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1. ВОВЕД
Оваа брошура се изработи во рамките на проектот „GEAR –Green Economy for Advanced Region“ („Зелена економија за развој на регионот“),
кој има цел зголемување на активностите и зголемување на влијанието
на организациите на граѓанското општество од Северна Македонија,
Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговивна и од Албанија во заштитата
на животната средина преку вмрежување, јакнење на капацитетите и
промовирање на зелената економија.
Проектот е финансиран од Европската унија во рамките на Програмата
за поддршка на граѓанското општество и медиумите за 2016-2017, а го
реализира Еко-свест во партнерство со организациите, СМАРТ Колектив
од Србија, Центар за развој и поддршка од БиХ, FORS Montenegro, ЕДЕН
Центар од Албанија и со здружението СЛАП од Хрватска.
Брошурата е наменета за сите оние што живеат и размислуваат „зелено“
и одржливо и коишто низ активностите на своите организации, но и
преку личните ставови и постапки го вреднуваат и чуваат природното
наследство на човештвото. Преку кусиот вовед во темата, принципите
и моделите на зелената економија, а особено низ примерите на
добрата практика од Европската унија и од светот, се отвора простор за
согледување и ширење на погледите на самиот концепт и движењето
зелена економија и зелено претприемништво. Ова е само воведно
четиво коешто ќе ве воведе во една важна тема на создавање една
нова, позелена и поодржлива светска економија. Таа ќе го поттикнува
дејствувањето и давањето ваш личен печат на зелениот развој.
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2. ШТО Е ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА?
Зелената економија е резултат од настојувањата економијата да стане
еколошки поодговорна, а со тоа и понапредна, создавајќи рамномерно
и позитивно влијание на општеството и на животната средина.
Поимот Green economy се појавува 1989 година во делата на група
британски економисти од Лондонскиот центар за еколошки одржлива
економија (Пирс, Марканди и Барби), но таа како концепт и начин
на размислување е вкоренета во делата на голем број научници и
истражувачи, тема е на конференции на Обединетите нации, како и
настојувањата на невладините организации севкупниот развој на човештвото да го насочат кон одржлив и одговорен начин на планирање
и дејствување.
Зелената економија го
поттикнува развојот, инклузивна е, ја поттикнува
општествената еднаквост и
се грижи за зачувување на
животната средина.

За време на економската криза во
2008 година, Зелената економија
добива нова афирмација и се обидува
да даде одговор на сe помногубројните
предизвици на глобалната финансиска
криза, и на севкупниот концепт за
одржлив развој.
/

Програмата на Обединетите нации за животна средина (УНЕП) ја
започна Иницијативата за зелена економија со цел да се направи
рамка и да добие политичка поддршка за вложувањата во зелената
економија и за „озеленувањето“ на економскиот сектор кој и нанесува
штета на животната средина.
/

Зелената економија придонесува за општото добро и
општествената еднаквост, додека истовремено во голема
мерка ги намалува ризиците
за животната средина и понатамошното искористување
на природните ресурси.
(Програма на Обединетите нации
за животна средина –УНЕП)
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Конференцијата на ООН за одржлив
развој Рио+20, којашто се одржа во
2012 година, целосно внимание му
посвети на понатамошното градење
на зелената економија, со поголем
акцент на начините на давање поддршка на земјите во развој и како тие
самите да изнајдат сопствен модел
на зелена економија.

Поради комплексноста на овој развоен концепт, секоја земја треба да
има долгорочен план на развој на зелената економија со јасно одредени
приоритентни подрачја.
Сиромашните земји и земјите во развој, поради недостиг на ресурси
(знаење, технологии, финансиски средства, и јавна поддршка) не можат
истовремено да ги придвижат сите подрачја на развој.
Поради тоа, Карл Буркарт предлага шест приоритетни подрачја за
најслабо развиените земји на светот.

Управување
со земјиште

Отстранување
на отпадот

Обновливи
извори на
енергија

Зелена
економија

Користење
и управување
со водите

Зелена
архитектура

Одржлив/Чист
транспорт

Шема: Green Economy Framework
Aвтор: Karl Burkart
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3. ПРИНЦИПИ НА ЗЕЛЕНАТА
ЕКОНОМИЈА
 
Рамномерна распределба на богатството – светското богатство
треба порамномерно да се респредели помеѓу земјите за да се
намали нееднаквоста меѓу богатите и сиромашните. Потребно е да
се обезбеди општествена и економска правда за сите. Природните
ресурси треба да се користат на тој начин што дивиот свет (wildlife)
ќе добие доволно простор за живеење.


