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POVZETEK
Z razvojem je Evropska unija ustvarila različne mehanizme in politike v smeri izvajanja
ukrepov, pomoči, zagotavljanja storitev, razvoja, vojaških posegov itd.
Skladi Evropske unije predstavljajo instrumente ali programe, ki nudijo pomoč državam
članicam ali državam kandidatkam za članstvo v razvoju na različnih področjih. Na
splošno so skladi oziroma programi namenjeni državam članicam, a za olajšanje njihove
priprave na članstvo držav kandidatk je del teh sredstev odprt za države kandidatke ali
posebna sredstva zgolj za predpristopno pomoč, ki pa je poseben interes ali namen te
raziskave. V skladu s tem smo se pri nadaljnji opredelitvi problema usmerili ravno na
Republiko Makedonijo kot državo kandidatko za članstvo v Uniji, s poudarkom na
izkoriščenosti na državni ravni.
Do danes je več skladov prispevalo ali ponudilo priložnost za podporo državam
članicam EU in državam kandidatkam za članstvo. Skladi so eden od instrumentov, ki
pomagajo neenakim ali manj razvitim državam doseči razvojno raven tistih, ki so bolj
razviti. Skladi so instrumenti, ki v veliki meri prispevajo k olajšanju predpristopne poti
kandidatkam predvsem s finančno pomočjo ter pomočjo na številnih področjih, ki so
pomembna tako za Unijo kot tudi za države kandidatke.
V začetnih poglavjih magistrskega dela smo opredelili Evropsko integracijo, njene cilje
in njeno ekonomiko oziroma zakaj se države hočejo integrarati v EU, katere so
prednosti in slabosti, izzivi in možnosti, pojasnili smo evolucijo Evropske Unije oziroma,
kako je prišlo do politične in ekonomske skupnosti, opredelili sklade za predpristopno
pomoč in pojasnili njihove cilje in naloge, opisali sestavine oziroma komponente teh
skladov ter na kratko opisali njihovo implementacijo v Republiki Makedoniji.
V nadaljevanju smo analizirali izkoriščenost sredstev Instrumenta za predpristopno
pomoč na državni ravni, in sicer glede na vrsto pogodb, organ ki vodi posel, vrsto
uporabnika, v primerjavi z nacionalno udeležbo. Analizirali smo tudi sredstva glede na
osnovne makroekonomske kazalnike ter podali dokaz za postavljeno hipotezo s
pomočjo linearne regresije.
Ključne besede: Instrument za predpristopno pomoč, Evropska unija, skladi EU,
evropske integracije.

ABSTRACT
With development up until today, the European Union has created various mechanisms
in the policies towards the implementation of measures, assistance, provision of
services, development, military interventions etc.
The European Union funds represent instruments or programs that provide assistance
to Member States or candidate countries for membership in the development in
various fields. In general, funds or programs are targeted at Member States, but in
order to facilitate their preparation for membership of the candidate countries, part of
this funding is open to candidate countries or special funds only for pre-accession
assistance, which is of particular interest or a purpose of this research and accordingly,
further problem-solving was directed towards the Republic of Macedonia as a
candidate country for membership in the Union, with emphasis on utilization at the
state level.
Until today, several funds have contributed or offered an opportunity to support EU
Member States and candidate countries. Funds are one of the instruments that help
the unequal or less developed countries achieve the development level of those who
are more developed. Funds are instruments that largely facilitate the pre-accession
assistance for candidates, in particular through financial assistance, assistance in a
number of areas that are important both for the Union and for the candidate countries.
In the early chapters of the master's thesis, we defined European integration, its goals
and its economy, or why countries want to integrate into the EU, what are the
advantages and disadvantages, challenges and opportunities, we explained the
evolution of the European Union or how the political and economic community came
into existence, defined the funds for pre-accession assistance and explained their goals
and tasks, described the components or components of these funds and briefly
described their implementation in the Republic of Macedonia.
In the following chapters, we analysed the utilization of the resources of the
Instrument for Pre-Accession Assistance at the state level, depending on the type of
contracts, the body that manages the business and the type of user and compared it to
the national participation. We also analysed the funds with respect to the basic
macroeconomic indicators and provided evidence for the hypothesis through linear
regression.
Key Words: Instrument for pre-accession assistance, European Union, EU funds,
European integration.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Gospodarska blaginja in stabilnost sta eden od glavnih ciljev Evropske unije.
Predpristopni skladi Evropske unije veljajo za glavni instrument za doseganje teh ciljev.
Za države kandidatke so ta sredstva glavno orodje, s katerim EU podpira razvoj
demokratičnih vrednot v državah, socialno kohezijo in gospodarski razvoj. Zato je
učinkovita uporaba teh sredstev ključnega pomena za države kandidatke za članstvo v
Evropski uniji. Uspešna uporaba sredstev EU je pogojena z razpoložljivostjo ustreznih
mehanizmov in znanja za načrtovanje, upravljanje in izvajanje sredstev iz teh skladov.
Ena od odločitev svetovnega gospodarstva je delovanje svetovnih finančnih institucij, ki
na različne načine sodelujejo pri povečanju, pa tudi ciljanju kapitala v državah, kjer
vlagajo. Razumljivo je, da imajo neposredne naložbe pomembno vlogo pri izboljšanju
gospodarskih razmer vsake države. Neposredne naložbe povečujejo finančno moč in
možnost večje akumulacije gospodarskih subjektov. Sposobnost večje akumulacije
neposredno vpliva na gospodarski razvoj. Čeprav evropski predpristopni in pristopni
skladi niso čista oblika neposrednih naložb, s spodbujanjem gospodarskih subjektov da
upravljajo sredstva, ki jih lahko vlagajo v svoje posle, ta sredstva dosegajo dva cilja:
prvič, neposredno povečajo kapital upravičencev; in drugič, posredno omogočajo
uspešno upravljanje teh sredstev. Glede makroekonomije je namen evropskih sredstev
veliko širši. Krepijo namreč socialno-ekonomske razmere določenega nacionalnega
gospodarstva in tako pripravijo državo kandidatko postati članica evropske skupnosti.
Polnopravne države članice imajo podobne ekonomske parametre, v zvezi z vprašanji
glede vrednosti bruto domačega proizvoda, stabilnosti gospodarstva, učinkovitosti
bančnega sistema, davčnega sistema, razvojne politike, razvitosti denarnega trga,
deviznega trga, trga kapitala, učinkovitosti trga vrednostnih papirjev itd.
Leta 2006 je Svet Evropske unije vzpostavil instrument za predpristopno pomoč
državam kandidatkam za članstvo v EU in potencialnih državah kandidatkah za članstvo
v EU (Uredba št. 1085/2006). Uredba je bila sprejeta za izboljšanje učinkovitosti
zunanje pomoči Skupnosti. Ta uredba določa nov programski okvir in okvir za
izpolnjevanje pomoči držav kandidatk za članstvo v EU in potencialnih držav kandidatk
za članstvo v EU. Sedanji instrument zagotavlja enega od skupnih instrumentov, ki
neposredno podpirajo evropske politike zunanje pomoči.
Republika Makedonija je upravičenka sredstev Evropske unije od leta 1996 v okviru
programov PHARE in CARDS, od leta 2007 pa ji je bila z uvedbo instrumenta za
predpristopno pomoč kot državi kandidatki dana možnost izkoriščati vseh pet sestavin
tega instrumenta, pa tudi dodatne programe financiranja skupnosti.
S perspektive makroekonomije je ta tema zelo aktualna, še posebej za države
kandidatke za vstop v Evropsko Unijo, saj s pomočjo teh sredstev Evropska unija
zmanjšuje razlike v razvitosti v državah, krepi demokratičnost institucij in pravno
državo, reformira javno upravo in gospodarske reforme, kar so cilji širitvene politike.
1

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
V magistrski nalogi nameravamo predstaviti instrumente za predpristopno pomoč,
pojasniti njihove značilnosti ter opisati vlogo finančnih sredstev EU v premagovanju
gospodarskih težav, s katerimi se srečuje Republika Makedonija kot država kandidatka
za članstvo.
Cilj analize je podrobno pogledati porabo sredstev za predpristopno pomoč v Republiki
Makedoniji ter ugotoviti, kako je Instrument za predpristopno pomoč vplival na
gospodarstvo v Republiki Makedoniji v najširšem pomenu besede. Za potrebe analize
bomo predstavili podatke o uporabi in strukturi pomoči IPA, jih analizirali glede
osnovnih makroekonomskih kazalnikov, regionalne porazdelitve IPA in ocene poročil o
napredku makedonske evrointergracije, ki jih pripravlja Evropska komisija.
HIPOTEZA: Instrument za predpristopno pomoč (IPA) pozitivno vpliva na obseg bruto
domačega proizvoda Republike Makedonije in na postopek evropske integracije.

1.3 Predpostavke in omejitve
Pri pisanju magistrskega dela se bomo osredotočili na instrument za predpristopno
pomoč (IPA) v okviru širitvene politike Evropske Unije oziroma na finančna sredstva, do
katerih imajo dostop države, ki zahtevajo članstvo v Evropski Uniji. Omejili se bomo na
makedonsko gospodarstvo, in sicer kako Republika Makedonija črpa finančna sredstva
iz skladov EU in kakšne so izkušnje do sedaj.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
Pri pisanju magistrskega dela bomo uporabljali razpoložljivo domačo in tujo literaturo
ter internetne vire. Pri pisanju magistrskega dela bomo v največji meri uporabljali
deskriptivni pristop, ki daje prednost opisu strukture, delovanju in razvoju določenega
gospodarskega pojava ali procesa. V okviru deskriptivnega pristopa bomo uporabljali
metodo deskripcije (opisovanje črpanja finančnih sredstev iz skladov EU za
predpristopno pomoč), metodo klasifikacije (opredelitev finančnih sredstev za
predpristopno pomoč) ter metodo kompilacije (povzemanje spoznanj strokovjakov s
tega področja oziroma poročil in študij ki jih vlada Republike Makedonije in Evropska
Komisija objavljata v zvezi z evrointegracijo).
Vpliv evropskih sredstev je mogoče obravnavati na različne načine. Kar je najprej na
voljo, so dejansko številčni podatki. Različne statistike, v sestavi različnih vladnih in
nevladnih organizacij, v vsaki državi kandidatki dajejo te podatke, vir pa so državne
uradne agencije, ki so ustanovljene prav v ta namen. Kakorkoli, kar je zanimivejše in
veliko bolj zapleteno od statistike je, kako se posamezne države kandidatke ukvarjajo z
uvedbo in izvajanjem evropskih zakonov, vloge za evropsko financiranje in primerjavo
projektov, ki jih financirajo. Metodologija se nanaša na osnove, ki temeljijo na dejstvih,
zakonodaji in izkušnjah iz drugih držav in z zbiranjem, analizo in tolmačenjem podatkov
zahtevajo utemeljitev sklepov v priznanih znanstvenih dokumentih, ki analizirajo
ekonomske interakcije in zanesljivost uradnih empiričnih podatkov.
2

Ob upoštevanju osredotočenosti in cilja te raziskave bo analiza na splošno vsebovala tri
dele. Prvi del bo obsegal analizo uporabe pomoči skladov EU ter razmerje med
razpoložljivimi, sklenjenimi in rabljenimi sredstvi. Nadalje bomo predstavili razmerje
med sredstvi in komponentami, strukturo in delež nacionalne udeležbe. Na koncu
bomo predstavili porazdelitev sredstev glede na vrsto uporabnikov.
Drugi del bo osredotočen na vpliv in primerjavo sredstev IPA v razmerju z osnovnimi
makroekonomskimi kazalniki. Za primerjavo bomo upoštevali bruto domači proizvod.
Analiza bo zajemala tudi geografsko porazdelitev glede regij v skladu z NUTS 3
klasifikacijo.
Tretji del bo povezan s sredstvi EU in reformiranim postopkom pristopa. Ker je celotna
ureditev sistema EU razdeljena na 35 poglavij v skladu z zakonodajo, bo analiza
povezovala uporabljena sredstva Republike Makedonije z ocenami in prioritetami po
poglavjih iz evropskih poročil.
Večino podatkov bomo pridobivali iz javnih virov. V drugi polovici leta 2013 so
odgovorne institucije v Republiki Makedoniji objavile več ustreznih dokumentov: Sektor
za financiranje in sklepanje pogodb (Ministrstvo za finance) je objavil seznam pogodb ki
jih je sklenil za vse tri komponente (I, III in IV). Agencija za finančno podporo kmetijstva
in razvoj podeželja nenehno objavlja preglede izbranih projektov. Hkrati bo viden tudi
prehod v preglednost objavljanja seznama financiranih projektov s strani Sekretariata
za evropske zadeve in Ministrstva za javno upravo. Evropska komisija na spletni strani
Delegacije Evropske unije v Republiki Makedoniji objavlja sezname pogodb, ki jih je
sklenila.

3

2 EKONOMIKA EVROPSKE INTEGRACIJE
Evropska unija je najpomembnejša shema mednarodne gospodarske integracije. To je
eden od vidikov »mednarodne ekonomije«, ki je od sredine 20. stoletja postal vse
pomembnejši. Izraz sam ima precej kratko zgodovino; Machlup (1977) ni mogel najti
enega samega primera njegove uporabe pred letom 1942. Od takrat se je izraz
uporabljal ob različnih časih, da bi se nanašal praktično na katero koli področje
mednarodnih gospodarskih odnosov. Do leta 1950 so strokovnjaki za mednarodno
trgovino poimenovali izraz, ki označuje stanje ali postopek, ki vključuje združevanje
ločenih gospodarstev v večje prostotrgovinske regije (El-Agraa 2011, str. 1).
Ekonomisti (Viner, 1950, Tinbergen, 1954, Balassa, 1961), ki so raziskovali zgodnje
poskuse zahodnoevropskih držav za razvoj regionalne ekonomske integracije, so temelj
analize različnih vrst regionalne ekonomske integracije. Določiti je mogoče pet glavnih
vrst gospodarske integracije (McDonald & Dearden 2005, str. 37)







Območje proste trgovine – skupina držav, v kateri se odstranijo vse ovire pri
blagovni menjavi;
Carinska unija – območje proste trgovine s skupno zunanjo tarifo;
Skupni trg – carinska unija in prosti pretok kapitala in dela;
Gospodarska unija – skupni trg z usklajeno ekonomsko in socialno politiko, ki
zagotavlja učinkovit prosti pretok in uskladitev makroekonomskih politik za
zagotovitev trgovinskih tokov;
Gospodarska in monetarna unija – gospodarska unija in skupna monetarna
politika.

Razen območja proste trgovine, ki vključuje samo sporazum o prosti trgovini med
državami članicami, je za vse druge oblike povezovanja značilna notranja dinamika, ki jo
lahko spodbudi k nadaljnji integraciji. Tako lahko carinska unija vodi do naprednejših
oblik povezovanja oziroma integriranja – seveda, če se člani strinjajo s tem. Dinamika
integriranja izhaja iz vse večje odprtosti ter gospodarske in politične soodvisnosti
sodelujočih držav. To zmanjšuje zmožnost vsake države članice slediti neodvisnemu
političnemu programu ali se razlikovati od uspešnosti skupine kot celote. Vse večja
medsebojna odvisnost sproži zunanje učinke po prelivih posameznih držav članic in
povratnih informacij nacionalnih ekonomskih politik. Člani gospodarskega združenja si
prizadevajo za povečanje dobičkov in za zmanjšanje izgub sprejmejo bodisi
kooperativne politike za internalizacijo zunanjih dejavnikov, ki spodbujajo gospodarsko
povezovanje, ali nesodelujoče politike z namenom, da bi se vrnili nazaj k slabši obliki
soodvisnosti, kot je območje proste trgovine. Potreba po kompatibilnosti politik, poleg
tistih politik, ki že obstajajo med državami, ki se ukvarjajo z mednarodno trgovino, je
minimalna in jo je mogoče obravnavati z obstoječimi meddržavnimi kanali pogajanj in
konzultacije. Nasprotno pa napredne oblike gospodarskega povezovanja nalagajo
omejitve nacionalnim politikam, ki zahtevajo od gospodarskega združenja sprejeti
pravila s pripravo novih sporazumov in ustanovitev posebnih nadnacionalnih institucij
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za njihovo upravljanje. Zato v naprednih oblikah povezovanja oziroma integracij
meddržavno sodelovanje napreduje od enostavne združljivosti do popolnega
usklajevanja, harmonizacije in celo poenotenja. Ti ukrepi lahko povzročijo tudi zunanje
učinke državam, ki niso članice, ki bi jih lahko zato poskušali internalizirati s tesnejšim
sodelovanjem, z združevanjem v njem. To pojasnjuje, zakaj se ekonomska združenja
širijo s širitvijo, ki je sestavljena iz pristopa novih članov (Hitiris 2003, str. 2).
Ekonomska integracija v Evropski Uniji je bila zasnovana tako, da bi ustvarila enotno
gospodarsko območje, v katerem bi imela podjetja in potrošniki, ki se nahajajo kjerkoli
v njej, enake možnosti za prodajo ali nakup blaga na celotnem območju in kjer bi
lastniki dela in kapitala lahko izkoristili svoja sredstva pri vsakem gospodarskem
delovanju kjerkoli na tem območju. Takšna integracija se izvaja preko tako imenovanih
»štirih svoboščin« – prost pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala (Baldwin & Wyplosz
2015, str. 69).
Teorija integracije, razvita na temelju postulata o združevanju različnih delov v novo
celoto z lastno, notranjo, razvojno dinamiko, se z vidika političnih odnosov izraža v
idejah funkcionalizma, federalizma, komunikacijske teorije in neofunkcionalizma, z
vidika ekonomskih odnosov pa v idejah liberalizma in institucionalizma (Lešnik 2014,
str. 32).
S pojmom ekonomska povezava oziroma integracija označujemo zmanjševanje
trgovinskih okvir med vsaj dvema sodelujočima državama. Sčasoma se lahko
sodelovanje in koordinacija med njima razširita tudi na druga ekonomska in
neekonomska področja.
Predstavniki liberalne smeri integracije zagovarjajo stališče, da je ekonomsko
integracijo mogoče doseči s prosto mednarodno trgovino, pri čemer države ohranjajo
popolno ekonomsko suverenost. Svoje stališče utemeljujejo s tem, da naj bi prosta
trgovina sama po sebi integrirala področja sodelovanja, zato niso potrebne posebne
nadnacionalne institucije, ki bi skrbele za integracijo. Ekonomsko življenje pa dokazuje,
da je ekonomski liberalizem okrnjen v praksi s poseganjem države v gospodarska
razmerja. To stanje naj bi se preseglo – po prepričanju institucionalistov – z
usklajevanjem ekonomske politike posameznih držav, kar narekuje ustanavljanje
posebnih mednarodnih institucij z nadnacionalnimi pooblastili (Lešnik 2014, str. 32).
Evropska unija je že od samega začetka razvila svoje mehanizme ali kriterije, na podlagi
katerih prihaja do širitve. Politika širitve je še vedno živa, oziroma je aktivna pri
nekaterih državah kandidatkah za članstvo v Evropski uniji, ki so v različnih stopnjah in
integracijskih postopkih, ter tudi nekaterih državah, ki so potencialne kandidatke za
članstvo, to pa pomeni, da politika širitev še ni končana, oziroma, da bo ta politika
dolgo časa sestavni del Evropske unije. Širitev je konstantna priložnost za Unijo ter tudi
za evropsko celino, da se zagotovi popolno poenotenje in vključitve vseh držav, ki
spadajo v Evropo, na miren način, ki bo prispeval k stabilnosti in blaginji, ne le za nove
članice, temveč tudi za Unijo in evropski kontinent.
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Prednost vključitve posameznih držav v Evropsko unijo je večstranska – politična,
gospodarska in kulturna:








To bo okrepilo širitev območja miru, stabilnosti, blaginje ter varnosti za vse
državljane Evrope;
Širitev enotnega trga v pogojih hitre gospodarske rasti je nova spodbuda za
gospodarstvo in priložnost za nova delovna mesta v starih in novih državah
članicah;
Nedvomno se bo kakovost življenja za vse državljane združene Evrope izboljšala
glede na to, da Evropska unija namenja posebno pozornost okolju, boju proti
kriminalu, drogi in nezakonitim migracijam;
Razširjena Evropa je bogatejša za nove kulturne vrednote in raznolikost, nove
ideje in boljše razumevanje drugih ljudi;
Razširjena in močnejša Evropa bo okrepila tudi položaj Evropske unije kot
globalnega dejavnika v svetu.

