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       Македонскиот земјоделски и рурален сектор се соочува со значајни предизвици во
искористувањето на можностите за обезбедување на квалитетно земјоделско
производство, подобрувањето на конкурентската позиција на македонските
земјоделски производи на регионалните и на меѓународните пазари, унапредувањето на
квалитетот на живеење во руралните средини и отворање на нови работни места за
младите земјоделци. Во таа насока, потребен е ефикасен и добро координиран
ангажман на државните институции при креирањето на соодветни земјоделски
политики, приспособувањето на законската регулатива и зајакнувањето на капацитетите
на јавните институции. Во овој процес исклучително е важно мобилизирањето на сите
релевантни чинители кои влијаат на земјоделскиот и руралниот сектор.
       Инструментот за претпристапна помош на ЕУ (IPARD), има специфична и долгорочна
цел во насока на подготвување на македонскиот земјоделско–прехранбен сектор кон
исполнување на барањата од acquis communautaire (правото на Европската Унија).
Истиот се заснова на интегриран сет од развојни приоритетни области и соодветно
развиени мерки и операции.
        Како земја која повеќе од една деценија ги користи ИПАРД фондовите, Северна
Македонија не може да се пофали со успешно искористување на можностите кои беа
дадени преку Програмата ИПАРД 1 (2007-2013). Согласно податоците на Агенцијата за
финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР), само 16% од
средствата од ИПАРД1 беа искористени во предвидениот период. Токму во периодот на
завршување на Програмата ИПАРД 2 (2014-2020) и подготовките за програмата ИПАРД 3
(2021-2027), за која се најавува дека ќе биде за 60% повисока од ИПАРД 2, Рурална
коалиција спроведе сеопфатна анализа на влијанието на европските пари врз развојот и
конкурентноста на националното земјоделско производство, а Пелагонискиот регион е
земен како примерок за истражувањето.



    Во рамките на истражувањето беа користени квантитативни
и квалитативни методи на собирање и анализа на податоци.
Процесот започна со користење на секундарни извори на
податоци. Од јавно достапните информации беше утврдена
висината на средства кои се издвоени за оваа мерка, колку
повици се објавени, колку апликации се одобрени, каков е
родовиот сооднос меѓу апликантите и сл. За да се добие
детална слика за степенот на искористеност на Мерка 1, но и
да се идентификуваат јазовите, како и можностите за нивно
надминување и олеснување, потребните податоци беа
обезбедени преку барања за пристап до информации од јавен
карактер. Барањата беа доставени до АФПЗРР.
       Во втората фаза од истражувањето беа применети квали-
тативни методи на собирање на податоци, односно органи-
зирање на 3 фокус групи, со 8 земјоделците кои користеле
средства од Мерка 1 од Програмата ИПАРД 2. Дополнително,
беа вклучени и земјоделци кои аплицирале и добиле негативен
одговор од Агенцијата, како и оние кои воопшто не аплици-
рале. На 9 јуни беше организирана една фокус група во Криво-
гаштани, каде беа вклучени 6 земјоделци, од кои 2 директни
корисници на Мерка 1, од ИПАРД 2, од повикот 02/2018, двајца
земјоделци кои аплицирале но биле одбиени и 2 земјоделци
кои воопшто не аплицирале на ниту една од мерките.
    За да ја имаме целосната слика за процесите на апликација,
беа остварени и средби со претставници од подрачните
единици на Министерството за земјоделство во Прилеп, и
Агенцијата за поддршка во земјоделството и руралниот раз-
вој во Битола.

