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Вовед и позадина

• Корона кризата предизвика големи шокови во сите сегменти на 
синџирите за производство на храна, со истовремено влијание врз 
примарното производство, преработувањето на храната, транспортот 
и логистиката, како и крајната побарувачка на храна. 

• Функционирањето на земјоделско-прехранбените синџири е 
исклучително важно не само од аспект на исхрана на населението, 
туку и за целата економија. 

• Наоди од „Анализа на нарушените и прекинати пазарни врски во 
земјоделството како резултат на корона кризата и препораки за нивно 
надминување на краток и среден рок“ (Мартиновска-Стојческа, Нацка 
и Туна, ноември 2020) - во рамки на проектот „Институционална 
поддршка на НФФ“ поддржан од Шведската организација за развој We 
Effect.



Анкетно истражување

• Примарни и секундарни извори на податоци

• Анкетно истражување (септ./окт. 2020 г.) - градинарски, овоштарски, 
лозарски, поледелски стопанства, производители на млеко и месо; 
интервјуа со претставници на одредени учесници во синџирот

43,6 години

45,3 години
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Корона кризата негативно влијаеше на 
функционирањето на земјоделските 

пазари.

Ограничувањето на движење на луѓето 
негативно влијаше на функционирањето на 

пазарите.

Ковид кризата создаде потешкотии во 
организацијата на транспорт и логистика.

Трендот за купување на домашни 
производи, како резултат на ковид кризата, 

имаше позитивен ефект.

Моето земјоделско стопанство е одржливо 
и очекувам дека ќе продолжи да 

функционира и по кризата.
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Влијание врз трошоците, обврските, 
приходите надвор од земјоделството

• Дополнителни трошоци предизвикани од 
ковид кризата, според испитаниците: за 
почитување на мерките за заштита и 
безбедност при корона кризата -
дезинфекција, ракавици, маски и сл. (62%); 
дополнителни трошоци за транспорт (14%); 
дополнителни трошоци за складирање (8%) ... 
немам дополнителни трошоци (26%).

• Дополнителни обврски: дополнителна грижа 
за доашните (29%); зголемена грижа за 
сопственото здравје (40%) ... немам 
дополнителни обврски (42%).
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Намалени приходи од активности 
надвор од земјоделското 

производство, како резултат на 
корона кризата



Канали на продажба
вообичаени 
канали на 
прадажба

Продажба на откупувач/трговец 

Директна продажба од праг

Продажба на 
преработувач/млекара/кланица 

Директна продажба на кванташки 
пазар

Онлајн продажба

Директна продажба на зелен пазар

Директно на хорека (хотели, 
ресторани, катеринг)

Директна продажба на 
малопродажен објект (пиљара, …
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Дали заради корона кризата имавте 
промена во каналите на продажба?

Дали имавте проблеми со 
договорите со 

откупувачите/преработувачите во 
услови на корона кризата?

Дали оваа година како резултат од 
корона кризата имавте 

нереализирани вишоци од 
производството?

Дали корона кризата ве поттикна на 
размислување за нови стратегии, 

канали, инвестиции, скратување на 
постоечките сиџири на продажба?
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Најчеста промена во каналите продажбата 
е воведување на продажба од куќен праг

и продажба преку социјални мрежи.



Критични делови од синџирот најмногу 
погодени од кризата, според испитаниците

самите производители

услуги (транспорт, логистика, складирање, 
дистрибуција)

зелени пазари

добавувачи на инпути/репроматеријали

кванташки пазари

малопродажба (пиљари, месари, гранапи, 
супермаркети)

откупувачи/трговци

преработувачи (овошје и зеленчук/ 
винарија/млин/млекара/кланица )
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Како критични делови во синџирот, од 

страна на побарувачката на 

земјоделска суровина(преработувачи и 

откупувачи), се истакнува појавата на 

намалена комуникација особено кај 

малите земјоделски производители, 

пречки во поврзаноста со компаниите и 

пазарот, пречки во врските со 

добавувачите на инпути/репро-

материјали, ниска свест за потреба од 

промени, како и драстичен пад во 

ХОРЕКА каналот на продажба.

Како критични делови во синџирот, од страна на понудата  
(земјоделски производители) 



Главни заклучоци

• Корона кризата ја истакна важноста и потребата од стабилен 
систем на храна што функционира во секакви околности и што е 
во состојба да обезбеди до потрошувачите доволно и 
континуирано снабдување со квалитетна храна по достапни цени. 

• Пандемијата исто така ја истакна улогата на земјоделските 
производители во синџирот на снабдување со храна. Малите 
земјоделски производители се најранливата категорија (троен 
предзивик: клима, цени, здравје). Глобалната криза всушност ги 
продлабочи проблемите со кои и онака се соочуваат 
земјоделците, особено оние кои се на работ на одржливост.