 кономска еднаквост и праведност – потребно е значително да
Е
се намали јазот помеѓу богатите и сиромашните земји и при тоа
богатите земји треба да им пренесат дел од своето знаење, финансиските средства и од технологијата на сиромашните. На таков
начин сите ќе бидат во можност да се грижат и да придонесуваат
за одржливоста на здравата животна средина.

 Зачувување на природните ресурси – со природните ресурси и со
еко-системот треба да се управува со тоа што неговата вредност
ќе се зголемува за идните генерации.
 Внимателен пристап на животната средина – науката треба да
служи за зголемување на општествените и економските ефекти. Нејзината улога е предвидување на можните ризици, нивно
укажување и понуда на позитивни решенија и пристапи, со цел
зачувување на животната средина.
 Право на развој – за постигнување на целите за одржлив развој
потребно е да се посвети подеднакво внимание на општествените,
економските и на еколошките цели и пристапи.
 Наплатување на трошоците – јавните политики треба да ги
поттикнуваат општествените и економските цели и вредности.
Пазарните цени на некои производи или услуги треба да ги одразуваат влијанијата на јавните политики на луѓето и на животната
средина. Загадувачите треба да ја платат цената на загадувањето,
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а даночниот систем треба остро да ги казнува, со што ќе се овозможи чистите производи да се попристапни, а валканите и лошите
- поскапи.

 Меѓународна соработка – еколошките стандарди на една земја
не смеат да го загрозуваат развојниот потенцијал на која било
друга земја. Треба да се поттикнуваат принципите и соработката
на „фер-тргување“ Fairtrade1 и треба да се обезбедат услови трговијата да го поттикнува одржливото користење на ресурсите, да ја
штити животната средина и да придонесува во унапредувањето на
стандардите за вработување и создавање на квалитетни работни
места.
 Меѓународна одговорност – треба да постои правна заштита за
оштетените во случај на кршење на правото и интересите на други
земји.
 Информирање и учествување – сите граѓани треба да имаат право
на информации коишто се однесуваат на нивната животна средина.
Исто така, треба да имаат можност да учествуваат во одлучувањето
за прашања кои се однесуваат на животната средина.
 Одржлива потрошувачка и производство – треба да се обезбеди
одржливо производство и потрошувачка со одржливо користење
на ресурсите, што значи намалување на неодржливата производна
практика, поттикнување повторна употреба, обновување и рециклирање на материјали, со цел намалување на користењето на
ограничени природни ресурси.
 Стратешка соработка и интегрирано планирање – ќе доведат до
одржлива и зелена економија и ќе придонесат до намалување на
сиромаштијата – да се развие интегриран пристап на планирање
и управување, кој ќе ги вклучи сите клучни актери на развојот
(граѓанското општество, бизнис секторот, владините институции)
и кој ќе доведе до една сеопфатна социо-економска и еколошка
одржливост.
1 Fair trade (eng.) – означува праведна или фер-трговија, а како поим се однесува
на меѓународно движење кое ги промовира принципите на општествено одговорно
работење во трговијата, особено во однос на производителите од сиромашните средини
и земји. Праведна трговија, всушност, е трговско партнерство засновано на меѓусебно
уважување, дијалог и транспарентност, и настојување да се постигне заемна корист во
трговската размена.
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 Праведна транзиција – со оглед на тоа што преоѓањето на зелена
економија создава трошоци, побогатите земји треба да го поднесат
поголемиот дел од финансискиот товар и да понудат техничка
поддршка на земјите во развој. Притоа важно е на граѓаните на
земјите во развој да им се овозможи пристап до нови знаења,
вештини и работи.
 Редефинирање на богатството: БДП не е адекватен начин за
мерење на општественото богатство и одржливоста на животната
средина. Многу економско-претприемнички активности кои придонесуваат за порастот на БДП, истовремено штетно дејствуваат на
луѓето и животната средина (на пр., искористувањето на фосилните
горива и разни финансиски шпекулации). Кога се одредува нивото
на општественото богатство, важно е да се води грижа за здравата
животна средина, квалитетот на животот и доброто на човештвото.
 Рамноправност на родовите – со развојот на зелената економија и
родовата еднаквост мора да дојде до целосен израз. Жените треба
да имаат важна улога во сите процеси на управување и развој,
треба да им се овозможи да развиваат знаења и вештини, да имаат
пристап до добри работни места и да бидат адекватно наградени
за својата работа.
 Заштита на биодиверзитетот и спречување на загадувањето на
животната средина – заштитата и обновата на биодиверзитетот
и природните живеалишта е клучна за понатамошен развој на човештвото. Потребно е да се изгради систем кој ќе обезбеди трајна
заштита на еко-системите.
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4. ПРИЧИНИ „ЗА“ И „ПРОТИВ“ 		
ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА
Иако зелената економија стана општоприфатен концепт и начин на
работење, за нејзино целосно разбирање треба да се разгледаат и
ставовите на експертите и на активистите од невладините организации,
коишто гледаат и можни противречности. Оттаму, ги претставуваме основните причини и ставови „за“ и „против“ зелената економија, оставајќи
можност секој критички и да размислува и да создава сопствен став.

