
 
 

Give to AgEcon Search 

 
 

 

The World’s Largest Open Access Agricultural & Applied Economics Digital Library 
 

 
 

This document is discoverable and free to researchers across the 
globe due to the work of AgEcon Search. 

 
 
 

Help ensure our sustainability. 
 

 
 
 
 
 
 
 

AgEcon Search 
http://ageconsearch.umn.edu 

aesearch@umn.edu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Papers downloaded from AgEcon Search may be used for non-commercial purposes and personal study only. 
No other use, including posting to another Internet site, is permitted without permission from the copyright 
owner (not AgEcon Search), or as allowed under the provisions of Fair Use, U.S. Copyright Act, Title 17 U.S.C. 

https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
https://makingagift.umn.edu/give/yourgift.html?&cart=2313
http://ageconsearch.umn.edu/
mailto:aesearch@umn.edu


Утицај власничке структуре на ефикасност предузећа за гајење и ... 
_________________________________________________________________________ 

ЕП 2006 (53) 2 (461-475) 461

 ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ 
Број 2/2006. 

УДК: 633.8:631.115 
 
 
 

УТИЦАЈ ВЛАСНИЧКЕ СТРУКТУРЕ НА ЕФИКАСНОСТ 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ГАЈЕЊЕ И ПРЕРАДУ ЛЕКОВИТОГ И 

АРОМАТИЧНОГ БИЉА 
 

В. Павловић1, Славица Костић-Николић1 

 
 
 

Абстракт: Значај лековитог и ароматичног биља у фармацеутској и другим 
индустријама постаје осамдесетих година прошлог века све већи код нас и на 
светском тржишту. У Србији и Црној Гори су природни услови веома 
повољни за узгој лековитог и ароматичног биља. Међутим, производња и 
економски ефекти везани за производњу, прераду и пласирање лековитог и 
ароматичног биља су далеко испод потенцијалних могућности. Производња 
лековитог и ароматичног биља праћена је многим тешкоћама. Извршена 
приватизација није дала очекиване резултате. Шта више, производња, 
прерада и извоз лековитог биља далеко су испод нивоа с краја осамдесетих 
година. С тога је потребно преиспитати моделе којима су ова предузећа 
приватизована и сугерисати модел приватизације и својинску структуру који 
могу дати задовољавајуће резултате. 

Кључне речи: ароматично и лековито биље, предузећe, ефикасност, 
својинска структура, транзиција, приватизација 

 

Значај и економска оправданост узгајања и прераде лековитог и 
ароматичног биља 

Значај лековитог и ароматичног биља у фармацеутској и другим 
индустријама постаје осамдесетих година прошлог века све већи код нас и на 
светском тржишту. Потрошња биљних сировина расла је све више у 
индустријски развијеним земљама. Развој фармацеутских, хемијских и 
фармаколошких метода допринео је правилном коришћењу биљака за 
добијање галенских препарата или за индустријску примену. С обзиром на 
                                                 
1 Др Владан Павловић, доцент, др Славица Костић Николић, доцент, Мегатренд 
универзитет примењених наука, Београд, 011-328-16-22; 
vpavlovic@megatrend-edu.net; skostic@megatrend-edu.net 
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развој биотехнологије и постизања све бољих резултата у области генетике 
(квалитетне биљне врсте са високим садржајем активних материја), лековито 
и ароматично биље као сировина, добија све веће перспективе за употребу. 

У Америци је у току 1985. године само у трговинама здраве хране 
(health food stores) продато лековитог биља и њихових продуката за 200 
милиона долара, а за суму од око 33 милиона долара у истој години, продата 
је популарна литература о лековитом биљу.2 Пораст потрошње утицао је на 
повећање гајења, увоза и извоза лековитог и ароматичног биља и њихових 
производа у САД. Поред сопствене производње лековитог и ароматичног 
биља и етарског уља, Америка је и њихов велики увозник. 

Највећа тражња за појединим врстама етарског уља у Северној 
Америци, односи се на етарско уље рузмарина (21,7%), нане (18,3%), 
босиљка (11,1%) и жалфије (10,95%).3 Југославија је, до 1990. године била 
значајан извозник рузмарина и жалфије на америчко тржиште. 

