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Овој документ дава пресек на секторот туризам, ги идентификува недостатоците и дава 
препораки од областа на климатските промени со цел да се исполнат обврските за известување 
на емисиите на стакленички гасови согласно Конвенцијата за климатски промени на ОН.  
Документот претставува водилка за креаторите на политики во државата во креирањето на 
стратегии за намалување на емисиите на стакленички гасови, го зајакнува дијалогот, размената 
на информации и соработката помеѓу сите засегнати страни вклучувајќи ги владиниот, 
невладиниот, академскиот и приватниот сектор. 
 
Овој документ е поддржан од Програмата за развој на ОН и финансиска помош од Глобалниот 
Еколошки Фонд (ГЕФ).  
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Извршно резиме  

Туристичкиот контекст на Република Македонија 
Република Македонија има интересна мешавина на туристички производи чии 
содржини опфаќаат теми кои се движат од историјата и културата, преку вински тури 
до зимските авантуристички спортови и скијањето. Туризмот традиционално не игра 
голема улога во македонската економија и како таков во одредена мерка е запоставен. 
Меѓутоа, неодамнешните владини активности (кои започнаа со ревизијата на 
Стратегијата за туризам за 2009-2011г.) и последователното внимание што му беше 
посветено на руралниот туризам, му дадоа поголем приоритет на секторот. И покрај 
тоа, на туризмот во Република Македонија не се гледа како на особено конкурентен 
според глобалните стандарди и истиот не дава такви резултати споредено со 
регионалните конкуренти. 

Наоди 
Дел од туризмот во Република Македонија е соочен со ризикот од климатските 
промени. Потоплите зими и пожешките лета ќе влијаат на сите аспекти на туризмот, но 
посебно на зимскиот туризам кој зависи од тоа дали има снег. Исто така, културниот 
туризам е соочен со одреден ризик по спомениците од физичкото наследство (стари 
згради, споменици и археолошки локации) заради суровите временски услови и 
поплавите (на пр. влошување на состојбата на објектите и губењето на нивната 
привлечност) и екстремната летна жештина која ги скратува екскурзиите на туристите 
надвор од нивната удобна температурна зона. Засегнатите структури во секторот 
туризам се чини дека не се свесни за последиците што нивните бизниси можат да ги 
претрпат заради климатските промени и оттука не преземаат мерки за ублажување на 
состојбите или за прилагодување. Но постои забележителен интерес и ентузијазам да 
се дознае повеќе.  
Климатските промени не фигурираат во владините туристички планирања (пример. 
акциите за заштита на животната средина се надвор од ингеренциите на 
Министерството за Економија). Климатските промени не влијаат негативно на 
туризмот, но се  

Импликации по политиката 
Има неколку акутни импликации по политиката за туризмот како што климатските 
промени стануваат движечката сила за промените во животната средина и истите 
влијаат врз секторот. Водечки меѓу нив треба да бидат свеста и чувствителното 
градење во насока на прилагодувањето ’без да се зажали’. Преку осврнување на ова 
прашање, други активности кои што се поврзани со политиката за туризам се: 
стимулации за поставување на изолација во хотелите, поефективно користење на 
енергијата и водата, заедно со ревидирање на кодексите за градење и правните рамки   
за да се поддржат активностите заради кои во никој случај никој нема да зажали. 
Политиката за туризмот не вклучува справување со климатските проблеми. 

Препораки 
Дадени се низа препораки, со кои, ако се применат, ќе се намали ранливоста, а 
туризмот ќе се направи поодржлив, со пониски емисии на јаглерод: 
 

• Поттикнување на научно истражување во областа на туризмот;  
• План за туризам од XXI век наместо за масовен туризам од XX век;  
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• Олеснување на идните туристички активности напоредно со одржливите 
правци;  

• Прилагодување преку диверзификација;   

• Спроведување детална проценка на чувствителноста и изложеноста на 
туристичките добра;  

• Овозможување на одржлив развој во и низ целиот туристички сектор. 

• Стимулирање и поддршка на мерките за прилагодување во приватниот сектор. 
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1. Проценка на ранливоста 

1.1. Поврзаноста на туризмот со климатските промени 
Патувањето и туризмот со својата суштинска поврзаност со природното опкружување, 
неизбежно стана централна тема во актуелните дебати за климатските промени. 
Патувањето и туризмот традиционално се потпираат врз стабилните климатски 
промени и временски шеми како суштински елемент на привлечноста на нивниот 
производ. Климатските промени значат дека овие некогаш познати карактеристики и 
шеми стануваат сè понесигурни. Дестинациите и добавувачите чии производи биле 
развиени врз еден вид на клима ќе мора да се прилагодат на друга.  
 

Патувањето и туризмот се менуваат во XXI век  

Со оглед дека стабилноста на дестинацијата е основа за успешен туризам за која не 
може да се преговара, она што се јавува како нешто што посебно загрижува е 
влијанието на климата врз политичката стабилност и сигурноста на храната и водата. 
Климатските промени исто така го менуваат и начинот на кој патувањето и туризмот се 
организирани преку компаниите, начинот на кој се менаџираат на самото место и 
начинот на кој се консумираат од туристите. Овие промени ја обликуваат глобалната 
политика, влијаат на стопанствата и го менуваат секојдневниот начин на живеење. 
Порастот на туризмот со интензивни емисии на јаглерод, на потрошувачката и на 
производниот модел, развиен во периодот после војната кога нафтата била релативно 
евтина, сега е под микроскоп. Последиците од начинот на постапување во секторот на 
Патување и туризам, во духот на сценариото на „ништо ново“, а кои се предвидени од 
Меѓувладиниот панел за климатските промени (ИПЦЦ), би предизвикале неприфатлив 
раст во придонесот кон емисиите на јаглерод од страна на сите сектори, со што 
глобалните цели за намалување стануваат потешки за остварување. Движечката сила 
сега мора да е одвојување на порастот на зголемените емисии на стакленички гасови. 
Зголемената свест за прашањата поврзани со животната средина исто така 
претставуваат движечка сила за промените во индустријата, со сè поголемото 
освестување на потрошувачите за потребата да се промени нивниот животен стил во 
насока на живот со пониски нивоа на емисии на јаглерод. Индустријата за Патување и 
туризам ќе мора да одговори преку развивање на производи кои одговараат на 
појавата на промена во потрошувачката парадигма; иднината е во проактивен и 
менаџиран пораст во целиот сектор, преку структурално прилагодување на употребата 
на необновливата енергија во целиот синџир на набавка. Второво посочува 
нагласување на итната потреба владата и нејзините политики да бидат усогласени со 
овие услови, што се менуваат во однос на Патувањето и туризмот. Добро обмислените 
владини интервенции кои за сите воведуваат правила во насока на овозможување 
понатамошни активности без да се влијае на конкурентната позиција меѓу 
организациите од секторот на Патување и туризам, се добредојдени. Меѓутоа, 
потребни се одредени промени во навиките, однесувањето и очекувањата на 
потрошувачите (развивање и консумирање на производи) и целосната проценка на 
синџирот на снабдување и вредност и реструктуирањето за да се постигне 
аспирацијата за целосна еко-ефикасна индустрија. 
Фрагментираната и глобална природа на секторот, кој 80% се состои од мали, средни и 
микро претпријатија, значи дека главниот предизвик за туризмот се наоѓа во 
генерирањето на кохезивен одговор на предизвиците за живот и работа во стопанства 
со ниски емисии на јаглерод, особено со оглед дека големината и природата на 
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секторот го ставаат во фокусот на критиките од страна на некои еколошки групи и групи 
на зелени потрошувачи.  
Иако врските меѓу туризмот и националниот развој се добро утврдени, тие и понатаму 
се под постојан надзор од страна на невладините организации (НВО), од кои некои 
имаат погрешни претстави за секторот. Меѓутоа, постојано се потврдува неговата 
способност да делува позитивно и со имагинација, соочен со големите промени во 
социо-политичките опкружувања, да игра позитивна улога во развивањето на патишта 
за мали емисии на јаглерод и креирање на значајни можности за постигнување на 
развој на човештвото.  
 

Глобална акција во секторот на Патувања и туризам 

Со оглед на статусот на секторот на Патување и туризам, како најголемата светска 
индустрија, изненадува малото внимание што истиот го има добиено во претходните 
Извештаи на ИПЦЦ за проценка (AR1-3), иако ова се смени до времето кога беше 
објавен ИПЦЦ АР4 (2007), со упатување на климатските промени кои влијаат на 
зимските, медитеранските и малите островски дестинации, но извештаите и анализата 
беа ограничени во опсегот, описот и отсликуваат отсуство на разбирање за 
сложеностите, опсегот и сложеноста на меѓународниот туризам. Меѓутоа, самата 
индустрија преку колективните гласови на Светскиот совет за патување и туризам 
(ССПТ) и UNWTO (вториов во соработка со УНЕП и СМО) произведоа важни извештаи 
засновани на гледиштата на индустријата и научните докази кои помагаат во 
исполнувањето на оваа празнина во знаењето. Следниот Извештај на ИПЦЦ за 
проценка АЕ5 веројатно ќе заземе понијансирано гледиште за туризмот и ќе го посочи 
неговото глобално значење со подетално внимание.  
Како резиме, UNWTO (2007a) сугерира четири широки категории за гореспоменатите 
влијанија: 

• Директни климатски влијанија, упатувајќи првенствено на промените во 
побарувањата на глобалните туристички сезони кои од своја страна влијаат на 
оперативните трошоци како што се греење-ладење, правење снег или 
обезбедување на храна и вода, како и влијанието врз конкурентните односи 
меѓу дестинациите, што вклучува и промена кон повисоки нивоа на 
географските ширини како и ранливост кај дестинациите за зимски спортови 
заради опаѓањето на природните снежни врнежи.   