ПРОТИВ:
1.  Со концептот на зелена економија само се оправдува и ублажува неодговорното управување со ресурсите коишто и понатаму остануваат
под контрола на големите корпорации.
2.

Зелената економија и зелениот раст во својата комплексност на пристапите не се доволно насочени и не нудат решенија за сe поголемите
предизвици на климатските промени.
/

3.

Станува збор за нова економска парадигма која се обидува да го
одржи светскиот поредок на владеење на капитализмот низ празни
ветувања за разделување на економскиот раст од влошувањето на
состојбата на животната средина.

4.

Зелената економија не ги преиспитува и не ги доведува во прашање
противречностите на либералниот капитализам кои како последица ги
имаат сe поголемите социјални и еколошки трошоци на работењето.
/

ЗА:
1. 
Порастот на бројот на потрошувачи кои и даваат предност на
зелената потрошувачка, односно купување производи кои ги задоволуваат високите стандарди на заштита на животната средина,
резултира со профитабилна продажба на зелени производи на
домашниот и на меѓународниот пазар.
/
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2. Усвојувањето на законски одредби во правните регулативи на земјите,
условува приспособување на процесот на производство и поодговорен
начин на управување со природните ресурси.
3.

Зелената економија од тренд, стана начин и модел на размислување
и сe повеќе ги менува ставовите, особено на генерациите млади
претприемачи, и така позитивно влијае на моделите на работење.
/

4.

Зеленото претприемништво вработува сe поголем број луѓе, им го
зголемува квалитетот на живеење, а со тоа придонесува и за намалување на сиромаштијата.

5.

Развојот на обновливи извори на енергија привлекува сe повеќе инвеститори и фондови и отвора можности за развој на нови технологии
коишто ќе овозможат поевтина и почиста енергија.

6.

Моделите на зелената економија стануваат сe поразлични - од етичко
банкарство, зелени вложувања, создавање локални валути; отворени
се за сe и вклучуваат сe поголем број луѓе, давајќи надеж дека, со
време, од маргините каде што се сега, ова ќе стане стандарден начин
на организирање и работење.

/

/

/

/
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5. ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА ВО ЕУ
Со стратегијата ЕВРОПА 2020, Европската комисија и одреди насока
на Унијата и стави акцент на паметниот, инклузивен и одржлив раст.
Севкупната развојна програма во голема мерка е заснована на принципите на одржливиот развој, односно на зелената економија од која
се очекува создавање работни места и намалување на сиромаштијата
низ одржливо и одговорно управување со природните ресурси. Некои
од поставените цели се:
/