Европска унија је, у периоду од 1991. до 2000.године,4 представљала 
једно од највећих тржишта за промет лековитог и ароматичног биља на свету, 
са увозом од око 120.000 тона и вредности од US$ 200 милиона (рачунато на 
великопродајне цене за суве сировине). Годишља стопа раста кретала се у 
просеку од 5 до 10%. ЕУ је, такође и велики произвођач лековитог и 
ароматичног биља које се гаји на 62.700 ha. Француска и Шпанија су највећи 
узгајивачи са 25.000 ha, односно 19.000 ha засејане површине респективно.5 

У оквиру ЕУ, Немачка је највећи увозник лековитог биља са око 38% 
тј. преко 45.000 тона годишње, а затим следе Француска са 17% и Италија са 
9% од укупног увоза (Commonwealth Secretariat; 2001.). Немачка, са 
годишњим извозом од око 15.000 тона у САД и друге европске земље је 
уједно и највећи европски извозник лековитог и ароматичног биља. 

Немачка даје велика средства за набавку и прераду биљних дрога. У 
поређењу са нашом земљом која располаже са велики бројем биљних врста 
(Србија има око 3.600 биљних врста, а Црна Гора око 3.300), Немачка, 500 
пута више од нас користи фитотерапију. У току 1984.године, издвојено је 257 
милиона DM за прераду алкалоида  и гликозида. У истој години, за биљне 
дроге је утрошено: 347 милиона DM-за обраду дрога и екстраката, 300 
                                                 
2 Tyler,V.E: Herbal medicine in America, 34 th Annual Congress on Medical Plant 
Research Hamburg 1986.,abstracts, p. 12  
3 Simon, J.E., Essential Oils and Culinary Herbs., 1990.,  p. 472-483  
4 UNCTAD COMTRADE, база података, 2001. 
5 Commonwealth Secretariat, A Guide to the European Market for Medical Plants and 
Extracts, London, 2001. 
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милиона DM-за увоз чајева, 11 милиона DM–за увоз 2.273 тона листа питоме 
нане и око 19 милиона DM–за увоз 3.370 тона камилице. У истом периоду,6 за 
антибиотике утрошено је 211 милиона DM тј. око 23% од укупно утрошених 
средстава за лековито и ароматично биље. 

На глобалном тржишту лековитог и ароматичног биља доминирају 
европске, а посебно немачке компаније. Највећи концерн који се бави 
биљним сировинама у Европи је Martin Bauer Group (холдинг компанија из 
Немачке) позиционирана као „природна веза“ са експозитурама у 50 земаља 
на пет континената и са годишњим прометом од €350 милиона. Друге водеће 
компаније укључују немачки Madaus Group и италијанску Indenu са прометом 
од €330 милиона и €170 милиона респективно. 

У Немачкој, значајну улогу у промету лековитог и ароматичног биља 
има компанија Dr Willmar Schwabe Arzneimittel, са годишњим прометом од 
преко €400 милиона од којих је преко €300 милиона у фитофармацеутици.7 
Данас, у Немачкој постоји око двадесет главних велепродаваца и седам 
заступника8 за лековито и ароматично биље и њихове производе (етарска 
уља, биљни екстракти). 

Стандардизација има посебан значај у промету лековитим биљем и 
њиховим производима–стандарди EУ у сфери припреме сировине, 
технологије и промета. За сировине које су произведене у складу са добром 
пољопривредном праксом и добром праксом у сакупљању (GACP) – Good 
Agricultural and Collection Practice, произвођачи могу да остваре премију од 
20 до 30%. Уколико је тражња знатно већа од понуде, премије за гајено 
лековито и ароматично биље могу бити и преко 100% у односу на „нормалне“ 
цене. За неке биљне врсте, могуће је остварити премије од 7% (бели слез), 
44% (коприва), а за неке и од 73% (корен велеријане, сечен), 95% (чубар) до 
111% (липа).9 

 

Утицај својинских односа на ефикасност српских предузећа за откуп и 
прераду лековитог и ароматичног биља 

