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• Две важни програми: 
• Програма за финансиска подршка на земјоделието и 

руралниот развој од централниот буџет и 
• Инструментот на ЕУ за претпристапна помош ИПАРД 
• Во периодот 2007-2012 националната програма 

чинеше 475 милиони евра или 238 евра секој 
македонски државјанин или 1% просечно годишно од 
БДП на РМ 

• ИПАРД за истиот период достигна 63 милиони евра 
што е 13% од она што РМ инвестирала 
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Figure. CEA organizational structure development  
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• ЗА ДЕНЕС Д-р Горан Ковачев: 
• Сакавме да добиеме одговори зошто е 

релативно ниска искористеноста на 
ИПАРД и кои се тесните грла? 

• Кои се препораките за зголемување на 
ефикасноста? 
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• ЗА ПОНАТАМУ: 
• Што понатаму за да се зголеми 

ефективноста? 
• За ефективноста се уште нема дебата... 

 
• Добар почеток е студијата на случај со 

еден земјоделец – Габриела Димовска 
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ЕК акредитирала 3 мерки: 
• а) во рамките на приоритетната оска 1: 
• -  мерка 101 – Инвестиции на земјоделските 

стопанства со цел нивно преструктуирање и 
надградба за достигнување на стандардите на ЕУ; 

• -  мерка 103 – Инвестиции за преработка и 
маркетинг на земјоделските и рибните производи 
со нивно преструктуирање и надградба за 
достигнување на стандардите на ЕУ и 

• б) во рамките на приоритетната оска 3: 
• -  мерка 302 – Диверзификација и развој на 

рурални економски активности. 
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• Разликата е во тоа што во ЕУ ИПАРД е 
капитал, а во РМ ИПАРД се пари 

• Капиталот е ресурс со кој во иднина го 
зголемувате потенцијалот за раст, а 
парите се само медиум за размена т.е. 
потрошувачка 



“Making Difference” 

 
 

ЦЕА КОНТАКТИ 
 

   www.cea.org.mk          
http://www.mkbudget.org/ 

  
Center for Economic Analyses-CEA  

Bul. Jane Sandanski 63/3  
1000 Skopje  
Macedonia  

Phone: +389 (71) 310 974  
Fax: +389 (2) 2444 766  

Marjan Nikolov, PhD President  
E-mail: info@cea.org.mk  

http://www.cea.org.mk/
http://www.cea.org.mk/
http://www.lsg-data.org.mk/
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