Širitev je postopek, ki prinaša spremembe v družbi, s katerimi v številna področja
spreminjajo celotno sliko stanja v pozitivnem kontekstu. Vsaka država pred začetkom
postopka integracije naredi podrobne analize o prednostih ali koristih članstva. Cilji,
zaradi katerih se je Republika Makedonija odločila, da se pridruži Uniji, so večstranski in
številni, vendar glavni cilji vključujejo politični sistem in njegov demokratičen razvoj,
gospodarski razvoj, povečanje obsega sodelovanja z obstoječimi člani Unije, tudi z
državami, ki so kandidatke prek odprtega trga, ter različne programe in sklade – kot
predpristopna sredstva in sredstva, ki se odpirajo po vstopu, izboljšanje tržnega
gospodarstva, krepitev položaja države na mednarodni ravni, promocija države kot
mirnega akterja v mednarodnih odnosih in priključitev na omrežje skupne zunanje in
varnostne politike.
Temeljne koristi pristopa k EU po analizah Vlade Republike Makedonije bi bile:









Splošni gospodarski in družbeni razvoj, ki ga spodbuja stabilno politično in
gospodarsko okolje;
Večja nacionalna varnost s pomočjo skupnega mehanizma zunanje in varnostne
politike;
Priložnost za sodelovanje pri odločanju o prihodnosti Evrope in sveta;
Razpoložljivost in odprt enotni evropski trg, eden največjih in zagotovo močnih
trgov na svetu;
Predvidljivost poslovnih dejavnosti in zmanjšanje tveganja;
Možnost uporabe monetarne unije za nov razvojni impulz;
Povečanje trgovine, spremljanje pravil konkurence kot motivacijski dejavnik;
Uvajanje novih tehnologij, novih izdelkov, evropskih tehničnih standardov;
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2.1

Nove priložnosti za zaposlovanje makedonskih državljanov ali popolnoma nov
način življenja na ravni življenjskega standarda demokratičnih in demokratičnih
gospodarsko razvitih držav Evropske unije;

Evolucija Evropske unije

Razlogi za evropsko povezovanje imajo zgodovinske, gospodarske in politične korenine.
Poleg posledic, ki jih je prinesla druga svetovna vojna in njenih procesov, je treba iskati
razloge tudi v naraščajoči gospodarski soodvisnosti (mednarodni obseg svetovne
trgovine in proizvodnje, nestanovitnost deviznih tečajev, mednarodni denarni tok) in
nacionalnih interesih držav. Različne mednarodne organizacije na svetovni in regionalni
ravni zagotavljajo sodelovanje in povezovanje med svojimi člani, vendar le sodelovanje
in integracija EU temelji na nadnacionalnih institucijah in načinih odločanja, namesto
medvladnih struktur in procesov odločanja, oziroma odpovedi dela suverenosti
posameznih držav članic v omejenem okviru.
Evropska integracija se je uradno začela, ko je del evropskih držav ustanovil Evropsko
skupnost za premog in jeklo s Pariško pogodbo leta 1951, ki so jo podpisale Belgija,
Francija, Nemčija, Luksemburg, Italija in Nizozemska. Leta Ta sporazum je začel veljati
leta 1952. Območje proste trgovine in enotni trg osnovnih surovin v industrializiranih
državah sta pripeljala do ustanovitve centralnih institucij z nadnacionalnimi
značilnostmi. Z Rimskimi sporazumi so leta 1957 ustanovili Evropsko gospodarsko
skupnost (EGS) ali »еnotni trg« in Evropsko skupnost za atomsko energijo (Euratom),
šest ustanovnih držav pa je bilo istih kot pri Evropski skupnosti za premog in jeklo.
Sporazum EGS je določil temelj štirih svoboščin – prostega pretoka ljudi, blaga, storitev
in kapitala z ukinitvijo carinskih in količinskih omejitev trgovanja, oblikovanjem enotne
zunanje carine ali t.i. skupne carinske tarife in prepovedi praks, ki bi preprečile
svobodno konkurenco med državami članicami. Skupna kmetijska politika je bila
uvedena leta 1962, tarife pa so bile ukinjene leta 1968. V šestdesetih letih 20. stoletja
se je zgodila kulturna revolucija in hiter razvoj gospodarstva, saj so države EU odpravile
dajatve v medsebojni trgovini. Izvajali so tudi skupni nadzor nad proizvodnjo hrane,
tako da se je kmalu pojavil tudi presežek kmetijskih proizvodov. Od začetka
sedemdesetih let 20. stoletja se je članstvo v Evropski skupnosti, kasneje v Evropski
uniji, postopoma povečevalo (Jovanović 1997, str. 1; Hitiris 2003, str. 31–32).
Ključna dejavnost EU je vzpostavitev in upravljanje skupnega enotnega trga,
sestavljenega iz carinske unije, enotne valute, skupne agrarne politike in skupne ribiške
politike. Dejavnosti EU zajemajo vsa področja javne politike in obrambe. Vendar se
obseg njenih pristojnosti močno razlikuje glede na posamezno področje. Glede na
zadevno področje je Evropska unija:




federacija (v monetarnih zadevah, agrarni, trgovinski in okoljski politiki);
konfederacija (v socialni in ekonomski politiki, varstvu potrošnikov, notranjih
zadevah)
mednarodna organizacija (v zunanjih zadevah).
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Obstajajo velike razlike med državami članicami EU glede pripravljenosti za sodelovanje
in povezovanje. Rastoča ekonomska soodvisnost je gonilna sila prihodnjih integracijskih
procesov, saj je občutljivost za vprašanja nacionalne neodvisnosti in suverenosti držav
sila, ki upočasni in ustavi proces sodelovanja in integracije (Hitiris 2003, str. 1–5).

2.2 Mednarodna trgovina in njene omejitve
2.2.1 Prosta trgovina
V skladu z neoklasično teorijo je najboljša ureditev svetovne trgovine popolnoma
prosta trgovina, vendar je njena uresničitev praktično gledano utopična. Vzpostavitev
določene ravni trgovinske integracije pa vendarle lahko pomeni približevanje prosti
trgovini in torej povečuje blaginjo, čeprav je ne maksimira. Prosta trgovina pa spodbuja
višjo raven domače porabe blaga in učinkovitejšo uporabo virov, bodisi naravnih,
človeških ali gospodarskih. Prosta trgovina si prizadeva tudi za spodbujanje
gospodarske rasti in ustvarjanje bogastva znotraj narodnih mej. Že od Rimske pogodbe
je bilo sprejeto načelo svobode gibanja storitev oziroma proste trgovine, čeprav je bilo
njegova realizacija težka. Storitve zagotavljajo ljudje in vlade morajo urediti kvalifikacije
ponudnikov storitev. Težava je bila ločiti bonitetno regulacijo kvalifikacij iz zaščitnih
omejitev. To je še vedno delo v teku (Baldwin & Wyplosz 2015, str. 42; Ahtik &
Mencinger 2012, str. 79)
2.2.2 Carine in druge oblike zaščite nacionalnega gospodarstva
Protekcionizem je opredeljen kot nacionalno gospodarstvo ali pa včasih skupina
nacionalnih gospodarstev, ki delujejo skupaj kot trgovinski blok, ustvarjajo trgovinske
ovire s posebnim ciljem varovati svoje gospodarstvo pred možnimi nevarnostmi
mednarodnega trgovanja. To je nasprotje prosti trgovini, v kateri vlada svojim
državljanom dovoljuje kupovati blago in storitve iz drugih držav ali prodajati svoje blago
in storitve na drugih trgih brez kakršnih koli vladnih omejitev, motenj ali ovir. Cilj
protekcionizma trgovine je zaščititi ključne gospodarske interese države, kot so njene
ključne industrije, blago in zaposlovanje delavcev. Države ščitijo nacionalno
gospodarstvo na različne načine. Prva vrsta zaščitnih mehanizmov so instrumenti
pasivne zaščite, ki vplivajo na zmanjšanje uvoza. Sem spadajo carine, kvote, v domače
blago usmerjeni javni nakupi, carinske formalnosti, tehnični, zdravstveni in drugi
predpisi, standardi itd. Druga vrsta ukrepov so instrumenti aktivne zaščite, kamor
spadajo izvozne in proizvodne subvencije, devalvacije domače valute itd. (El-Agraa
2011, str. 96; Ahtik & Mencinger 2012, str. 81).

2.3 Teorija in stopnje gospodarske integracije
V skladu z usmeritvijo sporazumov GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) so
ekonomske integracije zaželene, saj lahko pomenijo korak k prosti trgovini. 24. člen
GATT-a opredeljuje, da je ustanovitev območja proste trgovine oziroma carinske unije
dopustna, če:


se trgovinske omejitve do tretjih držav v povprečju ne povečujejo,
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se odpravljajo medsebojne carine in druge trgovinske omejitve na večino (okrog
80 odstotkov) proizvodov iz držav članic sporazuma,
pride do odprave trgovinskih ovir med članicami sporazuma v razumnem roku
(manj kot deset let)

Ob izpolnjevanju teh pogojev ekonomska integracija povečuje blaginjo. Začetni
trgovinski integraciji pogosto sledi koordinacija drugih ekonomskih politik, zato je
ekonomske povezave mogoče kategorizirati glede na intenzivnost povezovanja
sodelujočih držav. Razvoj ekonomskih povezav lahko poteka po predstavljenih fazah ali
ne. Nekatere povezave izpolnjujejo pogoje višje ravni integracije, ne pa tudi katerega od
pogojev vmesne stopnje (Ahtik & Mencinger 2012, str. 89–90).
2.3.1 Območje preferenčne trgovine
Območja preferenčne trgovine so bila zelo pogosta v območju pred sklenitvijo
splošnega sporazuma o tarifah in trgovini leta 1947. Najpomembnejši del sporazuma je
določba, da vse članice sporazuma GATT dobijo status države z največjimi ugodnostmi,
kar pomeni, da pogodbena stranka v določenem delu medsebojnih odnosov priznava
sopogodbenici enake ugodnosti, kot jih je že dala katerikoli tretji državi. Meja med
opredelitvijo območja preferenčne trgovine in območja svobodne trgovine je tako
precej zabrisana. Izjeme od določb splošnega sporazuma so pogojno dovoljenje na
podlagi 24. člena. Ta omogoča obstoj regionalnih območij proste trgovine, carinskih
unij in preferenčnega obravnavanja držav v razvoju, če so zagotovljene transparentnost,
nediskriminatornost in vzajemnost uveljavljenih ukrepov (Ahtik & Mencinger 2012, str.
91).
2.3.2 Območje svobodne trgovine
Za to vrsto trgovine je značilna odprava uvoznih dajatev (carin) in količinskih omejitev v
medsebojni trgovini. Trgovinska politika članic je v medsebojnih razmerjih omejena,
medtem ko je v razmerju do nečlanic območja proste trgovine povsem prosta. Skupne
institucije v tej fazi integracije niso oblikovane. Skupne naloge tako opravljajo
ministrstva članic, pristojna za posamezno področje. Zaradi ohlapnosti ekonomske
povezanosti je tovrstne sporazume zelo preprosto oblikovati. Zato kar 90 odstotkov
vseh regionalnih ekonomskih povezav v svetu spada v to skupino sporazumov (Ahtik &
Mencinger 2012, str. 91).
Vsaka država članica lahko uporabi lastne carinske stopnje proti tretjim državam,
vendar je to določbo mogoče z lahkoto izigrati. Če je med članicami dopuščen prosti
pretok za vse blago, tudi uvoženo, je mogoča preprodaja uvoženega blaga iz članice
območja proste trgovine z najnižjo carinsko stopnjo v druge članice. S tem je
vzpostavljena tudi enotna carinska stopnja – ta se oblikuje na ravni najnižje carinske
stopnje v povezavi. Ker tako ravnanje privede do znižanja proračunskih prihodkov
članic, ga države navadno preprečijo z omejitvijo prostega pretoka blaga na notranje
proizvedeno blago. Pri ugotavljanju, ali gre za notranje proizvedeno blago, se
uporabljajo pravila o poreklu blaga. Njihova uporaba pogosto zahteva visoke stroške,
lahko pa se sprevržejo v necarinske omejitve (Ahtik & Mencinger 2012, str. 92).
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2.3.3 Carinska unija
Carinska unija je višja stopnja regionalne ekonomske integracije, ki združuje elemente
proste trgovine, saj države odpravljajo medsebojne carinske in druge omejitve pretoka
blaga in storitev, hkrati pa vodijo tudi skupno carinsko politiko v razmerju do nečlanic
unije. Enotna carinska stopnja je določena za uvoz blaga iz nečlanic unije. Ker tovrstna
integracija že precej omejuje ekonomsko suverenost držav članic, se na tej ravni
povezovanja pojavi potreba po oblikovanju skupnih institucij, ki vodijo skupno
trgovinsko politiko ali so forum za dogovore o tej skupni politiki (Ahtik & Mencinger
2012, str. 93).
2.3.4 Skupni (enotni) trg
Skupni trg nadgrajuje carinsko upravo, saj ji doda prosti pretok dela in kapitala med
državami članicami. Ta oblika regionalne ekonomske povezave zahteva zelo veliko
skupnih institucij, saj morajo države usklajevati izvajanje politik za veliko število
področij. Državna suverenost je precej omejena, tako na področju trgovinske politike
kot na področju investicijske politike in politike trga dela. Makroekonomska politika
kljub vzpostavitvi skupnega trga ostaja nacionalna, prav tako je nacionalen pretežni del
zakonskega in institucionalnega okvira (Ahtik & Mencinger 2012, str. 99).
2.3.5 Ekonomska (in denarna) unija
Ekonomska unija poleg enotnega trga zahteva koordinacijo, harmonizacijo ali celo
unifikacijo ekonomskih politik. Še višja stopnja ekonomske povezanosti je skupek
ekonomske in denarne unije, pri katerem se na območju povezave vzpostavi enotna
denarna politika. Omejitve suverenosti so v tem primeru zelo velike, saj se država
odpove pravici tiskati lasten denar in voditi samostojno denarno politiko. Uvedba
denarne unije zahteva predhodne priprave in koordinacijo drugih ekonomskih politik
(Ahtik & Mencinger 2012, str. 113).
2.3.6 Popolna ekonomska in politična integracija
Popolna ekonomska integracija že pomeni prehod v enotno državo, pri kateri je možno
govoriti o eni sami državi s skupnimi institucijami, ki opredeljujejo suvereno državo
(Ahtik & Mencinger 2012, str. 113).
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3 SKLADI EU IN NJIHOVA IMPLEMENTACIJA V REPUBLIKI
MAKEDONIJI
3.1 Cilji in naloge Evropskih pristopnih in predpristopnih skladov
Cilji in naloge Evropskih pristopnih in predpristopnih skladov dejansko vključujejo
usklajevanje in spodbujanje nacionalnih organov za boj proti revščini in socialni
izključenosti, preoblikovanje lastnih družbenih sistemov, učenje drug od drugega in
opredelitev politik, ki najbolje delujejo. EU se s svojimi finančnimi instrumenti, ki so
podlaga za vsak projekt, program in politiko, sooča z izzivi, ki izhajajo iz demografskih
sprememb in posledic staranja prebivalstva. Evropska komisija stalno določa in usmerja
financiranje študij in analiz v zvezi z revščino in socialno izključenostjo, pokojninami,
zdravjem in dolgotrajno oskrbo.
Države članice EU sodelujejo na tem področju, pri čemer uporabljajo okvir za politično
sodelovanje, za katerega je značilna odprta metoda usklajevanja. Ta metoda vključuje
sporazum o skupnih ciljih in skupnih kazalnikih za merljivost ciljev. Komisija in Svet
ocenjujeta nacionalna poročila, ki odražajo raven pobud EU, ki so bile dosežene v
posameznih državah.
Morebitne koristi uporabe predpristopnih sredstev se nanašajo na ključne sektorje in
omogočajo izvajanje predvidenih reform in mobilizacijo institucij, strokovnjakov in
intelektualnega potenciala državnega, zasebnega in nevladnega sektorja ter lokalne
samouprave. Instrumenti zagotavljajo podporo prek prehodne pomoči in
institucionalnega nadgrajevanja, čezmejnega in regionalnega sodelovanja, regionalnega
razvoja in infrastrukturnih projektov, nato z razvojem človeških virov in zlasti razvojem
podeželja. Ti skladi so izrednega pomena, saj predstavljajo stalno podporo, ki jo države
kandidatke prejmejo od Evropske unije, da bi dosegle najhitrejše možne standarde in
izvedle pričakovane reformne procese (Neškovska 2012, str. 17).
Komponente predpristopnih instrumentov imajo številne pozitivne učinke za vse
državljane držav kandidatk. Učinek se kaže predvsem v: učinkovitejših javnih službah,
učinkovitem sodstvu, evropskih izobraževalnih programih; čezmejnem sodelovanju;
financiranju malih projektov nevladnih organizacij za kulturne in druge medsebojne
povezave s sosednjimi državami; možnosti uporabe sodobnega prometnega omrežja in
sodobnih sistemov za varovanje okolja itd. Državljani lahko uporabijo grante za
mobilnost delovne sile, nato ponovno kvalifikacijo delovne sile ali nepovratna sredstva
za izgradnjo kmetijskih objektov. Poslovni sektor ima neposredno priložnost za
pridobitev svetovalnih storitev, projektov, povezanih z varstvom okolja,
preusposabljanje zaposlenih, pridobivanje nepovratnih sredstev za izpolnjevanje
določenih standardov in različnih drugih naložb. Nevladni sektor sodeluje kot partner
pri usklajevanju državne z evropsko zakonodajo v programih za: varstvo okolja,
čezmejno sodelovanje in kulturni razvoj; razpoložljivost nepovratnih sredstev za
projekte socialne zaščite in zaščito pravic manjšin itd. Lokalna samouprava je vključena
z zagotavljanjem učinkovitejših storitev za državljane in izgradnjo boljše infrastrukture.
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Izpolnjevanje političnih kriterijev in izvajanje gospodarskih reform je za države
kandidatke krepitev družbenih zmogljivosti, stopnja uspešnega izkoriščanja evropskih
predpristopnih skladov pa kaže na pripravljenost države kandidatke, da postane del EU.
V državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah je glavni izziv približati
evropsko perspektivo, prepoznati priložnosti za napredek vsake države in bolj realno
oceniti, kaj je bilo doseženo. Napredek v smeri EU je odvisen od hitrosti reform v
posamezni državi. EU podpira vlade teh držav pri njihovih prizadevanjih za približevanje
evropskih vrednot državljanom. Državljani morajo vedeti tudi več o predpristopni
finančni pomoči, oprostitvi vizumov, šolnin itd. Države kandidatke preko informacijskih
načrtov, osredotočenih na tiste, ki oblikujejo mnenje v politiki, medijih, poslovni
skupnosti, akademskih krogih, pri socialnih partnerjih in mladini, promovirajo civilno
družbo, dialoga in partnersko politiko. Z lastnega stališča EU preko Komisije dopolnjuje
ta prizadevanja s posredovanjem politike širitve EU z neposredno pomočjo, t.i.
predpristopno podporo.
Širitev je eden najmočnejših instrumentov politike EU. V funkciji so strateški interesi EU
za stabilnost, varnost, preprečevanje konfliktov, povečanje gospodarske blaginje in
možnosti za rast ter zagotavljanje pomembnih prometnih in energetskih poti.
Dinamika, s katero se posamezna država kandidatka pridruži EU, odraža dejansko
dinamiko svojih političnih in gospodarskih reform ter sposobnost, da v celoti prevzame
pravice in obveznosti članstva. Komisija podpira kakovost procesa širitve z izvajanjem
reforme javne uprave in sodstva ter bojem proti korupciji v zgodnji fazi, ob popolnem
spoštovanju glavnih kazalnikov za takšne razmere in uvedbi večje preglednosti v
procesu. Finančna podpora EU vztraja pri reformah in utrjuje skupna načela svobode,
demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravne države in
tržnega gospodarstva. Širši notranji trg in gospodarsko sodelovanje povečata blaginjo in
konkurenčnost, kar EU omogoča boljše odzivanje na izzive globalizacije. Predpristopna
pomoč je programirana za podporo bančnemu sektorju, infrastrukturnim projektom,
malim in srednje velikim podjetjem ter ustvarjanju delovnih mest, tudi na podeželskih
območjih. V ta namen so dodeljena sredstva v višini 200 milijonov EUR s strani
instrumenta za predpristopno pomoč, kar bo prispevalo k povečanju naložb za najmanj
1 milijardo EUR, sofinanciranih s posojili. Komisija je predlagala zmanjšanje
predpogojev za sofinanciranje držav upravičenk IPA sredstev, vendar pa ostaja finančna
pomoč odvisna od stabilnih makroekonomskih politik teh držav (European Commission
2014, str. 9).
Vloga finančnih instrumentov EU za premostitev gospodarskih težav, s katerimi se
soočajo države kandidatke, je mikro in makroekonomska podpora. Gre za podporo
nacionalnih proračunov, financiranje dejavnosti regionalnega povezovanja in
mikrofinančnih pobud. Evropska komisija ocenjuje in redno analizira makroekonomske
razmere v državah kandidatkah pri pripravi svojih dokumentov za posebne nacionalne
strategije in okvirne programe, ki jih podpira politični dialog med EU in državo
kandidatko.
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3.2 Republika Makedonija v postopku evrointegracije
Po razglasitvi neodvisnosti januarja 1991 je Republika Makedonija oznanila kot enega
od svojih strateških interesov članstvo v Evropski uniji. Z uresničitvijo te zaveze je
Republika Makedonija legitimirana kot partner vreden zaupanja in zaveznik Evropske
unije, ki je šel skozi vrsto faz v odnosih, približevanju in integraciji EU. Od leta 1996 je
Republika Makedonija upravičena do programa PHARE, ki ga je EU oblikovala za pomoč
reformam držav srednje in vzhodne Evrope, katerih cilj je pridružitev EU. Februarja
1998 je prvič potekal politični dialog med Republiko Makedonijo in EU, marca istega
leta pa je potekalo prvo srečanje Sveta za sodelovanje med Republiko Makedonijo in
EU, ki je uspešno deloval, dokler ni bil ustanovljen nov organ s stabilizacijskopridružitvenim sporazumom. Svet ministrov Evropske unije je decembra 2000 sprejel
sklep (uredbo) o vzpostavitvi programa CARDS kot programa za pomoč državam, ki
spadajo v stabilizacijsko-pridružitveni proces. Decembra 2005 je Evropski svet odločil,
da mora Republika Makedonija pridobiti status države kandidatke za članstvo v EU. Od
takrat, Evropska komisija objavlja redna poročila o napredku Republike Makedonije.
Leta 2007 je Evropska komisija podpisala finančni sporazum med vlado Republike
Makedonije za Nacionalni program za leto 2007 v okviru instrumenta za predpristopno
pomoč (IPA). Makedonija je bila prva država v regiji, katere projekti so bili potrjeni s
strani Evropske komisije (Sobranie na Republika Makedonija 2018).

3.3 Instrument za predpristopno pomoč (2007–2013)
Instrument za predpristopno pomoč (IPA) je del paketa Evropske unije za zunanje
odnose. Skupaj z ostalimi elementi tega paketa predstavlja odlično priložnost za
racionalizacijo in poenostavitev postopkov Komisije ter izboljšanje skladnosti in
usklajevanja dejavnosti Komisije. Tako je IPA nadomestil pretekle instrumente, in sicer:
gospodarsko obnovo Poljske in Madžarske (PHARE), predpristopni instrument za
strukturne politike (ISPA), posebni predpristopni program za kmetijstvo in razvoj
podeželja (SAPARD) ter predpristopni instrument za Turčijo, pa tudi pomoč Skupnosti za
obnovo, razvoj in stabilnost (CARDS).
Pravni okvir Instrumenta je opredeljen v Uredbi Sveta št. 1085/2006 z dne 17. julija
2006, v prizadevanju, da bi izboljšali učinkovitost zunanje pomoči Skupnosti. Da bi še
dodatno uredili postopek izvajanja IPA, so pripravili enotni regulativni predpis (ki
vsebuje vseh 5 komponent Instrumenta, upoštevajoč posamezne značilnosti
posameznih komponent IPA), Uredba št. 718/2007 z dne 12. junija 2007 o izvajanju
Uredbe Sveta št. 718/2007 z dne 12. junija 2007 o vzpostavitvi instrumenta za
predpristopno pomoč (IPA).
V obdobju 2007–2013 je imel IPA proračun v višini približno 11,5 milijard EUR; njegov
naslednik, IPA II, gradi na že doseženih rezultatih, saj je v obdobju 2014–2020
namenjenih 11,7 milijard EUR.
Izvajanje IPA je pomenilo, da Komisija in države upravičenke podpišejo okvirne
sporazume z namenom, da bi določili načela njihovega sodelovanja po tej uredbi.
Republika Makedonija in Evropska komisija sta podpisali okvirni sporazum, ki je
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ratificiran s strani Državnega zbora Republike Makedonije z dne 30. 1. 2008 in je začel
veljati 4. 3. 2008 za prve 4 komponente sredstev IPA.
IPA 2007–2013 (IPA I) zajema pet področij:






pomoč pri prehodu in krepitvi institucij;
čezmejno sodelovanje (z državami članicami EU in drugimi državami, ki
izpolnjujejo pogoje IPA);
regionalni razvoj (promet, okolje in gospodarski razvoj);
človeški viri (krepitev človeškega kapitala in boj proti izključenosti);
razvoj podeželja.