Веровање да приватносвојински аранжман увек активира динамичке 
процесе, који систем непрестано и предвидиво усмеравају ка оптимуму, 

                                                 
6 Mechler, E., Pharm. Ztg, 131, No 43,1986,  p.2677–2685  
7 Donnelly, R., Helberg, U., Dajić, Z., Balkans Herbal Development Initiative – Phase 1, 
Final Summary Report – Serbia and Montenegro, 2003., p.28 
8 Lange, D., Untersuchungen zum Heilppflanzenhandel , (BFN), Bonn, 1996., p.21. 
9 Према годшњем извештају компаније “Alfred Galke“ Gmbh, Germany. 
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покренуо је, крајем осамдесетих, процесе својинске трансформације 
(приватизације) у готово свим нетржишним економијама. У бившим 
социјалистичким земљама је прихваћена премиса да природни интерес за 
рационалним коришћењем приватне имовине и тежња за њеним увећавањем 
чини приватну својину развојним мотором тржишне привреде. Неопходност 
акумулирања и инвестирања профита у амбијенту конкуренције коју намеће 
тржиште непрекидно подстиче предузећа на рационализацију, модернизацију 
и раст. 

У складу са процесом генералног редефинисања власничких односа 
покренуте су институционалне промене и у Југославији. Циљ 
институционалних промена, при чему централно место заузима реформа 
својине, јесте враћање економије на потврђене стандарде ефикасности. 
Својина и тржиште су у најчвршћој логици и функционалној спрези. 
Ефикасност се дефинише као способност система да у алокацији ресурса 
одабере оптималну констелацију и да је кроз динамичка прилагођавања 
задржи. Захваљујући принципу искључивости, приватно власништво 
мотивише појединце на усмеривање ресурса ка супериорнијим употребама, а 
принцип преносивости омогућава да се ресурси премештају од тренутних 
власника, ка субјектима који могу из њих извући веће ефекте. Друго, избором 
кадрова према економским, уместо политичким критеријумима, успоставља 
се континуитет који у државним предузећима, услед честих измена кадрова 
на политичкој основи, није могућ. 

Од приватизације се очекивало да отклони поједине тешкоће које су 
пратиле производњу лековитог и ароматичног биља у претходном периоду. 
Тешкоће су бројне а односе се на: лошу организацију, недовољну кадровску и 
техничку опремљеност, неповезаност науке и праксе, ограничени број гајених 
биљних врста, неподесне сорте, мали приноси, незадовољавајући квалитет и 
неразвијено и нестабилно тржиште, административни проблеми приликом 
извоза као и знатна улагања пре бербе. Све ово је негативно утицало на 
пољопривреднике да производњу ратарских култура замене производњом 
лековитог и ароматичног биља иако се производња лековитог и ароматичног 
биља далеко више исплати. У складу са доминантном теоријом о 
супериорности приватног сектора било је за очекивати да ће се као последица 
приватизациије повећати производња лековитог и ароматичног биља на 
рачун производње житарица, будући да приноси од производње и прераде 
лековитог и ароматичног биља надмашују приносе по основу узгоја 
житарица. Према овој, данас готово опште прихваћеној економској теорији, 
способан менаџмент именован од власника мотивисаних за максимално 
увећање профита, требао је да повећа производњу прераду и извоз лековитог 
и ароматичног биља, будући да су у питању профитабилни и прворазредни 
извозни производи. Међутим, подаци указују да се производња, прерада и 
извоз лековитог и ароматичног биља смањивала из године у годину. Гајење 
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лековитог и ароматичног биља са становишта ратарске производње и 
површина ораница које заузима је маргинално. Према подацима Републичког 
завода за статистику, лековито биље се у Србији гаји на 1.740 хектара и то 
углавном у Војводини. Према незваничним подацима лековито биље се гаји 
на око 2.500 хектара, а доминирају камилица и питома нана. Реалне 
могућности за гајење биља у војвођанској равници указују да велике 
могућности које нам је природа подарила не умемо да на прави начин 
искористимо. С обзиром на пола века дугу традицију у гајењу биља и 
природно богатство земљишта, Србија има могућности да повећа површине 
за гајење биља на 10.000 хектара. Према мишљењу стручњака да смо 
организованији, вештији и да смо спремни да учимо од оних који су испред 
нас у производњи, војвођанске њиве могле би да постану апотеке под ведрим 
небом. 