 Намалување на емисиите на гасови кои го предизвикуваат ефектот стаклена градина, за најмалку 20% во споредба со нивоата
од 1990 година;
 Зголемување на процентот на обновлива енергија во финалната
потрошувачка на енергија за 20%;
 Зголемување на енергетската ефикасност за 20%;
 Зголемување на стапката на вработување, така што 75% од луѓето
на возраст од 20 до 64 години ќе имаат работа;
 Намалување бројот на луѓето коишто живеат на граница на сиромаштија за најмалку 20 милиони.
Иако кај зелената економија најголемиот акцент е токму на зачувување на животната средина и постигнување на едно повисоко ниво на
енергетска ефикасност и одржливост, последниве години сe поголемо
значење добива и општествената компонента - на прво место создавање
работни места и унапредување на квалитетот на животот.
/

Новиот европски консензус за развојот „Нашиот свет, нашето достоинство, нашата иднина“ е назив на заедничката изјава којашто во јуни
2017 година ја донесоа институциите на ЕУ.
„Позелена економија подразбира нов раст и нови работни места.
Еко-дизајнот, еко-иновациите, спречувањето на отпадот и повторното
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користење на суровините може да им заштеди износ до 600 милијарди
евра на компаниите во ЕУ. Дополнителните мерки за раст на продуктивноста на ресурсите за 30% до 2030, можат да го зголемат БДП за
речиси 1% и во исто време да создадат дополнителни 2 милиона работни места. Покрај тоа, таа придонесува за зачувување на животната
средина и намалување на емисијата на стакленички гасови“.
Европската унија низ своите институции постојано ги унапредува
политиките и програмите за поддршка на зелената економија, поставува рамки, дава препораки и директиви, и обезбедува фондови. Но,
најголемиот товар паѓа на државите членки, кои преку националните
политики, законските решенија и поттикнувањата, придонесуваат за
создавање на една позелена Европа:

 со поттикнувањето промени во начинот на производство и потрошувачка на стока се создава поголема вредност со помало
количество на ресурси;
 со унапредување на системот за управување со отпад се управува со отстранувањето на отпадот, рециклирањето и неговото
повторно користење;
 со воведување на „зелени“ јавни набавки, односно „позелена“
потрошувачка на јавните институции се зајакнува побарувачката
за ресурсно делотворни производи и услуги;
 со воведување на еколошки ознаки се помага донесувањето
одлуки при купување;
 со подобро информирање и едукација се подига нивото на свеста
и знаењето;
 се поттикнуваат и финансираат истражувачки и иновативни проекти, и еколошки иновативни претпријатија;
 се мерат општествените и еколошките ефекти со кои од БДП се
добива појасна слика за вистинската вредност;
 се воведуваат други економски мерки и инструменти со кои се
поттикнува зелената економија.
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Така, на пример, 2015 година е донесен Акциски план за циркуларна
економија (circular economy) во кој државите членки се повикуваат
целосно да ја преземат улогата за спроведување на циркуларна економија на национално ниво. Овој акциски план е клучен за постигнување
на целите на одржлив развој до 2030 година, особено дванаесетте
(12) цели со кои се обезбедуваат одржливи начини на потрошувачка
и производство.
Со циркуларната економија се постигнува подобро управување со природните ресурси, и тоа во сите подрачја, од користење
на ресурсите, преку процесот на производство, потрошувачката, до
управувањето со отпадот. Притоа, најголемо внимание се посветува
на иновациите и мерките за унапредување на ефикасноста.
За сето тоа голема улога имаат невладините организации кои
се во сe поголем број, а доаѓаат од областа на животната средина, од
деловниот сектор, академската заедница, како и иновативни претприемачки поединци, кои самостојно или во партнерство создаваат некои
нови модели на зелено претприемништво.
/

