelni. Egy kisebb teherautóra épített lepárlóüzem kb 10 

millió Ft-ba kerül Magyarországon, és szükséges hozzá 2-3 ember, aki tudja kezelni. Szükséges 
hozzá még 3x25A áramellátás biztosítása is.

Egy megvásárolt lepárlón nem csak levendulát lehet lefőzni, hanem mindenféle más illó-
olajat tartalmazó növényt is. Például citromfüvet, rozmaringot, kamillát. Amit nem szabad: ka-
kukkfű, a kakukkfűben olyan erős anyagok vannak, amik a lepárlóberendezést szétmarják. A 
jobb időkihasználás miatt pl. tűlevélből fenyőolajat is szoktat főzni, így télen is lehet használni, 
a tűlevelek összegyűjtésével.

Jogszabályi és adózási szabályok 

Jogi személyiség keretében történő termelés esetén NÉBIH (Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal) engedélyköteles a levendulaolaj előállítása. A NÉBIH állatorvosának kell bevizsgál-
nia a terméket, de még a szállításhoz is NÉBIH engedély szükséges. Minden terméket be kell 
vizsgáltatni és mindent dokumentálni kell. Nagyon szigorú szabályok vannak. 

Őstermelőkre sokkal kedvezőbb feltételek vonatkoznak, mind adózásilag (4 millió Ft árbe-
vételig 35 ezer forint az adó), mind pedig a NÉBIH ellenőrzéseket tekintve, pl az illóolaj lepárlás 
végzéséhez szükséges engedélyek és dokumentációkat tekintve. Biztosan az egyik legfonto-
sabb a cég elindításához egy jogász és egy könyvelő megléte.

A levendula felhasználási területei

A levendula hatóanyaga az illóolaj, ami a virágzatban halmozódik fel. A drog a teljes virágzás 
idején gyűjtött és megszárított virág (Lavandulae flos). Az illóolaj főbb összetevői a linalil-acetát 
és a linalool. Görcsoldó, emésztést javító, nyugtató, külsőleg reuma, ideggyulladás kezelésére 
használható. A virágdrog forrázatát, mint nyugtatószert alkalmazzák ideges, feszült állapotok, 
túlterheltség esetén. Fokozza az epeműködést. Felhasználja a levendula illóolaját a kozmeti-
kai- és illatszeripar is.

Kozmetikai cégek, illóolaj kereskedők nagybani felvásárlási ára kb 45 000 Ft/kg. Kis mennyi-
ségekben (10 ml-es üvegcsékben), házi árusítás esetén akár 100 000 Ft/kg áron is el lehet adni. 
Ez is döntés kérdése, hogy van-e kapacitás, idő, munkaerő arra, hogy háznál, kis mennyiség-
ben árulja a szövetkezet, vagy csak a termelésen van a hangsúly.

1 hektár levendula kb 5-5.5 tonna zöld tömeg levendulát ad. A francia levendula olajtartal-
ma 1-1,5% míg az angol levendula 3-5% illóolajat tartalmaz.

Ez azt jelenti, hogy 1 ha levendulásból kb. 50 kg francia levendulaolaj származik, más számí-
tások szerint a valódi levendulából 20-25 liter olajat lehet kinyerni. Amennyiben ezt a termést 
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kozmetikai cégeknek nagy tömegben, egyben adja el az ember, úgy kb 2. 250 000 Ft/hektár 
árbevétel származik az ültetvényből 

A hybrid, angol levendulából pedig kb 150 kg olaj lesz vagyis 1 ha (kifejlett) angol levendula-
föld kb 150 kg olajat, vagyis kb. 6 millió forint teljes árbevételt tud generálni.

Levendula hidrolátum

A levendulaolaj mellett ugyanolyan fontos termékünk lehet a lepárlás mellékterméke a le-
vendulavíz vagy hidrolátum (virágvíz vagy vízpárlat néven is találkozhatunk vele).

Az illóolajok előállításának egyik technológiája a vízgőzdesztilláció, más néven lepárlás. A 
desztilláció minden esetben különféle elegyek szétválasztására szolgáló technika. A lényege, 
hogy a keveréket addig hevítik, amíg az összetevői elpárolognak és úgy csapatják le, hogy az 
összetevők külön edényekbe kerüljenek.

Ha vízgőzdesztillációról beszélünk, akkor az elegy egyik alkotója a víz. A hidrolátumok ké-
szítésekor a növényi részekből sűrű főzetet készítenek és a vízbe oldódott illóolajmennyiséget 
választják külön a vízgőzdesztilláció segítségével.

Tehát a hidrolátum desztillált víz és a növény jó tulajdonságainak keveréke. Egyre kereset-
tebb a kozmetikaiparban, önállóan is árulják, pl pumpás spray formátumban. Egy liter illóolaj 
előállításakor kb 5-6 liter víz keletkezik. vizet is lehet kis és nagytételben is árusítani. Kis té-
telben 100, 250 ml-es kiszerelésekben háznál 1000Ft/100 ml áron lehet árulni. A hidrolátum 
eladásából kb. az illóolajnak megfelelő árbevételt lehet elérni.

A két fő termék – olaj és hiderolátum – mellett egyéb, feldolgozott termékeket is elő lehet 
állítani, azonban ezekhez is nagyon fontos a piac feltérképezése.

Levendula buzogány

Kb 3 hétig lehet gyártani amíg zöld a növény. Ezt helyben lehet árulni, de kell hozzá 
felvevőpiac.

Levendulapárnák

Másfajta szaktudás, érzék kell hozzá, mint a földeken való munkához. Aki a földeket kapálja, 
az mást tud, mint a varrógép kezelő tudás. Érdemes lehet kis anyagi ráfordítással kvázi készter-
mékeket árulni, de végig kell számolni ezek hasznát, értékét.

Levendulaméz

A levendula nemcsak nekünk, hanem a méheknek is vonzerőt jelent: gyakorlatilag min-
den illatos virág alkalmas a méhek odacsalogatására, de a levendula a különösen jó mézelő 
növények közé tartozik. A méheknek 6 hét alatt kell összegyűjteniük a levendulamezőkön a 
virágport, hogy aztán nemes levendulamézzé váljon. a mézek között a levendulaméz exkluzív 
csemege: ahogy a többi, gyógynövények virágjaiból gyűjtött méz, a levendulaméz is egyike a 
legnemesebb mézfajtáknak.

Nem érdemes kihagyni a levendulás által kínált méz előállításának lehetőségét sem. 1 kap-
tár kb 40-80 kg mézet állít elő évente, 1 hektárra kb 5 család elegendő, ami így 200 kg mézet 
állít elő, levendulásban ennek kb 40-50%-a levendulaméz. Azonban a méheknek folyamatos 
„táplálékra” van szüksége. Ha méheket is akarunk tartani, akkor oda kell figyelni, hogy mely 
területet választjuk ki a levendulásunknak. A méhek kb 5km-es körzetben keresnek maguknak 
tápanyagot, virágokat (nektárt és virágport). Tehát azt kell megfigyelnünk, hogy a területünk 5 
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km-es körzetében mi történik. 100 család 30 hektáron bőven jóllakik. Kora tavasszal: mogyoró, 
kőris, tyúkhúr ezeken kezdenek megerősödni a méhek. Aztán jönnek a kiskertek, majd repce, 
akác és a nyári virágok. Fontos, hogy folyamatosan legyen mit enni a méheknek.

Mézes levendulapálinka kész pálinkából készül, ahhoz lesz hozzáadva a levendula.

Levendulával ízesített lekvár

Az ízesített, különleges lekvárok nagyon kelendők. Azonban tudni kell, hogy pár tonna gyü-
mölcshöz kell hozzáadni pár kg levendulát, tehát a hangsúly ebben az esetben a gyümölcsön 
van. Amennyiben ez is a célunk, akkor érdemes vegyesen ültetni, hogy legyen gyümölcsösünk 
is és levendulásunk is.

Levendulaszörp

Zöld növényből készül, tisztán levendulából is lehet készíteni. 3-4 hónapig eltartható, az íze 
megmarad, a színe nem.

Levendulaszappan
A levendulaszappan előállítása minimális levendulaolajat igényel. Lehet egyfajta piacépítés, 

imázsteremtés a célja, de a levendulánk felhasználásának nem ez a legjobb módja. 1 kg szap-
panhoz néhány csepp levendulaolajra van csak szükség. Érdemes lehet valakinek kitanulnia a 
szappangyártás mesterségét a szociális vállalkozásban, mert lehet vele szélesíteni a portfóliót. 
Lehet színes-formás szappanokat gyártani, de a színüket külön hozzáadott színanyagtól fogják 
kapni, a levendulaolajtól színtelen marad a szappan.

Levendula ültetvények Magyarországon 

Magyarországon az 1 és 5 hektár közötti ültetvényméretek a jellemzők. Egy hektár alatt 
nincs szükség képesítésre. 