Извоз лековитог и ароматичног биља у нашој земљи има дугу 
традицију. У току 1939. године извезено је 1.810 тона лековитог биља и 20 
тона етарског уља, а 1958. године 2.530 тона лековитог биља и 71 тона 
етарског уља. Југославија је до 1990. године била значајан снабдевач ЕУ са 
лековитим и ароматичним биљем. У табелама 1. и 2. дат је преглед извоза 
неких лековитих сировина из Југославије у периоду од 1971.–1982. и 1987.–
1989. године. И у то време највећег  извоза, оцењено је да је извоз био мањи 
од реалних могућности и расположивих сировина. 

Количине сакупљеног и произведеног лековитог и ароматичног биља 
биле су много веће пре распада Југославије него данас. Према статаистичким 
подацима из бивше Југославије10 годишње се сакупљало око 6.000 t лековитог 
биља, да би се те количине почетком деведесетих знатно смањиле. 
Осамдесетих година прошлог века, приход од извоза износио је од 5,5 до 6,1 
милиона US$ годишње. 

Данас, након распада Југославије, Србија и Црна Гора, учествују у 
укупном извозу лековитог и ароматичног биља у ЕУ са 0,43%. Наши највећи 
конкуренти из источне Европе постале су Бугарска, Пољска, Мађарска и 
Албанија. Најважнији снабдевачи тржишта ЕУ лековитим и ароматичним 
биљем и даље су: САД (15,8%), Индија (8,0%), Кина (7,45%), Бугарска 
(6,44%) и Египат (5,47%)11. Извоз лековитог биља из Југославије у 
предходном, десетогодишњем периоду, био је оријентисан на мањи број 
земаља: 40% у СР Немачку; 20% у Француску; 13,4% у САД; 7% у Италију; 

                                                 
10 Радуловић, М.; Првуловић, Л., Strategy of Exports of medical plants from FR 
Yugoslavia under Blockade, Proceedings of the First Conference on Medical and Aromatic 
Plants of Southeast European Countries, Arandjelovac, 2000, p.543-550  
11 UNCTAD COMTRADE, база података, 2001. 



Економика пољопривреде 
_________________________________________________________________________ 

ЕП 2006 (53) 2 (461-475) 466

5,3% у Швајцарску; 3,5% у Велику Британију и Белгију. На ова 
традиционална тржишта извезено је око 90% од укупног извоза биљака. 
Количине сакупљеног и произведеног лековитог и ароматичног биља биле су 
много веће пре распада Југославије него данас. Према статаистичким 
подацима из бивше Југославије12 годишње се сакупљало око 6.000 t лековитог 
биља, да би се те количине почетком деведесетих знатно смањиле. 
Осамдесетих година прошлог века, приход од извоза износио је од 5,5 до 6,1 
милиона US$ годишње. 

Табела 1.  Југословенски извоз лековитог биља и шумских плодова 
Table 1. Export мedical herbs and  forest fruits from Yugoslavia 

 (1971 - 1980) 
Количина  /kg/ Цена /$/kg/ 

 Назив сировине 
1971/75. 1976/80. 1971/75. 1976/80. 

   1. камилица      31.307     16.107 1,15   1,34 
   2.   цвет липе   179.312   292.459 1,98   5,03 
   3. нана   222.458   237.555 0,50   1,10 
   4. лист кадуље   665.143   287.329 1,00   3,73 
   5. лист боквице        4.435        1.510 0,33   0,65 
   6. лист ђурђевка        7.533           120 1,12   1,62 
   7. пелен      24.775        6.201 0,58   0,64 
   8. лорен линцуре      11.884      15.344 0,92   1,93 
   9. ловоров лист    103.704      11.496 0,57   0,62 
  10. свеже пећурке    549.537    128.642 2,08   3,48 
  11. суве печурке    824.435    712.210 8,85 20,80 

Извор: Статистика спољне трговине 

 