• Индиректните влијанија на промените во животната средина се спомнати, 
вклучително и загуба на биодиверзитетот, намалена естетика на пејзажот, 
зголемени природни опасности, и сл. UNWTO тврди дека ваквите влијанија се 
веројатно во голема мерка негативни, и понатаму постојат големи празнини во 
знаењето за тоа како климатските промени всушност ќе влијаат на природните 
но и на културните ресурси (на пр. Венеција, Италија) кои се од клучна важност 
за туризмот. 

• Влијанието на политиките за ублажување на состојбите врз туристичката 

мобилност, и зголемените трошоци за превоз (по воздушен пат), од една 
страна, можат да ги сменат шемите на патување на туристите, особено во однос 
на далечните дестинации до кои може да се дојде со авион, како што се 
Австралија и Карибите. Од друга страна, може да има можности за начини на 
превоз со ниски емисии на јаглерод, како што се патување со железницата или 
автобус, што ќе им помогне на дестинациите што се поблиски до главните 
пазари да се ревитализираат. 

• Може да се случи индиректно влијание на општествените промени, што 
вклучува ризици во однос на идниот економски раст и политичка стабилност во 
некои од земјите. Ова е нагласено во Прегледот на економијата на климатските 
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промени на Штерн (Stern Review, 2006), во кој се вели дека иако глобалното 
затоплување од 1°C може дури и да е од корист за глобалното БДП, секое 
затоплување над 1°C веројатно ќе му наштети на економскиот пораст во 
глобални размери. Понатаму, истите влијаат на климатските промени како што 
се безбедносен ризик, споменат претходно. 

1.2 Туризмот во Република Македонија 

 
Извор на сликата: Проект за ревидирање на Стратегијата за туризмот на Planeth 

BERIS од 2011 

Воведот во Националната стратегија за развој на туризмот го опишува туризмот во 
Република Македонија како „богат спектар на природни, историски и културни 

туристички добра ... главно недопрени, со ...езера, високи планини, прашуми, реки и 

потоци и многу културни споменици и археолошки локации кои го отсликуваат 

местото каде Свети Павле и го претставил Христијанството на Европа, а Грците, 

Римјаните и Османлиите оставиле свој отпечаток.“ Туризмот во Република 
Македонија генерално е поделен на природни и културни богатства; секое со важни и 
во одредена мерка неискористени туристички атракции. Подетално, туризмот во 
Стратегијата за 2009-2013 бил идентификуван дека се состои од следниве подсектори: 

• Вински туризам кој го искористува висококвалитетното винарство во 
Тиквешкиот регион од централниот дел од државата. 

• Туризам заснован на природата (лето), пред сè пешачење главно во Брањо со 
развој на истиот во Зрновци, Пехчево, Берово, Колешино, Банско, Мокрино, 
Смоларе, Вевчани и Галичник. 

• Туризам заснован на природата (зима), пред сè скијање со делот за скијање на 
штица во зародиш. Најмногу на Попова Шапка, но исто така присутно и во 
Крушево, Маврово/Заре Лазаревски, Кожуф Планина, Отешево, Пелистер и 
Пониква. 

• Културен туризам (опиплив) кој се состои од ракотворби, изградено 
наследство (особено во Скопје), археолошки локалитети, манастири, цркви и 
религиозни споменици кои се наоѓаат низ целата земја. 

• Културен туризам (неопиплив) кој се состои од музеи, уметност, драма, 
културно наследство и фестивали. 

Исто така, стратегијата од 2009-2013 ги идентификуваше и екстремните спортови, 
бањскиот туризам, ловот, конференциите и камповите како потсектори кои можат да 
придонесат кон мешавината на производи и пазар на Република Македонија.  
Во 2011 г. Стратегијата за туризам беше ревидирана поставувајќи го ’тематскиот 
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кластер’ во центарот на маркетингот поддржан од пофокусирано брендирање на 
конотациите и атрибутите на зборот ’Република Македонија’. Производите избрани за 
посебно внимание во развојот (кластери) се прикажани во Табелата 1: 
 

Табела 1 Кластери за развој на туризмот 

Кластер за развој на туризмот Атрибути / потенцијали на кластерот од ревизијата од 2011  

Езерски туризам Елементи за масовен езерски туризам, самите езерски 
ресурси, плажи, активности на вода, топло време во јужните 
езерски региони за време на летните месеци, постоечката 
инфраструктура 

Вински туризам Виното е бренд на Република Македонија и дел од 
животниот стил и религиозните прослави и други традиции 
од животот што честопати даваат позитивни конотации. 
Македонија им припаѓа на т.н. „стари винарски земји“, како 
што се Франција, Италија или Шпанија. 

Културен туризам Република Македонија како библиска земја и крстосница на 
културите и цивилизациите со значителни опипливи 
историски и современи добра 

Рурален туризам  ’Нерасипан’ селски живот и гостопримство, географска 
разновидност, автентични /традиционални земјоделски 
практики, национални паркови. 

Планински туризам и 

активности во природата  

Република Македонија е ридско-планинска земја со 
планински пејзажи, измешани со долини и клисури. Затоа 
Република Македонија може да ги развие сите планински 
релјефни конфигурации повисоки од 1700 метри. 

Извор: извлечени од Проект за ревидирање на стратегијата за туризмот на Planeth 

BERIS од 2011 

Очигледно е дека Република Македонија нуди мешавина на туристички производи кои 
имаат, како што ќе се види, различни нивоа на зависност од сигурните временски 
шеми.  

1.1.2 Податоци за туризмот 

Државниот завод за статистика собира податоци за туризмот поделени по региони, 
сместувачки капацитети, домашни и странски туристи, како што е прикажано во 
Табелата 2. Бројот на странски туристи, 138.989, земен во контекст на Графиконот 5 
(дел 2.2 долу), овозможува веднаш да се воочи повторувањето на просторната 
дистрибуција на пристигања на туристи.  
 

Табела 2 Туристички податоци (сместување, туристи, ноќевања) 

 
Извор: Државен завод за статистика (Регионален алманах 2013) 
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Во 2012 г. најголемиот процент на домашни туристи бил во југоисточниот регион 
(45,15%), додека најмалиот бил во Североисточниот регион (0,37%). Скопскиот регион 
имал најмногу странски посетители (39,56%) додека најмал процент повторно имало 
во Североисточниот регион (0,93%). 
Факторите кои не одат во прилог на успешен туризам вклучуваат просторна 
дистрибуција, недостаток на туристички истражувања, сомнителни стандарди на 
хотелското сместување надвор од Скопје, запуштање на многу од природните и 
културните локации, релативно високи трошоци за пристигање со авион, лошо 
обележани знаци и толкување, и општа потреба од посилни институции за да се 
поддржи туристичкиот развој. 
Во својата последна програма за туристички развој (член 57, став 1 за Туристичките 
активности) Владата се ангажира околу неколку клучни активности насочени кон 
зајакнување на секторот. Тие вклучуваат: 

• Собирање на детални статистички докази за туризмот за да се трасира патот за 
туристичките сателитски сметки во соработка со Народната банка на Република 
Македонија, Министерството за внатрешни работи и Државниот завод за 
статистика. 

• Спроведување на ревизија која ќе го овозможи националниот систем за 
класификација за туризмот. 

• Развивање на платформа за ’доживотно учење’ за да се унапреди 
професионалната компетентност и капацитет за туристичките работници и 
другите чинители. 

• Во соработка со Министерството за внатрешни и Министерството за транспорт 
и врски, подобрувања на квалитетот на обележеноста со знаци на важните 
културни, историски и природни атракции. 

Овие активности демонстрираат заложба од страна на владата да се препознае 
вредноста на туризмот за општествениот и економскиот развој. 
Во смисла на севкупниот учинок на туризмот, годишната анализа на Светскиот 
економски форум за конкурентноста во туризмот дава корисна слика (Графикон 1). 
 

Графикон 1 Светски економски форум, слика за Конкурентноста во македонскиот туризам 
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Извор: Извештај на СЕФ за конкурентноста во туризмот (2013:234) 

 

1.1.2. Македонската економија и туризам 

Сликата на Светската банка за македонското стопанство (октомври 2013) забележува 
дека: 

„Меѓу 2002 и 2012 г., ПЈР Македонија има раст од 3,1 процент во реална смисла по 

глава, споредено со 3,5 проценти во другите земји од Југоисточна Европа. До 2008 г., 

нејзиниот пораст е меѓу најниските во регионот, но од тогаш, ги има надминато 

сите други од своето опкружување. На почетокот на глобалната финансиска криза 

економијата на ПЈР Македонија имаше пад од 0,9 проценти во 2009 г., со 

намалувањето на извозот и на протокот на приватен капитал. Вистинскиот 

пораст на БДП достигна 2,9 проценти во 2010 г. и речиси 6,0 проценти во првата 

половина од 2011 г. Ова се забави во втората половина од истата година, со 

намалувањето на побарувачката за увоз во Еврозоната, со што реалната годишна 

стапка на пораст на БДП во 2011 падна на 2,8 проценти. Континуираната ослабена 

побарувачка, комбинирана со остра зима и суво лето, доведе до намалување на БДП 

за 0,2 проценти во 2012 г. Но порастот се забрза кон крајот на годината и продолжи 

да расте во првата половина од 2013 г. Вистинскиот пораст на БДП за 2013 г. се 

предвидува да достигне 2,5 проценти.“ 

Интересно е да се забележи упатувањето на временските услови кои придонеле за 
намалувањето на БДП и дека ова може да има последици по туризмот заради неговата 
зависност од временските услови, кои се корисни за низа различни активности.  
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Иако растот на Република Македонија 
во првата деценија од XXI век беше 
под регионалните просеци, БДП 
покажува знаци на проширување, 
иако овој раст не е во целост 
задоволувачки во однос на неговото 
влијание на животниот стандард. 
Неодамнешниот извештај на 
Светската банка забележува „Предизвикот со кој е соочена ПЈР Македонија е да се 

креира основа за силен и одржлив раст преку креирање на поразновидно, 

конкурентно, социјално инклузивно и еколошки одржливо стопанство.“
1
 Туризмот 

има потенцијал значително да придонесе кон справувањето со овој предизвик преку 
креирање на претприемачки можности и вработувања во повеќе региони кои не се 
обдарени со економски ресурси. Со зајакнување на конкурентноста во туризмот, 
вклучително и на неговиот капацитет за прилагодување заради одржлив раст во 
контекст на климатските промени, подобрувањата ќе бидат евидентни во деловната 
сфера, човечкиот капитал и руралниот развој. 

