
ПРИМЕР 
SWOT анализа на фарма 

 
СИЛНИ СТРАНИ  
(Што е добро во работењето на земјоделското 
стопанство?) 

СЛАБИ СТРАНИ 
(Кои се проблемите во работењето на 
земјоделското стопанство?) 

- Расположиви ресурси 
- Има земјиште (.... ха,  
- Добра локација и инфраструктура (на 

фармата и околу фармата) 
- Има расположива работна сила (....лица) 
- Има механизација 
- Добри менаџерски способности 
- Близина на пазар 
- Организиран откуп 
- Совети од советници на АПРЗ 
- ... 

 

- Недостаток на ресурси 
- нема финансиски средства за тековни 

трошоци / инвестиции (....),  
- нема работна сила (....лица), работната 

сила е скапа 
- нема доволно земјиште, земјиштето не 

е добар квалитет 
- нерационално користење на 

механизација, застарена механизација 
- Несоодветна агротехника и застарена 

технологија на производство 
- Пазарот е далеку 
- Проблеми со откуп 
- Неквалитетни и нестандардизирани 

производи 
- ... 

МОЖНОСТИ 
(Кои се можностите за поуспешно 
производство и подобро работење, кои не 
зависат директно од сопственикот) 

ЗАКАНИ 
(Кои се заканите при производството и 
работењето, кои не зависат директно од 
сопственикот) 

- Зголемени можности за инвестирање 
преку користење на домашни и ЕУ 
фондови 

- Можност за добивање на субвенции 
- Можности за обуки и повеќе 

информации 
- Ограничување на влијанието на 

временските услови (осигурување; 
поставување на заштитни мрежи, 
систем за наводнување итн) 

- Примарна преработка на земјоделски 
производи (на пр. од млеко, зеленчук и 
овошје) 

- Совети од советници на АПРЗ за 
подобрување на работата на 
земјоделското стопанство: 

o Воведување на евиденција на 
трошоците и приходите (вклучување во 
системот на ФМС) 
o Воведување на нови сорти и раси 
o Воведување на нови линии на 
производство 
o Помош при апликација за користење на 
средства од програмите 
o Стандардизација и сертификација 
o Насочување во органско производство 
o Примена на добра земјоделска пракса 
(GAP) и стандарди за безбедност на храна 
(HACCP и др.) 
o ... 
- ... 

 

- Проблем со квалитет и достапност на 
инпути (семенски материјал, заштитни 
средства, ѓубрива, добиточна храна) 

- Временски услови 
- Зголемена конкуренција на пазарот 
- Недоволно организиран пазар 
- Се пониски откупни цени 
- Промени во аграрната политика 
- ... 

 

 