3.3.1 Pomoč pri prehodu in krepitvi institucij
Pomoč EU pri tej komponenti dejansko pomaga krepiti institucionalne zmogljivosti in
podpirati izpolnjevanje meril, povezanih s sprejetjem zakonodaje EU. Ta komponenta
predstavlja sklad, ki bo zajemal ukrepe iz komponent 3, 4 in 5, hkrati pa komponenta
podpira sodelovanje Republike Makedonije v programih in agencijah skupnosti.
Do leta 2011 finančna pomoč iz te komponente sledi naslednjim glavnim področjem:





zavestno upravljanje in spoštovanje zakonodaje;
gospodarski razvoj in socialna kohezija;
sposobnost prevzema obveznosti za članstvo v EU;
podpora pri pripravi programov in udeležbi v programih skupnosti.

Ta komponenta podpira tudi reformo policije pri izvajanju nacionalne strategije reforme
policije, v boju proti drogam, korupciji, stalnemu upravljanju na področju migracij,
azilnega in vizumskega režima ter pri celovitem izvajanju strategije integriranega
mejnega upravljanja. Istočasno komponenta I podpira področja finančnega upravljanja
in nadzora, proces decentraliziranega upravljanja sredstev EU in vzpostavitev
resničnega partnerstva med upravo in civilno družbo.
Drugo področje za gospodarski razvoj in socialno kohezijo bo podprlo dokončanje
reform za registracijo zemljišč in nepremičnin, okrepitev katastra, kontrole in nadzora
finančnih trgov in izboljšanje upravne zmogljivosti na področju fiskalne politike (na
centralni in lokalni ravni). Poleg tega bo podprlo tudi omrežno informacijsko
povezanost z davčnimi sistemi v EU, ustvarjanje celovite trgovinske politike države
kandidatke, izboljšanje regulativnega okvira za trgovino in krepitev zmogljivosti na
področju regionalne politike za izvajanje nacionalnih in regionalnih razvojnih načrtov.
Nazadnje, glede prevzema obveznosti prihodnjega članstva v EU, bo komponenta
podpirala področja notranjega trga in konkurenčnosti, informacijsko družbo, statistiko,
varstvo potrošnikov in zdravja, varstvo okolja in carinsko upravo (Sekretariat za
evropske zadeve 2018).
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V Republiki Makedoniji se je za obdobje 2011–2013 finančna pomoč iz te komponente
osredotočila na naslednje sektorje:








reforme v javni upravi;
pravosodje, notranje zadeve in človekove pravice;
razvoj zasebnega sektorja;
kmetijstvo in razvoj podeželja;
prevoz;
okolje;
socialni razvoj.

3.3.2 Čezmejno sodelovanje
Glavni cilj komponente čezmejnega sodelovanja, gledano z vidika pridobivanja
trajnostnega znanja o uporabi sredstev EU, je pripraviti države upravičenke IPA za
oblikovanje učinkovitih skupnih operativnih struktur, ki bodo ustvarile kritično maso
praktičnih izkušenj s programiranjem in izvajanjem skupnih čezmejnih operativnih
programov. To pa je nujen pogoj za nadaljnje učinkovito in varno upravljanje prihodnjih,
bolj obsežnih in celovitih strukturnih in kohezijskih skladov EU, ki prihajajo po pristopni
fazi. Glede koristi obmejnih regij (ki so bistvo dejavnosti v okviru teh programov
čezmejnega sodelovanja) je glavni cilj te komponente, instrumenta za predpristopno
pomoč, spodbujanje stabilnosti, varnosti in blaginje, še posebej na obmejnih, pogosto
marginaliziranih regijah uporabnikov sosednjih držav upravičenk. To je skupni interes
zadevnih držav in med drugim spodbuja čezmejni usklajen, uravnotežen in trajnosten
razvoj.
Republika Makedonija sodeluje v štirih čezmejnih programih IPA: dveh programih z
državami članicami EU, z Bolgarijo in Grčijo, in v skladu s tem v dveh programih s
sosednjimi državami, upravičenkami IPA, Albanijo in Kosovim. Republika Makedonija
sodeluje tudi v programu transnacionalnega teritorialnega čezmejnega sodelovanja
»Jugovzhodna Evropa 2007–2013«, ki ima širšo teritorialno pokritost in je nadaljevanje
programa CADSES (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Čezmejno sodelovanje Makedonija – Bolgarija
Posebni cilji tega programa so: pospeševanje trajnostnega gospodarskega razvoja v
čezmejni regiji, spodbujanje socialne kohezije ter razvijanje privlačnosti in kakovosti
življenja na čezmejnem območju. Skupni tehnični sekretariat programa se nahaja v
Kustendilu, njegova podružnica (tako imenovana Antena) pa je v Strumici. Mejna regija
vključuje jugovzhodno, severovzhodno in vzhodno območje na strani Makedonije ter
okrožje Blagoevgrada in Kustendil na strani Bolgarije.
V poteku izvajanja programa, oziroma v treh objavljenih razpisih za zbiranje predlogov,
je bilo financiranih skupno 53 zmagovalnih projektov v skupni višini absorbiranih
sredstev okoli 11,53 milijonov EUR (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
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Čezmejno sodelovanje Makedonija – Grčija
Posebni cilji tega programa so: gospodarski razvoj obmejnih regij; spodbujanje turizma
in prometne infrastrukture, pa tudi okoljske izboljšave in dejavnosti med ljudmi. Skupni
tehnični sekretariat se nahaja v Solunu, predviden pa je tudi njegov regionalni urad v
Bitoli. Obmejna regija vključuje območje Pelagonije, Vardarja, Jugovzhodne in
Jugozahodne obale Makedonije ter regije Florina, Pella, Serres in Solun na strani Grčije.
V okviru izvajanja programa, oziroma v štirih objavljenih razpisih za zbiranje predlogov,
je bilo financiranih skupaj 38 projektov, v skupni višini od približno 16,2 milijonov EUR
absorbiranih sredstev (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Čezmejno sodelovanje Makedonija – Albanija
Posebni cilji programa so: spodbujanje čezmejnega gospodarskega, okoljskega in
družbenega razvoja s pomočjo gospodarskega razvoja s poudarkom na spodbujanju
turizma, trajnostnega okoljskega razvoja s poudarkom na varovanju, krepitvi in
upravljanju naravnih virov in ekosistemov, socialne kohezije ter kulturne izmenjave z
dejavnostmi, kot so osebe med ljudmi in institucije med institucijami. Skupni tehnični
sekretariat se nahaja v Strugi in regionalni urad v Elbasanu.
Med izvajanjem programa, oziroma v treh objavljenih razpisih za zbiranje predlogov, je
bilo financiranih skupaj 41 projektov, v skupni višini od približno 3,64 milijonov EUR
absorbiranih sredstev (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Čezmejno sodelovanje Makedonija – Kosovo
Posebni cilji programa so: spodbujati dobre sosedske odnose, spodbujati stabilnost,
varnost in blaginjo z gospodarskim razvojem, s poudarkom na trajnostnem razvoju
okolja, zaščiti, spodbujanju in upravljanju naravnih virov in ekosistemov ter spodbujati
usklajen, uravnotežen in trajnostni razvoj. Skupni tehnični sekretariat je v Kumanovu,
regionalni urad pa je v Gjilanu. Mejna regija vključuje severovzhodne, skopske in
pologske regije s strani Makedonije ter osrednjo, južno in vzhodno gospodarsko regijo s
Kosova (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
3.3.3 Regionalni razvoj
Ta komponenta podpira razvoj politike, pa tudi pripravo za izvajanje in upravljanje
kohezivne politike Skupnosti, zlasti za njihovo pripravo na Evropski sklad za regionalni
razvoj in Kohezijski sklad.
Cilji te komponente so:



priprava držav kandidatk za načrtovanje, izvajanje in upravljanje strukturnih
skladov in Kohezijskega sklada.
izvajati projekte, ki so v skladu s prednostnimi nalogami Skupnosti in
nacionalnimi prednostnimi nalogami, zlasti v prometnem in okoljskem sektorju.
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Na splošno komponenta podpira tri glavna področja: promet, okolje, regionalno
konkurenčnost, vendar je Republika Makedonija vstopila v dve izmed njih, in sicer
promet in okolje preko:





projektov prometne infrastrukture, ki se osredotočajo na povezovanje z omrežji
TEN-T;
okoljskih projektov, povezanih z ravnanjem z odpadki, oskrbo z vodo, mestnimi
odpadnimi vodami in kakovostjo zraka, energetsko učinkovitostjo, obnovljivo
energijo in neprekinjenim mestnim prometom;
prestrukturiranjem industrijskih con, vključno s sanacijo onesnaženih območij in
zemljišč.

Strateški cilj komponente je izboljšanje pogojev za trajnostni razvoj Republike
Makedonije z izboljšanjem prometne in okoljske infrastrukture za boljše komuniciranje
s sosedi ter zagotavljanje kakovosti življenja in gospodarskega razvoja (Sekretariat za
evropske zadeve).
3.3.4 Človeški viri
Cilj komponente razvoja človeških virov je podpreti države kandidatke pri razvoju politik
ter pri pripravi na izvajanje in upravljanje kohezijske politike Skupnosti, zlasti v smislu
njihove priprave na Evropski socialni sklad. Je v skladu z evropsko strategijo
zaposlovanja in revidirano Lizbonsko strategijo ter upošteva cilje Skupnosti na področju
zaposlovanja, socialne vključenosti, izobraževanja in usposabljanja ter enakosti spolov.
Prednostne naloge četrte komponente za razvoj človeških virov so v skladu z Uredbo
Evropskega socialnega sklada 2007–2013:
Povečanje prilagodljivosti delavcev in podjetij, zlasti vseživljenjskega učenja,
spodbujanje podjetništva in podpornih storitev v okviru prestrukturiranja. Povečanje
dostopa do zaposlitve, preprečevanje brezposelnosti, zlasti s spodbujanjem
modernizacije institucij trga dela, izvajanjem aktivnih in preventivnih politik ter z
aktivnostmi za povečanje udeležbe žensk. Krepitev socialne vključenosti ljudi iz
prikrajšanih skupin in boja proti vsem oblikam diskriminacije na trgu dela. Spodbujati
partnerstva in ustvarjati mreže na področju zaposlovanja in socialne vključenosti.
Širjenje in izboljšanje naložb v človeški kapital, zlasti s spodbujanjem reform v
izobraževalnem sistemu in sistemu usposabljanja. Krepitev institucionalne zmogljivosti
in učinkovitosti javne uprave in javnih storitev, socialnih partnerjev in ustreznih
nevladnih organizacij na področju zaposlovanja in socialnih zadev.
Prednostne naloge so tudi v skladu s cilji Lizbonske strategije: pospeševanje
gospodarske rasti, spodbujanje inovacij in ustvarjanje več in boljših delovnih mest.
Ta komponenta se osredotoča na tri prioritetna področja: zaposlovanje, izobraževanje
in usposabljanje ter socialno vključevanje.
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Cilj je pritegniti in ohraniti več ljudi v zaposlitvi, posodobiti sistem socialne zaščite,
povečati naložbe v človeški kapital, da bi dosegli večjo rast, ustvarili boljša delovna
mesta in povečali nacionalno konkurenčnost na mednarodni ravni (Sekretariat za
evropske zadeve 2018).
Prioritete in ukrepi so naslednji:
Prioriteta 1: zaposlovanje: privabiti in ohraniti več ljudi pri zaposlovanju z:
Ukrep 1.1. Nadaljnji razvoj Agencije za zaposlovanje in izboljšanje pogojev
zaposlovanja,
Ukrep 1.2. Podpora izvajanju strategije zaposlovanja in nacionalnega akcijskega načrta
za zaposlovanje,
Ukrep 1.3. Vključevanje mladih brezposelnih, žensk,
Ukrep 1.4. Zmanjšanje sive ekonomije z iskanjem načinov za legalizacijo;
Prioriteta 2: Izobraževanje in usposabljanje – vlaganje v človeški kapital z boljšim
izobraževanjem in spretnostmi:
Ukrep 2.1. Modernizacija izobraževalnih sistemov in sistemov usposabljanja,
Ukrep 2.2. Omogočanje dostopa do kakovostnega izobraževanja za etnične skupnosti in
Ukrep 2.3. Razvoj izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja.
Prioriteta 3: Socialna vključenost – spodbujanje trga dela, odprt za vse z:
Ukrep 3.1. Podpiranje procesa socialne vključenosti ranljivih skupin prebivalstva in
izoliranih območij,
Ukrep 3.2. Vključevanje manjšin in
Ukrep 3.3. Krepitev relevantnih subjektov.
Prioriteta 4: Namen tehniške pomoči je uspešnejše uresničevanje predvidenih
dejavnosti in doseganje želenih in predvidenih ciljev, učinkovitega spremljanja,
vrednotenja, vodenja projektov in informacij.
3.3.5 Razvoj podeželja
Komponenta za razvoj podeželja (IPARD) je peta komponenta Instrumenta za
predpristopno pomoč. Med drugim prispeva k trajnostni prilagoditvi kmetijskega
sektorja in podeželskih območij ter pripravi držav kandidatk za izvajanje zakonodaje
Evropske unije o skupni kmetijski politiki in s tem povezanih politik. Komponenta
razvoja podeželja podpira države kandidatke pri razvoju politike, pa tudi pri pripravah
na izvajanje in upravljanje skupne kmetijske politike.
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Cilji komponente IPARD so: izboljšanje tržne učinkovitosti in uporabe standardov Unije;
podpora pripravljalnim dejavnostim za uporabo agroekoloških ukrepov in lokalnih
strategij za razvoj podeželja ter spodbujanje razvoja podeželskih gospodarstev. Vlada
Republike Makedonije je opredelila sledeče sektorje po vrsti:




meso in mleko;
sadje in zelenjava; in
grozdje in vino.

Posebni ukrepi za podporo kmetijstva in razvoja podeželja v okviru IPARD in skupin
investicijskih dejavnosti za posamezne ukrepe so opredeljeni v Programu za uporabo
sredstev iz instrumenta za predpristopno pomoč za razvoj podeželja Evropske unije
(IPARD) za obdobje 2007–2013. Ta program določa tudi ustrezne upravičene stroške za
naložbe, financiranje ukrepov, opredelitev upravičencev do finančne pomoči in pogoje
za njegovo uporabo.
Program IPARD sestavlja sklop prednostnih nalog, pa tudi ustrezne izvedbene ukrepe in
dejavnosti (skupina naložb) ter opis potrebnega finančnega prispevka. Prednostne
naloge programa IPARD so v skladu z Nacionalno strategijo za kmetijstvo in razvoj
podeželja (2007–2013) in se nanašajo na strategijo in cilje za razvoj kmetijskega
sektorja in podeželskih območij v obdobju 2007–2013, kar zagotavlja dodatno vrednost
predpristopnih procesov.
Ukrepi se osredotočajo na izboljšanje konkurenčnosti gospodarsko izvedljivih
kmetijskih gospodarstev in živilske industrije v izbranih podsektorjih z naložbenimi
politikami za izboljšanje tehnološke in tržne infrastrukture, katerih cilj je povečanje
dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in uskladitev s standardi kakovosti Evropske
unije, higiena in varnost živil, dobro počutje živali in varstvo okolja (Sekretariat za
evropske zadeve 2018).

3.4 IPA II (2014–2020)
Instrument za predpristopno pomoč (IPA) kot del paketa zunanjih ukrepov Evropske
unije se je nadaljeval v obdobju 2014–2010. Novi instrument je bolj znan pod imenom
IPA II. Postopek za določitev strukture in načel IPA II se je začel decembra 2010.
Konferenca v Bruslju je simbolično zaznamovala začetek pogovorov o IPA II, sledila pa
so obsežna posvetovanja z različnimi zainteresiranimi subjekti v letih 2011, 2012 in
2013. Na podlagi pogovorov, pridobljenih izkušenj in izkušenj iz sedanjega IPA so bili
pripravljeni osnovni dokumenti in določena so bila splošna načela za nadaljnjo uporabo
IPA II (Sekretariat za evropske zadeve, 2018).
Osnutek uredbe IPA II in dokument o izvedbenih pravilih (Izvedbena uredba)
predvidevata nekatere inovacije, ki bodo vplivale na programiranje ter uvedbo
celovitega in strateškega pristopa k predpristopni pomoči.
»Področja delovanja« so nadomestila prejšnje komponente in sektorski pristop pri
upravljanju sredstev. Namen novega instrumenta je kontinuiteta ukrepov in
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spodbujanje tesnejšega sodelovanja med štirimi generalnimi direktorati v Evropski
komisiji pri določanju skupne strategije za vsako državo. Celotno usklajevanje IPA II je
dodeljeno Generalnemu direktoratu za širitev, z izjemo podpore za kmetijstvo in razvoj
podeželja, ki ostaja pod nadzorom Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj
podeželja.
Za razliko od prejšnjega Instrumenta za predpristopno pomoč, status držav upravičenk
do teh sredstev ne bo vplival na vrsto in moč projektov, vključno z dostopom do
razpoložljivih sredstev za različna »področja ukrepanja«. Prilagojen je potrebam in
zmogljivostim posameznega uporabnika.
Tako kot vsi drugi zunanji dokumenti Evropske unije je IPA II bolj usmerjen v rezultate.
Zagotoviti je treba, da ima predpristopna pomoč dolgoročen učinek, izboljša razmere v
državah upravičenkah in pomaga spodbujati pristopni proces. Rezultati bodo merjeni
na podlagi jasno opredeljenih ciljev in na podlagi realnih kazalnikov za merjenje
dosežkov. Novost v IPA II je tudi element uspeha, kar pomeni dodatna sredstva za tiste
države, ki bodo pokazale dobre rezultate in večjo fleksibilnost pri prenosu sredstev.
Predstavljena sta dva dokumenta na visoki ravni, in sicer Skupni strateški okvir in
Nacionalni strateški dokumenti z več upravičenci. Ta strateški pristop bo poudaril
pomen analize potreb in predhodno opredelitev ustreznih ukrepov. Priprava teh
dokumentov določa aktivno sodelovanje držav upravičenk in tesno sodelovanje v
okviru Generalnega direktorata za širitev s preostalimi generalnimi direktorati, ki so
odgovorni za IPA, z ostalimi udeleženci (vključno z lokalnimi organi, socialnimi partnerji
in civilno družbo), pa tudi z drugimi donatorji in drugimi udeleženci (zlasti z Evropsko
investicijsko banko, Evropsko banko za obnovo in razvoj, Svetovno banko, Organizacijo
za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Svetom Evrope in Razvojno banka Sveta Evrope).
Skupni strateški okvir za IPA je novost v tem procesu, ki sledi primeru strukturnih
skladov in je strateški dokument za celoten instrument IPA (ki zajema vsa področja in
države). Namen tega dokumenta je uspešneje uskladiti finančno pomoč s politiko
širitve Unije. Poleg tega okvir določa merila in smernice za dodeljevanje sredstev IPA
ter za načrtovanje in programiranje finančnih sredstev na najučinkovitejši in
najuspešnejši način, s posebnim poudarkom na:




prednostnih nalogah in časovnem okviru ukrepov;
vplivu ukrepov, ki jih financira IPA, in njihovem prispevku k napredku pri
pristopu;
določitvi ciljev in spremljanju/nagrajevanju dosežkov.