Графикон 2: БДП, Регионална споредба 2000-2012 

 
Извор: WBG 

 

Придонес на туризмот кон македонската економија 

Економскиот придонес на туризмот за Република Македонија расте, но во моментов е 
тешко да се пресмета точно заради надвладувањето на употребата на податоци 
генерирани преку хотелските и угостителските активности (јасно присутни во 
националната статистика) како прокси мерка за сите во туризмот. Владините податоци 
не ги разделуваат другите сектори, како што се патувањето и остатокот од синџирот за 
набавка. Меѓутоа, Светскиот совет за патување и туризам (ССПТ) изработи студија која 
го анализира туризмот (т.е. ги мери директната, индиректната, индуцираната и 

                                                        
1 World Bank Snapshot of Macedonia October 2013 

„Одржливиот развој не е апстрактен концепт 

– тоа е патна карта за одговорно 

дејствување на национално ниво. 

Климатските промени ја наметнуваат 

потребата од еколошки иновативни пристапи 

во поддршка на економскиот развој.“  

Ѓорге Иванов 
Претседател на Република Македонија 
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додадената вредност на туризмот во целата економија). ССПТ прави разлика меѓу 
директниот и вкупниот придонес кон БДП: 

• Директен, 6,3 милијарди денари (1,3% од вкупниот БДП) предвиден да порасне 
за 4,2% во 2013 г. (генерирајќи 8000 работни места – 1,2% од вкупната 
вработеност). 

• Вкупно, 23,0 денари (4,9% од БДП) во 2012 г. предвиден да порасне до 5,2% во 
2013 (креирајќи 28500 директни, индиректни и индуцирани работни места – 
4,4% од вкупните работни места) 

ССПТ дефинира директен придонес на сместувањето, транспортот, забавата, 
атракциите и услугите поврзани со малопродажбата, спортот, културата и 
рекреацијата. Индиректниот придонес оди во насока на вклучување на инвестиции во 
патувањето и туризмот, општото влијание преку влијанието врз набавките на 
добавувачите и владата која троши на поддршка на секторот на патување и туризам. 
Индуцираниот придонес е трошењето од страна на директните и индиректните 
вработени за стоки за живот и домаќинството, облека и сл. Анализата на ССПТ на 
туризмот во Република Македонија со примена на системот за Сателитско 
сметководство одобрен од ООН е прикажана во Графиконот 3. 
 

Графикон 3 Приказ на ССПТ на перформансите на македонскиот туризам 

 
Извор: ССПТ   
 
Светскиот економски форум исто така објави податоци за учинокот на туризмот кои се 
прикажани во Графиконот 4. 
 
Посетите и потрошувачката од интернационалните туристи бележат експоненцијанен 
раст, но факт е дека посетите се зголемени повеќекратно што поттикнува прашања во 
врска со повратот на инвестициите и придонесот на туризмот во државната економија.  
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Графикон 4 Светски економски форум, пристигања и прифаќања во туризмот 

 
Извор: Извештај на СЕФ за конкурентноста во туризмот (2013:234) 

 
Извештајот на СЕФ ги прикажува меѓународните туристички пристигнувања од 327.500 
и приходите од 239,5 милиони УСД за 2011 г.  
 

2. Методологија 

2.1 Методи за проценка 

2.2 Просторна рамка 
Република Македонија има формален Просторен план (2004-2020). Планот се осврнува 
на просторните прашања, земајќи ги во предвид социјалните, техничките, 
економските, културните промени кои настануваат во Република Македонија и 
поширокиот регион. Целите на зачувувањето и унапредувањето на животната средина, 
природното и културното наследство се утврдени и тие вклучуваат одредување на 
зони, дефинирање на капацитетите, следење и контрола, вклучително и проширување 
на заштитените области. Туризмот има значително дистинктивна просторна 
распределба, која е илустрирана во Графиконот 5.  

 
Графикон 5 Просторна дистрибуција на туризмот 

 
Извор: Државен завод за статистика (Регионален алманах 2013) 

Посетители 
(илјади) 
 
Потрошувачка 
(мил. УС $) 
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Од Графиконот 5 може да се види дека туризмот има низа просторни жешки точки. Не 
изненадува фактот дека тие се во Скопје и Охридското езеро на запад на кои отпаѓа 
најголемиот дел од угостителството од де факто поделбата меѓу запад и исток. 
Графиконот 5 исто така, на прв поглед ја покажува потенцијалната важност на 
домашниот туризам во насочување на приходот и економската активност низ земјата, 
особено способноста на туризмот да ги искористи природните и културните ресурси 
кои се надвор од главните градски центри и добро етаблираните туристички локации.  
Ревизијата на Националната стратегија за развој на туризмот (НСРТ) од 2011 г. 
предложи неколку пилот студии за уште подеднаква просторна дистрибуција на 
туризмот во однос на економските бенефиции, преку креирање на нови просторни 
можности (Графикон 6). 

 

Графикон 6 

 
Извор: Planeth-Ревизии на НСРТ за 2009-2013 

Она што може да се потврди од различните податоци, анализа и прикази е дека, за 
разлика од другите стопански сектори, тешко е да се групираат подсекторите на 
туризмот во кохезивни системи. Ова е заради мултидисциплинарната природа на 
туризмот и нејзиниот во одредена мерка долг и сложен синџир на снабдување. Како 
резултат се наидува на некои потешкотии во развивањето на сценарија и прогнози. 
 

2.3 Климатски фактори 
Прегледот на туризмот, патувањата и слични рекреативни активности се важен дел од 
глобалната економија и затоа влијанието на климатските промени врз туризмот е 
важна социо-економска тема за дискусија. Климата е клучен ресурс за туризмот и 
важен фактор во изборот на дестинации од страна на туристите. Меѓутоа, разбирањето 
на потенцијалните влијанија на глобалните промени за секторот туризам беше доста 
ограничено (IPCC, 2001; UNWTO, 2003; Scott et al. 2005), но ова се смени со 
објавувањето на публикацијата на ИПЦЦ АР4, што покрива одредени аспекти на 
туризмот, а АР5 ветува и повеќе.  
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Анализа на пристапите за прилагодувањето на туризмот на климатските промени 
претставува критичен недостаток во знаењето во рамките на литературата за 
климатските промени и туризмот, а секторот туризам заостанува со околу 5-7 години 
зад економскиот сектор кој е активно ангажиран во истражувањето за 
прилагодувањето, вклучително и на земјоделството и водните ресурси (Scott, 2006).  
Сепак меѓу 1996-2000 и 2001-2005 година бројот на научни публикации во кои се 
испитуваат интеракциите меѓу туризмот и климатските промени станал двојно поголем 
(UNWTO, 2007a), покажувајќи значителен напредок во последниве години. 
Иако не сите форми зависат од времето, многу форми на туризам и рекреација надвор 
во голема мера зависат од соодветните временски услови. Оттука, секторот е особено 
чувствителен на влијанието на климатските промени (UNWTO, 2007b). Рекреацијата и 
туризам надвор веројатно ќе биде под директен и индиректен удар од климатските 
промени (на пример во смисла на активностите кои стануваат сè понеатрактивни или 
повеќе не можат да се организираат како што се нуркање или скијање), бидејќи и 
климата и природната околина кои се потребни за истите континуирано се погодени 
(Bigano et al., 2005).  
Промените од оваа природа можат да доведат до низа предизвици и можности за 
туризмот во Република Македонија, кои се движат од проширување на летната сезона 
(март-април-мај, септември-октомври-почеток на ноември) со оглед дека 
температурите стануваат многу погодни за обиколки надвор (старини и активности) па 
сè до намалување на зимската сезона, со оглед дека снегот и длабочината на снегот 
стануваат несигурни на пониските височини во многу од туристичките капацитети. 

2.4 Извори на податоци и празнини 
Покрај интервјуирањето на клучните институционални фактори и чинители во 
индустријата/секторот, главните извори за оваа проценка се: 

• Регионална проценка на климатската ранливост, Синтеза (Хрватска, 

Република Македонија, Црна Гора, Србија). Форум на Југоисточна Европа за 
прилагодувањето на климатските промени (2012) 

• Република Македонија – Стратешки заклучок за промените во животната 

средина и климатските промени. Универзитетот од Готенберг (2009) 

• Техничка помош во ревидирањето на спроведувањето на Националната 

стратегија за развој на туризмот на Република Македонија 2009-2013. 