У периоду од 1998. до 2000. године, СР Југославија извозила је између 
2.485 тона (1998.) и 1.364 тона (2000.) самоникло-дивљег  лековитог биља. 
Извоз гајеног биља кретао се између 1.128 тона (2000.) и 1.775 тона (1998.). 
На страно тржиште доспеле су најважније плантажно гајене биљке као што 
су нана, камилица коријандер, мак и жалфија.Укупан извоз лековитог и 
ароматичног биља износио је између 2.500 тона и 4.400 тона годишње са 
приходом од 2,3 милиона US$ и 7,3 милиона US$ (Табела 3.). Србија је, у 

                                                 
12 Радуловић, М.; Првуловић, Л., Strategy of Exports of medical plants from FR 
Yugoslavia under Blockade, Proceedings of the First Conference on Medical and Aromatic 
Plants of Southeast European Countries, Arandjelovac, 2000., p.543-550  
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току 2003. године извезла лековитог биља у вредности од 2.967.518 US$13-око 
80% на европско тржиште, а око 20% на тржиште Америке и Канаде. 

Данас је веома тешко проценити количине сакупљеног биља у Србији и 
Црној Гори. Све прикупљене количине крећу се око 12.000 тона свежег 
биљног материјала, а од тога се на сакупљене шумске плодове (гљиве) 
односи 7.000 тона. 

Табела 2.  Извоз лековитих биљних сировина из Југославије 
Table 2. Export мedical herbs raw materials from Yugoslavia 

(1998 - 1990.) 
 Назив сировине 1987. 1988. 1989. 
     1. камилица 144         288         470 
     2. питома нана      1.159      1.288         671 
     3. кадуља (жалфија)      1.066      1.052      1.280 
     4. липа           99         144         291 
     5. клека      1.071      1.354         952 
     6. етарска уља         103           97           88 
     7. бели слез         119         192         102 

Напомена: наведене количине лековитог биља изражене су у (t) 

Извор: Статистика спољне трговине 

 

Анализа података (Табела 6.), показује да је укупан извоз лековитог и 
ароматичног биља у 2000. години смањен за око 40%, а вредност извоза за 
око 70% у односу на 1998. годину. Анализа по појединим биљним врстама 
показује знатно смањење извоза коријандера (за 93%), клеке (за 50%), 
жалфије (за око 21%), нане (за 65% ) и осталих биљних врста (за око 35%). 
Уведене санкције могу само објаснити смањење извоза, али не и производње, 
будући да данас увозимо више биљне сировине него што извозимо. Међутим, 
и након укидања санкција производња, прерада и извоз ароматичног и 
лековитог биља није достигло ниво пре 90-тих. Наша земља и даље највише 
извози у Немачку (959 t), САД (348 t) и Канаду (180 t).14  

                                                 
13 Глушевић,С.,:Лековито биље–још један подстицај предузимљивима, Дневник 
online, Нови Сад, 2005. 
14 Према: Ковачевић, Н.,: Arh.farm 2003, стр.89-98. 
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Табела 3.  Извоз лековитог и ароматичног биља из СРЈ 
Table 3. Export мedical and aromatic herbs from Yugoslavia 

(1998 - 2000.) 

1998. 1999. 2000.  
Количина 

( t ) 
Вредност 

000 $ 
Количина 

( t ) 
Вредност 

000 $ 
Количина 

( t ) 
Вредност 

000 $ 
Коријандер 107 54 175  46 1 1 
Ким 80 51 0  0 20 5 
Клека 1841 3099 1232  1348 933 897 
Тимјан 21 44 12  38 11 32 
Камилица 122 180 178  297 118 145 
Жалфија 339 703 254  497 269 403 
Мак*  42 13 124  37 173 43 
Нана 695 664 332  444 247 305 
Липа 47 162 28  88 23 56 
Линцура** 8 50 9  46 11 30 
 8 50 9  46 11 30 
Храст 0 0 7  6 0 0 
Слез 44 168 66  137 79 199 
Остало биље 1041 2043 573  935 686 199 
Укупно: 4395 7281 2999  3965 2582 2345 

Напомена: * „главице“ мака  ** корен линцуре 

Извор: Савезни завод за статистику 

 