Priprava skupnega strateškega okvira je skupna naloga štirih generalnih direktoratov,
vključenih v procesih Instrumenta za predpristopno pomoč, z vodilno usklajevalno
vlogo Generalnega direktorata za širitev. Pri tem bi morali glavni prispevek zagotoviti
subjekti, vključeni v politiko širitve, in subjekti, ki so seznanjeni s položajem v državah
upravičenkah.
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Nacionalni strateški dokumenti predstavljajo strategije Komisije za uporabo sredstev v
vsaki državi upravičenki. Temeljijo na ustrezni pristopni strategiji vsake države. Ti
dokumenti pojasnjujejo posebne cilje ali rezultate, ki jih je treba doseči.
Nacionalni strateški dokumenti so nadomestili prejšnje večletne okvirne planske
dokumente in koherenten strateški okvir za komponente III in IV. Ti dokumenti
predstavljajo celovit opis trenutnega stanja v njihovem zajetju različnih področij
delovanja, s poudarkom na izbranih področjih in v katerih ukrepajo. Podprti so s
ustrezno analizo potreb držav upravičenk, kot so nacionalne sektorske strategije in
ustrezne regionalne strategije in načrti.
Nacionalni strateški dokumenti določajo prednostne naloge že na samem začetku
sedemletnega obdobja, občutek reform, ki jih je treba sprejeti v državah upravičenkah
ob podpori Evropske unije (v skladu z že uveljavljenimi in ustreznimi politikami širitve,
vključno s strategijo za širitev EU). Dokumenti zagotavljajo smernice glede obsega
sredstev, ki jih lahko Komisija zagotovi, in vrste načrtovanih ukrepov. Dokumenti se
osredotočajo na sektorje, združene v okviru »področij delovanja«, ki zahtevajo podporo
za potrebne upravne, politične in gospodarske reforme. Zato so ti dokumenti določili
okvir za večletne ali letne programe, ki jih bo treba v celoti uskladiti s takim okvirom.
Generalni direktorat za širitev, skupaj z ustreznimi delegacijami in uradniki, je
odgovoren za pripravo načrtov nacionalnih strateških dokumentov, z aktivno udeležbo
držav upravičenk z obsežnimi posvetovanji. Oddelek za pomoč upravičencem je v tem
primeru svetovalno telo, z namenom zagotoviti morebitno povezanost oddelka za
pomoč. Generalne direkcije neposredno prispevajo k procesu, hkrati pa bi morale biti v
proces vključene podružnice. Podobno so načrti strateškega večletnega dokumenta in
dokumenta za teritorialno sodelovanje pripravljeni s strani Oddelka za pomoč, v
sodelovanju z geo direkcijami, ustreznimi delegacijami Evropske unije, generalnimi
direktorati IPA in drugimi ustreznimi direktorati (Sekretariat za evropske zadeve, 2018).
Uredba za IPA II predvideva, da se Nacionalni strateški dokumenti pripravljajo s strani
Komisije v sodelovanju z državo upravičenko. V ta namen je v vsaki državi upravičenki
organiziran uradni posvetovalni postopek, ki ga spremlja neformalni posvetovalni
postopek med pripravo načrta. Poudariti je treba, da partnerstvo predvideva
vključevanje pristojnih regionalnih in lokalnih institucij, gospodarskih in socialnih
partnerjev, civilne družbe in drugih nevladnih subjektov. Država upravičenka je
odgovorna za zagotavljanje partnerstva pri pripravi strateških dokumentov, pri izvajanju
in spremljanju.
Načrtovanje in izvajanje IPA II na področjih ukrepanja in sektorji, ki so v okviru
komponente 3 in komponente 4, so preneseni Generalnemu direktoratu za širitev. V
takšnem sta primeru Generalni direktorat za zaposlovanje in Generalni direktorat za
regionalno politiko aktivno vključena v programiranje. Direktorati nadaljujejo z
upravljanjem sredstev IPA II za ustrezna področja v državah upravičenkah, ko je
ugotovljeno, da je država dovolj napredna, da lahko začne pripravljati osnovne potrebe
za prihodnjo uporabo strukturnih skladov. Pogoji za takšno pogodbo so določeni v
ustreznem dogovoru med generalnimi direktorati IPA. Kar se tiče Generalnega
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direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja, v Turčiji in Makedoniji še naprej izvaja
programe razvoja podeželja (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
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4 ANALIZA IZVEDBE IN ČRPANJA SREDSTEV INSTRUMENTA ZA
PREDPRISTOPNO POMOČ V REPUBLIKI MAKEDONIJI
Izkoriščanje sredstev evropskih skladov za predpristopno pomoč s strani Republike
Makedonije se je začelo s finančnim okvirom IPA I za obdobje 2007–2013. Uporaba
sredstvev IPA je neločljivo in najpomembneje povezana s programiranjem oziroma
načrtom, kako bodo sredstva uporabljena. Od leta, ko so načrtovana, pa do njihove
uporabe mineta vsaj dve leti, preden bi lahko analizirali strukturo in trend uporabe
sredstev. Zato je do konca leta 2013 že mogoče opraviti začetno analizo uporabe
sredstev in njihove strukture (Kacarska & Jurukovski 2013, str. 3).
Pristop v EU je zapleten proces, ki pomeni izpolnjevanje političnih in gospodarskih
ukrepov ter zmožnost izvajanja aktivnosti za članstvo, ki pomenijo velike reforme na
vsakem področju družbe: političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem itd.
Pretekle širitve EU so pokazale, da je izpolnjevanje političnih ukrepov iz Kopenhagna,
po katerih mora imeti država kandidatka stabilne institucije, ki zagotavljajo
demokracijo, pravno državo in človekove pravice ter zaščito manjšin, največji izziv in kot
taki imajo absolutno prednost pred ostalimi ukrepi. V ta namen je Evropska unija
zagotovila politično in finančno podporo, Instrument za predpristopno pomoč (IPA)
učinkovito racionalizira dejavnosti za podporo političnim ukrepom. Vendar pa je
zagotavljanje pomoči EU v veliki meri odvisno od nacionalnih institucij, absorpcijske
sposobnosti, aktivnega vključevanja in zavezanosti, ki so bistvenega pomena za
uspešno uporabo sredstev in doseganje želenih učinkov in koristi za družbo.
Finančna podpora je eden izmed mehanizmov evropeizacije, ki jih EU uporablja za
prevajanje evropskih načel, norm in pravil v državah kandidatkah za članstvo v EU, pa
tudi za vzpostavitev institucionalnih in upravnih struktur. Predpristopna pomoč je
instrument, s katerim se z izpolnjevanjem posebnih pogojev zagotovi znatna pomoč za
reforme, ki se izvajajo v smeri sprejetja evropskega pravnega reda, pa tudi evropskih
politik in standardov. V preteklih letih je EU preko različnih programov (PHARE, CARDS,
Obnova) zagotovila pomoč Republiki Makedoniji v skupnem znesku okrog 800 milijonov
evrov za obdobje od 1992 do 2006. Z uvedbo Instrumenta za predpristopno pomoč
(IPA) je bilo samo za Republiko Makedonijo v obdobju 2007–2013 namenjenih okoli 614
milijonov evrov (Taseva 2012, str. 5).
Instrument za predpristopno pomoč, uveden v okviru reforme finančnih instrumentov
za zunanjo politiko za obdobje 2007–2013 je posledica potrebe po zagotovitvi
učinkovite podpore držav kandidatk za članstvo v EU v predpristopnem procesu.
Izkušnje iz prejšnjih širitev z državami srednje in vzhodne Evrope, ki so uspešno opravile
pot prehoda oziroma tranzicije, so pokazale, da je skrbno voden proces širitve zelo
močno orodje, ki ga EU podpira pri prehodu držav v sodobne in funkcionalne
demokracije, hkrati pa zagotavlja mir, stabilnost, blaginjo, demokracijo, človekove
pravice in pravno državo evropskega kontinenta. V procesu demokratizacije Srednje in
Vzhodne Evrope se je EU soočila z velikim številom držav, ki si prizadevajo za vstop v
Unijo. Da bi dosegle ta cilj, so morale države izvajati reforme na vseh področjih družbe:
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politične, družbene, gospodarske in kulturne. Reforme so vključevale krepitev institucij
za tržno gospodarstvo, vendar so bile najbolj zapletene reforme za demokratizacijo in
krepitev pravne države ter človekovih pravic. Organiziran kriminal in korupcija, globoko
zakoreninjena v družbi, sta bila problem, ki ga je bilo treba premagati, da bi preprečili
njegovo prelivanje v druge države članice EU. Pri izvajanju reform je bila potrebna
politična in finančna podpora EU, Svet EU je s sklepi iz Kopenhagna leta 1993 predvidel
članstvo v državah kandidatkah v Uniji z ukrepi za politično in gospodarsko zmogljivost
in sposobnost prevzemanja obveznosti članstva. Na mnogih področjih zakonodaje EU
so bili standardi in politike, ki jih določajo ukrepi iz Kopenhagna ter uskladitev s
političnimi ukrepi absolutnе prioritete. Politični ukrepi se nanašajo na politični sistem in
zahtevajo od držav, da imajo stabilne politične institucije, ki zagotavljajo demokracijo,
pravno državo, človekove pravice in zaščito manjšin (Kolekeski 2017, str. 8).

4.1 IPA I (2007–2013)
Decentraliziran sistem izvajanja je sistem upravljanja, v katerem se del upravljanja in
odgovornosti v zvezi z instrumentom za predpristopno pomoč prenese Republiki
Makedoniji kot državi upravičenki, pri čemer Evropska komisija predhodno izvaja
nadzor postopka upravljanja in ohranja končno odgovornost, v skladu s sporazumi in
pravnimi akti.
Okvirni sporazum je temeljni pravni akt, ki določa načela sodelovanja med Republiko
Makedonijo in Evropsko komisijo glede izvajanja IPA. Ta akt je osnova za ugotavljanje
potrebnih struktur in organov v Republiki Makedoniji, ki so odgovorni za upravljanje IPA
sredstev pri decentraliziranem upravljanju. Okvirni sporazum opredeljuje temeljna
merila za dobro finančno upravljanje IPA in določa posebne obveznosti pri izvajanju
projektov, ki jih financira IPA. Poleg tega predpisuje tudi merila, ki jih mora Republika
Makedonija izpolniti kot država upravičenka, da bi Evropska Komisija sprejela odločitev
o prenosu pristojnosti za decentralizirano upravljanje premoženja.
Okvirni sporazum med Vlado Republike Makedonije in Komisijo Evropskih skupnosti o
pravilih sodelovanja v zvezi s finančno pomočjo Evropskih skupnosti za Republiko
Makedonijo v okviru izvajanja pomoči znotraj Instrumenta za predpristopno pomoč je
bil podpisan 30. 10. 2007. Uradna ratifikacija s strani Državnega zbora Republike
Makedonije in objava v Uradnem listu Republike Makedonije (št. 18/2008) je bila 5. 2.
2008.
Vlada Republike Makedonije je na osnovi Okvirnega sporazuma sprejela Uredbo o
vzpostavljanju medsebojnih odnosov med organi in strukturami decentraliziranega
upravljanja prvih štirih komponent Instrumenta za predpristopno pomoč Evropske unije
in je objavljena v Uradnem listu Republike Makedonije, (št. 132/2008) z dne 21. 10.
2008 in (št. 119/2009) z dne 30. 9 .2009.
V skladu s tema dvema dokumentoma in zaradi potrebe po dodatni zakonski ureditvi
odnosov med organi in strukturami za decentralizirano upravljanje sredstev IPA se
dodatno sprejmejo naslednji pravni akti:
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Sporazum o implementaciji med Nacionalnim skladom in Oddelkom za centralno
financiranje in sklepanje pogodb za izvajanje projektov, ki jih financira IPA v okviru
decentraliziranega sistema, ki ureja medsebojne odnose in obveznosti Nacionalnega
sklada in Sektorja za centralno financiranje in sklepanje pogodb.
Operativni sporazumi, ki so jih podpisali programski uradnik za odobritev in višji
programski uradniki iz resornih ministrstev in institucij upravičenke, ki izvajajo projekte
prve komponente IPA: pomoč pri prehodu in krepitvi institucij, ki določa operativne
funkcije in naloge uradnika programa za odobritev višjih uradnikov programa.
Vodja operativne strukture za komponente III in IV (regionalni razvoj in razvoj človeških
virov) je podpisal Operativne sporazume za ta dva dela s koordinatorji Instrumenta za
predpristopno pomoč iz resornih ministrstev, ki so odgovorni za izvajanje financiranih
projektov prek četrte in pete komponente. Sporazumi določajo delovne funkcije in
naloge Vodje operativne strukture in koordinatorjev IPA v resornih ministrstvih.
Izkoriščanje sredstev IPA se lahko analizira z vidika dogovorjenih projektov in
programiranih projektov ter z vidika odstotka realiziranih projektov, ki so že
programirani. Analiza razvršča sredstva v skladu s petimi komponentami IPA, ki ciljajo
na različne cilje in dejavnosti.
Komponenta I: Pomoč pri prehodu in nadgradnja institucij se nanaša na izpolnjevanje
političnih, socialno-ekonomskih kriterijev in evropskih standardov. Ta komponenta
zagotavlja skoraj 40 % vseh sredstev IPA za Republiko Makedonijo.
Komponenta II: Čezmejno sodelovanje, ki se nanaša na obmejne regije med upravičenci
držav članic, kandidatk in držav v predpristopnem obdobju. Sredstva so usmerjena v
spodbujanje čezmejnega sodelovanja, trajnostnega razvoja okolja, razvoja trga –
gospodarskega razvoja, spodbujanje soobstoja na zunanjih mejah EU, izboljšanja
življenjskega standarda v obmejnih regijah, krepitve zmogljivosti lokalnih, regionalnih in
nacionalnih institucij za izvajanje programov EU.
Komponenta III: Regionalni razvoj podpira infrastrukturne projekte v okoljskem in
prometnem sektorju ter programe, ki spodbujajo regionalno konkurenco in razvoj. Služi
kot predhodnica za pripravo države za uporabo Evropskega sklada za regionalni razvoj
(ESRR) in Kohezijskega sklada po članstvu v EU.
Komponenta IV: Človeški viri podpirajo projekte za spodbujanje zaposlovanja,
izobraževanja, usposabljanja in socialne vključenosti. Služi kot predhodnica za pripravo
držav za uporabo Evropskega socialnega sklada (ESS) po članstvu v EU.
Komponenta V: Razvoj podeželja spodbuja programe razvoja podeželja po pristopu s
financiranjem ukrepov za razvoj podeželja, ki so podobni po naravi, čeprav manjši po
obsegu.
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V nadaljevanju bomo v Tabeli 1 podrobneje pojasnili izkoriščenost sredstev IPA po
komponentah, analizirali podatkov glede dogovorjenih projektov in predstavili odstotek
alociranih sredstev.
Tabela 1: Izkoriščenost sredstev IPA (2007–2013): končani in nedokončani projekti
(vključno z letom 2017)
Alokacija
IPA
sredstev (v
mio EUR)
(a)

Dogovorjeni
financirani
projekti (v
mio EUR) (b)

Dogovorjeni
projekti (v
mio EUR) (c)

Odstotek dog.
pogodb in
sporazumov o
financiranju
(d=c*100/b)

Odstotek dog.
pogodb in
alociranih
sredstev
(e=c*100/a)

I
II

263,062
29,655

263,062
29,880

206,688
25,172

78,57 %
84,24 %

78,57 %
84,88 %

III
IV
V

199,926
54,424
67,449

199,926
54,424
67,449

168,102
35,416
18,121

84,08 %
65,07 %
26,87 %

84,08 %
65,07 %
26,87 %

Skupaj

614,517

614,741

453,500

73,77 %

73,80 %

IPA
Komponenta

Opomba: po vrsticah (komponentah): Komponenta I – Pomoč pri prehodu in krepitvi institucij,
Komponenta II – Čezmejno sodelovanje, Komponenta III – Regionalni razvoj, Komponenta IV – Človeški
viri, Komponenta V – Razvoj podeželja;
Vir podatkov: (Institut za Evropsko politiko – Skopje, 2018)

Iz Tabele 1 je razvidno, da je izkoriščenost IPA glede na zamujene projekte in zaključene
projekte nizka in se giblje od 26 % v peti komponenti do 84 % v drugi komponenti.
Nizka raven porabe sredstev IPA v peti komponenti za razvoj podeželja in možnost
izgube sredstev je razlog, zakaj je Evropska komisija na zahtevo vlade Republike
Makedonije iz pete komponente prerazporedila 18 milijonov evrov v prvi komponenti.
Predlog predvideva skupno upravljanje teh sredstev s strani Evropske komisije s
Svetovno banko. Vlada je kot svoj prispevek morala plačati okoli 5 milijonov EUR, zato
је celotna vrednost tega projekta okoli 23 milijonov EUR. To pomeni, da namesto
Nacionalne agencije za podporo kmetijstva in razvoja podeželja namenjajo ta sredstva
kmetom in podjetjem v tem sektorju, z njimi je upravljala Svetovna banka za projekte v
istem sektorju, ampak v komponenti za prehodno pomoč in institucionalno
nadgradnjo. To je jasna ilustracija zaostalosti, namesto nacionalnih institucij, je s
sredstvi upravljala Evropska komisija, oziroma mednarodna organizacija (Kacarska &
Jurukovski 2013, str. 5).
Razlogi za to stanje so razvidni z več vidikov. Najprej so to nizke upravne zmogljivosti v
vseh komponentah. Evropska komisija to tudi poudarja v poročilu o napredku za leto
2013, ki navaja, da »je nujno treba še okrepiti upravljanje projektnih zmogljivosti
ustreznih institucij, da bi zagotovili učinkovito in uspešno upravljanje sredstev EU«. To
stanje je bilo že ugotovljeno v študijah Instituta za evropsko politiko (EPI) o uporabi
sredstev EU v Republiki Makedoniji, ki se pogosto navajajo kot zamude pri načrtovanju
sredstev, zapletenosti postopkov in nizki zmogljivosti različnih organov, vključenih v
implementacijo IPA.
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Ti vključujejo telesa, pristojna za sklepanje pogodb IPA in morebitnih upravičencev
(vključno z državnimi ustanovami, pa tudi občinami, socialnimi partnerji, nevladnimi
organizacijami, zasebnimi podjetji ter kmetijskimi in živilskimi podjetji v peti
komponenti). V zvezi s tem Evropska komisija v poročilu o uporabi IPA za leto 2012
navaja, da je Komisija v začetku in koncu leta 2012 začasno ustavila izplačila sredstev
zaradi pomanjkanja osebja v ključnih institucijah, kot so revizijski organ in nacionalni
koordinator za avtorizacijo.
Da bi analizirali, kako prva komponenta IPA prispeva k procesu usklajevanja političnih
ukrepov, je treba razumeti način načrtovanja in izvajanja sredstev. To prioriteta EU
podpira in spodbuja v Republiki Makedoniji. Od leta 2002 do leta 2006 je bilo v okviru
programa CARDS namenjenih približno 56,6 mio EUR za demokracijo in pravno državo,
za pravosodje in notranje zadeve, ki je področje, povezano s političnimi kriteriji,
približno 60,6 mio EUR ali skupaj za obe področji okoli 51 % celotne pomoči programa
CARDS. V okviru IPA so se ta sredstva znatno povečala zaradi povečevanja
evroatlantskih dejavnosti za sprejemanje zakonodaje EU, k izvajanju katere je bila
Republika Makedonija zavezana. Republika Makedonija ima kot država kandidatka
dostop do vseh petih komponent IPA, sredstva pa za obdobje 2007–2013 znašajo okrog
614 mio EUR.
Iz Tabele 2 je razvidno, da večina sredstev IPA za Republiko Makedonijo (do konca leta
2013), ki znašajo približno 263 milijonov EUR ali 39 %, pripada prvi komponenti,
oziroma komponenti za pomoč pri prehodu in nadgradnji institucij, kar kaže na
pomembnost komponente in prioritete, ki jih podpira. Pri prvi komponenti je bilo
približno 30–45 % sredstev letno namenjenih političnim kriterijem. Do konca leta 2013
pa najmanjši delež sredstev pripada drugi komponenti, oziroma komponenti za
čezmejno sodelovanje (Kacarska & Jurukovski 2013, str. 6).
Tabela 2: Alokacija sredstev IPA po letih in komponentah (v mio EUR)
IPA
Komponent
a
I

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Skupaj

41,641

41,122

39,310

36,917

28,903

28,659

46,508

263,062

II

4,158

3,947

4,126

4,495

4,495

3,595

4,456

29,655

III

7,400

12,300

20,800

29,400

39,300

40,949

49,776

199,926

IV

3,200

6,000

7,100

8,400

8,800

10,288

10,636

54,424

V

2,100

6,700

10,000

12,500

16,000

17,991

2,157

67,449

Skupaj

58,500

70,069

81,336

91,712

97,498

101,484

113,535

614,517

Opomba: po vrsticah (komponentah): Komponenta I – Pomoč pri prehodu in krepitvi institucij,
Komponenta II – Čezmejno sodelovanje, Komponenta III – Regionalni razvoj, Komponenta IV – Človeški
viri, Komponenta V – Razvoj podeželja;
Vir podatkov: (Sekretariat za evropske zadeve, 2018)

Uporabo IPA urejajo pravila in postopki EU. Načrtovanje pomoči (sredstev) temelji na
strategiji Komisije za širitev, ki odraža prioritete stabilizacijsko-pridružitvenega procesa,
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strateške prioritete predpristopnega procesa kot prioritete pristopnega partnerstva,
nacionalne strategije in kar je najpomembnejše, nacionalni program za sprejetje
pravnega reda EU. Programiranje se je začelo s pripravo večletnega indikativnega
programskega dokumenta, ki zajema triletno obdobje. Za pomoč za prvi dve leti (2007
in 2008) je te dokumente pripravila Evropska komisija s posvetovanjem z nacionalnimi
institucijami pri določanju prioritet (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Analiza pokaže, da v zadnjih letih, namesto da naraščajo, se sredstva Instrumenta za
predpristopno pomoč zmanjšujejo glede na razpoložljiv proračun kot tudi na
izkoriščenost. To stanje kaže na potrebo po večji zavezanosti na najvišji politični ravni za
implementacijo Instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Makedoniji in resno
potrebo po izboljšanju absorpcijske zmogljivosti in učinkovito upravljanje sredstev v
državi in izboljšanje delovanja struktur Instrumenta v skladu s pravili in predpisi, ki
urejajo to zadevo.
Iz Tabele 3 je razvidno, da je odstotek izgubljenih sredstev največji pri peti komponenti
(razvoj podeželja) in sicer z 82 % od dodeljenih 67 mio EUR, najmanjši pa je pri drugi
komponenti (čezmejno sodelovanje) z 9 % od dodeljenih 29 mio EUR.
Tabela 3: Izgubljena sredstva IPA (v mio EUR)
IPA
Komponent
a

Dodeljen
a
sredstva

2009

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Skupaj
(20092017)

I

263,062

0

0

3,349

11,329

5,421

4,236

1,386

25,723

Izgubljen
a
sredstva
(v %)
9,78

II

29,655

1,700

0

0

1,070

0

0

0

2,770

9,34

III

199,926

0

0

0

7,768

17,030

0

0

24,799

12,40

IV

54,424

0

0

6,044

6,748

5,846

0

3,079

21,719

39,91

V

67,449

0

7,393

12,025

15,703

16,170

0

3,371

55,664

82,53

Skupaj

614,517

1,700

7,393

21,419

42,620

44,469

4,236

8,837

130,677

21,27

Opomba: po vrsticah (komponentah): Komponenta I – Pomoč pri prehodu in krepitvi institucij,
Komponenta II – Čezmejno sodelovanje, Komponenta III – Regionalni razvoj, Komponenta IV – Človeški
viri, Komponenta V – Razvoj podeželja;
Vir podatkov: (Sekretariat za evropske zadeve, 2018)

Obdobje upravičenosti v okviru finančne perspektive 2007–2013 za operativni program
za regionalni razvoj in operativni program za razvoj človeških virov je prenehalo veljati
31. decembra 2017. Do tega datuma so bile operativne strukture za obe komponenti
osredotočene na uspešno dokončanje projektov in dokončanje izplačil. V letu 2017 so
bili zaključeni tudi nekateri razpisni postopki (Sekretariat za evropske zadeve 2018).