Суровини

изводств
о

Еко-иновации

Про

т
и
упр Превенција тпадо
авување со о

Ефикасност
на ресурсите

Потрошувачка
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6. НОВИ ДВИЖЕЊА И ТРЕНДОВИ
ISIPE – The International Student Initiative for
Pluralism in Economics (Меѓународна студентска
иницијатива за економски плурализам)
Група студенти од 30-ина земји од светот започна
иницијатива и изработи Повик за плуралистички
пристап во учењето на економијата. Имено, студентите тргнаа од фактот дека светот и економијата
забрзано се менуваат, затоа е важно да се менува и перспективата на
согледување на теориските поставки на кои се заснова економскиот
раст и равој на иднината. Студентите своите компетенции не сакаат да
ги градат единствено на тесните погледи на неолибералните капиталисти од средината на минатиот век. Тие бараат посовремени пристапи
и можност за критичко согледување на водечките економски теории
на денешницата. Економија која во најголем дел се заснова на искористување на природните ресурси е неодржлива, затоа се бараат нови
пристапи. Економската теорија треба да се преиспита, и да се заснова
првенствено на принципите и целите на одржливиот развој. Помеѓу
другото, студентите предлагаат пристап до сите достапни економски
теории и практики, на отворени веб-платформи и преку онлајн едукација.
Исто така, сакаат да учат за глобалната економија, за принципите на
економијата кои се интегрирани во биолошки, физички и општествени
системи на човештвото.

Движење Degrowth2
The Only Sustainable Growth is Degrowth

Degrowth е општествено движење за намалување на економскиот
раст и зголемување на самоодржливоста. Преку намалување на
обемот на производството и потрошувачката, се постигнува повисоко
ниво на општа благосостојба и значително ги поправа еколошките
услови и еднаквоста на нашата планета.
2 Намалување на растот
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Симбол на движењето е симпатичен мал полжав, кој својата куќичка
ја носи насекаде со себе, живее полека и задоволно во соживот со
другите полжави.

Помалку е повеќе
Во вистинскиот живот тоа би значело да се купува и троши помалку,
да се приготвува и јаде едноставна храна, која патем е и поздрава.
Помала потрошувачка значи дека можеме да си дозволиме побавен
и поквалитетен живот со помалку работа, а со повеќе дружење,
патувања и престојување во природа. Истовремено, на луѓето им
останува повеќе време за личен раст и развој, и за постигнување
на некои сопствени визии и цели. Со помалку работа, трки, стрес,
луѓето се поотворени за истражување, образување, меѓусебна почит
и споделување на добрата.
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7.	
ПОДРАЧЈА И ДОБРИ ПРАКТИКИ
НА ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА

7.1. ЗЕЛЕНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО					
									
Зеленото земјоделство како поим го опфаќа производството со намалена употреба на вештачки ѓубрива и пестициди. Тоа настојува да
ги обнови природните ресурси, да ја намали ерозијата, да ја подобри
плодноста и со добро управување да создаде услови за зголемување
на продуктивноста.
Зеленото земјоделство не ја поттикнува монокултурата и сечата
на шумите, туку настојува да ги прифати различностите и природните
живеалишта и да гради соживот помеѓу човекот и природата.
Позитивните страни на еколошкото земјоделство:
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ја чува природата и одржува здрава животна средина (вода,
воздух и земја);



го одржува биолошкиот диверзитет;

 произведува поквалитетна и поздрава храна;
 придонесува за здравјето и квалитетот на животот на луѓето;
 придонесува за здравјето и доброто на животните.

Добри практики
Индиската влада нуди финансиска помош на државните земјоделски
факултети и на други истражувачки организации за истражувања на
развојот и производството на биопестициди и за биоконтрола. Покрај
тоа што се поевтини и еколошки поприфатливи, тие се помалку ризични
во смисла на развивање на отпорност. Како резултат на тоа, употребата
на биопестициди во Индија расте, иако треба многу повеќе за да ги
достигне посакуваните нивоа.
Центарот за одржливо земјоделство во Хајдерабад во Индија им помогна на производителите на памук во индиската држава Андра Прадеш,
кои се преориентираа одржлив начин на управување со непестициди.
Приносите на тие земјоделци се зголемија, а проектот стана дел од службената државна политика на управување со земјоделството, со акцент
врз зеленото земјоделство и зачувување на биолошкиот диверзитет.

19

7.2.