Проект за реформа во деловното опкружување и институционално зајакнување 
(BERIS), Министерство за економија, (2011) 

• Регионите на Република Македонија (2013). Државен завод за статистика 

• Национална стратегија за развој на туризмот (НСРТ) за 2009-2013. 
Министерство за економија (2009) 

• Извештај за 2013 за конкурентноста во патувањето и туризмот. Светски 
економски форум (2013) 

• Слика за Програмата на земјата за октомври 2013. Партнерство на Групата 
на Светската банка и ПЈР Македонија (2013) 

• Патувањата на домашното население за 2011. Статистички преглед: 
Транспорт, туризам и други услуги, Државен завод за статистика (2012) 

• Извештај за економското влијание [на туризмот] во Република Македонија. 
Светскиот совет за патување и туризам (2013) 

• Преглед на Националната стратегија за рурален туризам за 2012-2017. 

Министерство за економија, Сектор за туризам 

И други македонски, регионални и глобални студии и извештаи беа консултирани 
паралелно со научните записи, а сите тие се наведени во библиографијата. 
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Квантитативните податоци за туризмот се собираат ефективно од страна на Државниот 
завод за статистика. Меѓутоа тие не беа предмет на анализата. Недостатокот на 
резултати од квалитативно истражување за збогатување на квантитативните податоци 
предизвикува одредени проблеми во планирањето на детално сценарио и креирањето 
на политика за еден мултидисциплинарен сектор каков што е туризмот. Република 
Македонија не е единствената земја која нема ваква анализа на податоци; ова е чест 
проблем во секторот туризам. Податоците од Светската туристичка организација на 
ООН и Светскиот совет за патување и туризам се дизајнирани така за да го прикажат 
туризмот во најдоброто светло и имаат обичај да се фокусираат на многу позитивни 
пораки, користејќи економетрични модели во една поширока рамка на туризмот 
базиран на сателитско броење. 

2.5 Сценарија 

2.5.1 Социо-економски сценарија 

Порастот на туризмот во Република Македонија и неговата чувствителност на 
климатски промени е под влијание на три главни фактори:  

• Економската стабилност зацврстена со добри прекугранични односи кои го 
зацврстуваат клучниот придонес на домашниот туризам во мешавината на 
пазарот  

• Задоволство од туристичкиот производ и временските услови што го следат и 
понатаму се стабилни со интернационализацијата на пазарот, со што се 
наметнува потенцијален притисок врз парот производ-пазар (т.е. одржливоста 
на она што се нуди, а кое е поврзано со постоечките и потенцијалните 
туристички пазари) 

• Техничка способност на институциите и капацитет за владеење за да се 
менаџира со промените во туристичките производи и развојот на настаните 
што произлегол од климатските промени. Достапни ресурси, особено што се 
однесува на туризмот заснован на природата на сите височини и временските 
услови можат да станат главните ограничувања.  

Врз основа на овие и други општи фактори (на пр. раст на населението), две основни 
сценарија беа развиени за да се дефинира сижето на секторот туризам во Република 
Македонија во услови на никакви промени. Обете ги користат демографските 
податоци и предвидувања за населението на Светската банка (Графикон 7). 
 

Графикон 7 Историјата и предвидувањата за населението до 2050 

 
Извор: Светска банка (http://datatopics.worldbank.org/hnp/popestimates) 

Популација 00-14 Популација над 65год. Популација 15-64год 

Република Македонија (бројките изразени во илјади) 
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Социо-економско сценарио 1 Исход 

• Стабилен и одржлив раст на населението 
(< 0,5% просечна годишна стапка на раст 
до 2050 г.)* 

• Одржливиот развој вклучува 
конзервирање на природните и 
културните ресурси 

• Зголемена свест за рекреативната 
вредност на природните богатства и 
учество на граѓанското општество во 
нивната заштита 

• Пораст на БДП и оттука пораст на 
животниот стандард напоредно со 
европскиот раст и успех (особено во 
еврозоната) 

Во рамките на ова сценарио, ќе порасне 
важноста на туризмот како економски сектор 
И традиционалниот туризам и туризмот 
заснован на природата ќе пораснат со поголем 
акцент на мешавината на природата и 
културата како што ќе расте потребата од 
диференцијација на производот  
Овој вид на туризам ќе креира алетрнативни 
извори на заработувачка, особено за 
руралните области, што од своја страна ќе 
помогне во стабилизацијата на внатрешната 
миграција и локалниот одржлив економски 
развој.  
Порастот и успехот на туризмот во целина ќе 
продолжи да се потпира на здравата европска 
економија. 

Социо-економско сценарио 2 Исход 

• Значителен пораст на БДП со 
интегрирањето на Република Македонија 
во поголемите европски проекти. 

• Висок раст на населението  

• Зголемена урбанизација во главните 
урбани центри како што ќе добиваат на 
важност  

• Подобрен животен стандард 

• Деградација на постоечките природни 
богатства  

• Отсуство на свест за рекреативните и 
другите вредности на природните добра 

Ова сценарио стекнува глобализација во 
рамките на силната Европска унија што води 
кон висок економски раст и подобрена 
конкуренција во извозот, вклучително и 
туризмот ќе има пораст во индустријата, 
земјоделството и туризмот. Ова од една 
страна значи умерен раст во секторот туризам, 
што во основа се потпира на масовниот 
туризам и на тој начин наметнува огромен 
товар врз ресурсите на животната средина, а 
од друга страна, туризам заснован на 
природата кој дава лоши резултати заради 
отсуството на приоритет кај природните добра 
и последователно деградација на природните 
богатства. 
Секторот ќе се карактеризира со неодржлив 
раст обележан од висок притисок врз 
животната средина и природните ресурси. 

* Оддел за економски и социјални прашања на Обединетите нации (http://esa.un.org/wpp/Excel-

Data/population.htm) 
Може да се види дека туризмот ќе продолжи да расте и да обезбедува економски 
бенефиции во обете сценарија, но порастот ќе биде различен. Сценариото 1 
обезбедува одржлив раст кој става акцент на руралниот туриза,м на кој се гледа како 
на пожелен од страна на владата во планирањето на отпорноста, а сценариото 2 
обезбедува брз раст (масовен туризам) при што притисокот ќе падне врз природните и 
културните средини, што на крај ќе води кон пад со намалувањето на квалитетот, како 
што се случи во многу делови од медитеранското крајбрежје. 
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2.5.2 Климатски сценарија 

Туризмот соочен со ризик 

 Актуелниов извештај се заснова на проектот FP7 ClimateCost финансиран од ЕУ (cf. 
http://www.climatecost.cc) кој зеде во предвид три сценарија на емисии за Европа: 

• Средно-кон високо не-митигационо референтно сценарио  (А1Б, ИПЦЦ 
сценариото без промени-бизнис како и обично) 

• Митигационо сценарио (Е1) кое ја стабилизира глобалната промена на 
температура на околу 2°C над прединдустриските нивоа 

• Сценарио на високи емисии (RCP8.5), кое предвидува рапидно глобално 
затоплување од 3,5°C во периодот 2071-2100 споредено со референтното 1961-
1990година. 

Дискусиите во рамките на Проектот (ClimateCost) во однос на Европа открија дека, во 
однос на А1Б разликите во варијациите на врнежите во регионите на Европа, постои 
веројатност да бидат „поизразени од оние за температурата“ (стр. 3) и дека „има 

посуви услови предвидени за целата година за Југоисточна Европа, додека врнежите 

во летниот период можат да паднат за 50% до крајот на векот.“ Импликациите по 
туризмот (особено за езерскиот и руралниот туризам) се значителни. Ако активностите 
на правење снег се зголемат со растот на зимските температури, тогаш акцент може да 
се стави на резервите на вода. Меѓутоа Е1 моделот дава одредено олеснување во 
однос на тој исход, но дури и тогаш Проектот (ClimateCost) тврди дека „дури и кај ова 

сценарио на ублажување, предвидувањата не отстапуваат битно од А1Б 

сценариото после 2040 г.. Затоа летните температури во Европа се предвидува да 

пораснат за повеќе од 2°C и можно е да достигнат 3°C до 2071- 2100 г. споредено со 

основата од 1961-1990 г. дури и во рамките на ова сценарио на ублажување, 

нагласувајќи ја потребата од прилагодување и ублажување.“ (стр. 3) 

Графиконот 8 ги прикажува предвидените примени во глобалните и европските 
региони во однос на средната температура (°C), споредено со основата од 1961-1990 за 
сценаријата на емисии А1Б и Е1 (зима и лето), прикажувајќи збир на минималните, 
максималните (црните точки) и средните (квадратчиња/ромбови) резултати. 

Може да се види дека за Јужна Европа, сценариото Е1 покажува раст на температа од 
размери што ќе влијаат и на летниот и на зимскиот туризам. Истражувањето на 
Проектот (cf. http://www.climatecost.cc) исто така сугерира дека затоплувањето во 
летниот период во Јужна Европа „се предвидува дека ќе биде значително повисоко во 
Европа согласно ова сценарио за ублажување отколку глобалниот просек, повеќе од 
2°C а можно и повеќе од 3°C промена предвидена до 2071-2100, во споредба со 

основниот период.“ (стр. 13). 

Проектот (ClimateCost) постојано упатува на ’сушењето’ на Југоисточна Европа заради 
намалени врнежи во летниот и зимскиот период иако и понатаму не е сосема сигурен 
(стр22). 
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Графикон 8 Предвидени промени во глобалните и европските региони за средната 
температура со примена на А1Б и Е1 

 

Извор: http://www.climatecost.cc 

 

Температурата и врнежите се климатски фактори кои најмногу влијаат на туристичките 
активности (иако со оглед дека на туризмот може да се гледа како на човечко 
однесување, ова и понатаму останува субјективно). Меѓутоа, во планирањето и 
политиката за туризмот малку внимание се обрнува на тоа да се гледа на климата (или 
времето) како на туристички ресурс или како на составен дел од производот.  