4.2 Pregled črpanja sredstev za predpristopno pomoč po komponentah
Instrument za predpristopno pomoč (2007–2013) je najprej razpolagal s sredstvi v
skupnem znesku 614 milijonov evrov in je implementiral strukturo institucij Republike
Makedonije, ki jo sestavlja 398 zaposlenih s strani 39 državnih institucij. Po analizi
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statističnih podatkov, ki so jih objavile državne institucije (ki kažejo, da je izkoriščenost
71,10 % oziroma 437 mio EUR iz celotnega proračuna IPA za sklenjene pogodbe), se na
prvi pogled zdi, da je stanje sprejemljivo. Uradne številke namreč kažejo za
neporabljena sredstva v višini 152,5 mio EUR, kar predstavlja 24,9 % skupnega
proračuna IPA, ta znesek pa vključuje ocene neizkoriščanja sredstev do konca leta 2017
v višini 32,7 mio EUR (Kolekeski 2017, str. 8).
Vendar pa poglobljena analiza podatkov pokaže težavo, povezano z zmanjšanjem letnih
sredstev iz Instrumenta za predpristopno pomoč in resnimi izzivi v zvezi z izvajanjem
projektov za že sklenjene pogodbe, odložitev rokov in vrnitev dodeljenih sredstev IPA v
proračun EU. Ta analiza proučuje vzroke težav z izkoriščenostjo sredstev IPA prek znanja
in izkušenj iz preteklega poslovanja, s posebnim poudarkom na uporabi sredstev, ki se
izvajajo v državi, s tako imenovanim decentraliziranim upravljanjem, ki obsega prvo,
tretjo in četrto komponento. Te težave se lahko pokažejo s pomočjo ključnih izzivov, ki
se večinoma nanašajo na prvo komponento, ki je najbolj pomembna za krepitev
institucionalnih zmogljivosti.
Izkoriščanje sredstev se izračuna po dveh metodah: plačanih sredstvih in sklenjenih
pogodbah. Obe metodi sta pravilni, ena pa je konzervativnejša. Razlika med tema
dvema metodama se nanaša na dejstvo, da v sklenjenih pogodbah sredstva lahko
propadejo, za katero obstaja več primerov, razlogi za to pa so nerealne pogodbe,
neizvedba dejavnosti, slabo upravljanje itd., kar neizogibno vodi v neplačevanje
zagotovljenih sredstev s pogodbami.
V nadaljevanju bomo podrobneje pojasnili in pregledali tri komponente IPA skladov po
letnih programih, glede na število sklenjenih pogodb, zneske teh pogodb in zneske
izplačanih pogodb. Podrobneje bomo pregledali: komponento I (Pomoč pri prehodu in
nadgradnja institucij), komponento III (Regionalni razvoj) in komponento IV (Človeški
viri). Glede na razpoložljive informacije oziroma podatke bomo izpostavili II in V
komponento.
4.2.1 Pomoč pri prehodu in nadgradnja institucij (Komponenta I)
V petih letnih programih prve komponente (2007–2013) je bilo podpisanih skupno 147
pogodb, v skupnem znesku 58,083 mio EUR. Dinamika sklenjenih pogodb po letih je
naslednja: večina pogodb je sklenjenih v okviru prve komponente (TAIB) 2009 (75), po
kateri se je število sklenjenih pogodb v okviru TAIB 2010 zmanjšalo (22), nato pa v
okviru prve komponente 2011 opazimo določeno povečanje (42) (Kolekeski 2017, str.
9).
Poleg tega so opazne zamude programov, pri čemer je dejavnost Sektorja za centralno
financiranje in sklepanje pogodb največja za projekte prve komponente v letu 2009
(89,8 % za sklenjene pogodbe, oziroma 80,1 % za izplačana sredstva), zmanjšuje pa se v
primerjavi z naslednjim letom 2010 (62,3 % za sklenjene pogodbe, oziroma 38,8 % za
izplačana sredstva), nato pa pride do povečanja v naslednjem letu 2011 samo za
sklenjene pogodbe (74,8 % za sklenjene pogodbe, oziroma 35,4 % za izplačana
sredstva, kar pomeni nadaljnji padec). Velik padec izkoriščenosti sredstev prve
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komponente beležimo v letu 2012 (17,6 % za sklenjene pogodbe, oziroma 8,8 % za
izplačana sredstva), medtem ko imamo v letu 2013 odsotnosti izkoriščenosti sredstev
(0 % za sklenjene pogodbe in zato 0 % za izplačana sredstva) (Kolekeski 2017, str. 9).
Povzetek pregledov sredstev iz petih letnih programov prve komponente (TAIB) kaže,
da je skupni razpoložljivi proračun za obdobje 2007–2013 za prvo komponento znašal
skoraj 126 mio EUR. Od tega zneska so bila izplačana sredstva v skupnem znesku skoraj
53 mio EUR, kar je 42 %. Za dodatna sredstva so bile sklenjene pogodbe v višini 5 mio
EUR (4 %). Če ti dve postavki seštejemo, odstotek izkoriščenosti skupaj znaša 46 %, kar
pomeni, da 54 % ali 67 mio EUR ostane neuporabljenih, torej za njih ni sklenjenih
nobenih pogodb (Kolekeski 2017, str. 9).
Najbolj zapleten za implementacijo je decentraliziran sistem, ki je bil ustanovljen za
komponento I: pomoč pri prehodu in nadgradnja institucij (TAIB), saj vključuje največje
število institucij (skupaj 34). Tekom leta je sistem pokazal določene funkcionalnosti in
operabilnosti, kot tudi pomanjkljivosti, zlasti v smislu zamud pri izvajanju programa, kar
je povzročilo vračilo dodeljenih sredstev v proračun EU.
Sektor za centralno financiranje in sklepanje pogodb (CFCD) je glavni organ v operativni
strukturi prve komponente, s katerim upravlja programski odredbodajalec, ki je tudi
odgovoren za izvajanje razpisne dokumentacije, sklepanje pogodb in izvrševanje plačil
izvajalcev/upravičencev grantov, kot tudi za obračunavanje projektov, ki jih financira
IPA. Poleg tega je Sektor za centralno financiranje in sklepanje pogodb odgovoren za
spremljanje izvajanja pogodb, medtem ko je Programski odredbodajalec odgovoren za
celotno delovanje operativne strukture prve komponente.
Sekretariat za evropske zadeve je kot urad za podporo nacionalnemu koordinatorju za
IPA odgovoren za načrtovanje, spremljanje in ocenjevanje nacionalnih programov prve
komponente v skladu s členom 75 izvedbene uredbe IPA. Poleg tega ima Sekretariat za
evropske zadeve vlogo sekretariata sektorskega nadzornega odbora za to komponento
in nadzornega odbora IPA.
Ta del analize pokaže začetni pregled uporabe sredstev po letih glede na dodelitev
proračunskih sredstev po akreditaciji Sektorja za centralno financiranje in sklepanje
pogodb. Namreč s pomočjo akreditacije je Evropska komisija nacionalnim organom
prenesla pristojnosti za vodenje projektov, ki jih financira IPA, s sprejetjem uradnega
sklepa o akreditaciji, ki izpolnjuje merila, določena v Prilogi k Uredbi o izvajanju IPA št.
718/2007. Pred akreditacijo bi morala Evropska komisija zagotoviti, da vzpostavljeni in
funkcionalni sistem upravljanja in nadzora izpolnjuje zahteve za temeljito finančno
upravljanje (Kolekeski 2017, str. 11).
TAIB 2009
Za prvi letni program (TAIB 2009), ki se je izvajal v okviru decentraliziranega sistema, je
značilna največja poraba sredstev v višini 90 % (po sklenjenih pogodbah) in je precej
višja od drugih letnih programov prve komponente. Vendar pa je treba opozoriti, da je
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bil ta program odprt do leta 2017, kar kaže na težave, povezane z zamudami pri
izvajanju (Kolekeski 2017, str. 11).
Tabela 4: Izkoriščenost dodeljenih sredstev iz IPA TAIB 2009
Nacionalni program/Operativni program
Št. sklenjenih pogodb
Skupni proračun IPA (2007–2013)
Znesek sklenjenih pogodb (IPA)
Znesek sklenjenih pogodb (IPA + nacionalna udeležba)
Skupni znesek izplačanih sredstev (IPA)
Skupni znesek izplačanih sredstev (IPA + nacionalna udeležba)
Ostalo
Izkoriščenost

IPA TAIB 2009
75
33 mio EUR
29,6 mio EUR
33,4 mio EUR
26,4 mio EUR
29,7 mio EUR
3,2 mio EUR
89,8 %

Vir podatkov: (Center za evropske strategije – Eurothink, 2018)

Iz Tabele 4 je razvidno, da je bilo v okviru tega programa sklenjenih skupaj 75 pogodb v
skupnem znesku 29,6 mio EUR, kar predstavlja 89,8 % celotnega proračuna, ki ga je IPA
dodelila v višini 33 mio EUR. Skupni znesek izplačanih sredstev je 26,4 mio EUR (80 %).
Z vidika uporabe različnih vrst pogodb v okviru TAIB 2009 se najpogosteje uporabljajo:





Okvirne pogodbe (26 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku 3,5 mio EUR s
povprečnim zneskom posamezne pogodbe v višini 85,5 tisoč EUR;
Naročila (15 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku 7,5 mio EUR, s povprečnim
zneskom individualne pogodbe v višini 288,6 tisoč EUR;
Granti (14 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku 1,4 mio EUR s povprečnim
zneskom posamezne pogodbe v višini 57,4 tisoč EUR;
Storitve (12 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku 13,2 mio EUR, s povprečnim
zneskom posamezne pogodbe v višini 602,8 tisoč EUR.

Najvišji povprečni znesek posamezne pogodbe je v kategoriji sporazumov o prispevkih
(2,1 mio EUR), drugi najvišji povprečni znesek je v kategoriji storitev (602,8 tisoč EUR),
medtem ko je najnižji povprečni znesek posamezne pogodbe v kategoriji grantov (57,4
tisoč EUR) (Kolekeski 2017, str. 12).
TAIB 2010
Za naslednji letni program (TAIB 2010), ki se izvaja v okviru decentraliziranega sistema
upravljanja preko Sektorja za centralno financiranje in sklepanje pogodb, je značilna
izkoriščenost 62,3 % zasklenjene pogodbe, to je 38,8 % za izplačana sredstva, kar
pomeni zmanjšanje za dve tretjini pri sklenjenih pogodbah, kar pomeni zmanjšanje
polovice izplačanih sredstev v primerjavi s preteklim letom (Kolekeski 2017, str. 12).
Iz Tabele 5 je razvidno, da je bilo v okviru tega programa podpisanih 22 pogodb, v
skupnem znesku 18,7 mio EUR, kar predstavlja 62 % celotnega proračuna, ki ga je IPA
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dodelila v višini 30,1 mio EUR. Skupni znesek izplačanih sredstev je 11,6 mio EUR (39
%). Z vidika uporabe različnih vrst pogodb za TAIB 2010 se najpogosteje uporabljajo:




Twinning projekti1 (9 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku od 9,7 mio EUR s
povprečnim zneskom posamične pogodbe v višini 1 mio EUR;
Naročila (7 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku od 5,8 mio EUR, s povprečnim
zneskom posamezne pogodbe v višini 841,6 tisoč EUR;
Storitve (4 sklenjene pogodbe) v skupnem znesku od 5,2 mio EUR, s povprečnim
zneskom posamezne pogodbe v višini 1,3 mio EUR.
Tabela 5: Izkoriščenost dodeljenih sredstev iz IPA TAIB 2010

Nacionalni program/Operativni program
Št. sklenjenih pogodb
Skupni proračun IPA (2007–2013)
Znesek sklenjenih pogodb (IPA)
Znesek sklenjenih pogodb (IPA+ nacionalna udeležba)
Skupni znesek izplačanih sredstev (IPA)
Skupni znesek izplačanih sredstev (IPA + nacionalna udeležba)
Ostalo
Izkoriščenost

IPA TAIB 2010
22
30,1 mio EUR
18,7 mio EUR
21,4 mio EUR
11,6 mio EUR
13,4 mio EUR
16,6 mio EUR
62,3 %

Vir podatkov: (Center za evropske strategije - Eurothink, 2018)

Prav tako je bila sklenjena pogodba o gradbenih delih, vendar ni nobenih grantov ali pa
drugih vrst pogodb. Z vidika različnih vrst pogodb imajo najvišji skupni znesek sredstev,
dodeljenih iz prve komponente IPA v letu 2010, twinning projekti (v višini 9,7 mio EUR),
naročila (v višini 5,8 mio EUR) in storitve (skupni znesek 5,2 mio EUR). Največji
povprečni znesek posamezne pogodbe ima kategorija storitev (1.3 mio EUR) in
twinning projekti (1 mio EUR), medtem ko ima najnižji povprečni znesek posamezne
pogodbe kategorija grantov (186,3 tisoč EUR) (Kolekeski 2017, str. 13).
TAIB 2011
Za program TAIB 2011, ki se izvaja v skladu z decentraliziranim sistemom upravljanja, je
značilno rahlo povečanje izkoriščenosti v delu sklenjenih pogodb (74,8 %), vendar z
manjšim upadanjem glede na izplačana sredstva (35,4 %) v primerjavi s preteklim
letom (Kolekeski 2017, str. 13).

1

Twinning je instrument Evropske unije za institucionalno sodelovanje med javnimi upravami držav
članic EU in upravičenkami ali partnerskimi državami. Twinning projekti združujejo strokovno znanje
javnega sektorja iz držav članic EU in držav upravičenk z namenom doseganja konkretnih obveznih
operativnih rezultatov s »peer to peer« dejavnostmi.
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Iz Tabele 6 je razvidno, da je bilo v okviru tega programa podpisanih 42 pogodb v
skupnem znesku 15,9 mio EUR, kar predstavlja 74,8 % celotnega proračuna, ki ga je IPA
dodelila v višini 21,2 mio EUR. Skupni znesek izplačanih sredstev je 7,5 mio EUR (39 %).
Z vidika pogodb se najpogosteje uporabljajo:




Okvirni sporazumi (12 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku od skoraj 5 mio
EUR s povprečnim zneskom posamezne pogodbe v višini skoraj 1 mio EUR;
Granti (12 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku 1,3 mio EUR s povprečnim
zneskom posamezne pogodbe v višini 112,1 tisoč EUR;
Twinning projekti (10 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku 8,5 mio EUR s
povprečnim zneskom posamezne pogodbe v višini 850 tisoč EUR.

Poleg tega je bilo sklenjenih pet pogodb o storitvah in dve javni naročili. Z vidika
različnih vrst pogodb se največji skupni znesek sredstev, dodeljenih s strani TAIB 2011,
pokaže pri projektih twinning (skupaj 8,5 mio EUR) in za storitve (v skupnem znesku 4,5
mio EUR). Najvišji povprečni znesek posamezne pogodbe je v kategoriji storitev (1 mio
EUR) in pri projektih twinning (850 tisoč EUR), najnižji povprečni znesek individualne
pogodbe je v kategoriji grantov (112,1 tisoč EUR) (Kolekeski 2017, str. 13).
Tabela 6: Izkoriščenost dodeljenih sredstev iz IPA TAIB 2011
Nacionalni program/Operativni program
Št. sklenjenih pogodb
Skupni proračun IPA (2007–2013)
Znesek sklenjenih pogodb (IPA)

IPA TAIB 2011
42
21,2 mio EUR
15,9 mio EUR

Znesek sklenjenih pogodb (IPA + nacionalna udeležba)
Skupni znesek izplačanih sredstev (IPA)
Skupni znesek izplačanih sredstev (IPA + nacionalna udeležba)
Ostalo
Izkoriščenost

17,1 mio EUR
7,5 mio EUR
8 mio EUR
13,2 mio EUR
74,8 %

Vir podatkov: (Center za evropske strategije – Eurothink, 2018)

TAIB 2012
Za program TAIB 2012, ki se izvaja po decentraliziranem sistemu, je značilen precejšen
upad izkoriščenosti sredstev v delu sklenjenih pogodb (17,6 %), z močnim padcem
glede izplačanih sredstev (8,8 %) v primerjavi s preteklim letom (Kolekeski 2017, str.
14).
Tabela 7: Izkoriščenost dodeljenih sredstev iz IPA TAIB 2012
Nacionalni program/Operativni program
Št. sklenjenih pogodb
Skupni proračun IPA (2007–2013)
Znesek sklenjenih pogodb (IPA)

IPA TAIB 2012
8
19,9 mio EUR
3,5 mio EUR
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Znesek sklenjenih pogodb (IPA + nacionalni udeležba)
Skupni znesek izplačanih sredstev (IPA)
Skupni znesek izplačanih sredstev (IPA + nacionalna udeležba)
Ostalo
Izkoriščenost

3,9 mio EUR
1,5 mio EUR
1,7 mio EUR
18,2 mio EUR
8,77 %

Vir podatkov: (Center za evropske strategije – Eurothink, 2018)

Iz Tabele 7 je razvidno, da je bilo v okviru tega programa podpisanih skupaj 8 pogodb v
skupnem znesku 3,5 mio EUR, kar predstavlja 17,6 % celotnega proračuna, ki ga je IPA
dodelila v višini 19,9 mio EUR. Skupni znesek izplačanih sredstev je 1,5 mio EUR (8,8 %).
Z vidika pogodb se najpogosteje uporabljajo:




Okvirne pogodbe (3 sklenjene pogodbe) v skupni vrednosti od 265,5 tisoč EUR s
povprečnim zneskom posamezne pogodbe 88,5 tisoč EUR;
Twinning projekti (2 sklenjeni pogodbi) v skupnem znesku 1,8 mio EUR, s
povprečnim zneskom posamezne pogodbe 900 tisoč evrov;
Javna naročila (2 sklenjeni pogodbi) v skupnem znesku 1 mio EUR, s povprečnim
zneskom posamezne pogodbe v višini 500 tisoč EUR.

Zaključena je bila tudi pogodba o storitvah. Največji skupni znesek sredstev, dodeljenih
s strani TAIB 2012, je bil evidentiran v twinning projektih (skupni znesek 1,8 mio EUR) in
v kategoriji javna naročila (skupni znesek 1 mio EUR). Najvišji povprečni znesek
posamezne pogodbe je v kategoriji twinning projektov (900 tisoč EUR) in v kategoriji
storitev (897,6 tisoč EUR), pri čemer je najmanjši povprečni znesek posamezne
pogodbe v okvirih sporazumih (88,5 tisoč EUR) (Kolekeski 2017, str. 14).
Treba je tudi opozoriti, da je bil rok za oddajo naročila za nacionalni program za prvo
komponento (2007–2013) do 19. decembra 2017. Nacionalni organi so uspeli podpisati
52 pogodb oziroma projektov (vključno s 25 granti), medtem ko je skupni znesek
pogodbenih sredstev dosegel 23 milijonov EUR. Pogodbena obrestna mera je dosegla
do 93,56 %, kar je najvišja stopnja pogodbene obrestne mere v okviru Nacionalnih
programov prve komponente (TAIB), ki se izvajajo v okviru decentraliziranega
upravljanja. To je posledica izboljšanega usklajevanja in okrepljenega spremljanja z
rednimi koordinacijskimi srečanji, ki so potekala med vsemi zainteresiranimi stranmi
(NIPAC, CFCD, resorna ministrstva oziroma upravičenke), kar je omogočilo pravočasno
izvajanje razpisnih postopkov in preprečevanje »sklepanja zadnjo minuto« kot izkušena
lekcija in izboljšanje s pomočjo preteklih izkušenj (Sekretariat za evropske zadeve
2018).
4.2.2 Regionalni razvoj (Komponenta III)
S pomočjo tretje komponente Instrumenta za predpristopno pomoč: »Regionalni
razvoj« države prejemajo pomoč za razvoj politike, pa tudi pripravo za izvajanje in
upravljanje kohezijske politike Evropske unije, zlasti z Evropskim skladom za regionalni
razvoj in Kohezijskim skladom. Na splošno komponenta podpira tri glavna področja:
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promet, okolje in regionalno konkurenčnost, vendar Republika Makedonija sodeluje na
dveh področjih, in sicer promet in okolje. Sektor za centralno financiranje in sklepanje
pogodb (CFCD) je glavni organ operativne strukture za tretjo komponento Instrumenta
za predpristopno pomoč, ki jo vodi vodja operativne strukture, ki je odgovoren za
izvajanje razpisnih postopkov, sklepanje pogodb in izplačevanje izvajalcev, kot tudi
obračunavanje projektov, ki jih program financira. Prav tako je Sektor odgovoren za
spremljanje izvajanja projektov, pa tudi za spremljanje delovanja operativne strukture
za tretjo komponento. Sektor deluje kot sekretariat sektorskega nadzornega odbora za
to komponento (Kolekeski 2017, str. 14).
Zbirni pregled sredstev iz programa za Regionalni razvoj kaže, da je v analiziranem
obdobju (2007–2013) skupni proračun, ki je na voljo v okviru te komponente, skoraj
199,9 mio EUR. Od tega zneska je bilo izplačanih 87,5 mio EUR, kar je 44 %. Za dodatna
sredstva so bile podpisane pogodbe v višini 68,9 mio EUR (34 %). Kadar ti dve postavki
seštejemo, je odstotek izkoriščenosti skupno 78 %, kar pomeni, da 22 % ali 23,1 mio
EUR ostane neizkoriščenih, torej za njih ni bilo sklenjenih nobenih pogodb (Kolekeski
2017, str. 15).
Tabela 8: Izkoriščenost sredstev iz programa za regionalni razvoj 2007–2013
Končni status z 31. 3. 2016
Nacionalni program/Operativni program
Št. sklenjenih pogodb

IPA RR
66

Skupni proračun IPA (2007-2013)

199,9 mio EUR

Znesek sklenjenih pogodb (IPA)

156,5 mio EUR

Znesek sklenjenih pogodb (IPA + nacionalna udeležba)

346,1 mio EUR

Skupni znesek izplačanih sredstev (IPA)

87,5 mio EUR

Skupni znesek izplačanih sredstev (IPA + nacionalna udeležba)

176,7 mio EUR

Ostalo

23,1 mio EUR

Izkoriščenost

78,41 %
Vir podatkov: (Center za evropske strategije – Eurothink, 2018)

Iz Tabele 8 je razvidno, da je bilo v okviru programa za regionalni razvoj 2007–2013
podpisanih skupaj 66 pogodb, ki skupaj znašajo 341,5 mio EUR. Delež sredstev,
dodeljenih s strani Instrumenta za predpristopno pomoč v sklenjenih pogodbah, znaša
156,5 mio EUR. To je posledica dejstva, da skupna vrednost sklenjenih pogodb vključuje
sredstva IPA in nacionalno sofinanciranje iz projekta »Nadgradnja Koridorja X«, ki jo
financira IPA, ter posojila Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo in
razvoj (Kolekeski 2017, str. 15).
Z vidika pogodb se v programu za regionalni razvoj najpogosteje uporabljajo:


Okvirni sporazumi (23 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku od 4,2 mio EUR s
povprečnim zneskom posamezne pogodbe v višini 182,7 tisoč EUR;
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Gradbena dela (19 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku 298,9 mio EUR s
povprečnim zneskom posamezne pogodbe v višini 15,7 mio EUR;
Storitve (18 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku 37,7 mio EUR s povprečnim
zneskom 2 mio EUR in
Naročila (26 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku 15,3 mio EUR s povprečnim
zneskom posamezne pogodbe v višini 356,3 tisoč EUR.