ЗЕЛЕНА РАБОТА/РАБОТНИ МЕСТА

Зелени работни места се оние што ја штитат животната средина, го
обновуваат биолошкиот диверзитет, ја намалуваат потрошувачката
на енергија, го минимализираат производството на отпад и штитат од
загадување.
Зелените работни места се сe помалку избор, а сe повеќе вистинска потреба на пазарот како резултат на една растечка гранка на економијата.
/

/

Во денешно време на голема економска криза, пропаѓаат многу бизниси. Потребно е да се одржи чекор со развиениот дел од светот, да се
зголеми вработувањето, да се намали потрошувачката и сe тоа на еден
начин што ќе биде поволен и одржлив за планетата Земја.
/

Иднината е во иновациите на сите полиња.
Традиционалните позиции и кариери не може да се заштитат од изумирање, но може да се подготват за иднината со трансформирање во
други занимања или со специјализирање за одредени видови пазари.
Реалноста на глобалното затоплување бара премин кон обновливи
извори на енергија и користење на енергетски ефикасни технологии.
Енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија не се
минлив тренд. Пазарот на работна сила од година во година сe повеќе
е отворен за експерти од овие области.
/

На Интернет постојат специјализирани сајтови на кои се огласува „зелена работа“. Некои од називите на работните места на кои може да се
наиде на овие сајтови се: инженер за енергетска ефикасност, монтер
за соларни панели, соработник за изработка на политики за одржливо
користење на биомаса и енергија, советник за енергетска политика,
економски аналитичар за заштита на животната средина, еколошки
техничар, архитект за зелена градба итн.

20

При креирање на зелени работни места, потребно е да се води грижа
за повеќе фактори:



нудење еднакви можности за вработување,

 обезбедување праведен надоместок/заработувачка или личен доход,


обезбедување добри работни услови,



обезбедување социјална и здравствена заштита,



создавање здрави работни односи, социјален дијалог и
учествување и одлучување во однос на нивоата на компетенција.

Добри практики
Еко-центар Златна греда
Идејниот основач и управител на куќата во природа Златна греда е здружението Зелен Осиек, кое ја основало првата хрватска еко-туристичка
агенција. Куќата во природа е внимателно осмислен концепт кој дава
практични искуства од соживотот на човекот и природата; тоа е место
за учење, но и за забава. Куќата функционира низ практични примери
на одржлив развој како обновливи извори на енергија, селектирање
на отпад, општествено претприемништво и одговорно работење. Team
building програми, адреналински парк, возење кануа, прошетки по
едукативни патеки, училиште во природа, сместување и ресторански
услуги, сe само некои од услугите што се нудат во еко-центарот. Исто
така, еко-центарот Златна греда, како општествено претпријатие, воедно
е и пример на учествување во одлучувањето; членови на здружението
имаат можност за заедничко креирање на програмата и низ партиципативно управување ја делат одговорноста за растот и развојот
/
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7.3.

ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Обновливата енергија вообичаено се дефинира како енергија што
доаѓа од ресурси кои континуирано се обновуваат.
Примери на обновливи извори на енергија вклучуваат сончева светлина, ветер, плима, бранови, геотермална енергија и енергија добиена
од отпадна биомаса.
Некои од технологиите за користење на обновливи извори на енергија
достапни во нашата земја се:



Термални и фотоволтаични сончеви панели;



Ветерни електрични централи;



Геотермални пумпи;



Термоелектрични централи на биомаса;



Термоелектрични централи на биогас;



Хидроелектрични централи

Важно е да се напомене дека не сите обновливи извори на енергија може да
се искористуваат одржливо и да се сметаат за зелени. Некои од нив имаат
други приоритетни функции во човековото живеење и во екосистемите и мора
внимателно да се избира начинот на кој ќе се користат. На пример, водата
првенствено треба да се планира како вода за пиење и наводнување и вода
за одржување на екосистемите, па дури потоа за сите останати потреби. Ова
особено доаѓа до израз во време кога климатските промени земаат замав и
водотеците значително се намалуваат, па затоа при изборот на локации за
искористување на водниот потенцијал мора да се земаат предвид сите наведени работи. Слично како и со водата, дрвјата (биомаса) се ресурс што имаат
многу важна улога во митигација на климатските промени и во оджување на
биодиверзитетот и треба внимателно да се пристапи кон нивно искористување
и дури и да се избегнува секогаш кога е возможно.

Добри практики
Градот Задар постави улично осветлување на соларен погон и соларен
систем од колектори на покривот на спортскиот центар СЦ Вишњик за
добивање топла вода. На овој начин, обновливите извори на енергија
ги направи достапни за заедницата.
Кога станува збор за електраните на ветер, на североисточниот брег на
Шкотска е направена првата пливачка фарма од ветерници во светот,
која ја складира енергијата длабок
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7.4.