Управата за хидрометеоролошки работи не е доволно искористена да асистира на 
туризмот. Поставенените метеоролошки станици на туристички локации како 

А1Б ЗИМА Е1 ЗИМА 

Е1 ЛЕТО А1Б ЛЕТО 

Глобално С. Европа Ј.Европа И.Европа   З.Европа 

Глобално С. Европа Ј.Европа И.Европа   З.Европа 

Глобално С. Европа Ј.Европа И.Европа   З.Европа 

Глобално С. Европа Ј.Европа И.Европа   З.Европа 
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Лазарополе, Крушево, Маврово и Националниот Парк Галичица се базираат на 
податоци за сопствени потреби и температурни обсервации.  Снежната покривка не се 
мониторира ниту анализира.  Управата известува дека југоисточните делови од 
државата се подложни на екстремни временски настани – топлотни бранови. 
Забележано е дека 2012год. била најекстремна досеа со најмногу топли денови и ноќи, 
но исто така и најголемо намалување на деновите со снег.  Управата предвидува 
зголемување на температурите и намалување на количествата врнежи во иднина. 
Недостасува и детална анализа на специфични места во однос на планирањето на 
управувањето со ризиците од надлежните во секторот туризам.  

Елементите кои недостасуваат треба да се адресираат преку заеднички активности 
помеѓу јавниот и приватниот сектор со цел подобрување на буџетот на Управата како 
би се овозможило отстранување на ризиците и акционо планирање, поради фактот 
што временските промени може да ја изменат конкуренцијата на туристичките 
дестинации, посебно во државата, која ги препознава руралниот и зимскиот туризам 
како најприоритетни.     

Мора да се обрне внимание дека промените можат да ги сменат конкурентните 
односи меѓу туристичките дестинации – особено во случајот на Република Македонија, 
која го става руралниот туризам и туризмот што се базира на снег како главен столб на 
секторот. 

Еден од начините за пресметување на зоните на комфор за туристите е развиен и 
прикажан долу како Графикон 9. Спроведувањето на моделот бара веродостојни 
метеоролошки податоци кои се нешто повеќе од средни месечни читања. Меѓутоа, 
моделот е корисен во нагласувањето на улогата на времето во задоволството на 
туристите и улогата на климата во конкурентноста на дестинацијата. 

Графикон 9 Туристички климатски индекс (TCI) 

 
 

Извор: Miezkowski (1985) 
 
Иако моделот на Мизковски може да обезбеди компаративни индикации (особено во 
однос на благосостојбата на оние што одат во туристички обиколки), и понатаму 
останува лабораториски заснован модел и истиот не е тестиран во однос на она што 
туристите претпочитаат како прифатливо во врска со климата, што може да варира од 
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еден до друг поединец (кои можат да имаат доста високо ниво на толеранција и 
капацитет за прилагодување) и од една до друга култура, а кои може да реагираат 
различно во однос на променливите температури. Во врска со температурната 
толерантност, управување со очекувањата на туриститестанува фокус на вниманието за 
туристите да бидат психолошки припремени за нивните испланирани активности 
однапред. 

Сценарио 1 Исход по туристички кластер 

SRES-A1B сценарио „Состојбата 
како и обично“ познато од ИПЦЦ 
АР3 и АР4  

Езерски туризам: езерата се крајно чувствителни системи 
кои им обезбедуваат услуги на туристите од екосистемите. 
Промените во слатководните езера ја менуваат природата 
на нивната способност да обезбедат задоволителни 
услуги. Водата може да се замати, езерото може да биде 
нападнато од цутење на алги или коров на површината на 
водата, летните месеци може да се премногу жешки за 
уживање, а намалените врнежи можат долгорочно да го 
загрозат постоењето на езерата. Болестите што ги 
пренесуваат инсекти можат да се зголемат со што се 
креира здравствен ризик за туристите. 
Вински туризам: производството на вино како агро-
економска цел сама по себе и туризмот и во обата случаи 
се потпираат на добриот квалитет на вината, според 
очекувањата на конзументите и кој се соочува со ризик 
наметнат од климатските промени. Користењето на 
винарството/лозарството како туристичка атракција е 
одржливо само ако временските услови се погодни за 
посети во кои може да се ужива и ако самото вино е од 
доволен меѓународен квалитет за да го оправда времето и 
напорот што ќе се вложат во таквите екскурзии.   
Културен туризам: опипливото наследство како што се 
објекти, споменици и археолошки локации на 
туристичките патеки се соочени со ризик од физички 
оштетувања преку поплави и екстремни временски 
варијации со што стануваат помалку атрактивни за 
екскурзии. Многу жешкото време исто така ќе претставува 
негативен фактор за луѓето да не ги посетуваат тие 
интересни локации. Импликацијата за културната заштита 
е таа дека ќе се загуби туристичкиот приход што во 
моментов придонесува кон одржувањето и заштитата на 
локациите. Што се однесува до неопипливото наследство 
(традициите, фестивалите, гастрономија, и сл.), за нив е 
веројатно да минат низ одреден вид на промени заради 
климатските промени. Меѓутоа постои релативно висок 
степен на несигурност што се однесува до тоа какви би 
можеле да бидат овие промени и како тие влијаат врз 
туризмот. Најголемиот предизвик ќе биде управувањето 
со статичките остатоци од опипливото наследство во 
динамичните климатски и туристички системи. 
Рурален туризам: владината политика му дава висок 
приоритет на туризмот во руралните области бидејќи 
истиот може да обезбеди економски можности за низа 
области надвор од вообичаените зони на Скопје и 
етаблираните езерски и скијачки туристички капацитети. 
За руралните области има голема веројатност да станат 
посуви, поподложни на шумски пожари и пожари на 
ниската вегетација па дури да биде прежешко за пријатно 
пешачење со појавата на топлотни бранови. Исто така, 
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како што се менува неопипливото наследство на 
производство на храна и правење на традиционални 
јадења, така ќе се менува и привлечноста на руралните 
области (каде тие активности се одвиваат).  Не е можно да 
се предвиди како овие промени, кои се резултат на 
климата, ќе влијаат на туризмот, така што потребата за 
истражување и следење се сè поважни. Владата дава 
одреден приоритет на руралниот туризам и 
гастрономијата (во облик на  The government is placing 
some priority on rural tourism including gastronomy (in the 
form of local foods and recipes) are likely to feature in this 
touristic offer. Climate change may change food production 
outputs and methods that, in turn, impact on how food is 
cooked. Болестите што ги пренесуваат инсекти можат да се 
зголемат со што се креира здравствен ризик за туристите.  
Планински туризам и активности во природата: скијање, 
скијање на штица, авантуристички активности далеку од 
цивилизацијата, сите тие има веројатност да бидат 
погодени од ова сценарио. Туризмот што зависи од снегот 
ќе биде особено погоден бидејќи одморалиштата на 
пониски височини нема да можат да опстанат.   
Екстремните временски услови ќе ги изложат туристите и 
бизнисите на одреден ризик, а бизнисите ќе се соочат со 
ризик бидејќи сезоните, осигурувањето и одредени 
локации повеќе нема да се сигурни и погодни за туризам. 

Сценарио 2 Исход по туристички кластер 

Е1 сценарио за „стабилизација“ 
засновано на развиено „агресивно 
ублажување“.   
(cf. 
http://adsabs.harvard.edu/abs/2009EGU
GA..1110965R  

Езерски туризам: под услов биодиверзитетот што го нудат 
езерата и околината да не се смени значително (иако 
постојат индикации дека истекувања предизвикани од 
интензивно земјоделство во одредени екосистеми 
креираат негативни последици), согласно овој модел за 
стабилизација, главниот ризик за езерскиот туризам нема 
да биде поврзан со времето туку повеќе со претераната 
изградба и неодржливата употреба на екосистемски 
услуги обезбедени од оваа природна средина. Некои 
помали промени во начинот на туристичките операции 
(како што се видот на активностите и атракциите што се 
нудат) има веројатност да се случат. Може да има некои 
потенцијални бенефиции од продолжената сезона; 
предизвикот на политиката е да се постигне просторна 
распределба на бенефициите.  
Вински туризам: ако квалитетот на виното остане 
константен или е дури и подобрен од климатските 
промени тогаш овој сектор не е веројатно да биде 
негативно погоден. 
Културен туризам:  
Рурален туризам: Дури и под овој модел за 
стабилизација, пејзажот (естетиката е клучен дел од 
’глетката за туристите’ во руралните области) веројатно ќе 
биде трансформиран со потоплите лета и посувите зими. 
Меѓутоа промените кај растителниот и животинскиот свет, 
и опасноста од инвазивни видови се сè прашања кои би 
можеле да влијаат врз рамнотежата и сигурноста што се 
потребни за туризмот во неговото користење на услугите 
на екосистемот.  
Планински туризам и активности во природата: Повеќето 
климатски модели за југоисточна Европа предвидуваат 
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потопли зими со помалку врнежи. Ова има сериозни 
импликации по туризмот што зависи од снегот и некои 
ризици и можности за туризам што вклучува авантури / 
пешачење / прошетки. Сценариото Е1 предвидува 
парадоксална ситуација за туризмот каде подолгата и 
потопла сезона ќе ги зголеми можностите за некои видови 
активности, додека намалената сигурност за снег го става 
туризмот кој зависи од снег и е на пониските височини во 
значителен ризик. 