Sok levendulaültetvény van, legalább egy-két tucat nagyobb ültetvény van az országban, 
tehát aki új ültetvényt akar kezdeni, annak jól meg kell gondolnia, hogy hogyan tud erre a 
többé-kevésbé telített piacra betörni. Vannak ültetvények, amelyek palántanevelésre specia-
lizálódtak, vannak, amelyek inkább bérlepárlási szolgáltatást végeznek, tehát a feldolgozásra 
specializálódtak, illetve vannak farmok, amelyek más tevékenységekkel, pl. méhészet vagy tuli-
pán-hagymák forgalmazása, társította a levendula-vállalkozását. Ami biztos, hogy szinte kivétel 
nélkül az interneten, Facebookon is megtalálhatóak, illetve vannak nyitott napjaik, ahol a láto-
gatók megtekinthetik az aratás menetét, vagy fényképezkedhetnek vagy maguk is szedhetnek 
levendulacsokrokat. Más helyeken kulturális eseményekkel, kisebb koncertekkel kötik össze 
– például a Balaton parton – a pihenni vágyók teljes harmóniában történő élménynyújtást. De 
van olyan levendulás, ahol jógaoktatás vagy hangtál-meditáció is zajlik. A legnagyobb levendu-
lásoknak akár 18 000 lájkolója is akad a Facebookon, tehát nagyon erős közösségépítés folyik, 
a gazdaság mindennapjaiba való beavatással. Fontos az előre tervezhetőség megteremtése: 
a júniusi levendulanapokat már a legtöbb levendulás közzétette februárban, hogy az állandó 
vendégek beírhassák a naptárjukba az időpontot.

Nagyobb levenulások magyarországon 
i. Zánka gyógynövény völgy, Zánka
ii. Smaragdfarm, Kunszentmiklós, családi gazdálkodás, levendulamézet is állítanak elő



Tanulmány a szociális gazdaságokról készült  
Női társadalmi vállalkozások a vidéki térségekben projekt keretében

6.1 Magyarországon kutatott levendula-termelés 295

iii. Pannonhalmi levendula, Pannonhalma
iv. Sági Levendula, Győrság, nagyon személyes hangvételű beszámoló a család életéről. 

Jóga és hangtálmeditációk, kézműves termékeket előállító kistermelőkkel közös ese-
mények, alkalmak, koncertek

v. Kőröshegyi levendulás, 2012 márciusában jött létre, 18 000 lájk az FB oldalon, Kultkikö-
tővel együtt szervez koncerteket, karácsony előtt 3 méretben ajándékcsomagot lehet 
online rendelni, nem kell egész évben webshopot fenntartani

vi. Fritz farm, Diósviszló, Harkány mellett, őstermelő családi gazdálkodás, 1 hektáron, saját 
honlap, saját webbolt, levendula, de mást is árul. 

vii. Kálnoki levendulás, Máriakálnok, 2016 novemberben kezdték, 1,2 hektáron, 12 ezer tő 
levendulával, szedd magad akció 

viii. Ivett flower and lavender garden, Püspökszilágy, 2016-ban kezdték 530 db tő francia 
levendulával

ix. Romhányi Balu manufaktúra, Zagyvaszántó, 2013-ban kezdték 1 ha területen, 11 000 
lájk, webáruház, esküvői fotózás, angol és francia levendula is, nem csak előállítják, ha-
nem fel is dolgozzák (testvaj, ajakír, szappan, stb.) állatsimogató, palántavásár, könyv-
bemutató, traktoros kocsikázás, Budapesten kézműves piacon és Hollókőn is árulnak 

x. Lavenderi levendulaolaj - Bodajk (Fejér megye)
xi. Dörgicsei Levendula Major - Levendárium
xii. Levendula Pincészet - Lovas
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6.2 Levendula-termelés, szerbiai kutatások

Eredet

A levendula mediterrán eredetű. Leggyakrabban enyhe éghajlatú part menti területeken nő, 
meszes sziklás talajon. A levendula neve a “ lavare “ latin szóból származik, ami azt jelenti, hogy 
“mosni”. A régi rómaiak levendulát használtak a fürdővíz, ruhák, ágyak és hajuk illatosítására.

Rendszertan

A levendula az ajakosok családjához tartozik, a nemzetségben 48 ismert faj van. Itt az iga-
zi, más néven angol levendulára (Lavandula angustifolia) valamint hibridjére, más néven 
Lavandinra (Lavandula x intermedia) fogunk hivatkozni.

Az igazi és a hibrid levendula fő különbségei tükröződnek a növény méretében, az aromás 
olaj tartaloméban és minőségében.

A növény leírása

A levendula fás, évelő növény. Örökzöld cserje, magassága 0,3-1,2 méter, szélessége 0,8-1,5 
méter.

A hibrid levendula nagyobb, mint az eredeti levendula, és kicsit később virágzik, mint az 
eredeti levendula.

Az apró szirmok lilák és sűrűn borítják a virágzati tengelyt. A növény szirmai tartalmazzák a 
legtöbb illóolajat.
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Szaporítás

A levendula reprodukálására többféle mód van: magok, dugványok, rétegzéses technika, a 
gyökerek szétválasztása és szövetkultúra.

Magok

A levendula kereskedelmi előállításához nem ajánlott a magvak reprodukálása. Figyelembe 
véve, hogy a vetőmag kialakulása során két növény kereszteződik, az újonnan ültetett növé-
nyek jellemzői eltérhetnek a kívánt tulajdonságoktól. Emellett a hibrid levendula magja steril.

Dugványok

A dugványok erős és egészséges növényekből kell származzanak, amelyeket szabadban 
termesztettek. A 10-15 cm hosszú dugványokat levágják a legmagasabb fiatal hajtásoktól. A 
vágás után az új gyökerek növekedését felgyorsító hormonok alkalmazhatók. A dugvány alsó 
részének kétharmadáról el kell távilítani a leveleket, majd a dugványokat a teljes hossz feléig 
tápoldatba kell helyezni. A komposzt és homok 30-70% os kombinációja a legjobb.

Rétegés

A levendula rétegezéses módszerrel történő reprodukálásához hosszú, egészséges és ru-
galmas hajtás kell. A hajtás tetején 10 cm-en meg kell hagyni a leveleket, majd a következő 10-
15 cm-ről el kell távolítani. A hajtásnak a levelek nélküli részét nedves talajjal kell fedni. A hajtás 
azon része, amely a föld alatt van, gyökeret fog ereszteni. Ha jól gyökerezik, az új növénykét le 
kell vágni az „anya” növényről.

A gyökerek szétválasztása

A levendula vegetatív szaporodásának másik módszere a gyökerek szétválasztása. Az ilyen 
típusú szaporításhoz egészséges és jól fejlett, három-négy éves levendula szükséges. Tavasszal 
mintegy 30 cm-es talajjal kell lefedni a csrjét, és a növényt úgy kell hagyni az egész vegetatív 
időszakra. A következé tavasz előtt a földet el kell távolítani és minden gyökerekkel rendelkező 
ágat elkülöníteni és új növényekként elülteni. Ezzel a módszerrel több mint száz új palántát 
lehet szerezni egy jól fejlett bokotból.

Szövetkultúra

A szövettenyésztéssel végzett szaporítási módszer a legjobb a legkiválóbb jellemzőkkel ren-
delkező kiválasztott anyanövények hatékony szaporítására. Ezzel a módszerrel genetikailag 
azonos, teljesen egészséges növények állíthatók elő. Ez a reprodukció legdrágább módja, és 
főleg laboratóriumokban történik.

A termesztés feltételei és a növény jellemzői

A levendula termesztésének legjobb feltételei a következők:
 – mérsékelt hőmérséklet;
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 – nagy fényintenzitás;
 – alacsony páratartalom.

Fontos megjegyezni, hogy a fiatal növények rendkívül érzékenyek az intenzív napfényre. 
Ezért ültetnek legalább egy éves palántákat. Az idősebb növények jól nőnek érős napfényben, 
ezért kívánatos, hogy a levendulát a déli vagy délnyugati enyhe lejtőkön ültessék.

Enyhén lejtős terepek is kedveznek a levendulának a könnyebb vízelvezetés érdekében. A 
levendula gyökerei rendkívül érzékenyek a pangó vízre.

Föld

A levendula szinte mindenféle talajon jól nő, ezért nagyon hálás az ültetésért, mert mind 
köves talajon, mind szerves anyagokban és a humuszban gazdag földeken nőhet.

Az egyetlen fajta föld, amely nem felel meg a levendulának az az agyagos, vízzáró talaj, 
mert, ahogy már említettük, a levendula gyökerei rendkívül érzékenyek a túl nedves talajra.

Ami a pH-értéket illeti, a levendulát legjobban a semleges vagy lúgos talajt kedveli, melynek 
pH-értéke 6 vagy magasabb, ezért szükséges talajelemzést égezni és intézkedéseket hozni, ha 
a talaj savas.