 

Оптималан модел приватизације предузећа за производњу и прераду 
лековитог и ароматичног биља 

Поставља се питање: Зашто приватносвојински односи нису покренули 
већу производњу, прераду и извоз лековитог и ароматичног биља, посебно 
биља вишег степена обраде? Одговор се може тражити у мањкавости теорије 
о апсолутној супериорности приватног власништа, посебно када је у питању 
производња која изискује већа улагања, која изискује виши степен 
специфичних знања и која носи високе ризике. Управо поменуто јесу 
обележја узгоја и прераде аорматичног и лековитог биља. С друге стране, 
друштвено власништво је последњих година испошило бројне мањкавости, 
као што су: 

• Нестручан менаџмент;  
• Општа апатија руководства и запослених; 
• Недовољна мотивисаност; 
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• Онемогућивање благовременог инвестирања од стране Агенције за 
приватизацију; 

• Политички пристисак власти; 
• Малврезације око смањивања вредности предузећа у циљу лакшег 

преузимања. 

Услед наведеног, друштвена предузећа су по правилу пословала испод 
потенцијалних могућности, те је постигнут општи концензус о нужности 
приватизације. 

Међутим, „у пракси се показало да је тренутно и потпуно 
реструктуирање могуће само код малих и средњих предузећа чије је 
финансијско стање такво да приватизације може да се финансира из 
сопствене снаге“15 Кад је у питању производња и преада ароматичног и 
лековитог биља, власничка трансформација омогућила је настанак великог 
броја малих фирми у овој области. Регистрована су предузећа која се баве 
откупом, примарном прерадом, прометом и пласманом великог броја 
различитих производа. У структури тих производа доминирају готови 
производи ниског степена обраде: чајеви, биљне мешавине, етарска уља, 
тинктуре, неки облици алкохолних екстраката и др. Мала предузећа, међутим 
не нуде тржишту комплексније производе с обзиром на недостатак потребне 
технолошке опреме и стручног кадра, али и због неинформисаности о 
асортиману сировина и готових производа на нашем и светском  тржишту. 
Развој и производња новог производа вишег степена обраде прате високи 
производни трошкови, мала серија и висока цена. Дакле, узгој и прерада 
ароматичног и лековитог биља изискује велика улагања, и специфична знања, 
а прећено је високим ризицима. Да би се остварила успешна производња и 
извоз лековитог и ароматичног биља и производа од биља на светско 
тржиште, неопходна је примена научних достигнућа, високих стандарда 
квалитета, образовање произвођача и узгајивача и усаглашавање са 
стандардима ЕУ. Организована и контролисана производња на 
пољопривредном земљишту (најбољи начин да се заштите природни ресурси) 
и технолошка дисциплона у свим фазама производње пружа могућности 
малим и средњим предузећима да успешно послују и достигну ранију 
производњу и извоз. 

                                                 
15 Живковић, М., Реструктуирање домаћих предузећа – пут ка јачању 
конкурентности, Мегатренд универзитет примењених наука, Међународни научни 
скуп, зборник радова: Јачање конкурентности предузећа и привреде, децембар 2005, 
стр.58. 
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Поштовање технолошке дисциплине и стандарда квалитета од посебног 
је значаја за извоз лековитог биља. Биље произведено уз примену пестицида16 
није могуће пласирати на светско тржиште. Будући да се лековито и 
ароматично биље користи у људској исхрани, неопходно је организовати 
производњу која би била контролисана у свим сегментима.  

Пољопривредни произвођачи се тешко одлучују за производњу 
лековитог и ароматичног биља иако се више исплати од гајења житарица. 
Нестабилно тржиште, променљиве цене, неизвесност и административни 
прописи везани за извоз, као и знатна улагања пре бербе негативно су 
утицали на пораст гајања лековитог и ароматичног биља. Научна достигнућа, 
њихова примена у пракси и искуство допринели су запаженим резултатима у 
области гајења и прераде биља у развијеним економијама. Због тога се, из 
године у годину повећава број заинтересованих за производњу биља. 
Илустрације ради, упоређивања остварених достигнућа у производњи жита и 
босиљка, показала су да је у току једног века, остварен принос са 12,5 dt/ha 
жита до 62,5 dt/ha жита, док је у периоду од пет година постигнут принос са 
18 % methyl cinnamate на 80,5% methyl cinnamate тј. укупног етарског уља при 
гајењу босиљка. 