 

3. Оценка на ранливоста  

3.1 Чувствителност на климатските фактори  
Регионалниот (За Балканот) извештај за оценка на климата објавен во 2012 година од 
Форумот за прилагодување кон климатските промени на Југоисточна Европа (SEEFCCA) 
содржи корисен преглед на туризмот и климатските промени во регионот. Тој е 
особено корисен за географски мали земји како Република Македонија бидејќи 
климата и времето се дел од многу поголем климатски систем.  SEEFCCA го опишува 
туризмот како особено ранлив во однос на климатските промени.  Покрај ова, тој 
нагласува дека климатските промени нема подеднакво да влијаат врз сите луѓе и сите 
региони.  Ова е особено точно во земјите каде, како што е случај во Република 
Македонија, сиромаштијата и се постарото население ги менуваат начините на кое ја 
користат земјата во земјоделството, кое и самото по себе е многу чувствително на 
промените во климата.  Поради ова може да се намали способноста на руралната 
економија и на поврзаните активности да ги поддржат субјектите кои се занимаваат со 
рурален туризам; сепак туристите ќе сакаат да посетат здрав и интересен социо-
економски предел.   
Во однос на Република Македонија, SEEFCCA ја согледува улогата која туризмот може 
да ја игра за разновидноста на приходите (види погоре стр. 25) и укажува на потребата 
за соодветни инвестиции во инфраструктурата.  Во случајот со туризмот ова значи: 
врски, објекти и атрактивни појави, како и традиционална инфраструктура како што се 
сигурни извори на вода и енергија и разумно удобни патишта.  
Од дискусијата на SEEFCCA може да се заклучи дека во националните паркови во 
Хрватска и Црна Гора има потреба од развивање еколошки туризам и истото би 
можело да се каже и за трите најголеми национални паркови (односно заштитени 
подрачја) во Република Македонија, имајќи предвид дека “доколку се развиени 

внимателно, одржливите екосистеми нудат начин за информирање на јавноста за 

националните паркови и биолошката разновидност, а истовремено обезбедуваат 

приходи за нивно одржување” (стр. 26). 
Само по себе се подразбира дека еден економски сектор кој толку многу се наслонува 
на пријатното време и на природната средина е и чувствителен и ранлив од 
влијанијата на климатските промени.  
 

4. Оценка на влијанието  
Република Македонија делумно претставува парадокс во однос на оценката на 
влијанието на климата врз туризмот. Од друга страна, постојат и експерти кои се свесни 
за прашањата и проблемите кои се поврзани со обидите да се заштити општеството и 
економијата за од промените кои ќе се случат во иднина.  Генералната политика за 
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животна средина исто така изгледа дека е во добра позиција успешно да го води 
преодот до иднина со ниски емисии на јаглерод.  Сепак, за туризмот иднината не е 
толку позитивна. Официјалните планови и политики обрнуваат малку внимаени на 
промените кои мора да се случат во непосредна, блиска и не толку далечна иднина.  
Приватниот сектор во туризмот и субјектите кои можат да инвестираат изгледа дека не 
само што ги игнорираат овие промени туку и негираат дека ќе има некакви влијанија.  
Парадоксот е следен: иако Република Македонија има истакнати научници и владин 
сектор кои се целосно запознаени со идните климатски настани, туристичкиот сектор 
не е, се продолжува со инвестиции во скијачки центри на ниска или средна висина, 
иако доказите од другите делови на Европа покажуваат, со голема сигурност, како што 
е директно наведено во Четвртиот извештај од оценката (AR4) (се уште ги чекаме 
резултатите од AR5), дека тие се изложени на ризик.  
Сите сектори во туризмот се изложени на ризик, како што може да се види во Табела 3, 
која ги резимира четирите главни влијанија врз климата (потопли зими, потопли лета, 
обилни дождови и поплави, промени во флората и фауната) наспроти петте туристички 
кластери идентификувани во ревидираната верзија на Стратегијата за развој на 
туризмот од 2011 година (вклучувајќи го шестиот додаден-градски туризам).  

 
Табела 3: Матрица за резимирање на влијанијата од климата врз туризмот  

Опасност  

 

Туристички 

кластери  

Потопли зими  Потопли лета  
Обилни врнежи и 

поплави  

Промени во 

флората и фауната  

Езерски 

туризам   

*** 

• Продолжени сезони  

• Промени кај 
видовите што 
живеат во студени 
води  

• Изменети сезони  

• Цутење на алгите  

• Топлински стресови 
за туристи  

• Изменета езерска 
средина  

• Поплави  

• Заматување на 
водата  

• Трошоци за 
прекинување на 
работата  

• Зголемен потенцијал 
за инсекти и 
преносници на 
зарази за 
попречување и 
предизвикување 
заболувања  

• Цутење на алгите  

Вински 

туризам  

** 

• Продолжени сезони  

• Ризик за квалитетот 
на виното (а со тоа 
и за туризмот)  

• Топлински стресови 
за туристите на 
надворешни 
локации  

• Изменет квалитет и 
нивоа на алкохол 
во виното, што е 
поврзано со 
мотивацијата на 
туристите  

• Турите стануваат 
неинтересни  

• Трошоци за 
прекинување на 
работата  

• Ризик за лозјата  

• Лозјата се изложени 
на поголем ризик 
од заболувања на 
растенијата кои ги 
пренесуваат 
преносници на 
болести 

Културен 

туризам  

** 

• Продолжени сезони  • Топлински стресови 
за туристите на 
надворешни 
локации  

• Ризик за 
археолошките и 
отворените 
локалитети  

• Трошоци за 
прекинување на 
работата   

• Кога културата се 
среќава со 
земјоделството и 
традиционалните 
методи, постои 
ризик за 
побарувачката на 
туристички услуги 
кои се автентични  

Градски 

туризам  

* 

• Продолжени сезони  • Зголемени трошоци 
за климатизирање  

• Топлински стресови 
за туристи  

• Трошоци за 
прекинување на 
работата  

•  

Рурален 

туризам  

** 

• Продолжени сезони  

• Ризик за туризмот 
кој се заснова на 

• Намалена е 
естетиката на 
пределите  

• Ризик за 
инфраструктурата 
за пристап и 

• Промени во 
спортскиот лов  

• Ризик за естетските 
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биолошката 
разновидност  

• Ризик за туризмот 
кој се заснова на 
биолошката 
разновидност  

• Зголемен ризик за 
шумски пожари  

транспорт  

• Трошоци за 
прекинување на 
работата  

традиции  

• Ризик за проектите и 
производите 
поврзани со 
еколошкиот 
туризам  

Активности на 

планини и во 

природа  

*** 

• Намалена снежна 
покривка  

• Зголемени трошоци 
за производство 
на снег  

• Продолжена сезона 
за авантуристички 
туризам кој не е 
на снег  

• продолжена меѓу-
сезона за 
пешачење  

• Ризик јули и август 
да станат многу 
топли за 
авантуристички 
туризам  

• Трошоци за 
прекинување на 
работата  

• Ризик за туристите 
од лизгање на 
земјиштето и 
поплави  

• Промени во 
спортскиот лов  

• Ризик за туризмот кој 
се заснова на 
биолошката 
разновидност   

*** висока чувствителност+ изложеност= многу веројатно е ранливо; ** Определена 
чувствителност+ определена изложеност= ранливо; * ниска чувствителност+ ниска изложеност 

= низок ризик за ранливост  

 
Имајќи ја предвид потребата за сеопфатна основна оценка на овој сектор, влијанието 
може корисно да се претстави преку посебна студија на она што најверојатно е 
најранливиот сектор, а тоа е зимскиот туризам. 

ПОСЕБНА СТУДИЈА: зимски туризам  
Зимскиот туризам во Европа: Импликации за Република Македонија  

Зимскиот туризам во Европа е значителен сегмент од пазарот на рекреативни 

активности со годишен промет од околу 50 милијарди евра, што обезбедува 

значителен економски придонес (Abegg et al. 2007). Успехот на скијачкиот туризам 

зависи од количината и сигурноста на снежната покривка, или од она што се 

нарекува „снежна безбедност“, што за случајот на Швајцарија е дефинирано од 

Elsasser и Bürki (2002) како “надморската висина на која помеѓу 16 декември и 15 

април има доволно снег за скијање барем во текот на 100 дена“. Тие продолжуваат 

со објаснувањето дека „со зголемување на средната температура од 2 C° оваа 

висина би се променила од 1200 метри до 1500 метри [до] 2030 г. [Во 2002 г.] околу 

85% од скијачките капацитети на Швајцарските алпи имаат снежна безбедност во 

согласност со ова правило. Agrawala (2007 г.) зебележува дека 1°C зголемување во 

температурата на воздухот ќе направи снежната линија да се помести за 150 

метри погоре.  На Табела 4 прикажан е климатскиот ризик / снежната безбедност 

за седум најпопуларни скијачки капацитети во Република Македонија.  

Традиционално за вакви локации се сметаат сите локации повисоки од 1300 метри, 

се додека не беа воведени измени поради климатските промени, со цел да се 

исполнат критериумите на сигурни временски услови.  Сепак, може да се види дека 

поголемиот број на локации се изложени на ризик.  

 
Табела 4 Скијачки капацитети во Република Македонија и климатски ризици  

Скијачки капацитет  Висина  Ризик од зголемување на средната 

температура за 2 C
0
 * 

Крушево  1240-1400 Висок ризик  

Маврово / Заре Лазаревски  1255-1860 Висок ризик  

Планина Кожуф  1550-2200 Среден ризик  

Отешево  1400-1600 Среден до висок ризик  

Пелистер  1429-2601 Среден до висок ризик  

Пониква  1560 Среден ризик  

Попова Шапка  1708-2510 Низок до среден ризик  

* Врз основа на коментарот на ИПЦЦ во AR4/ AR5  
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Иако охрабрува тоа што најразвиениот и најпопуларниот капацитет Попова 

Шапка е во категоријата со низок ризик, постои причина за различно ниво на 

загриженост за сите други места.  Како што е покажано погоре, зимскиот туризам 

е и изложен и чувствителен на промените во климата, со што оваа индустрија е 

особено ранлива.  