Ültetés

A levendula ültetése akkor történik, amikor maga a növény inaktív, azaz októbertől márciusig.
Az igazi és hibrid levendula mérete közötti különbség miatt különbségek vannak a telepítés 

során.
Az igazi levendulát az észak-déli irányban elhelyezett sorokba ültetik, 150 cm-es sortávol-

sággal és 40 cm-t hagyva a növények között. Ilyen elrendezéssel egy hektáron kb. 16 700 ma-
gonc ültethető.

Ami a hibrid levendulát illeti, 180-200 cm és 50-60 cm közötti távolságot kell hagyni a növé-
nyek között, így hektárinként 9 200 és 10 000 palánta ültethető.

A palántákat mechanikusan előkészített földbe ültetik, ami szántással és talajzúzást jelent. 
A palántákat a talajban előkészített 3–5 cm mély lyukba helyezik, melyeket előtöltöttek földdel 
oly módon, hogy a palánták körül a talaj steril marad, de a növény (palánták) jól állnak a föld-
ben. Az ültetés speciális gépekkel is elvégezhető. Az első évben a hajtásokat 7-8 centiméterre 
metszik, a második évben 15-20 centiméterre, hogy a gyökérrendszer fejlődését ösztönözzék. 
A harmadik évben a növény már jelentős hozamot ad.

Trágyázás

A levendula jól nő olyan területeken is, amelyeket más kultúrák termesztéséhez szegény-
nek tartanak. Természetesen a levendula telepítése előtt meg kell tenni a talajelemzést, és 
bár a levendula talajminőség szempontjából egy “nem nehéz” növény ajánlatos betartani a 
föld minőségének javítására vonatkozó szakértői utasításokat. Fontos, hogy nitrogén túlzott 
hozzáadása ténylegesen károsíthatja a növényt, megbetegítheti, ronthatja az olaj minőségét, 
és serkenti a gyomnövekedést.
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Öntözés

A levendula tenyésztésének első két évében ajánlatos a levendulát öntözni, amíg a növé-
nyek meg nem erősödnek. Később a levendulát csak a fejlődés legfontosabb szakaszaiban kell 
öntözni. A növényeket azonban óvatosan kell öntözni, mivel a túlzott talajnedvesség növény-
betegségekhez (elsősorban a gyökerek megbetegedéséhez) vezethet. A csepegtető öntözést 
ajánljuk a túlzott víztelítettség elkerülése továbbá a gyomok terjedésének lassítása érdekében.

A gyomok és rovarok irtása

Mivel a levendula érzékeny a herbicidekre, különösen a lassan oldódó herbicidekre, aján-
lott, hogy a gyomok irtását más módon végezzük.

A mulcsozás a gyomirtás egyik módja, és mulcsfólia is használható. A levendula-termelők 
szerbiai tapasztalatai megoszlanak. Míg néhányan ezt a fajta gyomnövény-szabályozást java-
solják a növény jelentősen egyszerűbb karbantartása miatt, mások úgy vélik, hogy a mulcsfólia 
elhelyezése a talaj víz-levegő rendszerének zavarásához vezethet a növény közvetlen környe-
zetében, és javasolják a mechanikai irtást. A mulcsfólia használatakor csepegtető öntözőrend-
szert kell telepíteni, amely jelentősen megnöveli a kezdeti beruházást, sőt a talaj süllyedéséhez 
vagy szilárd felületi talajréteg kialakulásához vezethet. Zavarhatja a víz-levegő rendszert és 
lassítja a fejlődést. Egy érdekes elméleti javaslat, amelyre a tanulmány szerzői nem találtak 
gyakorlati igazolást, hogy juhokat vagy kecskéket kell az ültetvénybe vinni amikor a növények 
már felnőttek. Feltételezhető, hogy a levendula aromás tulajdonságai miatt a juhok vagy kecs-
kék nem károsítják a levendula növényeket, de biztosan táplálálónak találják a füvet, amely 
nem kívánatos az ültetvényben.

A termelők egy dologban egyetértenek - ezidáig a levendula sokkal kevésbé bizonyult igé-
nyes az ültetés szempontjából mint a többi szélesebb körben elterjedt kultúrnövény.

Ami a rovarokat illeti, szinte minden növény, amely illóolajokat termel, védve van a rovarok-
tól, mivel az illóolajok hatóanyagai rovarriasztóként működnek.

Biogazdálkodás

Tekintettel arra, hogy a levendula nagyon szívós növény, amely sok kártevőnek ellenálló, az 
ökológiai termelés nem nagy kihívás, és jobb minőségű olajat biztosít. Az ökológiai levendula-
olaj iránti kereslet magasabb lesz, és már most is magasabb, mint a nem ökológiai termékek 
esetében. Ebben a tekintetben az organikus levendula termesztése minden bizonnyal ajánlott.

A levendula aromás növény, ezért az aromás molekuláknak köszönhetően visszatart szá-
mos a növényt veszélyeztető rovart. Ezért nincs szükség a levendula rovarölő szeres kezelésére.

A levendula telepítése előtt a gyomokkal kapcsolatos problémát a talaj mechanikai keze-
lésével oldjuk meg, majd a megfelelő mezőgazdasági gépekkel ezt a kezelést ismételjük. A 
növény körül a területet megfelelően meg kell tisztítani a gyomoktól, először kézi ásással. Ez a 
talaj-víz-levegő rendszernek is nagyon előnyös, így segíti a növények jobb fejlődését. A mulcso-
zás vagy a mulcsfólia szintén egy lehetőség.

A levendula nem igényel jelentős trágyázást, jól fejlődik szegény és köves talajon, ami ked-
vezőtlen feltételeket biztosít sok gyomnövény előrehaladásához. Az elsősorban levendulaola-
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jat termelő szerbiai termelők némelyike, a trágyázáshoz komposztot használnak. Melyet saját 
termékükből a levendula növények zöld tömegéből állítottak elő, amely az olajlepárlási folya-
mat melléktermékeként keletkezik. A fent említett gyártók tapasztalatai szerint a jó minőségű 
trágyázó komposzt előállítása nem rövid idő, 2-3 évig tart. Az első komposztmennyiség meg-
szerzéséhez szükséges kezdeti időszak után, biomassza állandó hozzáadásával folzamatos 
kompostellátást biztosíthatunk. Az ilyen módon előállított komposztból nagyon kis mennyiség 
szükséges a levendula ültetvények trágyázásához. A komposzt gyártása és forgalmazása, mint 
a levendula előállításából és feldolgozásából származó bevételek másodlagos forrása, jelentős 
jövedelmet biztosíthat a termelőknek.

A levendula egyik legnagyobb betegségekkel kapcsolatosan problémája a gombák. Ez a 
probléma kizárólag olyan területeken fordul elő, ahol a nyári időszakban magas a levegő és a 
talaj páratartalma, vagy ahol a föld vízzáró. Ezért az ilyen területeken nem ajánlott levendulát 
termeszteni. De lehetséges a gombás megbetegedések fejlődésének visszaszorítása az ültetés 
során finom kavics hozzáadásával. A magas páratartalom és felhős égbolt felére csökkentheti 
az illóolaj arányát a virágokban. De tartós szárazság is, különösen május végén és június első 
felében, csökkentheti az illóolaj arányát a növényben 60% -ról 80% -ra. A fentiekkel alapjána 
aklíma határozza meg leginkább a terméshozamot és ezért ezt figyeéembe kell venni.

Annak érdekében, hogy a termelt levendula organikusnak legyen minősíthető az organikus 
termelésnek való negfelelést igazolni kell. Ehhez számos feltételnek kell megfelelni, és egy akk-
reditált hitelesítő hatóság hivatalos tanúsítványát kell megkapni. Az ökológiai termelés tanúsí-
tására vonatkozó részletesebb és pontosabb utasítások, valamint az eljárás részletes ismerte-
tése érdekében konzultálni kell az akkreditált hitelesítő hatósággal.

Aratás

A levendulá illóolajjban gazdag virágaiért termesztik. A virágok betakarítása akkor történik 
meg, amikor teljesen kifejlődtek, és virágok alsó fele nyílik. Mifelénk ez általában július köze-
pétől július közepéig történik az igazi levendula (időjárási viszonyoktól függően), míg a hibrid 
levendula esetében egy kicsit később. A betakarítás 4-10 napig tart. Ezután a virágok minősége 
csökken. Bár a növény más részei is tartalmaznak illóolajokat, a virágok sokkal gazdagabbak az 
olajban, mint a szárak és a levelek. Így a lepárlási tömegben a levelek és szárak megnövekedett 
tartalma negatívan befolyásolhatja a kapott olaj minőségét.

A betakarítás kézzel és géppel is történhet, figyelembe véve, hogy a gépi betakarítás költ-
séghatékonyabb és hatékonyabb. Léteznek speciális levendula betakarító gépek.

Az első termesztési évben a betakarított mennyiségek szinte elhanyagolhatóak. Jelentős 
hozam az ültetés utáni harmadik évtől van. Az ültetést követő harmadik évben a levendula nö-
vényk körülbelül 1,5 kg hasznosítható növényi tömeget (virág) kell adnia további feldolgozásra.

A levendula hosszó életű növény, és akár harminc évig is élhet, azonban az üzem hasznosí-
tási ideje 10-15 év.