Методологија на
истражувањето
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    Според прикажаните податоци на веб страницата на АФПЗРР,
добиени се  следните информации: заклучно со 3.07.2019, за
Мерка1, од повикот 01/2017, од вкупно 1.454 потпишани
договори, 507 се потпишани со земјоделци од Пелагонискиот
регион. Најголемиот дел од потпишаните договори се
однесуваат на набавка на трактор, а потоа следат инвестиции
за приклучна механизација.  Заклучно со 5.04.2021 година за
овој повик исплатени се вкупно 502.613.210 денари од кои
376.959.837 се средства обезбедени од Европскиот буџет.
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Резултати од
истражувањето
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Распределба на средствата од ИПАРД 2 по
извор на финансирање по повик 01/2017
(во милиони евра)



    Вкупниот буџет за Програмата ИПАРД 2 за сите мерки во
Република Северна Македонија, изнесува близу 80 милиони
евра. Од нив 60 милиони евра се обезбедени од Европската
Унија (43,2%), додека останатите се средства обезбедени од
национални фондови (14,3%). Дополнително на овие средства,
вложувањата од страна на самите земјоделци изнесуваат
близу 59 милиони евра (42,5%).
      За Мерката 1, која е предмет на ова истражување, одвоени
се вкупно 28,4 милиони евра. Како и во вкупниот буџет, така и
кај Мерка 1, 75% од средствата се обезбедени од ЕУ, додека 7,1
милиони евра (25%) се средства обезбедени од националниот
буџет. На овие средства треба да се додадат вложувањата од
страна на самите земјоделци. Земјоделците имаат вложено
вкупно 18,9 милиони евра во инвестиции во основни средства
во земјоделски стопанства. 
    Анализата покажува дека заклучно со последно достапните

податоци (април 2021 година) за бројот на потпишани договори
во рамки на Мерка 1 од ИПАРД 2 (повици: 01/2017, 02/2018 и
01/2020), вкупниот број на потпишани договори 2.286. Од нив,
814 договори се потпишани со земјоделци од Пелагонискиот
регион. Сепак, важно е да се напомене дека процесот на
потпишување на договори и доделување на средства сè уште е
во тек. Односно, прикажаните податоци се пресек заклучно со
април 2021 годиниа, а моменталната состојба постојано се
менува и конечниот исход од повикот ќе биде познат по
завршување на сите административни постапки.

„Република Северна Македонија е еден од корисниците на
ИПАРД. Можам да кажам дека имате добра искористеност на
ИПАРД 2. Земјата има многу апликации само за првиот повик
од ИПАРД 2, дури и повеќе од што очекувавме. Добро е да се
види дека земјоделците и прехранбената индустрија од
секторот земјоделство се финансираат од ИПАРД. Многу од
оние кои поднеле барања, веќе ги користат овие средства за
инвестиции. Гледаме дека земјоделците и преработувачката
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индустрија инвестираат. Сакаме да видиме дека овие пари им
помагаат на земјоделците и на прехранбената индустрија да се
развиваат по европски стандарди. Можеме да заклучиме дека
Северна Македонија е најдобриот корисник на ИПАРД во
регионот и очекуваме овој тренд да продолжи и во иднина.“

Лиам Бреслин  - Шеф на одделението за претпристапна помош
во земјоделството и руралниот развој на Европската комисија
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    Според податоците кои ги добивме од реализираните фокус
групи, најголемиот дел од земјоделците располагаат со
застарена земјоделска опрема. Причина за тоа е што
земјоделците, најчесто се занимаваат со производство на
тутун, градинарство, овоштарство и производство на жито.
Сточарството, според искажаните ставови на земјоделците, е
во континуиран пад. Постојат неколку современи краварски
фарми, додека пак овчарските фарми, скоро и да ги нема.
        Кога беа запрашани да ги идентификуваат главните
проблеми со кои се соочуваат и кои директно влијаат врз
квалитетот и квантитетот на нивното производство, земјо-
делците ги потенцираа следните: ниски откупни цени на
земјоделските производи, несигурен откуп и пласман на
земјоделските производи, немање на работна рака, незаин-
тересираност на младите за вклучување во земјодел-ското
производство, нерешени имотно-правни односи, непостоење