На едно ниво, ранливоста на туризмот во ранливите региони може да се намали со 

промена на производот од зимски туризам во летни активности на отворено, како 

што се пешачење, качување, возење велосипед итн. Промените во забележливиот 

распоред на времето, односно пократката сезона која евентуално може да падне 

под границата од сто дена со снежна покривка, ќе предизвика страв и загриженост 

кај инвеститорите.  

Во студијата за зимскиот туризам во Австрија, Hantel et al (2000) предлага дека 

зголемувањето во температурата од 1°C во туристичките места кои се на 

пониска надморска висина ќе ги намалат деновите со скијање и до десет дена во 

текот на една година.  Во одделна студија, Beniston et al (2003г.) предлага дека 

доколку температурите се зголемат за 2°C, Алпските одморалишта во Швајцарија 

ќе загубат доволно снег за да ја скратат сезоната за најмалку 50 дена.  

Импликациите за Република Македонија може да се извлечат од еден преглед 

објавен од Kruse et al. (2011:15) кој користел емпириски истражувања направени од 

Agrawala (2007г.), Steiger и Mayer (2008г.), и Европската агенција за животна средина 

(2009г.) за да предложи три фактори кои ја ставаат под знак прашање 

одржливоста на зимскиот туризам: 

• Намалување во сигурноста на снегот поради промените во врнежите во 

зима и бројот на денови со мрзнење. Ова влијае врз бројот на денови со 

врнежи од снег, како и на количината и на бројот на денови со снежна 

покривка.   

• Трајно замрзнатите површини, поради покачувањето на средната 

температура и бројот на летни денови, ќе се топат.  Очекуваните 

влијанија ја зголемуваат несигурноста на инфраструктурата во зоните со 

вечен мраз и со тоа се зголемува ризикот од лизгање на земјиштето и од 

одрони.  

• Екстремните настани, како што се топлинските бранови, сушите и 

поплавите, кои може исто така да влијаат врз инфраструктурата.  

 

Тие три подрачја, како и многу прашања со климатските промени, се меѓусебно 

поврзани, но водат до заклучокот дека основните социо-економски стабилизирачки 

фактори на туризмот (време, природна средина, сигурна должина на сезоната) се 

под знак прашање. Треба да се извршат истражувања со моделирање / сценарија за 

снегот со цел да се овозможи, со употреба на податоци од минатото, моделирање 

на снежната покривка, со вклучување на следните аспекти: 

• Длабочина 

• Траење на снежната покривка  

• Стапка на аблација  

• Однос помеѓу врнежите од снег и врнежите од дожд  

• Регионални карти и профили за длабочината на снегот специфични за 

определен туристички капацитет 

Таквите истражувања ќе помогнат да се предвиди веројатноста на длабочината 

на снегот на даден датум и ќе овозможат точно пресметување на поткревањето 

на линијата на снегот, самото по себе придонес за определување на локацијата на 
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снежниот топ, доколку тој е дел од стандардните процедури за работа на 

туристичкиот капацитет и доколку влијанието на вештачкиот снег се смета како 

прифатлив ризик 
2
. 

Имајќи предвид дека ‘перцепцијата за ризикот’ ја предводи потребата и 

употребата на ресурси, перцепцијата на ризикот од промените во климата во 

туристичкиот сектор е друго подрачје во кое се потребни определени 

истражувања. Целта е да можат да се направат точни истражувања за тоа колку 

оваа индустрија прифаќа дека се потребни мерки за прилагодување кон 

климатските промени.  Во моментов определени членови на туристичкиот сектор 

се уште се цинични и неуверени за климатските промени.  Вториот момент 

негативно влијае врз капацитетите за прилагодување, во смисла дека тие кои не се 

убедени за ризиците од промените во климата, веројатно нема да сакаат да 

обрнат многу внимание на ова во своите одлуки за инвестирање, деловно 

планирање, или пак да планираат активности за заштита од иднината.  

Во туристичките места може да се постават автоматски метеоролошки 

станици кои испраќаат податоци во реално време, и на тој начин собраните 

податоци можат да претставуваат основа за климатско моделирање во 

секторот туризам.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Правењето на вештачки снег бара вода и енергија и создава бучава.  Снегот кој е произведен на ваков 

начин е покомпактен од природниот снег и поради тоа тој останува на земјата подолго, што може да 
влијае врз флората и фауната. 
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5. Мерки за прилагодување кон климатските промени 

5.1 Капацитет за прилагодување  
Во однос на капацитетот за прилагодување, Република Македонија претставува 
парадокс.  Иако некои сектори од власта се целосно свесни и вклучени во активностите 
поврзани со климатските промени, туризмот не е доволно застапен во таквите 
активности.  Република Македонија има компетентни експерти, но за жал тие или не 
успеваат да ја видат важната врска помеѓу туризмот, природната средина и 
климатските промени, или пак не биле мотивирани да се вклучат и да допринесат со 
сопствени емпириски истражувања.  
Така што, иако научниот капацитет постои, проблемот останува во однос на свесноста, 
комуникацијата и делувањето.  Капацитетот за прилагодување ќе се подобри со 
подигање на нивото на свеста во секторот за тоа дека има потреба да се преземат 
активности во врска со климата.  

5.2 Општи мерки кои се препорачуваат 
Пристапот кој го претпочита УНДП е пристапот за активности „без жалење“ 3 кој се 
дефинира како: 

“…Опции (или мерки) за прилагодување кои би биле оправдани во сите 

изводливи сценарија за иднината, вклучително и во отсуство на 

климатските промени предизвикани од човекот… Видете исто и 

‘прилагодување со малку жалење’: Опциите за прилагодување кон 

климатските промени со малку жалење се тие во кои со умерени 

инвестиции се зголемува капацитетот за справување со идните 

климатски ризици.  Обично, тие подразбираат предвидување на 

идната потреба на составните делови во новите градби или при 

реновирање.  На пример, доколку се постават одводи со голем 

дијаметар во времето на изградба или при реновирање, тоа е опција 

која е релативно евтина во споредба со интервенцијата која би се 

правела понатаму, кога би морало да се менува одводот кога ќе се 

јават повеќе врнежи …” 

Прилагодувањето ’без жалење’ понекогаш значи и ублажување на последиците од 
климатските промени како на пример употребата на биогорива и други активности кои 
водат до јаглеродна неутралност /неутрализирање на јаглеродниот отпечаток.  Сепак, 
во врска со севкупното намалување на јаглеродот, за успешно прилагодување 
потребна е политика за ублажување на последиците од климатските промени која би 
се спроведувала преку четири главни чекори кои можат да ги спроведат сите 
туристички претпријатија или институции, како практичен одговор на климатските 
промени:  

• Да ги сведат емисиите на минимум со тоа што ќе избегнуваат определени 
активности кои можат да се избегнат без многу да се промени туристичкиот 
производ или квалитетот на услугата. 

• Да ги намалат емисиите со тоа што ќе се насочат кон енергетски ефикасни 
практики при конкретни активности (обично при сместување и перење). 

• Да ги заменат практиките кои предизвикуваат високи нивоа на емисии со 
практики кои имаат понизок јаглероден отпечаток.  

                                                        
3http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ENVIRONMENT/EXTTOOLKIT3/0,,contentMDK:22284629~pagePK:6416

8445~piPK:64168309~theSitePK:3646251,00.html  
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• Да ги неутрализираат преостанатите емисии со цел да се постигне целосна 
јаглеродна неутралност (како и да ги поканат гостите да го направат истото, 
следејќи ги примерите од авионските превозници).  

Чекорите кои се наведени погоре не се последователни, туку се дел од менаџерскиот 
циклус кој се заснова на здравиот разум, на успехот врз основа на внимателно следење 
и вклучување и на вработените и на гостите.  

Туризмот во Република Македонија, исто како и земјоделството, енергетиката и 
шумарството, се заснова на примарни ресурси.  Но поради тоа што туристичките 
капацитети се распрснати и има комплексен синџир на снабдување и на вредности, 
тешко е да се оцени и да се опише како „систем“ - кој пак е прифатливиот начин за 
правење на оценка на ранливоста.  Имајќи го ова предвид, постојат мерки за 
постигнување кохезија во туризмот како што е објаснето погоре со петте категории кои 
се користат при националното планирање. 
Сепак дури и со овој проблем на врамување и категоризација, туризмот (во најдобар 
случај) може да се гледа како интегрирачки вектор за останатите системи, имајќи 
предвид дека користи и општествени и еколошки системи, и политиките за туризмот 
опфаќаат елементи од инфраструктурата па се до заштитата на животната средина.  
 

Слика 10 Елементи на Планот за прилагодување на климатските промени  

 
 

Извор: Изведено од Tompkins et al (2005) 
 
Компонентите на една сеопфатна стратегија за прилагодување се предложени на 
Слика 10; некои од нив можат да бидат корисни и за секторот туризам: 

• Финансии/инвестиции: особено е потребно многу подобро разбирање на 
ризикот од промените во климата за туризмот генерално во Југоисточна Европа 
и во Република Македонија.  Ова не треба да претставува ризик ниту за 
домашните ниту за странските директни инвестиции во овој сектор, туку треба 
да помогне да се избегнат скапите грешки како на пример изградба на нови 
скијачки капацитети на ниски локации за кои веднаш постои закана дека нема 
да имаат снежна сигурност.  
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• Наука и врски: Република Македонија има многу истакнати научници, но како и 
во други земји, 1) нема комуникација помеѓу научниците и органите кои 
усвојуваат политики, како и практичарите и 2) нема ентузијазам да се согледа 
туризмот како стратешки значаен сектор.  