ЗЕЛЕНА ГРАДБА/АРХИТЕКТУРА

Зелената градба/архитектура е концепт во архитектурата и градежништвото, кој ги застапува одржливите
енергетски извори, зачувувањето на
енергијата, повторното користење
и сигурноста на градежните материјали и поставувањето на зградата/
објектот во однос на тоа како влијае
на животната средина.
Овој дизајн настојува да го минимализира негативното влијание што го
имаат зградите и градењето врз нашите
еко-системи, а кое се постигнува со
ефективно и умерено користење на
материјалите, енергијата и на просторот.
Многу нови материјали, техники и идеи
сe уште се во експериментален стадиум,
но низа од „зелени згради“ е создадена низ
целиот свет со извонредно прифатлив еколошки дизајн.
/

Добри практики
Германскиот рајхстаг (герм. Reichstag)
Посетителите на германската зграда
на парламентот - Рајхстагот во Берлин, влегуваат во стаклена купола
чиј енергетски систем се заснова на
мешавина од соларна енергија, геотермална енергија, комбинирана
топлина и енергија, генератор на
биогориво и иновативна вентилација.
Специјалната изолација на зградата
го ограничува губењето на топлината. Повеќе од 80% од потребната
електрична енергија се генерира од
внатре. Геотермалната изолација ја лади зградата преку лето и и дава
топлина преку зима. Па така, годишните емисии на CO2 од 7000 тони
се намалуваат на 1000 тони.
/
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7.5.

ЗЕЛЕН ТРАНСПОРТ

Секторот сообраќај е еден од поголемите извори на емисии на гасови
со ефект стаклена градина и на загадувањето на животната средина.
Според УНЕП, превозот се смета за „зелен“ кога ја поддржува заштитата на климата, еко-системот, јавното здравство, природните ресурси,
економскиот раст и социјалната заштита.
Во тој контекст, потребно е акцентот да се стави на јавниот превоз,
на предностите на железничкиот и поморскиот превоз во однос на
друмскиот, како и користење хибридни мотори и соларна енергија во
секторот транспорт.

Добри практики
Scooty е стартап компанија која во 2016 година ја отворија двајца
пријатели во Брисел. Имено, нивната претприемничка идеја била на
жителите на динамичниот Брисел да им понудат еколошки прифатлив
начин на превоз. Тие ги воведуваат електричните скутери во превозот
кои може да ги изнајмите или да ги земете на претплата. За ова ви се
потребни само вашиот телефон, апликација и кредитна картичка.
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7.6.

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД

Имајќи ги предвид огромните количества на отпад кои ги произведуваат
домаќинствата, индустријата, земјоделството и превозот, правилното
управување со отпадот е од клучна важност за зелената економија.
Пирамидата за управување со отпад ги опфаќа следниве процеси:

 спречување создавање на отпад (намалување на неговото количество),
 повторно користење на отпадот (реупотреба),
 рециклирање,
 третман за добивање енергија (анаеробна дигестија или
согорување),
 депонирање.
Во рамките на горенаведените процеси, се користат следниве начини
за управување со отпадот:

 селекција на отпадот во домаќинствата, индустријата, во
земјоделството и превозот (примарна селекција),
 собирање,
 транспорт,
 секундарна селекција (од страна на постапувачите со отпад),
 преработка и згрижување на отпадот,
 надзор над овие постапки
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Добри практики
BlueCity е претприемачки хаб/центар 3 лоциран во напуштениот
комплекс на тропски базени Tropicana во Ротердам. Хабот е полигон
за иновации во областа на рециклирањето и повторната употреба.
Опфаќа повеќе од 25 претприемачи од најразлични профили кои
ги поврзува желбата за создавање, истражување, подготвеност за
соработка и љубов кон циркуларната економија.
Освен визијата, инфраструктурата, лабораториската и информатичката опрема, станарите ги делат и суровините. На пример, отпадот
којшто кафе-ресторанот Aloha го добива при варењето на кафе, на
RotterZwam му користи како подлога за производство на печурки.
CO2 што се ослободува во тој процес, фирмата Spireaux го користи за
производство на алга, позната под името спирулина. Од мицелиумот
во BlueCity Lab се произведува материјал за пакување, а печурките,
се разбира, завршуваат во понудата на кафе-ресторанот Aloha.