Največji skupni znesek dodeljenih sredstev je evidentiran v kategoriji gradbena dela
(skupni znesek 298,9 mio EUR) in v kategoriji storitev (skupni znesek 37,71 mio EUR)
(Kolekeski 2017, str. 16).
Največji povprečni znesek posamezne pogodbe ima kategorija gradbena dela (15,7 mio
EUR) in kategorija storitev (2 mio EUR). Najnižji povprečni znesek posamezne pogodbe
je v okvirnih sporazumih (182,7 tisoč EUR). Glede na velikost finančnih sredstev imajo
največji delež imajo pogodbe v kategoriji gradbena dela (88 %). Storitve predstavljajo
11 %, okvirni sporazumi 1 %, medtem ko imajo naročila najmanjši delež, in sicer 0,02 %.
Med oddanimi 19 pogodbami o gradbenih delih v višini 298,9 mio EUR so največji
zneski prisotni v naslednjih treh pogodbah:






Izgradnja novega avtocestnega odseka Demir Kapija–Smokvica, v okviru
Panevropskega Koridorja X v višini 210,1 mio evra. Upravičenec: Ministrstvo za
promet in komunikacije ter javno podjetje za državne ceste.
Gradbena dela na rekonstrukciji in sanaciji železniške proge Bitola–Kremenica v
okviru Koridorja X v višini 18,9 mio EUR. Upravičenec: Ministrstvo za promet in
komunikacije ter javno podjetje za železniško infrastrukturo.
Izgradnja čistilne naprave v Prilepu v višini 9,6 mio EUR. Upravičenec:
Ministrstvo za okolje in prostor.

Kar se tiče izvajanja komponente regionalnega razvoja prvega obdobja IPA, do konca
leta 2017 beležimo dober napredek portfelja projektov. Izvedena je bila večina
infrastrukturnih projektov in izvedena so bila končna izplačila. Vendar pa bo operativna
struktura ostala osredotočena na spremljanje teh pogodb med obdobjem obveščanja o
napakah do dokončnega sprejema (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Izvajanje glavnega projekta Koridor X2 je dokončano. Gradbena dela so bila zaključena
konec februarja 2018 in marca 2018 so avtocesto odprli za promet in obratovanje.
Glavni projekt za sanacijo železniškega odseka Bitola–Kremenica, za katerega je bila
pogodba zaključena oktobra 2016, se je zaradi slabe izvedbe izvajalca ponovno začel
novembra 2017 po podpisu nove pogodbe o delu. Začetni nalog za pogodbo o
gradbenih delih je bil izdan januarja 2018, v skladu s pogodbenimi določbami pa se

2

Koridor X je eden od vseevropskih koridorjev avto. Poteka med Salzburgom v Avstriji in Solunom v
Grčiji. Koridor poteka skozi Avstrijo, Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Makedonijo in Grčijo.
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gradbena dela zaključijo v devetih mesecih, oziroma tekom leta 2018 (Sekretariat za
evropske zadeve 2018).
Izvajanje glavnega projekta za čiščenje odpadne vode v Prilepu poteka dobro, odkar je
bolgarska razvojna banka tekom leta 2017 prevzela pogodbo. Celoten napredek
pogodbe se okrepi in na podlagi moratorija za podaljšanje časa se pričakuje, da bo
dokončan do maja 2018 (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Kljub zgoraj navedenim večjim projektom je bilo v okviru Operativnega programa
regionalnega razvoja 2007–2013 izvedenih in uspešno zaključenih veliko število
projektov, in sicer:












Sanacija cestnega odseka Veles–Katlanovo (kot del Koridorja X);
Sanacija cestnega odseka Smokvica–Gevgelija (v sklopu Koridorja X);
Sanacija Železniške postaje Skopje;
Sanacija cestnih odsekov Kumanovo–Miladinovci (desno in levo vozišče), (kot
del Koridorja X);
Sanacija 10 železniških postaj vzdolž Koridorja X je skoraj končana. Saniranih je
devet železniških postaj, Železniška postaja Gevgelija pa je 90 % končana;
Projekt za postavitev vertikalne in horizontalne prometne signalizacije vzdolž
Koridorja X, ki bo izboljšal varnostni sistem v državi;
Gradnja čistilne naprave za odpadne vode v občinah Radovis, Kičevo in
Strumica;
Sanacija in širitev kanalizacijskega omrežja v občinah Prilep, Berovo in
Kumanovo;
Projekt za reforme v sistemu za oskrbo z vodo, zbiranja in obdelave vode na
lokalni ravni ter projekta za reforme v vodnem sektorju na centralni ravni kot
podpore procesu reforme vodnega sektorja v okviru pristopnega procesa v
Evropski uniji;
Projekt za pripravo projektnih študij, projektne dokumentacije in razpisne
dokumentacije za čistilne naprave v Strumici, Tetovu in Bitoli.

Projekti so bili financirani v okviru Operativnega programa, prispevali so k posodobitvi
cestnega in železniškega prometa v državi ter izboljšanju okoljske infrastrukture. Tudi
projekti, financirani v okviru tega programa, so znatno povečali prepoznavnost pomoči
IPA, ki jo Evropska unija zagotavlja Republiki Makedoniji. Poleg tega je bilo izvedenih
več projektov, ki pomembno prispevajo k pravilni pripravi projektne dokumentacije za
infrastrukturne projekte, ki se financirajo v okviru IPA II, zlasti v okoljskem sektorju.
Pravočasna priprava dokumentacije z zadostno kakovostjo in zrelostjo »teka projektov«
je ena od izkušenj, pridobljenih iz operativne strukture iz prejšnjega programskega
obdobja 2007–2013, ki se uporabljala za nov portfelj projektov, ki financirajo okoljski in
prometni sektor (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
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Poudariti je treba, da so bili v okoljskem sektorju pripravljeni projektni dokumenti za
gradnjo čistilne naprave za 12 občin, pripravljena je bila dokumentacija za vzpostavitev
integriranih sistemov ravnanja z odpadki v 6 od 8 planskih regijah v državi, zgrajeni so
bili štirje sistemi kanalizacije s skupno dolžino 110 km, izdelane so bile štiri čistilne
naprave, vzpostavljen je bil nov sistem vodnih tarif, izdelana je bila Nacionalna študija o
vodi, ki predstavlja niz dokumentov, ki opredeljujejo nacionalno politiko v sektorju
upravljanja z vodo (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
4.2.3 Človeški viri (Komponenta IV)
V skladu s 151. členom izvedbene uredbe IPA št. 718/2007 je pomoč v okviru četrte
komponente »Razvoj človeških virov« namenjena prednostnim nalogam na področju
socialne politike, izobraževalne politike, socialne vključenosti, s posebnim poudarkom
na povečevanju zaposlenosti. Te prednostne naloge sovpadajo s prednostnimi nalogami
Evropskega socialnega sklada in na splošno s politikami iz 19. poglavja »Socialna
politika in zaposlovanje« ter delno iz 26. poglavja »Izobraževanje in kultura« (Kolekeski
2017, str. 16).
Sektor za centralno financiranje in sklepanje pogodb je glavni organ operativne
strukture četrte komponente Instrumenta za predpristopno pomoč, ki ga vodi vodja
operativne strukture, odgovoren za razpise, sklepanje pogodb in izplačevanje izvajalcev
ter obračunavanje projektov, ki jih program financira. Sektor je tudi odgovoren za
spremljanje izvajanja projektov in spremljanje dela operativne strukture za četrto
komponento. Sektor deluje kot sekretariat sektorskega nadzornega odbora za to
komponento. Naloge v zvezi z načrtovanjem in tehnično izvajanje in spremljanje
projektov, ki jih IPA financira, vodja operativne strukture dodeljuje resornim
ministrstvom, v tem primeru Ministrstvu za delo in socialne zadeve in Ministrstvu za
šolstvo in znanost, predstavljenih s strani koordinatorjev IPA, ki so odgovorni za
pravočasno in učinkovito izvajanje teh zadev.
Zbirni pregled sredstev iz Programa za razvoj človeških virov kaže, da je v analiziranem
obdobju (2007–2013) skupni proračun, ki je na voljo v okviru te komponente, znašal
54,4 mio EUR. Od tega zneska so bila izplačana sredstva v višini 19,5 mio EUR, kar
predstavlja 36 %. Podpisane so bile pogodbe za dodatna sredstva v višini 35 mio EUR
(19 %). Ko ti dve postavki seštejemo, je odstotek izkoriščenosti skupno 55 %, kar
pomeni, da 45 % sredstev ostane neizkoriščenih, oziroma za njih ni bilo sklenjenih
pogodb (Kolekeski 2017, str. 16).
Tabela 9: Izkoriščenost sredstev iz programa za razvoj človeških virov 2007–2013
Končni status z 31. 3. 2016
Nacionalni program/Operativni program
Št. sklenjenih pogodb
Skupni proračun IPA (2007–2013)
Znesek sklenjenih pogodb (IPA)
Znesek sklenjenih pogodb (IPA+ nacionalna udeležba)

IPA RČV
75
54,4 mio EUR
29,7 mio EUR
35 mio EUR
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Skupni znesek izplačanih sredstev (IPA)
Skupni znesek izplačanih sredstev (IPA + nacionalna udeležba)
Ostalo
Izkoriščenost

19,5 mio EUR
23 mio EUR
31,3 mio EUR
42,31 %

Vir podatkov: (Center za evropske strategije - Eurothink, 2018)

Iz Tabele 9 je razvidno, da je bilo v okviru programa za razvoj človeških virov 2007–2013
podpisanih skupaj 75 pogodb, ki skupaj znašajo 35 mio EUR. Delež sredstev IPA v
sklenjenih pogodbah znaša 29,7 mio EUR. Z vidika pogodb v programu za razvoj
človeških virov se pogosto uporabljajo:





Granti (skupno 35 sklenjenih pogodb) v znesku 8,1 EUR, s povprečnim zneskom
pogodbe v višini 233,2 tisoč EUR;
Okvirne pogodbe (16 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku od 2,2 mio EUR, s
povprečnim zneskom posamezne pogodbe v višini 142,2 tisoč EUR;
Twinning projekti (8 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku 11 mio EUR, s
povprečnim zneskom pogodbe v višini 1,3 mio EUR in
Storitve (7 sklenjenih pogodb) v skupnem znesku v višini 8,8 mio EUR, s
povprečnim zneskom 1,2 mio EUR.

Najvišji povprečni znesek posamezne pogodbe je pri twinning projektih (1,3 mio EUR)
in v kategoriji naročil (138 tisoč EUR). Najnižji povprečni znesek posamezne pogodbe je
v kategoriji grantov (233,2 tisoč EUR). Glede na velikost dodeljenih finančnih sredstev je
največji delež pri twinning projektih (32%). Storitve predstavljajo 25 %, granti 23 %,
gradbena dela, neposredni granti in okvirne pogodbe imajo po deležu 6 %, naročila pa
imajo najmanjši delež v višini 2 % (Kolekeski 2017, str. 16).
Pomoč, dodeljena v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov 2007–
2013, je bila osredotočena na naslednja področja:







Izboljšanje dostopa do zaposlitve in vključitev aktivnih iskalcev zaposlitve na trg
dela
Preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti in brezposelnosti mladih ter
povečanje udeležbe na trgu dela
Spodbujanje partnerstev in pobud z mreženjem ustreznih zainteresiranih strani,
kot so socialni partnerji in nevladne organizacije na nacionalni, regionalni in
lokalni ravni
Povečanje in izboljšanje naložb v človeški kapital
Krepitev institucionalne zmogljivosti in učinkovitosti javnih uprav in javnih
storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter po potrebi socialnih
partnerjev in nevladnih organizacij glede reforme trga dela, izobraževanja,
usposabljanja itd.
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Dejavnosti, ki so bile izvedene v okviru tega programa, so bile usmerjene predvsem na
trg dela in glavne institucije, aktivne na tem področju (npr. Agencija za zaposlovanje,
sektorji Ministrstva za delo in socialno politiko, Državni inšpektorat za delo itd.), na
prestrukturiranje in reformiranje svoje dejavnosti, da bi ustvarili priložnost za
učinkovitejše reševanje brezposelnosti. Ti ukrepi za institucionalno prestrukturiranje se
združujejo z dejavnostmi financiranja, ki so neposredno usmerjene na brezposelne in
osebe iz ranljivih skupin, mlade brezposelne, dolgotrajno brezposelne in nezaposlene
ženske iz manjšinskih skupnosti.
Po drugi strani pa je bil velik del sredstev IPA namenjen tudi sektorju izobraževanja in
usposabljanja ter med drugim dvema pomembnima podsektorjema – poklicnemu
izobraževanju in usposabljanju ter izobraževanju odraslih, ki imata v okviru
vseživljenjskega učenja poseben vpliv na trg dela in ustvarjanje konkurenčne delovne
sile. Poleg tega so opazne dejavnosti, ki se nanašajo na zagotavljanje enakega dostopa
do kakovostnega izobraževanja za vse.
Prav tako je treba omeniti sodelovanje, vzpostavljeno z nevladnimi organizacijami in
socialnimi partnerji z izvajanjem 45 nepovratnih pogodb, ki se financirajo iz treh
grantov na področju krepitve socialne vključenosti, izboljšanja zaposlovanja na lokalni
ravni ter krepitve zaposlitvenih možnosti za ženske iz etničnih skupnosti v Republiki
Makedoniji.
V skladu z vsako komponento IPA je bilo od 23. januarja 2018 sklenjenih 173 pogodb v
okviru tretje in četrte komponente, od katerih se 75 projektov financira v okviru tretje
komponente v višini 387 mio EUR, vključno s skupno vrednostjo obeh pogodb za glavni
projekt Koridorja X, kjer se je večinski del sredstev zagotavljal iz posojil, 97 pa se
financira v okviru četrte komponente v višini 41,6 mio EUR. Stopnja izplačila in
pogodbena obrestna mera za tretjo in četrto komponento sta prikazani v Tabeli 10
(Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Finančna implementacija IPA I
V smislu finančnega izvajanja operativnih programov so sredstva IPA načrtovana v
okviru državnega proračuna Republike Makedonije, kar pomeni, da za vsako
komponento IPA v proračunu obstaja poseben razvojni program. Ti programi so del
tako imenovanega »razvojnega proračuna« Republike Makedonije, ki vključuje večletne
kapitalno-investicijske projekte. Ti programi vključujejo sredstva iz EU kot donacije in
potrebno nacionalno sofinanciranje, ki se zagotavlja iz državnega proračuna.
Načrtovanje teh sredstev se izvaja srednjeročno, tj. načrtovanje poteka v obdobju treh
let.
V zvezi z načrtovanjem srednjeročnega proračuna je Ministrstvo za finance ob podpori
»Twinning« projekta v letu 2017, financiranega v okviru IPA, delalo na krepitvi
zmogljivosti oddelka za proračun in sklade pri istem Ministrstvu, pa tudi pri začetnih
uporabnikih proračuna, da bi uvedli srednjeročno načrtovanje proračuna. Projekt je
podprlo Ministrstvo za finance pri pripravi srednjeročnega okvira proračuna in
srednjeročnega okvira izdatkov. Razvili so tudi Priročnik za klasifikacijo programa,
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Priročnik za srednjeročno načrtovanje proračuna, posodobljene postopke za pripravo
fiskalne strategije itd.
Ministrstvo za finance je prav tako pripravilo osnutek novega zakona o proračunu, ki
uvaja vse zgoraj omenjene reforme v zvezi s srednjeročnim načrtovanjem proračuna, o
katerih letos razpravlja.
V zvezi z izjavo o stroških, ki jih je imela družba NAO, je bilo za operativni program za
regionalni razvoj službam Komisije izdanih skupno 12 vlog za plačilo (od katerih so tri
povezane s predplačili na podlagi podpisanega finančnega sporazuma). V letu 2014 so
za ta operativni program prvič izgubili 7,8 mio EUR v zvezi z dodelitvijo IPA za leto 2011
v skladu s pravilom EC »N + 3« porabe sredstev IPA, poleg tega pa so 17 mio EUR
izgubili v letu 2015 (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
V zvezi z izjavo o stroških, ki so nastali v operativnem programu za razvoj človeških
virov, je bilo službam Komisije predloženih 19 zahtevkov za plačilo (od katerih so trije
povezani s predplačili na podlagi podpisanega finančnega sporazuma). V letu 2013 so
za ta operativni program izgubili 6,06 mio EUR iz IPA 2013. Poleg tega so leta 2014
izgubili dodatnih 6,75 mio EUR, v letu 2015 pa 5,85 mio EUR (Sekretariat za evropske
zadeve 2018).
V Tabeli 10 so predstavljeni podatki o implementaciji IPA komponente III in IV. Iz tabele
je razvidno, da je glede na razpoložljiv proračun za posamezne komponente stopnja
izplačil pri komponenti za regionalni razvoj večja in znaša skoraj 80 %, pri komponenti
za človeške vire pa znaša 57 %.
Tabela 10: Stanje implementacije IPA komponente III in IV na dan 23. 1. 2018
Nacionalni/operativni
program
Število podpisanih pogodb
Skupni razpoložljiv proračun
(2007–2013) (v EUR)
Znesek podpisanih pogodb
(IPA) (v EUR)
Znesek podpisanih pogodb
(IPA + NCF) (v EUR)
Skupni znesek plačanih
sredstev (IPA) (v EUR)
Skupni znesek plačanih
sredstev (IPA + NCF) (v EUR)
Pogodbena obrestna mera
Stopnja izplačil
Stopnja izplačil/znesek
podpisanih pogodb

IPA Regionalni razvoj

IPA Človeški viri

75

97

199.926.453

54.424.077

184.360.371

35.416.376

387.822.187

41.666.325

158.648.650

31.418.474

334.916.026

36.962.911

92,21 %
79,35 %

65,07 %
57,73 %

86,05 %

88,71 %
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Vir podatkov: (Ministrstvo za finance Republike Makedonije,Sektor za centralno financiranje in sklepanje
pogodb, 2018)

4.3 Nacionalna udeležba v primerjavi s sredstvi IPA
Pri financiranju projektov se določen odstotek skupnih projektov obvezno financira z
nacionalno udeležbo. Nacionalna udeležba je lahko iz proračuna ali organizacije, ki je
nosilec projekta ali iz proračuna in organizacije upravičenke. Velikost nacionalne
udeležbe je predpisana v merilih in je odvisna od sestave in vrste pogodbe.
Tabela 11: Struktura financiranja po komponentah (do leta 2013)
EU
udeležba (v
mio EUR)

Nacionalna
udeležba (v
mio EUR)

Skupni
proračun (v
mio EUR)

EU
udeležba (v
%)

Nacionalna
udeležba (v
%)

I

103,443

5,393

112,086

95

5

II

21,798

3,865

25,664

85

15

III

71,398

11,173

82,571

86

14

IV

15,194

2,272

17,466

87

13

V

5,687

9,202

14,889

38

62

Informacijski in
komunikacijski
program

3,628

0,148

3,775

96

4

224,147

31,928

256,076

88

12

IPA
Komponenta

Skupaj

Opombe: vrednosti se nanašajo na zaključene in tekoče projekte kot tudi na odprte klice (kjer je znana
vrednost odprtih klicev). V nacionalni udeležbi ni vneseno posojilo Evropske investicijske banke za
financiranje gradnje odseka Demir Kapija–Smokvica, vrednega okoli 160 milijonov evrov.
Po vrsticah (komponentah): Komponenta I – Pomoč pri prehodu in krepitvi institucij, Komponenta II –
Čezmejno sodelovanje, Komponenta III – Regionalni razvoj, Komponenta IV – Človeški viri, Komponenta
V – Razvoj podeželja;
Vir podatkov: (Institut za evropsko politiko – Skopje, 2018)

Nacionalna udeležba se postopoma povečuje od leta 2007 do danes. Kot je razvidno iz
Tabele 11, je nacionalna udeležba največja v komponenti za razvoj podeželja
(komponenta V), ker vključuje udeležbe proračunskih sredstev kot tudi udeležbe
upravičencev podpore IPA. Očitno je, da večja zahteva sodelovanja uporabnikov
dodatno otežuje uporabo sredstev te komponente.
Glede na razpoložljive podatke bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili finančne
podatke o udeležbah samo za komponento za razvoj podeželja (komponenta V).
Med izvajanjem programa za razvoj podeželja je bilo objavljenih 12 javnih pozivov za
vse tri ukrepe (investicije v kmetijska gospodarstva, investicije v predelavo in trženje,
diverzifikacija gospodarskih dejavnosti podeželja). V Agenciji IPARD je bilo oddanih
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3.087 prijav oziroma vlog, podpisanih je bilo 1.369 pogodb, od tega je bilo realiziranih
in plačanih 1.091 pogodb, zaključenih pa je bilo 278 pogodb (Sekretariat za evropske
zadeve 2018).
Iz Tabele 12 je razvidno, da je povprečna odobrena vrednost pogodbe v ukrepu 101
10.460 EUR. Najvišja povprečna vrednost naročila je v ukrepu 103, v višini 153.858
EUR, v ukrepu 302 pa je povprečna vrednost pogodbe 70.025 EUR.
Povprečna vrednost pogodbe, plačane v ukrepu 101, je 9.191 EUR. Najvišja povprečna
vrednost pogodbe je v ukrepu 103 in v višini 139.725 EUR, medtem ko je v ukrepu 302
povprečna pogodbena vrednost 60.924 EUR.
Tabela 12: Finančni podatki glede udeležb v komponenti za razvoj podeželja
(komponenta V) na dan 31. 12. 2017 v EUR
Skupni razpoložljivi proračun 2007–2013 (EU + nacionalna
udeležba)
EU udeležba – 75 %
Nacionalna udeležba – 25 %
Skupni znesek zahtevanih sredstev v oddanih vlogah (javna
sredstva)
EU udeležba – 75 %
Nacionalna udeležba – 25 %
Skupni znesek zahtevanih sredstev v oddani vlogi na ukrep
M 101 – Investicije v kmetijska gospodarstva

