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ИПА - НОВ ФИНАНСИСКИ 
ИНСТРУМЕНТ НА ЕУ

а патот кон ЕУ, 
покрај по тре-
бата од пос то-
ење по ли тич-
ка волја, жел-
ба и умеење 
да се раково-

ди земјата, потребни се и ог-
ромни финансиски средства 
за правење реформи. Веќе по-
долг период Македонија е ко-
рисник на финансиски сред-
ства, кои Европската унија ги 
одвојува за помош на зем ји-
те, кои претендираат да ста-
нат дел од неа. Изминатата 
деценија претежно се корис-
теа средства од ФАРЕ прог ра-
мата, како и од програмата 
ОБНОВА, а помошта од 1992 
до 2000 година изнесуваше 
475 милиони евра. Извесно 
време се добиваа средства и 
од ЕСНО (Канцеларија за ху-
ма нитарна помош на Ев роп-
ската заедница), но клучниот 
инструмент беше програмата 
КАРДС, која веќе се исцрпува. 
Со овие финансиски сред-
ства се финансираа повеќе 
проекти и реформи во раз-
лични сфери на општеството, 
како што се, платниот би ланс, 
економијата, инфра структу-
рата, јавната администрација, 
судството итн. Факт е дека 
овие средства се неопходни 
за спроведување на рефор-
мите но, исто така, постои и 
забелешка дека голем дел од 
странската помош или не бе-
ше соодветно искористена 
или беше неискористена, по-
ради непостоење квалитетен 
кадар во областа на евро ин-
теграциите и проектниот ме-
наџмент. Сепак, последните 
неколку години бројот на мла-
ди луѓе, кои се здобија со со-
одветно познавање од овие 
области, почна да се зго ле-
мува, што дава надеж дека 
но виот инструмент, кој се оче-

кува да профункционира на 
почетокот на 2007 година, ќе 
може адекватно да биде ис-
користен за потребите на на-
шава земја. Уште во сеп тем-
ври 2004 година Европската 
комисија го промовираше но-
виот, интегрален и единствен 
инструмент на ЕУ за под дрш-
ка на земјите аспиранти за 
влез во Унијата, а тоа е Ин стру-
ментот за претпристапна по-
мош - ИПА. Овој инстру мент 
ќе се аплицира како во Ма-
кедонија, Хрватска и Тур ција 
како земји кандидати за влез 
во Унијата, така и во Ал ба ни-
ја, Босна и Херцеговина, Црна 
Гора, Србија (двете ка ко неза-
висни држави), вклу чувајќи 
го и Косово, според Резо лу-
цијата 1244 на Обеди нетите 
нации. Според ова, ИПА во 
це лост ќе ги замени сите 
прог  рами и инстру мен ти на 
ЕУ, кои функционираа во из-
минатите 15 години, ка ко што 
се, веќе спомнатите ФАРЕ и 
КАРДС, но и ИСПА, САПАРД и 
посебниот инстру мент за Тур-
ција. Во периодот 2007-2013 
година предви де но е овие 
земји да искористат помош 
во износ од 11.468.000.000 
ев  ра. Ова е утврдено и со Ре-
гулативата на Советот на Ев-
ропската унија, кој на пред-
лог на Европската комисија 
беше усвоена на 17 јули  го-
динава, а претходно на 6 ју-
ли за ова позитивно се про-
изнесе и Европскиот парла-
мент. Се очекува со овој един-
ствен инструмент да се по-
едностави начинот на корис-
тење на средствата од прет-
пристапната помош, што би 
им овозможило на земјите 
ко  риснички рационално да 
ги користат поволностите што 
овој инструмент ги нуди. 

ИПА е составен од 5 ком-
поненти:

Помош во транзиција и из-
градба на институции, што во 
главна мера опфаќа из градба 
и јакнење на капа цитетите на 
судството и на јавната ад ми-
нистрација, во контекст на 
соодветно при лагодување на 
домашното за   конодавство со 
сетот на правни акти на Ев-
ропската унија, познат како 
"acquis com munautaire".

Прекугранична и регио-
нална соработка, што под раз-
бира помош во преку гранич-
на соработка на земјите ко-
риснички на ИПА меѓусебно, 
но и со земјите-членки на Уни-
јата, со кои тие се грани чат. 
Во нашиот случај тоа би биле 
веќе промовираните т.н. евро-
региони меѓу Маке до нија, 
Грција и Албанија во по гра-
ничниот регион Мала Прес-
па, односно регионал ната со-
ра ботка во рамки на евро ре-
гионот Скопје-Ниш-Софија.

Регионален развој, како 
компонента што би требало 
да биде своевидна алтер на-
тива на кохезионите и струк-
турните фондови на Унијата. 

Развој на човечките ре сур-
си, компонента што треба да 
биде насочена кон подго тов-
ка на креирање, имплемен-
тација и управување со Ев-
ропскиот социјален фонд, во 
рамки на постојната Европ-
ска стратегија за врабо ту ва ње. 

Рурален развој е петтата 
компонента, која треба да им 
овозможи на корисниците на 
средствата наменети за оваа 
компонента, полесно прила-
годување кон пост пристап-
ната Програма за рурален 
развој на ЕУ.

Она што е важно да се на-
помне е тоа дека на сите зем-
ји, кои се потенцијални кан-
дидати, на располагање ќе 
им бидат средствата само за 
првите две компоненти, до-

дека за земјите кои веќе се 
кандидати за влез во Унијата, 
како што е нашата земја, ќе 
бидат достапни средствата 
на  менети за сите пет ком по-
ненти. Ова е исклучителна 
можност за новата влада, да 
формира специјални проект-
ни тимови, кои ќе подгот ву-
ваат проекти во рамките на 
сите пет компоненти, за да 
може рамномерно да се ко-
ристат предвидените сред-
ства. Во таа насока, неоп ход-
но ќе биде да се искористи 
севкупниот капацитет на зем-
јата, во насока на успешно 
користење на средствата од 
ИПА, што подразбира анга-
жирање не само на држав-
ните органи и институции, 
туку и на граѓанскиот сектор, 
поточно на невладините ор-
ганизации, економскиот сек-
тор (компании, комори и сл.), 
научната јавност, медиумите, 
истакнати индивидуалци и 
експерти итн. Можностите ќе 
ги имаме в раце. Ќе ја имаме 
и поддршката на Унијата, но 
и на одделни земји-членки, 
кои се понудија да й по мог-
нат на Македонија, како што 
е Словенија, на пример. Кога 
сè ќе се сублимира, останува 
фактот дека алатот го имаме, 
ама треба да се фатиме за 
работа, ако сакаме резул та-
тот за сите нас да биде по-
зитивен. Ќе бидеме ли умни 
и способни на најдобар мо-
жен начин да ги искористиме 
средствата од ИПА, ќе ви диме 
веќе за половина го ди на. Ја-
нуари 2007 година не е да леку, 
а до тогаш ни останува да се 
под готвиме соодветно, за да 
не се случи, како што е воо би-
чаено кај нас, да се фа тиме на 
спиење, додека во зот кој води 
кон иднината е на на ша та 
станица, а ќе би деме будни, 
кога тој веќе ќе биде заминат!