• Чувствителност и свесност на јавноста/бизнис заедницата/властите: иако 
многу институции на централната власт и во градот Скопје учествуваат во 
активностите поврзани со климатските промени, елементи од овој сектор 
изгледаат невклучени и несвесни за прашањата кои произлегуваат од 
климатските промени.  Сите елементи од секторот туризам мора итно да се 
запознаат со промените во климата.  

• Планови за управување со ризик: колку што можеше да се утврди, во 
моментов не постои планирање на ризиците за секторот туризам, дури и во 
оние подсектори кои се најмногу изложени на ризици и тоа во блиска иднина.  

• Планирање во рамките на други плански процеси: исто како и во многу други 
земји, планирањето на туризмот во Република Македонија изгледа дека не е 
дел од главниот процес на планирање.  Ова веројатно е последица на нискиот 
придонес (помалку од 2%) на туризмот во вкупниот БДП.  Сепак, планирањето 
во туризмот треба барем да ги земе предвид пошироките мерки на Владата за 
заштита на животната средина, како и плановите за ревитализација на 
културното наследство.  Имајќи ја предвид ранливоста на овој сектор, потребно 
е тој да се интегрира во главните планови и да се управува со ризиците.  

На Слика 11 се гледаат општите пречки за промени во бизнис секторот и кај 
граѓанското општество.  Во случајот со туризмот во Република Македонија, 
размислувањето за тие пречки покажува дека Владата треба да ја овозможи 
соработката помеѓу научната заедница, која пак мора да добие поддршка за 
истражувањето на туризмот и климатските промени со цел да се добијат лесно 
достапни информации за климатските ризици.  Информациите за климатските 
ризици кои се однесуваат конкретно на туризмот треба да ги стават сегашната и 
идната клима во перспектива на променливите национални приоритети за развој 
(како што Република Македонија ќе ја препознава потребата од здрав сектор за 
меѓународен туризам).  
Слика 11 Пречки за промени во институциите, бизнис секторот и граѓанското општество  

 
Извор: (од повеќе места) 
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5.3 Конкретни мерки кои се препорачуваат  

 
• Да се поттикнуваат научните истражувања во туризмот  генерално, како и на 

поврзаноста помеѓу туризмот и климатските промени со цел да се добијат обемни, 
емпириски докази кои ќе се користат како основа за изработката на програма за 
подигање на свеста, која ќе ги информира раководните структури и вработените во 
туристичкиот сектор за климатските промени.  

• План за туризмот во 21 век, а не за масовниот туризам од 20 век: Туризмот, кој се 
заснова на заштита на природата и културата, треба да има приоритет пред старите 
модели за масовен туризам. Планерите и институциите кои ги подготвуваат 
политиките можат да овозможат мотивација за тоа и регулирање, а истовремено 
внимавајќи да не ги оштетат можностите за бизнис и профитабилност.  Во таков 
случај, туризмот ќе предводи во справувањето со предизвиците на климатските 
промени.  

• Да се овозможи развој на туризмот во иднина на оддржлива основа: да се 
постават сончеви панели во самите објекти, механизми за размена на топлина и 
соодветно изолирање на објектите за да се намалат трошоците за енергија.  Имајќи 
предвид дека Извештајот од оценката (AR5) на ИПЦЦ предвидува раст на 
температурите во Југоисточна Европа, таквите мерки се итно потребни.  

• Прилагодување преку диверзификација: Како што промените во природата и 
климата предизвикуваат промени во туристичките производи и услуги, ќе се јават 
проблеми во оние активности кои се чувствителни на климата, како што се 
скијањето, качувањето и посетите на изграденото наследство, како и на 
археолошките локалитети.   Мерките за прилагодување треба да содржат 
диверзификација на активности кои повеќе одговараат на новите временски 
прилики.  

• Да се изврши детална анализа на чувствителноста и на изложеноста на 

туристичките добра: Културните, еколошките и другите национални богатства од 
кои зависи туризмот имаат потреба од проценка на ризиците од промените во 
климата и од природните закани, во случаи кога таквите добра биле оценети како 
дел од националните политики или извештаите за климатските промени (како што 
се извештаите за лозарството, културното наследство, земјоделството итн.), истите 
треба да се ревидираат и да се постават и во контекст на туризмот. 

• Да се овозможи оддржлив развој во и преку секторот туризам: развојот и 
инфраструктурата која се планира во туризмот треба да ги исполнува и надминува 
највисоките стандарди за оддржливост и на тој начин ќе се намали ранливоста на 
зголемените трошоци за енергија и ќе се намалат емисиите.  Овој процес треба да 
продолжи преку вредносниот синџир и синџирот за снабдување и услуги (односно 
снабдувачите ќе имаат минимален јаглеродниот отпечаток и ќе управуваат со 
цврстиот отпад според највисоките стандарди). 

• Мотивирање и поддршка за мерките за прилагодување на приватниот сектор: Да 
се стимулира (на пр. преку даночни олеснувања на активности за реновирање на 
објекти, купување на возила со ниски емисии и сл.), да се организираат 
конференции за информирање и практични работилници за подсекторите во 
туризмот чија цел би била спојување и размена на искуствата помеѓу големите и 
малите претпријатија (на пример, големите меѓународни хотелски брендови да ги 
споделат искуствата со малите рурални објекти). 
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6. Препораки за понатамошна работа / истражувања  
 
Со оглед на фактот што главниот наод во овој Извештај е дека приватниот сектор е 
незапознаен со проблематиката на климатските промени, најголема потреба се јавува 
за детално истражување на сите капацитети од сите подсектори во туризмот  и 
промена на размислувањето во поглед на климатските промени. Согласно наодите на 
истражувањето, адекватна програма за јакнење на капацитетите треба да се изрши за 
сите заинтересирани страни со пропратна програма за подигнување на свеста.   
Иако основните временски и просторни податоци за пристигнувањето на туристите, 
нивната распределба и трошоци ефикасно се прибираат, сепак потребно е да се 
собираат податоци кои се однесуваат повеќе на климатските промени, а најмногу 
податоци за конкретните локалитети:  
 

• Метеоролошки податоци (врнежи - количина и режим, мрзнење/топење, 
максимални/минимални температури, брзина на ветрот и правец, висина)  
Ова би им помогнало на туристичките оператори во проценките на ризикот и 
планови за прилагодување. Кога станува збор за археолошки ископини и друго 
културно наследство, овој пристап ќе допринесе во идентификацијата и  
превземањето на акции за заштита на културното наследство во иднина. 

Истражувања   
• Изработка на студии за конкретните туристички капацитети  кои ќе дадат 

конкретни примери како да се управува со ризиците 
• Оценка на квалитетот на туристичките производи и оценка на ризикот и 

ранливоста на конкретен туристички локалитет   
• Оценка на влијанието врз локалните култури, население и работни места за да 

се набљудуваат разните влијанија 
• Услови/статус на традиционалните знаења кои допринесуваат за одредени 

форми на културен туризам 
• Практики за управување со намалување на употребата на енергија посебно во 

транспортот и сместувачките капацитети и на тој начин намалување на 
енергетскиот ризик  

Застапување   
• Определување приоритети во однос на начините на комуникација, целна 

публика со цел дисеминација на свеста за климатские промени 
• Објавување на главните наоди во форми кои им се достапни на пошироката 

јавност преку медиуми, кратки филмови и сл. 
• Владини партнерства со приватниот сектор за борба против промените во 

климата, како на прмер инвестирање во станици за конкретни региони-центри 
• Партнерства за меѓународни истражувања и менторство   
• Информирање на граѓанското општество и пошироката јавност за ризиците за 

рекреативните активности за да потикуваат развој  на зелена економија во 
државата  

Обуки   
• Работилници за стручните лица за конкретни туристички локалитети  за 

подигање на свеста 
• Обуки за конкретни појави и промени, на пример како да се справат со 

екстремни временски настани 
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• Обука за чувствителноста и подигање на свеста во секторот да се креира 
подобар капацитет за прилагодување 

Подготвеност за ризиците   
• Планирање за прилагодување  
• Следење и известување на конкретните промени на конкретни туристички 

локалитети  
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7. Финансирање истражувачка работа и идни проекти 
 
Финансирањето на научни истражувачки проекти кои би се работеле во соработка со 
партнери од ЕУ е можно преку Европската Истражувачка Мрежа Визија 2020 (види: 
http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm). Но, финансирањето пеку овој 
механизам е многу компетитивно и исискува многу труд. Резултатите треба да се 
апликативни и за целиот Европски континент, а не само за Републиката. 
 
Втор можен извор на финансии е Глобалниот еколошки фонд (ГЕФ), односно 
програмата за мали грантови, која не подржува јакнење на капацитети, на локалните 
власти или вмрежување.  Повеќе информации за оваа програма: https://sgp.undp.org  
Трет можен извор е Форд Фондацијата, со седиште во САД која е задолжена за 
истражувања во однос на климатските промени и преку која може да се зајакнат 
руралните средини.  
Повеќе информации на: http://www.fordfoundation.org/issues/sustainable-
development/climate-change-responses-that-strengthen-rural-communities  
 
Како последно, Фондацијата Рокфелер,исто така од САД, превзема проекти за ре-
евалуација и вреднување на еко-системите. Достапно на: 
http://www.rockefellerfoundation.org/our-focus/revalue-ecosystems 
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