Levendula termékek

A levendula két fő terméke a levendula virág (friss és szárított) és a levendula illóolaj, ame-
lyet friss virágok desztillálásával nyernek. Lehetőség van levendula kivonására különböző ter-
mészetes oldószerekkel is, ami gyakorlatilag a levendula kívánt elemeinek “extrakcióját” jelenti 
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folyékony oldószerbe, amely a levendula bizonyos kívánatos tulajdonságait veszi át, és így el-
térő felhasználási értéke van. Fontos megjegyezni, hogy a levendula termesztésének és feldol-
gozásának másodlagos vagy közvetett termékei sem elhanyagolhatóak gazdaságilag.

Az illóolajok előállításának folyamata magában foglalja a levendula virágaiban gazdag zöld 
tömeg lepárlását, amely után a “hulladék” anyag a maradék zöld tömegből áll, amely részt vett 
az illóolaj lepárlásában és előállításában. Ez a zöld tömeg nyersanyagként szolgálhat komposzt 
előállításához, de egy bizonyos technológiai folyamat után pelletekké is alakítható. Tanulmá-
nyok azt mutatják, hogy a fűtőérték tekintetében 1,1 tonna zöld tömegből nyert pellet helyet-
tesíthet 1 tonna barna szént.

A levendula méz iránti kereslet is növekszik, ami egy nagyon érdekes és új termék a piacon.

Levendula feldolgozása

A levendula feldolgozásában alkalmazott technológiai folyamatok szárítás, aprítás vagy őr-
lés, gőzdesztilláció és extrakció különböző oldószerekkel. A szárítás a friss növények megőr-
zésének módját jelenti, míg a termék végső termékként azonnal felhasználható vagy további 
feldolgozásra használható. A levendula vágásával vagy őrlésével olyan termékeket kapunk, 
amelyeket teák, tea keverékek és egyéb termékek előállítására lehet használni. A gőzdesztil-
láció illóolajokat állít elő, míg az extrakció különböző folyadékokat eredményezhet, amelyek 
bizonyos friss levendula tulajdonságokkal rendelkeznek, és ennek következtében eltérő a 
felhasználásuk.

A következő szövegben a szárított levendula virágra és illóolajra összpontosítunk.

A levendula szárítása

A szárítási folyamat a dehidratáció klasszikus folyamata, egy folyamat a víz elvonására a 
betakarított növényből, annak megőrzése érdekében. A levendula, mint más gyógynövények, 
magas víztartalmú, mely a növény közel 90% -át teszi ki. A betakarított levendula növények 
magas víztartalma a növény károsodásának vagy a rothadásának és a betakarított növény esz-
tétikai és felhasználási tulajdonságainak gyors elvesztésének fő oka. A szárítási folyamatnak 
biztosítania kell, hogy a szárított termékben legfeljebb 8% -10% nedvesség legyen, így a termék 
normál légköri körülmények között stabil tárolásra alkalmas.

A jó minőségű szárított levendula virág előállításáhoy szükséges a legmagasabb minőségű 
nyersanyag biztosítása. E tekintetben a betakarítási folyamatot abban a pillanatban kell elvé-
gezni, amikor a növény szárítási folyamatban használt részei a legmagasabb mennyiségű ha-
tóanyagot tartalmazzák. Ez a rész a virág. A szárítási folyamatot gyakorlatilag természetes mó-
don, napsütésben vagy az erre a célra szánt szárítókban végzik, többnyire padlószárítókban. A 
szárítási hőmérsékletnek 40-55 Celsius foknak kell lennie, hogy megőrizzük a hatóanyagtartal-
mat a végtermékben.

Az orvosi gyógynövények szárítási elve a fűtött levegőnek a friss fűszernövényeken való ke-
ringésén alapul. Lényegében az orvosi gyógynövények szárítója termikusan elkülönített, szá-
rításra szánt növényeket tartalmazó doboz, amely esetünkben friss levendula virág. A szárító 
padlója perforált, ami lehetővé teszi a ventilátorok számára, hogy a nyersanyagon átáramló 
levegőt fújjanak (a nyersanyag elveszíti a nedvességet - a levegő elviszi a nedvességet). A ned-
ves levegő a szárítóból a mennyezeten keresztül hagyja el a szárítót, így biztosítva a friss levegő 
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állandó szükséges alacsony páratartalmát a szárítóban, ami a szárítási folyamat egyik legfon-
tosabb paramétere. Egyszerűbb, energiahatékony szárítókban a párás levegő egy részének 
kilökését egy szeleprendszer hajtja végre. Ez a rendszer olyan nyílásokból áll, amelyek lehetővé 
teszik a használt levegő egy részének a szárítóból való távozását, amely áthalad a nyersanya-
gon, hogy visszatérjen a folyamatba, és összekeveredjen a szárítóba bevezetett új levegővel. 
Az olyan modern szárítókban, amelyek energiahatékonyabbak, a szárítóban lévő levegő állan-
dó recirkulációban van, míg a szárító belsejében az állandó szükséges páratartalom a levegő 
egy meghatározott pontján történő hűtésével (a nyersanyagon való áthaladás után) érhető el. 
Itt a levegő páratartalma lecspódik és kiürül a szárítóból, miközben a levegő visszatér a me-
legítéshez és a folyamatba. A modern kondenzációs szárítók műszaki megoldása a hőszivattyú 
elvén alapul. A kazánokban (faszén, szén vagy gázkazánok) elsődlegesen vizet melegítenek, 
mely levegőt melegít a hőcserélőben.

Figyelembe véve, hogy a levendula virágai alacsony sűrűségűek, a szárítóban felhasználha-
tó nyersanyagréteg vastagsága meghaladhatja az egy métert, mivel az alacsony sűrűség miatt 
a levegő könnyen áthalad rajta.

Illóolajok

Az illóolajok különböző, könnyen illékony anyagok koncentrált keverékét jelentik, melyek a 
növényre jellemző erős illatot hordozzák. Speciális növényi sejtekben választódnak ki vagy a 
sejtek közötti térbe kerülnek, és általában a növény bizonyos szerveiben (virág, levél és gyökér) 
koncentrálódnak.

Az illóolajok összetevői közé leggyakrabban aldehidek, ketonok és alkoholok, valamint zsír-
savak tartoznak. A monoterpének és a szeszkviterpének az illóolajok alapvető összetevői.

Az illóolajokat leggyakrabban a növények gőzdesztillálásával nyerik. A parfümök, kozmeti-
kai termékek, szappanok, samponok előállítására használatosak, élelmiszerek és italok adalé-
kanyagaként is felhasználhatók.

Az illóolajokat az aromaterápiában is használják, ami az alternatív gyógyászat egyik formá-
ja. Az orvosi tulajdonságok az olaj aromás tulajdonságainak tulajdoníthatók. Az aromaterápia 
segíthet a pihenésben, de nincs konkrét bizonyíték arra, hogy bármely betegség illóolajokkal 
kezelhető.

Az illóolajok nem megfelelő használata nemkívánatos hatásokat, például allergiás reakci-
ókat és bőrirritációt okozhat. A gyermekek különösen érzékenyek lehetnek az illóolajok nem 
megfelelő használatára.

A levendula illóolajja

A levendula illóolaját virág és virágnyél gőzdesztillációval nyerik. Mint minden más illóolaj, 
a levendulaolaj különböző összetevők keveréke. A levendulaolaj minőségét meghatározó leg-
fontosabbak a linalool és a linalacetát.

Ezt az illóolajat széles körben használják a kozmetikai termékekben, azonban nagyon óva-
tosnak kell lennie e termékek használatával a fiúk számára, mert gynaecomastiat okozhat (a 
tejmirigyek kialakulása a férfiaknál).
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Gőzdesztilláció

A levendula olaj levendula virágaiból történő leválasztására a gőzdesztilláció a leggyakrab-
ban használt eljárás. Bár a laboratóriumokban más lepárlási folyamatokat is alkalmaznak, az 
iparágez bizonyultban a leghatékonyabbnak.

Erre a célra kifejezetten speciális, három alaprészből: kazán, kondenzátor és szeparátor álló 
desztillálót terveztek.

A kazán kettős aljzatból készül, a vizet az alsó részbe öntik, a felsőt pedig a növényi tömeg-
gel töltik. Ezt a két szakaszt egy áteresztő rács választja el, hogy a vízgőz áthaladjon a növényi 
tömegen. Fontos, hogy maga a növényi tömeg ne legyen a vízben megfőzésének elkerülése 
érdekében. A kazánt alulról melegítik, hogy a víz elpárologjon. Mivel a vízgőz áthalad a növényi 
tömegen, felszabadítja és átviszi az éteres komponenseket a kondenzátorhoz. A kazánból a 
vízgőz és az elpárologtatott éterkomponensek áthaladnak a kondenzátorba egy belül spiráli-
san csavart csövön.