Главни заклучоци

• Спецификите на земјоделското производство, предизвикаа 
потешкотии во организацијата на земјоделските домаќинства и 
усогласувањето на домашните со работните обврски.

• Општа констатација - кризата негативно се одразила на нивното 
економско работење. Кризата во секој случај влијае врз 
обезбедувањето на соодветно финансирање и врз покриеноста 
во паричниот тек. Во таа смисла, одржувањето на ликвидност на 
стопанствата, претставува еден од главните фактори на ризик. 

• Клучен фактор за пребродување на кризата е достапноста на 
соодветни извори на финансирање, особено за малите 
производители кои и онака се соочуваат со отежнат пристап до 
капитал. 



Главни заклучоци

• Еден од клучните проблеми со кој се соочија производителите се 
однесува на достапноста и цената на работната сила
(потенциран со кризата); превоз, мерки за заштита и сл.

• Низок степен на диверзификацијата на приходите (на и надвор 
од стопанството). Поддршка на синџирите за снабдување со 
храна и особено локалната димензија. 

• Потенцирање на потребата за модернизација на стопанствата 
преку инвестиции (особено за складирање, доработка, 
преработка или логистика).



Главни заклучоци

• Корона кризата на некој начин ја катализира нужноста од 
заедништво - вмрежувањето и здружување на земјоделските 
производители.

• Прифаќање на нови вештини, следење на примери на добри 
практики и нови пристапи кон решавање на проблемите -
поддршка на советодавниот систем во земјоделството, како и 
поврзување со научно-истражувачкиот сегмент преку 
функционален земјоделски систем на знаење и иновации.

• Потребен е и поефикасен систем за споделување на 
информации и редовна повеќенасочна комуникација.

• Потреба за побрза дигитализација, поттикната со корона кризата. 



Главни заклучоци

• Многу малку мерки за справување на кризата се насочени 
директно кон земјоделскиот сектор.

• Општо земено, настрана од интервентни мерки, земјоделските 
производители и преработувачите на храна не треба да бидат 
изложени на краткорочни решенија - за стабилност во синџирите 
на производство на храна потребни се решенија кои ќе го 
стимулираат долгорочниот економски раст. Јасно фокусирани, 
стабилни и конзистентни политики – кај малите производители, 
за да се намали неизвесноста и со тоа да се поттикне 
долгорочното планирање за развој на нивните стопанства. 

• Продуктивност, конкурентност, но и развој на руралните 
заедници и животна околина.
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Предлог-препораки

• Да се воведат привремени мерки за справување со кризата во 
земјоделството во линија на оние спроведени во ЕУ, применливи 
кај нас (нова мерка за директна еднократна помош на 
најпогодените категории на производители и мали и средни 
претпријатија во земјоделско-прехранбениот комплекс; 
авансирање на некои од идните директни плаќања; зголемување 
на превдидените максимални износи во одредени мерки). 
Особено внимание да се посвети на најранливата категорија на 
многу мали и мали земјоделски стопанства.

• Да се поттикне поголемо искористување на мерките за 
модернизација на стопанствата, особено во делот на инвестиции 
за складирање, доработка, преработка или логистика. 



Предлог-препораки

• Да се поттикне диверзификација на земјоделските стопанства во 
однос на земјоделските активности (производна структура, 
примарни преработки на земјоделски производи) и на 
неземјоделските активности. Затворањето на некои канали на 
продажба на некој начин принудува изнаоѓање или зајакнување 
на други канали, како на пример директната продажба, 
директната испорака или е-трговијата. Тука се потенцира 
потребата за поинтензивна едукација, промоција и помош за 
спроведување на новите правилници за продажба од куќен 
праг.



Предлог-препораки

• Да се интервенира во побрза дигитализација на земјоделскиот 
сектор, со посебни мерки. Дигитализацијата, поттикната од 
корона кризата, има потенцијал да создаде нови приливи на 
приходи (на пр. е-трговија); исто така придонесува кон 
поефикасно водење на стопанството, со дигитализација на 
одредени операции и активности (на пр. исхрана на добитокот, 
фертиригација, водење на сметководство на фарма и сл.); а 
претставува и предуслов за функционален систем на 
комуникација и размена на информации во целиот синџир и 
земјоделскиот систем на пренос на иновации.



Предлог-препораки

• Мора постојано да се вложува во знаењето и вештините на 
земјоделските производители – тука мерките за поддршка на 
развивање на капацитетите треба да заземат поголемо значење 
(на пример, поскоро воведување на мерката „Унапредување на 
обуките“ во рамки на ИПАРД2 програмата и залагање за оваа 
мерка во наредниот ИПАРД3 циклус, но и застапеност на вакви 
мерки во националната програма). 