На бази изетог, може се закљутити да целисходан модел приватизације 
предузећа за производњу и прераду лековитог и ароматичног биља 
претпоставља активно укључивање државе, попут модел приватизације 
примењиваних у Немачкој, или Француској. Према немачком моделу, 
предузећа се трансформишу у друштва капитала (акционарска друштва и 
друштва са ограниченом одговрношћу) при чему акције/удели постају 
власништво државне поверилачке корпорације, која именује менаџмент коме 
је основни задатак максимизација стопе приноса на капитал, односно 
максимизација вредности акција. Након подизања ефикасности пословања и 
профитне стопе, акције се нуде на продају преко берзе или непосредном 
продајом.17 Тиме би држава, која је у стању да изврши значајнија улагања, да 
повеже стручњаке за лековито и ароматично биљи из института са 
предузећима, и да поднесе ризике пословања, могла да покрене производњу 
лековитог и ароматичног биља, да организује више стадијуме прераде и 
подстакне извоз. Након подизања ефикасности пословања, државна 
корпорација би продавала пакета акције, или поједине организационе целине 
(нпр. производња појединих биљака, или производња и прерада појединих 

                                                 
16 У току 2004. године, на подручју Падеја и Чоке, остало је око 300 до 500 тона 
менте која није могла да се прода због примене пестицида у току гајења. 
17 У Француској је такође у национализованим предузећима постављен менаџмент са 
циљем максимизирања профита и вредности кација, а приватизација је извршена тек 
након подизазања ефикасности и профитабилности.  
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биљака). Тиме би се омогућило и дефинисање праваца заједничког деловања 
заинтересованих субјеката–сакупљача, произвођача, откупљивача, 
прерађивача и извозника, обезбедило би се ефикасније коришћење 
расположивих природних потенцијала и прерађивачких капацитета. Имајући 
у виду потенцијалне могућности наше земље, неопходно је плански и 
организовано радити на сакупљању, гајењу, преради и извозу лековитог 
биља, што би било економски и друштвено оправдано. 

Организовање и покретање прерађивачких капацитета за више фазе 
прераде, подстакло би и настанак малих и средњих предузећа. За мала и 
средња предузећа производња лековитог и ароматичног биља може да има 
велики значај.  

Значајнија улога државе у привредном животу је данас предмет 
значајног оспоравања. Међутим, данас  развијене тржишне државе су у 
условима разрушене економије и високе незапослености након Другог 
светског рада одлучиле да изврше национализацију и значајно повећају удео 
државног власништва. Мора се приметити да након распада СФРЈ, губитка 
тржишта, дугогодишње изолације и НАТО агресије, привреда Србије далеко 
више подсећа на економије западних држава након Другог светског рата, него 
на те економије данас. Међутим, поменуте државе су државу виделе као 
активног учесника привредног живота. У Француској је чак извршена 
национализација, а тек се у осамдесетим годинама XX века, у новонасталим 
условима, приступило приватизацији. 

Приватизацију у Србији је неопходно спроводити уважавајући 
чињеницу да привреди Србије недостаје дугорочног капитала, а покретање 
производње и прераде лековитог и ароматичног биља изискује финансирање 
дугорочним, махом сопственим капиталом. 