A kondenzátort hideg (áramló) vízzel hűtik, amely a vízgőzt és a kazánból származó illóolajat 
lehűti. A cső spirális csavarása a kondenzátoron keresztül hosszabb hűtést és jobb kondenzá-
ciót eredményez. A kondenzátor alján víz és illóolaj folyékony formában szabadul fel.

A leválasztó az illóolaj vízből való elválasztására szolgál. Maga az olaj kevésbé sűrű, mint a 
víz, így a felületen úszik. Bizonyos mennyiségű alapvető összetevő a vízben marad, és ez a víz 
is gazdasági értékkel rendelkezik (úgynevezett aromás víz).

A lepárlás után az olaj és az aromás víz megfelelő tárolása szükséges. Ideális sötét, üvegpa-
lackokba színültig tölteni, hogy a lehető legkevesebb levegőt maradjon palackokban, mert az 
oxigén az olaj oxidációjához vezet, amely negatívan befolyásolja a minőséget. A minőséget a 
fény és a hő is befolyásolja, ezért kívánatos, hogy a palackokat sötét és hűvös helyen tartsák.

Illóolaj-tartalom és levendula termése

A növények illóolaj-tartalma több tényezőtől is függhet. A legfontosabbak az éghajlati té-
nyezők, valamint a termesztett levendula típusa.

A levendula alkalmas alacsony páratartalomú, mérsékelten melegeb, magas megvilágításra 
területekre (legalább 8 órás napsütés naponta). Amíg ezek a feltételek teljesülnek, a levendula 
jó hozammal rendelkezik.

A megnövekedett páratartalom és a megnövekedett mennyiségű eső nagyon negatívan 
befolyásolhatja a növényben levő illóolajok minőségét és mennyiségét.

Ami a levendula különböző típusai közötti különbségeket illeti, itt megvizsgáljuk a két leg-
fontosabb típust: igaz levendula (Lavandula angustifolia) és hibrid levendula (Lavandula x 
intermedia)

 – Az igazi levendula valamivel kisebb, mint a hibrid levendula, ezért kevesebb virágot 
termel, és ezért kevesebb olajat növényenként. Továbbá, az olaj aránya is alacsonyabb 
a növényi tömegben. Az igazi levendulából nyert illóolaj azonban sokkal jobb minőségű.

 – Ezzel szemben a hibrid levendula nagyobbra nő, több virágot ad, és magasabb az olaj 
aránya a növényi tömegben. Az olaj minõsége azonban jóval rosszabb, mint a valódi 
levendulaé, és a hibrid levendulából nyert olajat elsõsorban fogyasztási cikkekhez, pél-
dául szappanokhoz, samponokhoz, krémekhez használják. A hibrid levendula növényi 
tömegében az olaj aránya 0,9–5%, míg a hatóanyagok aránya az olajban csupán 7–16%.
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A levendula termesztésének költséghatékonysága

Amint azt a fentiekben tárgyaltuk, számos különböző tényező befolyásolja a végtermékek 
minőségét, és ezáltal a levendula végtermékeinek elhelyezését és árát. A levendula művelés 
megkezdése előtt ajánlatos egy részletes üzleti terv kidolgozása, amely figyelembe veszi az 
adott helyzet minden sajátosságát és minden olyan körülményt, amelyben egy személy vagy 
csoport döntést hoz a levendula kereskedelmi célból történő termesztéséről. Ebben a tekin-
tetben itt nem fogunk részletes üzleti tervet kidolgozni a levendula termesztésére és feldolgo-
zására, de adunk néhány alapvető információt a levendula termeléséhez és feldolgozásához 
szükséges beruházásokkal és bevételekkel kapcsolatban.

Korábban már említettük, hogy 1 hektárnyi valódi levendula termesztéséhez mintegy 
16.700 palántára van szükség, míg mintegy 9 500 palántára van szükség a hibrid levendula 
ültetéséhez, természetesen a sűrűségtől és az ültetési elrendezéstől függően. A kétéves valódi 
levendula palánták ára 0,7 és 0,8 euro cent között mozog, míg a kétéves hibrid levendula pa-
lánták ára 0,35 és 0,40 euro cent között van.

* A palánták 1 hektáros levendula ültetésének költségeinek megítélése:

TRUE LAVENDER (Lavandula angustifolia) HYBRID LAVENDER (Lavandula x intermedia)

MINŐSÉG: 
(darab)

 ÉRTÉK: (euró/
darab)

ÖSSZESEN: 
(euró)

MINŐSÉG: 
(darab)

 ÉRTÉK: (euró/
darab)

ÖSSZESEN: 
(euró)

16,700.00 0.8 13,360.00 9,500.00 0.4 3,800.00

Természetesen az ültetés kezdeti költségei az ültetési anyagon kívül magukban foglalják a 
talajminőség elemzését, a talajminőség javítására irányuló lehetséges beavatkozásokat, az ül-
tetéshez szükséges talajelőkészítést, ültetést, és potenciálisan más agrotechnikai intézkedése-
ket, például mulcsozásra vagy mulcsfóliázást, és csepegtető öntözőrendszert, stb. Azt is figye-
lembe kell venni, hogy nem várható hozam a harmadik év előtt, ezért a kezdeti költségeknek 
magukban kell foglalniuk az ültetvény fenntartását a második és harmadik évben, elsősorban 
a gyomok elleni védekezés formájától függően.

A teljes hozamidőszakra a becslés az, hogy a levendula növény 1 kg (valódi levendula) 1,5 
kg (Hybrid levendula) további feldolgozásra alkalmas hasznos növényi tömeg (virág) hozamot 
adhat. A valódi levendula esetében, ami kisebb, így a zöld tömeg hozama is alacsonzabb 1 hek-
táron a várt hozam kb. 16 tonna hasznos zöld tömegű virág, míg 1 hektáron a hibrid levendula 
várható hozama körülbelül 14 tonna virág. Figyelembe véve, hogy a levendula növény körül-
belül 90% vizet tartalmaz, és a szárított virág megkívánt nedvessége 8% is lehet, 1 kg szárított 
levendula virág akár 12 kg friss virágot is igényelhet.

** Az 1 hektár levendula ültetvényből származó bevétel vetítése, ha a piacra vitt szárított virágot 1 hektár 
levendula teljes hozamának szárításával nyerik:

TRUE LAVENDER (Lavandula angustifolia) HYBRID LAVENDER (Lavandula x intermedia)

MINŐSÉG: (kg) ÉRTÉK: 
(euró / kg 
szárított 

virág)

ÖSSZESEN: 
(euró)

MINŐSÉG: (kg) ÉRTÉK: 
(euró / kg 
szárított 

virág)

ÖSSZESEN: 
(euró)Friss 

virág: (kg)

Szárított 
virág: 
(kg)

Friss 
virág: (kg)

Szárított 
virág: 
(kg)

16,000.00 1,300.00 7.00 9,100.00 14,000.00 1,150.00 6 6,900.00
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Az itt bemutatott bevételből minden bizonnyal szükséges az összes költség levonása, amik 
a száraz levendula virág előállításának folyamán felmerülő költségek. Ezek a kiadások döntően 
a levendula betakarításának költségeihez kapcsolódnak, de hozzájárilnak a szárítási alapanyag 
előkészítési és a szárítási folyamatai is. Ha a szárítást az orvosi gyógynövények szárítására 
tervezet szárítókban (és nem a napon), az energia, a munkaerő és a működési költségek költ-
ségeit is figyelembe kell venni.

A szárító megvásárlása minden bizonnyal egy olyan beruházási költség, amelyet az üzleti 
tervnek tartalmaznia kell amennyiben száraz levendula virágokat akarunk piacra vinni. A szá-
rítóknak különböző típusai és gyártói vannak. A szárítási kapacitásokat úgy kell megtervezni, 
hogy a teljes zöld tömeg szárítása a lehető leghamarabb megtörténjen a termék összes kívánt 
jellemzőjének megőrzése érdekében. Javasoljuk, hogy a szárítási eljárást alacsonyabb hőmér-
sékleten, 55 ° C alatt végezzük, mivel a magasabb hőmérsékletek a végtermék kívánt jellemző-
inek elvesztését eredményezik.

Az igazi levendula virága 0,5-1,5% illóolajat tartalmaz, míg a hibrid levendulában ennek 
részaránya 0,9% és 5% között van. Így 1 hektárnyi valódi levendula teljes hozammal 160 liter 
esszenciális olajat ad, míg 1 hektár hibrid levendula esetében akár 420 liter is olajat várhatunk. 
Korábban megemlítettük, hogy az olajban lévő hatóanyagok aránya döntő jelentőségű az olaj 
minősége és ezért az ára szempontjából. Ha az a feltételezés, hogy a levendulaolajban a lina-
lacetát 50%, annak piaci értéke kb. 150 euró / liter, míg az 1 literes hibrid levendula értéke 15% 
hatóanyaggal körülbelül 42 euró.