59.923.638
19.974.547
159.796.370
29.793.749

EU udeležba – 75 %
Nacionalna udeležba – 25 %
M 103 – Investicije v predelavo in trženje
EU udeležba – 75 %
Nacionalna udeležba – 25 %
M 302 – Diverzifikacija gospodarskih dejavnosti podeželja
EU udeležba – 75 %
Nacionalna udeležba – 25 %
Skupni znesek podpisanih pogodb (1.369)
EU udeležba – 75 %
Nacionalna udeležba – 25 %

22.345.312
7.448.437
26.644.601
19.983.451
6.661.150
23.459.835
17.594.876
5.864.959
25.903.508
19.566.750
6.336.758

Povprečna vrednost odobrene finančne podpore na ukrep (EU)
M 101 – Investicije v kmetijska gospodarstva
M 103 – Investicije v predelavo in trženje
M 302 – Diverzifikacija gospodarskih dejavnosti podeželja
Skupni znesek plačanih pogodb (skupni znesek 1.091)
EU udeležba – 75 %

78.114
10.460
153.858
70.025
16.310.068
12.335.506

64.156.273
48.229.578
15.926.695
79.898.185
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Nacionalna udeležba – 25 %
Skupni znesek odpovedanih pogodb
EU udeležba – 75 %
Nacionalna udeležba – 25 %

3.974.562
7.738.802
5.822.720
1.916.082

Vir podatkov: (Sekretariat za evropske zadeve, 2018)

4.4 Sredstva v skladu z vrsto pogodb
V skladu s klasifikacijo vrste pomoči in vrsto pogodbe, v skladu z Evropsko komisijo
(Europeaid), se pomoč deli na donacije (grante) in pogodbe. Poleg tega so pogodbe
razdeljene na pogodbe o nabavi, pogodbe o delu ter pogodbe o storitvi. V skladu s to
razdelitvijo je mogoče videti strukturo glede na vrsto pogodbe.
Tabela 13: Struktura komponent IPA v skladu z vrsto pogodb (do leta 2013)
Vrednosti (v mio EUR)

Delež (v %)

Komponenta/vrsta
pogodb

Grant

Pogodba
o nabavi

Pogodba
o delu

Pogodba
o
storitvi

Skupaj

Grant

Pogodba
o nabavi

Pogodba o
delu

Pogodba o
storitvi

I

16,070

9,600

5,458

75,313

106,442

15

9

5

70

II

21,798

21,798

100

0

0

0

25,156

71,397

0

0

65

35

11,187

15,194

26

0

0

74

5,687

100

0

0

0

2,747

3,627

18

6

0

76

112,582

224,149

22

4

23

51

III

46,241

IV

4,006

V

5,687

Informacijski in
komunikacijski
program
Skupaj

0,751

0,215

48,313

9,815

51,699

Opombe: po stolpcih (vrsta pogodb): Pogodbe o storitvah so pogodbe o tehnični pomoči. Pogodba o
študiji je pogodba o storitvi, ki vključuje študije za identifikacijo in pripravo projektov, študije o
izvedljivosti, gospodarske in tržne študije, tehnične študije in revizije. Pogodba o tehnični pomoči
vključuje tudi primere, ko dobavitelj opravlja svetovalno storitev, oziroma upravlja ali nadzira projekt ali
zagotovi svetovalce, navedene v pogodbi. Pogodbe o nabavi zajemajo nakup blaga, zakup, najem ali
povračilo, z ali brez možnosti nakupa izdelkov. Pogodbe o delu zajemajo izvedbo ali zasnovo in izvedbo
gradbenih del. »Gradbena dela« pomenijo izid gradbenega ali projektnega dela kot celote, ki sama po
sebi zadostuje za izpolnitev ekonomske in tehnične funkcije. Granti so neposredni finančni prispevki z
doniranjem z namenom financiranja: (a) ukrep, namenjen doseganju cilja programa / ukrepa / IPA
projekta (grant za ukrepanje); ali (b) delovanje telesa, ki deluje v splošnem evropskem interesu ali je
namenjeno ustvarjanju dela iz politike Evropske unije (operativni grant).
Po vrsticah (komponentah): Komponenta I – Pomoč pri prehodu in krepitvi institucij, Komponenta II –
Čezmejno sodelovanje, Komponenta III – Regionalni razvoj, Komponenta IV – Človeški viri, Komponenta
V – Razvoj podeželja;
Vir podatkov: (Institut za evropsko politiko – Skopje, 2018)

Iz tabele 13 je razvidno, da imajo pogodbe o storitvah največji delež. Po komponentah
donacije oziroma granti prevladujejo v komponenti V in seveda v komponenti II. Ob
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upoštevanju ciljev komponent, ciljnih uporabnikov in vrste podprtih dejavnosti je
mogoče sklepati, da se ti rezultati v veliki meri prekrivajo s prioritetami, določenimi pri
ustvarjanju strukture komponent sredstev IPA. S tega vidika se ustrezno uporablja vrsta
pomoči glede na namene potreb. Vendar z vidika neposredne koristi gospodarstva in
družbenih faktorjev ter glede na to, da so bile velike naložbe že vložene v krepitev
zmogljivosti, bi bilo treba prihodnjo strukturo spremeniti pri grantih ter pogodbah o
delu in nabavi, da bi se zmanjšal delež storitev.

4.5 Uporaba sredstev glede na organ, ki vodi posel
Odvisno od komponente in časa sklenjenih pogodb se sredstva instrumenta za
predpristopno pomoč upravljajo s strani različnih organov. S pridobitvijo akreditacije za
decentraliziran sistem za implementacijo sredstev, kot nosilec projektov, prihaja iz
delegacije Evropske unije k nacionalnim organom oziroma Sektorju za financiranje in
sklepanje poslov (Ministrstvo za finance) in Agenciji za finančno podporo kmetijstvu in
razvoj podeželja. Vendar pa je delegacija EU ohranila pooblastila za sklepanje pogodb v
nekaterih projektih (Kacarska & Jurukovski 2013, str. 10)
Komponenta I: Sektor za financiranje in sklepanje pogodb na Ministrstvu za finance,
razen sredstev za grante za civilno družbo in za informacijski in komunikacijski program,
ki jih dodeljuje delegacija Evropske komisije.
Komponenta II: Delegacija EU v Republiki Makedoniji sklepa pogodbe za upravičence
grantov za vse druge programe, razen programa z Bolgarijo, kjer je nosilec projekta
Ministrstvo za regionalni razvoj in javna dela Republike Bolgarije. V transnacionalnem
programu je bilo pogodbeno razmerje preneseno na upravni organ tega programa.
Komponenta III in IV: Sektor za financiranje in sklepanje pogodb v okviru Ministrstva za
finance.
Komponenta V: Agencija za finančno podporo kmetijstvu in razvoj podeželja.
Komponente III, IV in V je bilo mogoče upravljati le decentralizirano, tako da se je
uporaba sredstev teh komponent začela leta 2010 (Kacarska & Jurukovski 2013, str. 11)
Komisija je ohranila pooblastilo za odobritev grantov za čezmejno sodelovanje za
večino programov, za katere edini razlog ne more biti nezadostna upravna zmogljivost,
temveč tudi politične kalkulacije. Prav tako je razvidno, da si Evropska komisija pridržuje
pravico dodelitve grantov civilni družbi preko komponente za prehodno pomoč in
krepitev institucij. To kaže na nezaupanje, da bi jih vlada Republike Makedonije delila
na pregleden in objektiven način. Kljub temu nacionalni organi dodeljujejo grante
civilni družbi preko četrte komponente oziroma komponente za razvoj človeških virov.
Tabela 14: Uporaba sredstev glede na organ, ki vodi posel (v mio EUR)
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Komponenta/organ,
ki vodi posel

Agencija za
finančno
podporo
kmetijstvu

Delegacija EU

Sektor za
financiranje in
sklepanje
pogodb

I

67,284

39,158

II

15,256

6,541

III

71,397

IV

15,194

V

Upravno telo

5,687

Informacijski in
komunikacijski
program
Skupaj

3,627
5,687

86,168

125,750

6,541

Opombe: upravno telo je organ upravljanja za projekte iz čezmejnega sodelovanja z Bolgarijo in
Transnacionalnega programa.
Po vrsticah (komponentah): Komponenta I – Pomoč pri prehodu in krepitvi institucij, Komponenta II –
Čezmejno sodelovanje, Komponenta III – Regionalni razvoj, Komponenta IV – Človeški viri, Komponenta
V – Razvoj podeželja;
Vir podatkov: (Institut za evropsko politiko – Skopje, 2018)

Iz Tabele 14 je razvidno (glede na razpoložljive podatke), da je z večino sredstev,
izkoriščenih v okviru Instrumenta za predpristopno pomoč, do leta 2013 upravljal
domači organ oziroma Sektor za financiranje in sklepanje pogodb (125,750 mio EUR),
skupaj z Agencijo za finančno podporo kmetijstvu (5,687 mio EUR) pa imajo delež 59 %
vseh sredstev. Ostalih 41 % pripada tujim organom (Delegacija EU in Upravno telo).
Glede na znatno udeležbo domačih institucij je povečanje zmogljivosti teh institucij za
upravljanje sredstev EU ključnega pomena za spodbujanje uporabe sredstev IPA.

4.6 Uporaba sredstev glede na vrsto uporabnika
Na splošno so sredstva IPA na komponento dodeljena določeni vrsti uporabnika
oziroma upravičenca. Vendar pa se lahko v nekaterih komponentah, (II in III),
uporabniki pojavljajo kot različne vrste organizacij. Uporabniki so bili razdeljeni na 6
tipov.
Tabela 15: Uporaba sredstev glede na vrsto uporabnika (v mio EUR)
Centraln
a uprava
in
sodišča

Civilne
organizacij
e

Izobraževaln
e institucije

Poslovn
i sektor

Občine

Drugo

Skupaj

I

96,129

1,470

0

2,032

6,288

0,521

106,440

II

1,874

4,566

0,933

0,81

9,734

4,607

21,795

Komponenta/vrst
a uporabnika
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III

71,397

0

0

0

0

0

71,397

IV

14,643

0,550

0

0

0

0

15,193

V

0

0

0

5,687

0

0

5,687

Informacijski
in
komunikacijski
program

0

0,71

0

0,424

0

3,131

3,626

184,045

6,659

0,933

8,225

16,022

8,260

224,147

Skupaj

Opombe:
Po vrsticah (komponentah): Komponenta I – Pomoč pri prehodu in krepitvi institucij, Komponenta II –
Čezmejno sodelovanje, Komponenta III – Regionalni razvoj, Komponenta IV – Človeški viri, Komponenta
V – Razvoj podeželja;
Vir podatkov: (Institut za evropsko politiko – Skopje, 2018)

Iz Tabele 15 je razvidno, da največja skupina neposrednih upravičencev pripada
centralni vladi, to je organom državne uprave. Sposobnost občin, da zaprosijo za
projekte, se zmanjša na program čezmejnega sodelovanja, čeprav bi lahko sodelovali v
komponenti za razvoj človeških virov (komponenta IV).
Civilne družbe imajo možnost izkoriščati donacije v komponenti I, II in IV. Očitno je, da
pri razpisih četrte komponente za donacije v okviru nacionalnega upravljanja obstajajo
nacionalne in tuje nevladne organizacije, kar kaže na visoko konkurenco, po drugi strani
pa razvoj partnerstev z državami članicami EU. Sodelovanje zbornic v programu za
čezmejno sodelovanje narašča. Vendar pa je sodelovanje socialnih partnerjev izredno
nizko.
Še posebej zaskrbljujoča je nizka udeležba poslovnega sektorja v prvih štirih
komponentah. Do zdaj so bile možnosti poslovnega sektorja omejene kot svetovalna
pomoč v okviru prve komponente.
V komponenti za razvoj človeških virov je visoka udeležba državnih institucij na
centralni ravni, kar kaže na uporabo te komponente na podoben način kot pri prvi
komponenti.
Indikativna za komponento V je razdelitev znotraj skupine poslovnega sektorja. Glede
na strukturo uporabnikov te komponente je v nadaljevanju prikazano, koliko
uporabnikov je kmetov in koliko podjetij.
Tabela 16: Uporaba sredstev komponente 5 v skladu z vrsto uporabnika v poslovnem
sektorju
Znesek v EUR

Komponenta V

Število projektov

Zasebna
podjetja

Kmet

Zasebna
podjetja

Kmet

5.407.033

280.149

95

80

Opomba: Komponenta V – Razvoj podeželja
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Vir podatkov: (Institut za evropsko politiko – Skopje, 2018)

Iz tabele 16 je razvidno, da imajo zasebna podjetja pri višini sredstev veliko večjo
porabo, kar je razumljivo glede na njihovo finančno zmogljivost in zmogljivost izdelave
projektov v primerjavi s posameznimi kmeti.
To pomeni, da je delež zasebnih podjetij pri porabljenih sredstvih s strani poslovnega
sektorja približno 95 %, v nasprotju s približno 5 % kmetov, čeprav takšna razlika ne
obstaja, če primerjamo število projektov, ki jih izvajajo zasebna podjetja in posamezni
kmeti. Razlika kaže na resen problem s pripravljenostjo kmetov in učinkovitejše
sodelovanje pri uporabi sredstev IPA.

4.7 IPA II (2014–2020)
IPA II je indikativni strateški dokument, ki določa prioritete finančne pomoči EU za
obdobje 2014–2020 za podporo Republiki Makedoniji pri pristopnem postopku.
Poleg tega ima Vlada Republike Makedonije tudi štiriletni program (2014–2018), ki
določa pet strateških ciljev:






Povečati gospodarsko rast in zaposlovanje;
Vključiti državo v EU in NATO;
Boj proti korupciji in kriminalu ter učinkovita implementacija zakonov;
Ohraniti dobre medetnične odnose, ki temeljijo na načelih medsebojne
strpnosti in spoštovanja, ter implementacija Ohridskega okvirnega sporazuma;
Vlagati v izobraževanje, znanost in informacijsko tehnologijo.

Ti cilji v veliki meri sovpadajo z glavnimi cilji za pomoč IPA II, in sicer izboljšanje
družbeno-gospodarskega razvoja, pravne države in dobrega upravljanja ter se odražajo
v nacionalnem programu za prevzem pravnega reda (EU) in predpristopnem
ekonomskem programu (PEP). IPA II uvaja tudi sektorski pristop pri načrtovanju in
upravljanju sredstev EU (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Demokracija in upravljanje
Razvite so strategije, ki so pripravljene za implementacijo. Te strategije v veliki meri
sovpadajo s pričakovanji Evropske unije in imajo polno politično podporo. Izvajanje teh
strategij bo deloma podprto s podporo Evropske unije in vlade držav članic. Precejšen
del strategij še vedno nima finančne podpore, vendar je donatorska skupnost že nudila
podporo nekaterim od njih (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Pravna država in temeljne pravice
V pravosodnem sektorju v Republiki Makedoniji je med letoma 2004 in 2016 prišlo do
pomembnih zakonodajnih in strukturnih reform, vendar so se v zadnjih nekaj letih
pojavili resni izzivi. Še vedno so potrebne pomembne izboljšave, da se zagotovi
neodvisnost, preglednost in učinkovitost sodstva. Sprejetje strategije na področju
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pravosodja leta 2017 naj bi bil glavni korak naprej v istem letu. Implementacija
strategije je še vedno izziv za Makedonijo in zahteva dodatno podporo Evropske unije in
vključevanje vseh zainteresiranih strani, vključno z organizacijami civilne družbe
(Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Okolje, podnebne dejavnosti in energija
Leta 2017 so napredovali v skladu s CSP. Ob koncu istega leta je vlada sprejela okoljsko
strategijo, čeprav je pričakovano, da bo potrebno novo strategijo kmalu razviti in
odobriti. V teku so tudi meta-načrti za direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode in
direktivo o pitni vodi. Šest od osmih regionalnih načrtov za ravnanje z odpadki je bilo
dokončanih leta 2017. Preostala dva načrta bosta kmalu zaključena s podporo Švice in
nacionalne udeležbe. Leta 2017 so izvedli ocenjevalne zmogljivosti za vodo in naravo.
Večji investicijski projekti glede odpadne vode napredujejo z napetostjo in vlada močno
podpira ukrepe na področju okolja. Sektor še vedno trpi pomanjkanje finančnih
sredstev. Na primer, sektor trdnih odpadkov bi zahteval naložbe približno 100 mio EUR
v naslednjih štirih letih in trenutno ti viri niso na voljo (Sekretariat za evropske zadeve
2018).
Promet
Dejavnosti v prometnem sektorju so v skladu s pričakovanji Državnega strateškega
dokumenta in s politično podporo vlade. Leta 2017 so revidirali Sektorski operativni
program za promet in vanj vključili mehke ukrepe. Nagradili so pogodbe za izvedbo
večjega projekta in za njegov nadzor ter pripravili štiri Operacijske identifikacijske
dokumente. Po mnenju Ministrstva za promet so do neke mere postopki za odobritev
Operacijsko identifikacijskih dokumentov nekoliko okorni in njihova poenostavitev bi
lahko pospešila izvajanje Sektorskega operativnega programa za promet. Nazadnje se je
leta 2017 začela priprava nove strategije, ki obravnava prometni sektor do leta 2030,
dokončanje pa se pričakuje leta 2018 (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Konkurenčnost in inovacije, kmetijstvo in razvoj podeželja
Leta 2017 so v skladu z novo verzijo Državnega strateškega dokumenta združeni sektorji
kmetijstvo in razvoj podeželja ter konkurenčnost in inovacije. V operativnem smislu
združitev obeh sektorjev ni spremenila načina delovanja sektorsko delovne skupine.
Sektor za konkurenčnost in inovacije si mora prizadevati za reševanje pomembnih nalog
v zvezi s spodbujanjem trajnostne rasti. Leta 2017 je država začela z implementacijo
strategije konkurenčnosti. Strategija vključuje 45 prioritetnih ukrepov, od katerih je 78
% v izvajanju. Druge ustrezne strategije (srednja in majhna podjetja, turizem in razvoj
ženskega podjetništva) so v postopku dokončanja. V letih 2014 in 2016 sta bila
pripravljena dva akcijska dokumenta IPA II, od katerih se prvi (2014) že implementira.
Eden od operativnih izzivov tega sektorja je povečati hitrost izvajanja akcijskega
dokumenta za leto 2014. Na strani strateških izzivov bodo Sektorsko delovne skupine
pripravile nov akcijski dokument, ki bo financiran v okviru IPA 2019. Nujno je, da ta novi
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programski dokument obravnava rezultate, vključene v Državnem strateškem
dokumentu (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Sektor za kmetijstvo in razvoj podeželja je tradicionalno eden najbolj zapletenih.
Obenem mora obravnavati sprejetje in izvajanje zahtevnega pravnega reda ter
spodbujati razvoj podeželskih območij. Leta 2017 je bilo zaključenih več zakonov in
podzakonskih aktov, ki se ukvarjajo s sektorjem, hkrati pa je pripravljen tudi nacionalni
načrt za kmetijstvo in razvoj podeželja 2018–2022. Priprava številnih dodatnih
strateških dokumentov o živinoreji, prehrambenih ter fitosanitarnih sektorjih je v letu
2017 znatno napredovala (Sekretariat za evropske zadeve 2018).
Izobraževanje, zaposlitev in socialna politika
Za trg dela je značilna vztrajno nizka stopnja gospodarske aktivnosti – 64,3 % v
primerjavi z EU (72,5 %). Brezposelnost je ostala med najvišjimi v regiji in precej nad
povprečjem EU (9,7 %), čeprav je prisoten pozitiven trend, oziroma zmanjšanje števila
brezposelnih z 29 % leta 2013 na 25,7 % v letu 2016. Nizka stopnja ustvarjanja delovnih
mest in statični trg dela povzročata visoko dolgotrajno brezposelnost (81,6 %
brezposelnih oseb v letu 2015). Posebno prizadeti so mladi in ženske. Brezposelnost
mladih ostaja pretežno dolgoročen pojav pri mladimi, ki se soočajo s težavnim
prehodom iz izobraževanja na trg dela.
V letu 2017 je vlada Republike Makedonije uradno sprejela Program zaposlovanja in
socialne reforme 2020. Poleg Programa zaposlovanja in socialne reforme so bili leta
2017 dokončani tudi drugi strateški dokumenti na področju izobraževanja, aktivnega
zaposlovanja ter revščine in socialne vključenosti (Sekretariat za evropske zadeve
2018).
Regionalno in teritorialno sodelovanje
Država ima podporo iz horizontalnih in regionalnih programov predpristopne finančne
pomoči EU. Regionalne prioritete so namenjene dopolnitvi ciljev, določenih v
nacionalnih dokumentih. Regionalna pomoč se zagotavlja preko: i) horizontalne
podpore sektorskim politikam in reformam; ii) regionalne strukture in mreže; iii)
regionalne podpore za naložbe; iv) teritorialnega sodelovanja. Kar se tiče regionalne
podpore za naložbe, bo Naložbeni okvir Zahodnega Balkana deloval kot mehanizem za
usklajevanje donatorjev in mešanje nepovratnih sredstev in posojil.
Države Zahodnega Balkana skupaj z EU, mednarodnimi finančnimi institucijami in
dvostranskimi donatorji lahko prepoznajo, pripravijo in izvajajo prednostne socialnoekonomske naložbe z združevanjem strokovnega znanja in finančnih virov. Naložbeni
okvir Zahodnega Balkana bo deloval na podlagi prioritizacije razvoja infrastrukture z
enim samim mehanizmom, ki vključuje ustrezne zainteresirane strani (Sekretariat za
evropske zadeve 2018).