На бојазан многих економиских теоретичара да је поновно 
успостављање државне својине, макар и привремено, штетно за привредни 
раст и развој, изнећемо запажање водећег економисте Светске банке Ioannis 
N. Kessides-а: “До пре само неколико година приватизација је сматрана 
еликсиром који ће трансформисати обелела и летаргична државна предузећа 
у креативне, продуктивне и динамичке субјекте. У условима буџетских 
дефицита и стагфлације, национални лидери су прокламовали приватизацију 
као средство за безбеђивање раста и развоја и пружања шанси свим 
грађанима. Овај процес су подржале и мултилатералне институције, 
пружајући савете и подршку с једне стране и условљавањем са друге.”1819 

                                                 
18 Kessides, I. N.,The Challenges of Infrastructure Privatisation, CESifo DICE Report 
1/2005 

 http://www.cesifo-group.de/DocCIDL/dicereport105-forum3.pdf 
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“Међутим, поглед на приватизацију је исувише поједностављен и 
приватизацији је дат превелики значај, приказивајући је у бољем светлу него 
што она заиста јесте, док су очекивања, с друге стране остала неиспуњена. 
Увидело се да је извршено неприкладно реструктуирање, као и да је превише 
брзо извршена дерегулација.”20 Kessides закључује: „Данас је приватизација 
подвргнута ревизији и подвркнута је бројним критикама.21 

Како  је приказано, приватизација вршена према досадашњим 
моделима, не само да није подигла степен ефикасности предузећа за 
производњу и прераду лековитог и аромитичног биља нити су нови својински 
односи подстакли оснивање нових предузећа за производњу и прераду 
лековитог и аромитичног биља, већ је производња, прерада и извоз лековитог 
и аромитичног биља далеко испод нивоа постигнутог пре започињања 
транзиције. 

 

Закључак 

Последњих година, извоз лековитог и ароматичног биља из наше земље 
био је мањи од реалних могућности и расположивих сировина. Анализа 
показује да је укупан извоз лековитог и ароматичног биља у 2000. години 
смањен за око 40%, а вредност извоза за око 70% у односу на 1998. годину. У 
току  2003. године, вредност извоза лековитог биља из Србије износила је око 
3 милиона US$ (око 80% на европско тржиште, а око 20% на тржиште 
Америке и Канаде). Имајући у виду потенцијалне могућности наше земље, 
неопходно је плански и организовано радити на повећању сакупљања, гајења, 
прераде и извоза лековитог биља, што би било економски и друштвено 
оправдано. Приватизација пољопривредних комбината и предузећа за 
производњу и праду лековитог и ароматичног биља је нужна. Међутим, 
примењивани модели приватизације нису дали очекиване резултате. С тога, 
када су у питању ова предузућа, потребно је променити модел приватизације 
и прописати модел, попут модела примењеног у Немачкој, према којем 

                                                                                                                            
19 Везано за наведено условљавање, проф. Radygin примећује: „Неоконзерватистички 
преокрет у идеологији, општој економској теорији и економској политици настао у 
развијеним западним државама, је касније извезен у земље у развоју, кроз утицај 
научних кругова, а касније и непосредне притиске, условљавајући  економску помоћ 
приватизацијом.“ Према: Radygin, A., Privatization, Ownership, Redistribution, and 
Formation of the Institutional Basis for Economic Reforms, u: The Economics of Transition 
edited by Gaidar,Y. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 2003., р. 
398. 
20 Ioannis N. Kessides,  Исто. 
21 Ioannis N. Kessides,  Исто. 
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држава, преко државне поверилачке корпорације, има активну улогу,  с 
обзиром на недостатак сопственог капитала, на велика улагања и висок 
степен специфичних знања која изискује производња и прерада лековитог и 
ароматичног биља према утврђеним стандардима и присутне ризике.  
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Abstract 

The importance of medical and aromatic herbs in the pharmaceuticals 
industry and other industries increased in this country and in the world market 
during the 1980’s. In Serbia and Montenegro, there are appropriate natural 
conditions for growing medical and aromatic herbs. However, the production and 
production-related economic effects, as well as those related to medical and 
aromatic herbs processing and their placement are far from being even close to 
potential possibilities. The production of medical and aromatic herbs has been 
accompanied by a plethora of hurdles. The privatization that has taken place has 
not reflected expected results. Moreover, the production, processing and export of 
medical herbs are far from the level achieved at the end of the 1980’s. Therefore, it 
is necessary that the privatization models utilized in the privatization of these 
enterprises should be reviewed. It is also necessary that a privatization model and 
ownership structure should be proposed in order to accomplish satisfying results.   

Key words: aromatic and medical herbs, enterprise, efficiency, ownership 
structure, transition, privatization  

 

 