*** A gőzdesztillációval nyert illóolaj piaci elhelyezéséből származó bevételek tervezése az 1 hektáros 
levendula ültetvény teljes hozamából:

TRUE levendula (Lavandula angustifolia) HYBRID LAVENDER (Lavandula x intermedia)

MINŐSÉG: (kg)  ÉRTÉK: 
(euro 
/ kg of 

essential 
oil)

TOTAL: 
(euro)

QUANTITY: (kg)  ÉRTÉK: 
(euro 
/ kg of 

essential 
oil)

TOTAL: 
(euro)Friss 

virág: (kg)
Essential 
oil: (kg)

Fresh 
flower: 

(kg)

Essential 
oil: (kg)

16,000.00 160.00 150.00 24,000.00 14,000.00 420.00 42.00 17,640.00

Abban az esetben, ha az 1 hektár levendula termesztéséből és feldolgozásából nyert il-
lóolajat forgalomba hozzák, a nettó nyereség kiszámításánál a végtermék előállításának és 
feldolgozásának kísérő költségeit is fel kell tüntetni. Ezek a költségek elsősorban a levendula 
betakarításával, a lepárlási folyamat előkészítésével, de a lepárlási költségekkel, az energia, 
a munkaerő és a működési költségekkel kapcsolatosak. Emellett a beruházási költségeknek 
magukban kell foglalniuk a lepárló beszerzését, megfelelő teljesítmény és kapacitás mellett.

A Szerb Köztársaság kormánya ösztönzi a növénytermesztést, valamint a mezőgazdasági 
termékek feldolgozására szolgáló berendezések és gépek beszerzését is, melyek jelentősen 
hozzájárulnak a beruházási folyamat tervezéséhez.
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7. Összefoglaló elemzés

Szerbia és Magyarország szomszédos országok, amelyek osztoznak történelmükben, kul-
túrájukban, néha politikai nézőpontjaikban, és bizonyos mértékig gazdasági szempontból is 
függenek egymástól. Az elemzésből azonban sok különbséget láthattunk Magyarország és 
Szerbia között, és még inkább a két szomszédos régió Bács-Kiskun megye és Nyugat-Bácska 
kerület között.

Magyarország már 15 éve része az Európai Uniónak, sikeresen teljesítette az átmenet idő-
szakát, és a szocialista országból liberális demokratikus és kapitalista társadalom lett. Néhány 
probléma azonban továbbra is változatlan: a szegénység és a társadalmi kirekesztés, a né-
pesség elöregedése, a fiatalok munkanélkülisége, a romákkal szembeni megkülönböztetés. 
Természetesen Magyarország fel tudja használni az EU strukturális alapjait ezeknek a problé-
máknak a kezelésére, míg Szerbia jelentősen kisebb forrásokkal rendelkezik. 

Az Európai Unió kiváló keretet biztosít a szociális gazdaság támogatásához. Az Európa 2020 
stratégia, a Szociális Vállalkozások Kezdeményezése és az induló és kiterjesztő kezdeménye-
zés azok a programok, amelyek lehetővé teszik a magyarországi kormányzat, civil szervezetek 
és szociális vállalkozásokszámára, hogy a szociális gazdaságot erősítsék. Magyarország tehát 
részesül az EU politikáiból és eszközeiből, bár nem tartozik az élenjáró országok közé. Ezzel 
szemben Szerbia az EU perifériáján van, és annak ellenére, hogy részt vehet néhány tevékeny-
ségben / mechanizmusban (mint például a GECES munkacsoportban való részvétel), ezeket 
nem használja ki és folyamatosan lemarad az uniós országoktól. 

A mezőgazdaság összehasonlításakor láthatjuk, hogy Magyarországon és Szerbiában is 
hasonló a mezőgazdasági földterületek aránya (Szerbia 57,9%, Magyarország 58,9%), de Ma-
gyarországon a szántóföldek aránya magasabb 48,5%, mint Szerbiában (37,7%) , míg az ön-
tözött földterületek nagysága majdnem kétszerese (1 721km² Magyarországon és 950 km² 
Szerbiában).

A két szomszédos Bács-Kiskun megye és a Nyugat-Bácska körzetek összehasonlítása nehe-
zebb. Nevezetesen Bács-Kiskun közel négyszer nagyobb és több mint kétszer annyi lakossal 
rendelkezik, mint Nyugat-Bácska kerület. Ezt tükrözi az aktív vállalatok száma és a mezőgazda-
ságban foglalkoztatottak száma is.

A szociális vállalkozásokat tekintve Magyarországon és Szerbiában az alábbi hasonlóságo-
kat írhatjuk le:

 – Mindkét országban tere van a jogi keretek, jogi státusz javításának (Magyarországon 
egyedül a szövetkezetek vannak külön szabályozva, míg Szerbiában a fogyatékkal élők 
szakmai rehabilitációjával és foglalkoztatásával foglalkozó vállalkozások);

 – A szociális vállalkozások főbb szereplői (mindkét országban általában civil szervezetek 
és nonprofit szervezetek a szociális vállalkozások alapítói);

 – Kormányprogram a szociális vállalkozások fejlesztéséért (Magyarországon szociális szö-
vetkezetekre célozva, míg Szerbiában a munkahelyi rehabilitációra és a fogyatékosság-
gal élők foglalkoztatására létrejövő vállalkozások számára)

 – A szociális vállalkozások mibenlétének mindkét országban alacsony tudatossága és 
megértése;
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 – A meglévő szociális vállalkozások üzleti modelljeinek alacsony életképessége és 
láthatósága;

 – Amiben a két ország eltér:
 – Hozzáférés a szociális vállalkozások finanszírozásához (Magyarországnak több lehető-

sége van az EU-tagság miatt);
 – Társadalmi vállalkozások száma (Magyarországon becslések szerint mintegy 3 000 szo-

ciális vállalkozás illeszkedik az uniós kritériumokhoz, míg Szerbiában mintegy 400);
 – A helyi önkormányzatok szerepe a szociális vállalkozásokban (míg Magyarországon kö-

telező tagként megjeleníteni a szociális szövetkezetekben addig Szerbiában ez nincs 
így);

 – A Bács-Kiskun megyében a szociális vállalkozás fejlesztése sokkal erőteljesebben, mint 
Nyugat-Bácska kerületben.

Összességében az elemzés azt mutatta, hogy Magyarország és Szerbia között sokkal na-
gyobb a hasonlóság, mint a különbség a szociális vállalkozói szektor egyes aspektusai tekin-
tetében (jogi, társadalmi vállalkozások eredete, tudatosság, láthatóság). Nyilvánvaló azonban, 
hogy Magyarország a szociális vállalkozások minden dimenziójában fejlettebbek (még azok-
ban is, amelyek a fejlődés hasonló stádiumában vannak), és ez még inkább látható a határ 
menti régiók összehasonlításakor. Bács-Kiskun megye számos kiváló szociális vállalkozás pél-
dával rendelkezik, ezek közül néhányat be is mutatunk ebben a kiadványban. Másrészről a 
Nyugat-Bácska kerületben nem léteznek jól ismert, megalapozott szociális vállalkozások, a leg-
közelebbi a Karavukovói Agrodunav szövetkezet, akit új elvek alapján újítottak fel és építettek 
be, amely több mint 100 tagot tartalmaz.
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8. Következtetések és ajánlások

8.1 Javaslatok a szociális vállalkozás fejlesztésére Magyarországon

Az ajánlások esetében a Hétfa kutatóintézet által 2018-ban végzett, kifejezetten az élel-
miszer gazdaság területén működő társadalmi vállalkozások működését feltáró kutatására 
hagyatkozunk. (Koltai-Rácz 2019) A kutatás olyan, az agrárgazdaság területén tevékenykedő 
nonprofit szervezetekre fókuszál, amelyek vállalkozási tevékenysége kézzelfogható eredmé-
nyekkel jár együtt és azt vizsgálja, hogy milyen hatása van a helyi munkaerőpiacra és gazdaság-
ra, a társadalmi vállalkozások működése miként hat a térség egyéb vállalkozásaira. A kutatás 
eredményeképp az alábbi ajánlásokat fogalmazzák meg:

 – A társadalmi vállalkozások fejlődéséhez elengedhetetlen egy szervezeti, intézményi és 
szabályozási keret megalkotására, mely jogi intézményt vagy címkét ad a társadalmi 
vállalkozásoknak, akár külön jogi forma meghatározása nélkül. Az elmúlt években ilyen 
keretjogszabályt alkotott a román, a szlovák és a szlovén kormány is.

 – Ugyancsak szükséges a Magyar Munka Terv alapjain egy nemzeti társadalmi vállalkozás-
fejlesztési stratégia kidolgozása, amely meghatározza a fogalmi és támogatási irányokat, 
kereteket. Kiszámítható fejlődési utat mutat ezeknek a vállalkozásoknak. 

 – Egyértelművé kell tenni a társadalmi vállalkozások szerepét és a velük szembeni elvárá-
sokat. Amennyiben tranzitáló funkciót és szerepet szán nekik a szakpolitika, akkor ezeket 
a tevékenységeket kell támogatni, finanszírozni és monitorozni. Amennyiben a szerepük 
befogadó munkahelyként, a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásában erősebb, akkor a 
hatékonyságkiesést kell támogatásokkal kompenzálni.