50

5 ANALIZA IPA SREDSTEV GLEDE NA BDP IN PRIORITETE
REPUBLIKE MAKEDONIJE
5.1 IPA sredstva in BDP
Gledano z makroekonomskega vidika je dejstvo, da države, katerih BDP je relativno
nizek, nimajo veliko priložnosti za resno finančno pomoč iz proračuna EU, ker zgornja
meja za višino sredstev, ki jih lahko prejmejo iz proračuna EU za kohezijske cilje znaša 4
% bruto domačega proizvoda države. Iz Tabele 17 je razvidno, da čeprav zneski sredstev
IPA, ki jih ima na voljo Republika Makedonija v obdobju 2007–2013, naraščajo z višjo
stopnjo od stopnje rasti domačega BDP-ja, je delež teh sredstev glede na BDP
Republike Makedonije še vedno daleč od zgornje meje finančne pomoči. Glede na ta
parameter bi Makedonija lahko prejela skoraj štirikrat več denarja iz EU v obliki
predpristopne pomoči.
Tabela 17: Delež IPA v BDP
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

59

70

81

92

97

101

114

86

89

92

95

BDP (v
milijardi
EUR)

6,095

6,772

6,767

7,109

7,544

7,585

8,150

8,562

9,072

9,723

10,066

Delež IPA v
BDP (%)

0,96

1,03

1,19

1,29

1,28

1,33

1,39

1

0,98

0,94

0,94

Razpoložlji
va sredstva
(v mio
EUR)

Vir podatkov: (Narodna banka Republike Makedonije, 2018)

Finančna zmogljivost prav tako ne bi smela biti problem, če se upošteva dejstvo, da so
običajne stopnje sofinanciranja s strani držav 25 % vrednosti projekta. V tabeli 18 je
prikazano, so tudi v primeru vse sredstev IPA, dodeljenih za določeno leto z namenom
sofinanciranja iz proračuna Republike Makedonije, brez upoštevanja pravila n+2 ali
n+33, le-ta res majhna. Če se temu doda strateška zavezanost države za vstop v EU, ki
zahteva reforme in preobrazbe družbe, za kar so prav tako potrebna sredstva, ki so na
drugi strani ponujena in na voljo iz sredstev IPA za več področij, potem soudeležba
države v projektih Instrumenta za predpristopno pomoč ne bi smela biti ovira pri
uporabi sredstev istega instrumenta.

3

Pravilo (n+2, n+3) pomeni da se neporabljen del od posameznega leta lahko prenese in porablja še v
naslednjih dveh ali treh letih.
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Tabela 18: Finančna zmogljivost
Potrebna
sredstva za
sofinanciranje
projektov IPA
(v mio EUR)
Proračun
države (v
milijard EUR)
Delež
maksimalnih
potrebnih
sredstev za
sofinanciranje

2007

2008

2009

2010

2011

2012

14,5

17,5

20,5

23

24,5

26,25

1,995

2,227

2,097

2,148

2,230

2,822

0,73 %

0,79 %

0,98 %

1,07 %

1,10 %

0,93 %

Vir podatkov: (Narodna banka na Republika Makedonija, 2018)

Slika 1: Povezava med izkoriščenimi sredstvi IPA in BDP
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Opomba: model ni popolnoma točen, ker se omejuje na letne podatke izkoriščenosti sredstev in BDP, in
sicer za zadnjih 10 let oziroma odkar Instrument za predpristopno pomoč obstaja.
(lastna izdelava)

Iz Slike 1 je razvidno, da se izkoriščena sredstva Instrumenta za predpristopno pomoč
pa tudi bruto domači proizvod postopoma povečujeta iz leta v leto v okviru enega
obdobja IPA financiranja. Ker sredstva Instrumenta vlagaјо neposredno v vseh petih
komponentah, pomeni, da se posredno pospešuje gospodarska rast Republike
Makedonije. Iz enačbe linearne regresije lahko sklepamo, da če bi bila izkoriščena
sredstva 0, lahko pričakujemo, da bo BDP enak 4,0122 milijarde EUR. Če se izkoriščena
sredstva povečajo za 1 milijon EUR, se BDP poveča za 44,376 milijona EUR.
Determinacijski koeficient je 0,2645, kar pomeni, da je 26,45 % variance BDP razloženo
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z varianco izkoriščenosti IPA sredstev. Glede na to, da se BDP postopoma poveča, ko se
sredstva Instrumenta povečajo, hipotezo (Instrument za predpristopno pomoč
pozitivno vpliva na obseg BDP Republike Makedonije) sprejmemo z rezervo, ker zaradi
omenjene omejitve ocena vpliva IPA sredstev na obseg BDP-ja ni zanesljiva.
To, da Republika Makedonija črpa finančna sredstva že 10 let (Instrument za
predpristopno pomoč), zagotovo pozitivno vpliva na evrointegracijo, ker se s sredstvi, ki
jih programi za predpristopno pomoč ponujajo državam kandidatkam, približujejo
evropskim standardom, zakonodaji, vrednotam, institucijam, načinu življenja itd.

5.2 Regionalna razpršitev sredstev IPA
Iz Tabele 20 je razvidno, da se v prvi komponenti izkoriščenost razpršuje vsem regijam,
saj se večina projektov, namenjenih centralni vladi, nanaša na storitve, ki se
zagotavljajo državljanom na celotnem ozemlju Republike Makedonije. Kljub temu ima
regija v Skopju pomemben delež pred vsemi ostalimi. Mnogo pomembnejša je
regionalna porazdelitev drugih komponent. Visok delež jugovzhodne regije v tretji
komponenti je posledica izgradnje preostalega odseka avtoceste Demir Kapija–
Smokvica.
Tabela 19: Regionalna razpršitev sredstev Instrumenta za predpristopno pomoč
Komponenta/regija
(v mio EUR)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

0,587

0,324

0,911

0,482

1,603

0,574

0,488

24,587

29,556

II

0,479

2,699

2,241

4,371

3,317

0,610

1,806

2,044

17,585

III

0,850

0,969

6,800

45,646

6,629

0,434

61,328

0,139

1,698

2,026

0,134

1,134

5,684

IV
V

0,189
0,778

1,340

0,315

1,139

0,844

Opombe:
Po vrsticah (komponentah): Komponenta I – Pomoč pri prehodu in krepitvi institucij, Komponenta II –
Čezmejno sodelovanje, Komponenta III – Regionalni razvoj, Komponenta IV – Človeški viri, Komponenta
V
–
Razvoj
podeželja;
Po stolpcih (regijah): 1 – Vardarska regija, 2 - Vzhodna regija, 3 - Jugozahodna regija, 4 - Jugovzhodna
regija, 5 - Pelagoniska regija, 6 - Pološka regija, 7 - Severovzhodna regija, 8 - Skopska regija, 9 - Vse regije.
Vir podatkov: (Institut za evropsko politiko – Skopje, 2018)

Porazdelitev komponent II, III in V med regijami je veliko bolj uravnotežena v primerjavi
s prvo komponento. Pri drugi komponenti je treba upoštevati, da je nizka udeležba
Pološke regije posledica dejstva, da je bil program čezmejnega sodelovanja s Kosovom
odprt nedavno in poziv za projekte je še vedno potekal (Kacarska & Jurukovski 2013, str.
16)
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5.3 IPA sredstva glede na prioritete Republike Makedonije
Zadnji del analize je povezava s poročilom o napredku Evropske komisije in analizo ravni
skladnosti poglavij s pravnim redom Skupnosti. Raven skladnosti je prevzeta iz analize
Inštituta za evropsko politiko za poročilo o napredku Republike Makedonije za leto
2013, ki vključuje metodologijo, na kateri temeljijo ocene. Z navedbo zneska sredstev
IPA, ki so ustvarјеnih po poglavjih in številu projektov, je cilj prikazati, v katerih
poglavjih je bila največja dejavnost in kakšna je splošna povezava stopnje skladnosti z
izkoriščenimi sredstvi IPA. Ta korelacija je še pomembnejša, kajti nekatere pomembne
informacije za programiranje projektov bi morale biti ocene in ugotovitve iz poročila
Evropske komisije o napredku.
Tabela 20: Razdelitev projektov komponent IPA v skladu s poglavji pravnega reda
Skupnosti
Poglavje
Prost pretok blaga
Javna naročila
Pravica intelektualne lastnine
Politika konkurence
Finančne storitve
Informacijska družba in mediji
Kmetijstvo in razvoj podeželja
Varnost hrane, veterinarska in fitosanitarna
politika
Prometna politika
Energija
Obdavčitev
Ekonomska in monetarna politika
Statistika
Socialna politika in zaposlovanje
Podjetja in industrijska politika
Transevropska omrežja
Regionalna politika in usklajevanje
strukturnih instrumentov
Pravosodje in temeljne pravice
Pravičnost, svoboda in varnost
Znanost in raziskave
Izobraževanje in kultura
Okolje

Št.
Projektov
7
2
1
1
4
10
191

Ocena
4
4
3
4
3
2
3

Znesek IPA
(v mio EUR)
1,870
1,137
0,81
0,950
1,273
1,345
12,008

7

3

5,752

5
14
9
3
4
46
30
10

3
3
3
4
4
1
3
4

5,750
4,185
3,554
1,416
1,409
12,538
5,710
54,803

36

2

7,823

26
17
4
47
61

2
4
2
3
3

11,194
17,304
2,024
12,196
27,651
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Varstvo potrošnikov in zdravstveno varstvo
Carinska unija
Politična merila
Gospodarska merila
Nedodeljeni

4
12
23
16
29

3
4
3
4

0,960
8,411
11,131
3,486
8,175

Opomba: razvrstitev je pripravil Inštitut za evropsko politiko – Skopje. Seveda obstaja možnost, da se
določen projekt lahko razvrsti v več poglavij, vendar je v tem primeru primarno poglavje vstavljeno, kjer
ima projekt največji učinek.
Vir podatkov: (Evropska komisija; Institut za evropsko politiko – Skopje, 2018)

Iz podatkov, predstavljenih v Tabeli 20, je razvidna usmerjenost sredstev v zvezi s
prioritetami za pristop k EU. Poglavje o sodstvu in človekovih pravicah ter poglavje o
pravičnosti, svobodi in varnosti sta prioriteta Republike Makedonije in celotne regije.
Najprej se odpreta v pristopnih pogajanjih in sta bistveno usmerjeni s pomočjo EU,
najprej pri prvi komponenti za institucionalno podporo. Hkrati je v klasifikaciji
podatkovnih baz velik del projektov, ki spadajo v politične kriterije, tesno povezan s
poglavjem o pravičnosti in človekovih pravicah.
Sredstva iz komponente za čezmejno sodelovanje so pogosto povezana s poglavjem o
izobraževanju in kulturi, kot tudi poglavjem o socialni politiki in programih
zaposlovanja, poglavjem o podjetjih in industrijski politiki in poglavjem o okolju, saj
bodo prednostne naloge teh programov prednost dejavnosti teh območij. Izkušnje iz
preteklih širitev kažejo, da ima usklajevanje na področju okolja pravilomanajvečje
finančne posledice, zaradi katerih se pričakuje, da bodo to dejavnosti na dolgi rok.
Tretja komponenta IPA za regionalni razvoj je najbolj zastopana v poglavju o prometni
politiki in zaposlovanju, poglavju o transevropskem omrežju ter poglavju o regionalni
politiki in usklajevanju strukturnih instrumentov.
Četrta komponenta о razvoju človeških virov se odraža predvsem v poglavju o socialni
politiki in zaposlovanju, peta komponenta za kmetijstvo in razvoj podeželja pa v
poglavju o razvoju kmetijstva in podeželja.
Vendar pa je v analizi izredno pomembno upoštevati, da je v nekaterih poglavjih
potrebno veliko več sredstev za uskladitev. Čeprav prvotno ni mogoče zaslediti močne
povezave med porabljenimi sredstvi in stopnjo skladnosti, je pomembno poudariti, da
projekti v poglavju o razvoju kmetijstva in podeželja, poglavju o izobraževanju in kulturi
ter poglavju o okolju v mnogih primerih niso primerni za usklajevanje z zakonodajo,
ampak za naložbe v fizični kapital, ki prispevajo k splošni uskladitvi poglavij, vendar ne z
enako intenzivnostjo kot projekti za krepitev zmogljivosti in usklajevanje zakonodaje
(Evropska komisija 2013).
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5.4 Priporočila
Da bi izkoristili izkušnje za uspešnejšo in učinkovitejšo absorpcijo sredstev IPA II, Center
za evropske strategije – Eurothink (2017) podaja naslednja priporočila:
















Potrebna je diverzifikacija in večja udeležba različnih skupin uporabnikov v
postopkih načrtovanja, izvajanja in spremljanja. Vse je v skladu z načelom
partnerstva kot primarnega načela zagotavljanja evropskih skladov za ustrezno
obravnavo dejanske potrebe državljanov.
Potrebno je vzpostaviti sistem za izdelavo kakovostnih novih projektov z
uporabo povratnih informacij, pridobljenih iz številnih zainteresiranih strani.
Tako kot prvo priporočilo gre tudi pri tem za dodeljevanje pomoči svojim
končnim uporabnikom – državljanom Republike Makedonije.
Potrebno je izboljšanje kakovosti programskih dokumentov, razpisne
dokumentacije, pa tudi izobraževanja potencialnih uporabnikov.
Potrebno je spoštovanje rokov za naročila in izplačila, ki bi privedla do povečane
predvidljivosti, kar je osnovna predpostavka za strateško poslovanje s skladi.
Priporočljivo je izboljšati postopek načrtovanja v vseh fazah izvajanja projektov
skozi pravočasno informiranje, usklajevanje in zagotavljanje bistvene
vključenosti vseh zainteresiranih strank. Zato je treba okrepiti zmogljivost
institucij in civilne organizacije.
Znatno večja vključenost končnih uporabnikov pri izvajanju in izkoriščanju
rezultatov projektov je mogoča preko grant sheme za civilne organizacije, ki bi
bile tako obvezane preusmeriti del sredstev manjšim, lokalnim organizacijam, ki
sicer ne bi imeli priložnosti dostopati do evropskih sredstev za uresničevanje
njihovih ciljev. Na ta način bi bil omogočen tudi prenos znanja končnim
uporabnikom.
Potrebno je izboljšanje kakovosti človeških virov v strukturi IPA in boljše
sodelovanje z vsemi zainteresiranimi stranmi na vseh stopnjah programskega
obdobja. Težave s pogosto izgubo institucionalnega spomina in odliva osebja bi
morali strateško reševati s pomočjo napredka, povečane spodbude, vključno z
finančno spodbudo, pa tudi večje neodvisnosti pri delu preko povečanja
pristojnosti.
Potrebna je boljša koordinacija v okviru struktur IPA, napovedovanje tveganj in
pravočasno ukrepanje za uporabo sredstev, zlasti pri sredstvih, namenjenih za
nabavo, in pravočasno izvajanje projektov, za katere so bile sklenjene pogodbe.
Potrebne so okrepljene dejavnosti za pravočasno spremljanje dokončanja
projektov in realizacije izplačil izvajalcem.
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6 SKLEP
Do konca leta 2013 se je končalo prvo obdobje Instrumenta za predpristopno pomoč, ki
je bilo uvedeno pred enajstimi leti, in s tem se je zaključilo prvo obdobje financiranja
2007–2013. Drugo obdobje financiranja IPA II (za obdobje 2014–2020) je še vedno v
teku. V skladu s predlogom uredbe IPA II so spremembe namenjene poenostavitvi,
prožnosti, skladnosti in učinkovitosti pri uporabi sredstev EU. Hkrati predlog uvaja
okrepljeno povezavo med finančno pomočjo in pristopnim načrtom. Zato je konec leta
2013 odlično obdobje, ko se lahko povzamejo rezultati in izpeljejo lekcije in priporočila
za nadaljnje aktivnosti, katerih cilj bo večja in učinkovitejša uporaba sredstev EU.
Črpanje sredstev predpristopne pomoči je lahko resna podlaga za analizo, kako je
država, ki je v procesu pridružitve EU, sposobna pripraviti in izvajati projekte s
prednostnim družbenim pomenom, da bi dosegla cilje, določene v okviru pristopnega
postopka Evropske unije: izgradnja učinkovite javne uprave, izvajanje obsežnih
projektov strateškega pomena, zagotavljanje visoke kakovosti javnih storitev itd. To je
tudi področje, kjer ena država pokaže, da razpolaga z znanjem, visoko usposobljenimi
strokovnjaki in institucionalnim spominom, kar je predpogoj za nadaljnje upravljanje
kohezijskih skladov, ki so na voljo državam članicam EU, ki so v osnovi precej
enostavnejše in razpolagajo z veliko več sredstvi.
Na splošno je analiza pokazala dobro izkoriščenost sredstev, če se kot kazalnik upošteva
samo odstotek porabljenih sredstev, kar je predvsem posledica visokih dodeljenih
sredstev za pomembne infrastrukturne projekte, pa tudi dobro izkoriščenost prve
komponente IPA, oziroma komponente za pomoč pri prehodu in nadgradnji institucij v
prvih letih črpanja. Vendar pa analiza kaže tudi številne pomanjkljivosti, kot so: izguba
sredstev, stalen upad uporabe (zlasti v okviru prve komponente IPA), kronična zamuda
pri izvajanju letnih programov in izzivi pri izvajanju že sklenjenih sporazumov.
Prvi del magistrskega dela zajema analizo izkoriščenosti sredstev in razmerje med
razpoložljivimi, pogodbenimi in izplačanimi sredstvi. Poleg tega je predstavljeno
razmerje med sredstvi in komponentami, strukturo in nacionalno udeležbo. Na koncu
je predstavljena porazdelitev sredstev glede na vrsto pogodb in vrsto uporabnika.
Čeprav je na splošno uporaba sredstev v resnici namenjena za določene vrste
uporabnikov, je glede na naravo prednostnih nalog, zlasti med komponentami,
pomembno ugotoviti, katere so organizacije, ki so najbolj vključene v uporabo sredstev
iz instrumenta za predpristopno pomoč.
Ta analiza, ki uporablja podatke iz baze državnih institucij in nevladnih organizacij, je
poskus sistematičnega analiziranja razpoložljivih podatkov o uporabi sredstev IPA ter
vidikov, ki morajo pokazati udeležbo sredstev IPA v nekaterih ključnih
makroekonomskih parametrih in njihov vpliv na njih. Cilj magistrskega dela je podrobno
preučiti izkoriščenost sredstev IPA v državi, in ugotoviti, ali in kako je Instrument za
predpristopno pomoč vplival na gospodarstvo v Republiki Makedoniji. Za namen takšne
analize smo predstavili podatke o uporabi in strukturi pomoči IPA, pri čemer smo
analizo izvedli na podlagi osnovnih makroekonomskih indikatorjev, regionalne
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dodelitve sredstev IPA ter ocene iz Poročila o napredku Republike Makedonije, ki jih je
pripravila Evropska komisija. V tej raziskavi smo izvedli poglobljeno analizo z drugih
vidikov uporabe pomoči IPA, kot so vrsta končnih uporabnikov, vrsta projektov in
sporazumov, ki se izvajajo, in njihova povezava z agendo EU v Republiki Makedoniji na
splošno.
Splošna analiza številk, ki so jih objavile državne institucije, kaže, da je Republika
Makedonija iz skupnega IPA proračuna za sklenjene pogodbe porabila 71,10 % oziroma
437 milijonov evrov, kar na prvi pogled daje vtis, da je uspeh zadovoljiv. Uradne številke
namreč kažejo, da so neporabljena sredstva v višini 152,5 mio EUR in predstavljajo 24,9
% skupnega proračuna IPA, ta znesek pa vključuje ocene neizkoriščanja sredstev do
konca leta 2017 v višini 32,7 mio EUR.
Decentraliziran sistem je omogočil polno vključenost državnih institucij pri določanju
prioritet ter spremljanju in ocenjevanju realiziranih projektov. Položaj z administrativno
(institucionalno) zmogljivostjo države je dejansko osnovni razlog za skupno nizko
zmogljivost države za uporabo sredstev IPA. Republika Makedonija bi morala še naprej
krepiti institucionalno zmogljivost za učinkovito uporabo finančne pomoči, izboljšati
mehanizme notranjega usklajevanja in zagotoviti visoko stopnjo lastništva skladov in
upravljanje z njimi. Za Republiko Makedonijo je še posebej pomembno ohraniti potek
pri izpolnjevanju političnih meril, graditi nacionalne politike in upravne zmogljivosti za
izpolnjevanje obveznosti, ki nastanejo ali so potrebne za izvajanje IPA.
Republika Makedonija je država kandidatka in njen končni cilj je članstvo v Evropski
uniji. V zvezi z evropskimi integracijskimi procesi in težnjami Republike Makedonije
lahko sklepamo, da je država v zgodnji fazi videla možnosti evropskih skladov,
vzpostavila operativno strukturo in ustvarila priložnost, da bi jo postavili v funkcijo
pospešitve gospodarskega razvoja. Učinek bi bil seveda bolj viden, če bi bil postopek
politične integracije stabilnejši. V prihodnosti se morajo vse zainteresirane strani
vključiti v proces operacionalizacije projektov, oziroma programiranje, izvajanje in
spremljanje pri črpanju skladov, kar je ključnega pomena za učinkovito uporabo
finančne pomoči. Dolgoročno bi morali izvedeni projekti povečati javne investicije ter
spodbuditi gospodarski razvoj in konkurenčnost makedonskega gospodarstva. V tem
procesu je pomembno sodelovanje gospodarskih in socialnih partnerjev, lokalne
oblasti, civilne družbe in nevladnega sektorja, z namenom celovito odgovoriti na
potrebe državljanov.
Prvi del hipoteze (Instrument za predpristopno pomoč pozivitno vpliva na obseg BDP
Republike Makedonije), kot je razvidno iz Slike 1, sprejmemo, saj se s povečanjem
izkoriščenosti evropskih skladov za predpristopno pomoč poveča tudi bruto domači
proizvod. S pomočjo linearne regresije smo dokazali, da sredstva evropskih skladov
pozitivno vplivajo na bruto domači proizvod Republike Makedonije.
Potrdimo lahko tudi drugi del hipoteze (IPA pozitivno vpliva na postopek evropske
integracije), saj reforme, ki jih je v preteklosti izvajala Vlada Republike Makedonije in jih
še vedno izvaja, s pomočjo sredstev iz evropskih skladov za predpristopno pomoč,
krepijo proces evrointegracije in povezujejo makedonske institucije z evropskimi,
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makedonsko zdravstvo z evropskim, makedonsko izobraževanje z evropskim itd.
Neizpolnjeni pogoji za članstvo v EU od začetka instrumenta za predpristopno pomoč
(2007) so se bistveno zmanjšali zaradi reform, ki so jih makedonske institucije izvedle s
sredstvi iz evropskih skladov za predpristopno pomoč. Kot je razvidno iz Tabele 2,
večina sredstev instrumenta za predpristopno pomoč črpa prvo komponento, oziroma
komponento za prehodno pomoč in institucionalno nadgradnjo, ki izvaja reforme v
pravosodju, administraciji, zdravstvu ter izobraževanju, ki krepi postopek integracije v
Unijo. V letu 2019 je Makedonija na pragu za določitev datuma za začetek pogajanj za
polnopravno članstvo v EU.
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