на структурни функционални системи, некомплементарност на
информациите кои ги добиваат од страна на институциите,
обемни административни обврски кои им го скратуваат
работното време, ненавремено исплаќање на субвенции и сл.
       Наведените проблеми, всушност, зборуваат за структурните
недостатоци на нашиот систем и дека Програмата ИПАРД може
да помогне во осовременување и напредок на целокупното
земјоделско производство. Што се однесува до
искористувањето и гледиштето на земјоделците за Програмата
ИПАРД, генерален став на присутните беше дека барањата и
апликациите за ИПАРД се далеку покомплицирани за разлика
од оние од Националната програма за рурален развој, а
трошоците за комплетирање на документацијата се многу
поголеми.
    Заклучок од земјоделците е дека целокупниот процес не
можат да го завршат сами и се приморани да ги користат
услугите од советниците на Агенцијата за поттикнување на
земјоделството и руралниот развој или услугите на самите
добавувачи. Во тој процес, во поново време се вклучуваат и
приватни консултанти кои за околу 6000 денари подготвуваат
целосна апликација за Програмата ИПАРД.

       Најголемиот дел од земјоделците сметаат дека Програмата ИПАРД не е
искористена во вистинската смисла во која што е предвидена, со оглед на тоа
што најчесто се аплицира за механизација, бидејќи е најлесно и се бара
најмалку документација, а кога станува збор за посериозни инвестиции, на
пример градење на ладилници или други градежни работи коишто со ИПАРД
се дозволени, земјоделците имаат страв затоа што станува збор за поголеми
средства кои што треба да се вложат.
       Оние земјоделци кои воопшто не аплицирале на Програмата, ги истакнаа
финансиските проблеми и намалувањето на нивното производство поради
ниските откупни цени и несигурниот пласман, како причини поради кои не
сакаат да користат средства од програмите. Генерално, овие земјоделци не
планираат да ги развиваат своите капацитети и сметаат дека голем дел од
земјоделците во Преспа веќе планираат да го намалат производството на
јаболка.
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       Земјоделците велат дека еден од проблемите кој најмногу
им пречи и ја намалува атрактивноста на Програмата ИПАРД е
критериумот кој предвидува реализација на инвестицијата од
100% за да се исполнат условите за поврат на 50% од страна на
државата. За земјоделците најдобро би било тие да вложат
50%, а останатите 50% да бидат покриени од државата преку
гарантен фонд. Земјоделците сметаат дека така далеку
помалку ќе бидат изложени на трошоци и многу повеќе ќе
бидат мотивирани да аплицираат за користење на средства.
Друга проблематика со која се соочуваат земјоделците во
однос на Програмата ИПАРД е рокот на исплата на средствата
од страна на Платежната агенција. Тие истакнаа дека во
нивните договори нема наведено краен рок за реализација на
истата и се случува да чекаат повеќе од 6 месеци од денот на
поднесување на барањето за исплата за конечно да ги добијат
средствата назад.
        Во делот на информирањето, земјоделците најчесто се
информираат преку АПРЗ и МЗШВ, односно преку директна
посета на институциите или преку телефонски контакти со
вработените, како и преку инфо денови или најави на повиците
на ТВ. Најзатворена за информации и понатаму останува
Платежната агенција, која не дава никакви информации за
процесите на евалуација, не се известуваат тие кои се одбиени
и никако не може да се добие контакт лицето со земјоделците
од Агенцијата. Постои само еден телефонски број, кој многу
ретко е достапен.

Проблеми и
предизвици

2.2
       Покрај објективните пречки кои стојат на патот за поголема
реализација на Програмата ИПАРД, за кои претходно стана
збор, постојат и низа субјективни пречки за кои се надеваме
дека доколку би се отстраниле или, во најлош случај,
ограничиле, би дошло до драстично зголемување на средствата
кои би дошле до корисниците. Според досегашните
согледувања на вклучените страни во процесот на реализација
на Програмата ИПАРД (корисници, баратели, АФПЗРР), како и
согледувањата коишто ги идентификувавме, може да се
дефинираат пет главни субјективни причини поради кои
реализацијата на средствата од Програмата ИПАРД сè уште не е
на посакуваното ниво:

Недоволна информираност и анимираност на потенцијални-
те корисници  -  недоволно развиен советодавен сектор кој
може да им понуди поддршка на земјоделците, а на АФПЗРР
ќе ѝ овозможи поголема промоција и видливост помеѓу
целните групи на земјоделци. 
Обемна и комплицирана документација - покрај малиот ка-
пацитет на земјоделците за подготовка на целокупната
проектна документација, голем проблем претставува и ваде-
њето на документација од општините (градежни дозволи,
потврда за усогласеност со стратегијата за развој и сл.)
Неконзистентност на условите и процедурите - иако во рам-
ки на програмата постојат јасно дефинирани правила и кри-
териуми, сепак постои недореченост и непрецизност на пос-
тапките, процедурите и критериумите, а често и на законите.
Неподготвеност на барателите да ги исполнат условите -     
како главни причини се наведуваат нерешени имотно пра-
вни односи на земјоделците и купување на стара и корис-
тена оптрема, што не е дозволено со правилата на ИПАРД
Тежок пристап до финансии - финансиските институции се
ригидни кон финансирање на проекти во земјоделие и ру-
рален развој, па земјоделците се соочуваат со недостаток на
извори за покривање на кофинансискиот дел од проектот.

Причини за недоволна
реализација
на ИПАРД
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Како резултат на спроведеното истражување, произлегоа
следните препораки:

1. Потребно е олеснување на процедурата и намалување на
документацијата потребна за поднесување на ИПАРД
апликација, со тоа ќе се овозможи поголема искористеност на
средствата а тоа ќе овозможи поголема продуктивност на
македонските земјоделски фарми.

2. Отстранување на неконзистентностите на условите и
процедурите за аплицирање на Програмата и можностите кои
им се нудат на земјоделците, со што ќе се овозможи поголема
афирмација на Програмата од страна на земјоделците.

3. Бидејќи секое земјоделско стопанство има посебни одлики
во поглед на земјоделското производство и капацитетите со
кои располагаат, потребен е индивидуален пристап во
исполнување на условите за користење на Програмата.

4. Еден од проблемите со кои се соочуваат земјоделците е
пристапот до финансии. Токму финансиите се ограничувачки
фактор во нивниот раст. Поради тоа потребно е унапредување
на соработката со финансискиот сектор, изнаоѓање на
системски модели и начини за полесен пристап на
земјоделците до финансии.

5. Навремената и точна информација е значајна за самите
земјоделци. Но, за да имаат пристап до соодветни и точни
информации, потребно е градење на цврсти односи и соработка
со институциите. Во таа смисла, потребна е и поголема
отвореност на Агенцијата за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој за нивно навремено и јасно
информирање.

6. Мошне е важно државните институции на системски начин
да ги решаваат проблемите за да може да се оствари
сеопфатен развој во земјоделството. За да се оствари тоа
потребно е да се воведуваат механизми на контрола на сите
засегнати страни во процесот.

Заклучоци и
препораки
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Користена
литература

04

       Во тек се преговорите за подготовка на Програмата ИПАРД
3, која ќе се однесува на програмскиот период 2021 -2027. Се
очекува програмата да биде поголема за 60% од претходната
програма. Сепак, извесно е дека насоките на новата Заедничка
земјоделска политика ќе бидат многу повеќе фокусирани кон
руралниот развој и јакнење на руралните заедници. Поради тоа
потребно е да се направат анализи на секторот и преку нив да
се отстранат сите пречки и ограничувања со кои се соочуваат
земјоделците. Успешното искористување на ИПАРД фондовите
ќе се согледа само со квалитетни инвестиции кои ќе го
поттикнат претприемништвото и технолошкиот развој.
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Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на
Здружението Рурална Коалиција Куманово  и на ниту еден начин
не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Цивика
мобилитас, Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC)
или организациите што ја спроведуваат.

Здружението за истражување и анализи ЗМАИ е корсник на
финансиска поддршка од програмата Цивика мобилитас.
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