 – A társadalmi vállalkozások egzakt definíciója lehetőséget ad különböző támogatási ele-
mek (adókedvezmény, normatíva, speciális támogatási eszköz) rendszeresítésére. Ezek 
ma Magyarországon esetlegesek, nem alkotnak rendszert és így nem is tudnak megfe-
lelő szinergiát kialakítani. A társadalmi vállalkozások megerősítéséhez hosszabb futami-
dejű támogatási eszközrendszert igényelne.

 – A 2014 és 2020 közötti programozási periódust megalapozó Partnerségi Megállapodás 
és a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) elismeri, hogy a tár-
sadalmi vállalkozások társadalmi céljaik és szerepvállalásuk miatt csak részben tudnak 
önfenntartók lenni, kiszámítható támogatási környezetet szükséges teremteni számuk-
ra. Ennek kialakulása azonban a folyamatos projektszerű finanszírozás mellett nem lát-
szik. Más tagállamokban, például Ausztriában és Svédországban hosszú távú, alacsony 
támogatási intenzitású szerződéseket kötnek az állami szervezetek (pl. Nemzeti Foglal-
koztatási Szolgálat) ezekkel a szervezetekkel, hátrányos helyzetű álláskeresők átmeneti 
foglalkoztatására. Ez Magyarországon csak a megváltozott munkaképességű személyek 
esetén alkot rendszert, más hátrányos helyzetű csoportokat, esetleg tartós álláskereső-
ket nem tudnak ilyen szerződések keretében foglalkoztatni vállalkozások.

 – A közfoglalkoztatási támogatások – legnagyobb részt állami szereplők által működtetett 
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– rendszerének társadalmi vállalkozások felé nyitása logikus lehet, hiszen az állami és 
a piaci szektor között tevékenykedő, és több oldalról forráshoz jutó szervezetek talán 
racionálisabban, más piaci bevétellel kiegészítve tudják felhasználni a támogatásokat, 
hozzájárulva a területi egyenlőtlenségek kiegyenlítéséhez.

 – A szociális szövetkezeti forma nem a leghatékonyabb működési keret, így a támogatáso-
kat a működés jogi formájától függetleníteni kell, és esetleg más, normatívan szabályo-
zott kritériumrendszerhez, akkreditációs eljáráshoz vagy minősítéshez kell kötni (ahogy 
az a GINOP-pályázatok esetében már elindult). 

 – Noha a társadalmi vállalkozások működése számos gazdasági, társadalmi haszonnal jár 
együtt, ezek a társadalmi vállalkozások környezete számára legtöbbször nem láthatóak, 
nem tudatosulnak. Éppen ezért szükséges az eredmények és a kiváltott hatások azono-
sítására, a társadalmi vállalkozásokba történő beruházások rövid, közép- és hosszú távú 
társadalmi, gazdasági megtérülésének mérésére, a társadalmi vállalkozások tevékeny-
ségének láthatóvá tételére alkalmas monitoringrendszer kialakítása és működtetése. 

 – A társadalmi vállalkozások megerősítése érdekében indokolt fejlődésük minden szaka-
szában, különösen az alapítást követő időszakban a felmerülő pénzügyi-működési koc-
kázatokkal szemben elfogadó, úgynevezett „türelmes tőke” (patient capital) típusú pénz-
ügyi eszközök (pl. kockázati tőkealapok, mikrohitelek, közösségi finanszírozás [crowd-
funding]) bevezetése, alkalmazása, a társadalmilag érzékeny befektetők (pl. magánsze-
mélyek, alapítványok) bevonásával, a társadalmi-gazdasági megtérülés tudatosításával.

 – A hazai környezetben működő társadalmi vállalkozások többségében a tudatos műkö-
déshez, a fenntartható szervezetfejlődéshez a megfelelő humánerőforrás-háttér nem 
adott, ezért javasolt a szervezeti hatékonyságot növelő, testreszabható, multidiszcipliná-
ris képzések biztosítása a társadalmi vállalkozások vezetése, menedzsmentje, alkalma-
zottai számára, elsődlegesen, de nem kizárólag a felnőttképzés keretében. Mindemellett 
indokolt a szociális gazdaság alapelveinek beépítése az oktatási és képzési tantervekbe a 
társadalom érzékenyítéséhez, a szemléletformáláshoz.

 – Az intézményes keretek között történő tudásátadás mellett a társadalmi vállalkozások 
körében jelentkező mintaadó jó gyakorlatok, szervezeti szintű innovációk terjesztése, 
népszerűsítése, üzleti támogató szolgáltatások nyújtása is fontos eleme a szervezeti ta-
nulásnak, a társadalom érzékenyítésének, a tudatformálásnak. 

 – Noha a társadalmi vállalkozásokban túlnyomórészt igényes, magas hozzáadott értékű, 
innovatív, sok esetben a piac által megválaszolatlanul hagyott igényeket kielégítő ter-
mékek előállítása zajlik, azok piacra juttatása, a potenciális fogyasztóktól való kulturális, 
földrajzi távolság, az értékesítési kapcsolatok és a tapasztalatok hiánya, valamint a fo-
gyasztói tudatosság alacsony szintje miatt nehézkes. A piacra jutást segítendő, javasolt a 
társadalmi vállalkozásokban létrehozott termékek/szolgáltatások eredetét és minőségét 
szavatoló tanúsítási és címkézési rendszerek létrehozásának ösztönzése.
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Szatyor közösség

Szatyor közösség 

A Szatyor egy közösségi kezdeményezés, melyet 
elhivatott természetes személyek/fogyasztók hoz-
tak létre, éveken keresztül működött anélkül, hogy 
valamilyen hivatalos formációt hoztak volna létre. 
A fogyasztók és termelők, mint közösséget alkotók 
száma folyamatosan változik. Hitvallásuk szerint 
azért jött létre, hogy a közösség tagjai olyan táplálé-
kot szerezzenek be, amely két feltételnek is megfelel: 
egyrészt helyi, másrészt organikus vagy kíméletes 
termelésből származik. A tagok tudják, hogy a ter-
mékeket ki és hogyan termeli, állítja elő, a kapcsolat 
kölcsönös bizalmon alapul. 

A működtetést önkéntes alapon végzik, és minden 
tag ereje és lehetőségei szerint vesz részt ebben a 
munkában, az értékesítési pont működtetésében. A 
Szatyor nem végez kereskedelmi tevékenységet és 
nem is szolgáltató egység. A Szatyor egy kapcsolat a 
termelő és a fogyasztó között, fogyasztó és fogyasztó 
között. 

A Szatyor Kecskeméti Bevásárlói Közösség napjaink-
ra egyesületi formában működik, és önálló honlappal 
rendelkezik www.kecskemetiszatyor.hu. A termelői 
oldal széles termékkínálattal áll rendelkezésre, a ter-
melők száma változó, 35-45 gazdaság között mozog.

Bácsalmási finomságok

A Bácsalmáson működő, Bácsalmásért Szociális szövetkezet kiemelendő a kapott támogatások-
nak, elhivatott vezetőknek, települési összefogásnak köszönhetően eddig elért eredmények miatt.

Bácsalmáson a szociális szövetkezet megalapításának előzményeként közfoglalkoztatási alapon, 
a Bácsalmási Önkormányzati Közszolgáltatási Közhasznú Nonprofit Kft. keretében Zöldség-Gyü-
mölcs Feldolgozó Üzemet alakítottak ki 2013-ban. Itt elsősorban saját termelésű alapanyagokból 
különféle, egészségre kedvező hatású, egységes Bácsalmási Finomságok logóval ellátott termé-
kek (krémek, lekvárok, befőttek, szörpök, savanyúságok stb.) készülnek. Munkájuk eredménye-
képpen megépült az Egészséges Bácsalmásért Mintabolt és hűtőkamra-rendszer.

A feldolgozáshoz szükséges alapanyagokat nagyrészt maguk állítják elő, mert a Kft. 50 hektár 
önkormányzati tulajdonú földterületen folytatja a gazdálkodást, alapvető zöldségféléket és vető-
magot termesztenek. 

2013 évben a Start programot bonyolító szakemberekből, Bácsalmás Város Önkormányzata és 
két közfoglalkoztatott részvételével megalakult a Bácsalmásért Szociális Szövetkezet, amely aktív 
tevékenységét 2014-ben kezdte el. 

Ezen kívül közvetlen értékesítési hálózatot is kialakítottak, a „Bácsalmási Portéka Szatyorközös-
ség” néven. Céljuk a szövetkezet tevékenységi területének fokozatos bővítése.
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8.2 Javaslatok a szociális vállalkozás fejlesztésére Szerbiában

Az állami intézményekkel kapcsolatos indikátorai a szociális vállalkozások fejlődésének 
azt mutatják, hogy egyes állami szervek nagyon aktívak és pozitívak a társadalmi vállalkozói 
szellem fejlesztésének támogatásában; bizonyos állami szervek részt vesznek egy jogi keret 
létrehozásában, részt vesznek a civil társadalom programjaiban (a mentorálási, hitel- / ado-
mányozási bizottságban, szemináriumokon és konferenciákon); és nemzetközi és kétoldalú 
programokban (EU - szociális vállalkozás kezdeményezés, Negotin város önkormányzatának 
határon átnyúló projektje egy szociális vállalkozás fejlesztésére az újrahasznosítás területén).

A szociális vállalkozói szellem fejlesztésének jogi keretét még nem határozták meg, de he-
lyes úton jár. Még nem látható, hogy a szociális vállalkozásokról készülő új törvény elő fogja-e 
mozdítani, fel fogja-e gyorsítani, támogatni fogja-e a szociális vállalkozások működését. A jog-
alkotási keretek mutatóit illetően elmondható, hogy ezek az alábbi módon teljesülnek: még 
mindig nincs stratégiai iránymutatás a szociális vállalkozói szellem fejlesztésére, de a társadal-
mi vállalkozások azonban elismert a sohasem elfogadott CSO-környezet fejlesztési stratégiá-
jában; vannak szakpolitikai elemzések, törvénytervezetek (a civil szervezetek részvételével és 
nyilvános vita), amelyek tovább szabályozzák a szociális vállalkozás fejlődését; a szociális vállal-
kozásról szóló törvénytervezet harmadik alkalommal kerül a törvényhozók elé (bár ismét nem 
teljesen kielégítő formában); a fogyatékossággal élő személyek foglalkoztatásáról és szakmai 
rehabilitációjáról szóló törvény olyan törvény, amelynek elvei a szociális vállalkozások igényes 
nemzetközi iránymutatásaival összhangban vannak, és a vállalkozásokat foglalkoztatási és re-
habilitációs szociális vállalkozásokként kezeli. Nyilvánvaló, hogy a jogalkotási keret rendkívül 
gyorsan változhat (mindkét irányban), és hogy a civil társadalom és más szereplők szakmai 
vitákon meg fogják kérdőjelezni a jogi keret hatékonyságát.

A szociális vállalkozások 2007-es feltérképezésével (Cvejić, S. 2008) több mint ezer (1160) 
különböző típusú potenciális szociális vállalkozást azonosítottak. Ez a feltérképezés kiinduló-
pontja a szociális vállalkozás fejlesztésének Szerbiában. A térképezés azt mutatta, hogy abban 
az időben a szerb társadalom a szociális vállalkozás fejlődésének kezdeti szakaszában volt. 
Szerbiában a következő 10 évben gyorsan fejlődött a szociális vállalkozás fogalma. Ez az előre-
haladás tükröződik:

 – az új szociális vállalkozások megjelenése, valamint a meglévő szociális vállalkozások je-
lentős tapasztalata és gyakorlata

 – a politikákról és a jogalkotási fejlesztésről folytatott vita kialakítása (még nem teljes mér-
tékben sikeres, de a vita nagyon is erőteljes

 – a különböző szereplők nagyobb támogatása, partnerségek kialakítása a szociális vállal-
kozások és a helyi önkormányzatok, vállalatok, más szociális vállalkozások és civil szer-
vezetek között

 – pénzügyi ösztönzők és programok kifejezetten a szociális vállalkozások számára
 – a polgárok és a lakosság nagyobb fokú tudatossága a szociális vállalkozói tevékenység-

gel kapcsolatban
Ajánlások megfogalmazása bevett gyakorlat a szociális vállalkozásokról szóló tanulmányok-

ban (Cvejić, 2008; Borzaga, 2008; Cvejić, 2011; Spear, 2012). Tehát ez az elemzés is áttekinti 
a szerbiai szociális vállalkozások fejlődésének tényezőire vonatkozó legfontosabb ajánláso-
kat. Mégis hangsúlyozni kell, hogy a szociális vállalkozói tevékenység valamennyi összetevő-
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jét (tényezőjét) egyformán kell fejleszteni annak érdekében, hogy elkerüljük a diszfunkcionális 
egyensúlyhiányt például az alábbiak szerint:

• Az egyes tényezők túlburjánzása (például számos pénzügyi program megjelenése nagy 
pénzeszközökkel a szociális vállalkozások számára) vagy 

• Egyes tényezők kifejletlensége, visszamaradottsága (például a szociális vállalkozások 
pénzügyi programjainak hiánya)

• Ajánlások a szereplők számára
1. Támogatási programok szükségesek az induló vállalkozások számára, azaz a megfelelő 

induló alapok, szociális vállalkozói képzés, szociális vállalkozások fejlesztésének inkubá-
torai és más típusú támogatások (az üzleti menedzsment mentorok, berendezések stb.), 
amelyek szükségesek az új szociális szolgáltatásokhoz.

2. Támogatási programokra van szükség a már létező szociális vállalkozások számára is, 
amelyek:
• A saját üzleti és vezetői kapacitások fejlesztése (az üzleti készségek és a tudásme-

nedzsment oktatás),
• A piaci pozíció javítása (hálózatépítés és kapcsolat a közös piacra lépéshez),
• Pályázatok (közbeszerzési és beszerzési eljárások elsajátítása).

3. Az államnak intézményi folyamatokat kell találnia a szociális vállalkozás támogatására és 
ellenőrzésére, az alábbiak szerint:
• Stratégiai keret létrehozása a szociális vállalkozás fejlesztéséhez,
• Egy olyan állami intézmény meghatározása (ez lehet a minisztérium, de a civil társada-

lommal együttműködő hivatal vagy más kormányzati szerv), amely a szociális vállalko-
zói szellem felügyeletéért és fejlesztéséért felelős.

• Olyan mechanizmus létrehozása, amely lehetővé teszi az állami intézmények és más 
szereplők közötti együttműködést és információcserét (például a szociális vállalkozói 
munkacsoporton keresztül, mint a társadalmi befogadással foglalkozó munkacsoport 
alcsoportja).

• Helyi és / vagy regionális intézmények létrehozása, amelyek helyi és regionális szinten 
nyomon követik és támogatják a szociális vállalkozások fejlődését (ezek az intézmé-
nyek regionális fejlesztési ügynökségek, helyi gazdasági tanácsok és mások lehetnek).

4. A civil szervezeteket, különösen a szociális szolgáltatásokat nyújtó és a kiszolgáltatott 
csoportokkal foglalkozókat tovább kell támogatni a szociális vállalkozások létrehozására 
vagy átalakítására irányuló vágyukban.

5. Szükséges továbbá a szociális vállalkozások és a civil szervezetek, mint természetesen 
legközelebbi partnerek együttműködésének javítása.

6. Az ilyen együttműködés megismétlése érdekében jó példákat kell mutatni a társadalmi 
vállalkozások és a vállalatok közötti együttműködésre.

7. Az önkormányzatoknak segíteniük kell a szociális vállalkozói tevékenységek fejlesztését 
a meglévő erőforrások (föld, ingatlan, építési terület) kínálatával, amelyeket a szociális 
vállalkozások közbeszerzésen és más módon is használhatnak és vehetnek igénybe.

8. Szükséges a pénzügyi intézmények szociális vállalkozási tevékenységekről való ismere-
teinek javítása annak érdekében, hogy nagyobb számban vegyenek részt a szociális vál-
lalkozás támogatásában.
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Javaslatok a jogi kerethez
1. A stratégiai kereten túl a jogalkotási keret további javítása szükséges a társadalmi vállal-

kozási tevékenységek fejlődéséhez. Ezt a keretrendszert össze kell hangolni a szociális 
vállalkozások leginkább elfogadott irányelveivel.

2. Az ösztönző intézkedések időben történő elfogadása (támogatások, adókedvezmények 
és / vagy a közbeszerzési folyamat prioritásai révén) a jogi keret javítása révén

3. A társadalmi vállalkozást szabályozó és támogató szakpolitikák folyamatos felülvizsgála-
ta az összes szereplő bevonásával.

Javaslatok a szociális vállalkozások pénzügyi ösztönzésére
1. A pénzügyi intézményeknek több pénzügyi programot kell létrehozniuk a szociális vál-

lalkozások számára, és ki kell igazítaniuk a kritériumokat, hogy a jelenlegi támogatási 
formák elérhetők legyenek a szociális vállalkozások számára.

2. A mikrofinanszírozási intézményeket (amelyeket a jogszabályi keret szabályoz) be kell 
vonni a szociális vállalkozói tevékenység támogatásába.

3. Nemzeti és helyi szinten az állami intézményeknek állami forrásokat kell létrehozniuk a 
szociális vállalkozások támogatására.

Ajánlások a partnerségek fejlesztésére a szociális vállalkozói tevékenység területén
1. Támogassa a szociális vállalkozások egymás közötti és más szereplőkkel történő 

hálózatépítését.
2. A szociális vállalkozások és civil szervezetek hálózatainak megerősítése, hogy támogas-

sák a szociális vállalkozói tevékenység fejlesztését szolgáló keretrendszer kiépítését. 
3. A PPP-k fejlesztése, mint a szociális vállalkozások fejlődésének modellje.
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