3 Хаб е назив за заеднички работен простор којшто го делат голем број индивидуалци и правни
лица. Во светот луѓето најчесто се собираат во хабови за да работат заедно на некои проекти и
за да ги здружат своите работни капацитети. Предностите од вакви здружувања се повеќекратни
(намалување на трошоците за закуп на работниот простор, тимска работа и сл.).
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7.7.

УПРАВУВАЊЕ СО ВОДИ

Само 0,08% од слатководната вода во светот е достапна за пиење,
готвење, за земјоделство, производство и други економски активности, поради кои наведеното количество вода е речиси постојано
загадено.
Зелената економија има цел: спречување на загадувањето на водата,
чување на водата, прочистување на загадените води и осигурување
на снабдувањето на жителите со безбедна вода.
Оттаму, управувањето со водата опфаќа активности на:



планирање,



дистрибуција и



управување со оптимално користење на водените ресурси

Големо значење се посветува на урбаното управување со водите,
бидејќи главен извор на загадување на водата се домаќинствата,
индустријата, канализациските системи, и тоа најмногу во урбаните
области.

Добри практики
Freewa е апликација која нуди попис на
бесплатните извори на вода за пиење со
цел водата за пиење да им биде достапна
на сите, а еден стартап од Хрватска, освен
апликацијата, нуди и стаклено шише со
торбичка од рециклиран материјал.
Оваа апликација поттикнува на повторно користење материјали кои се тешко
разградливи во природата и укажува на
важноста од зачувување на изворите со
вода за пиење; вода која треба да им
биде достапна на сите.
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7.8.

УПРАВУВАЊЕ СО ЗЕМЈИШТЕ

Земјиштето ги поддржува повеќето од нашите економски и општествени активности, а со зголемување на општествено-економските
активности се зголемува и негативното влијание на земјиштето
(губење на плодноста, загадување на земјиштето, деградација и
ерозија на земјиштето итн.).
Зелената економија има цел зачувување на плодноста на земјата,
спречување ерозија на земјиштето, намалување на загадувањето на
земјиштето и обезбедување на правилна распределба на земјиштето
помеѓу различни економски активности.

Добри практики
Државата Мали ги поттикнува фармерите да користат органско
ѓубриво со цел зголемување на органските материи во земјата, а
со самото тоа и зголемување на продуктивноста на производството.
Органското ѓубриво ја поттикнува биолошката активност на земјата и
ја подобрува неговата структура, како и складирањето со хранливи
материи. Токму поради тоа, управувањето со земјиштето е многу често
тесно поврзано со зеленото земјоделство, и повторно се потврдуваат
теориите за сеопфатноста на концептот на зелена економија.
Компанијата Плива, на пример, на своите пензионери им овозможи
користење на земјиштето со цел да произведуваат еколошки производи. Така, поранешните работници добија нова смисла и цел
после пензионирањето, а во исто време се промовира и концептот
на здрава храна.

28

7.9.

УПРАВУВАЊЕ СО ШУМИ

Речиси една третина од Земјината површина е покриена со шуми, а
повеќе од 1,6 милијарди жители директно или индиректно зависат
од шумата која е во нивното опкружување.
Шумите имаат голем број еколошки, економски, општествени и
здравствени влијанија, и тоа:



заштита од природни катастрофи,



создавање работни места,



зачувување на еко-системот, и



обезбедување засолниште за животните и за растенијата.

Со оглед на проценетета штета која им се прави на шумите (стапката на глобална шумска штета во моментов изнесува 13 милиони
хектари годишно), шумарскиот сектор има за цел:



пошумување,



спречување на дефорестацијата, и



зачувување на шумските земјишта.

Добри практики
Акцијата „Зеленото срце на Reanult“ на фабриката Renault - Хрватска
им овозможи на сопствениците на возила постари од 10 години, од
која било марка, замена на нивното возило со одреден надоместок
за своето старо возило. Потоа Renault го рециклира истото возило
и засади одреден број стебла на опожарените подрачја.
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Forest Restoration Agriculture е глобален тренд за зачувување на
шумите, односно на повеќегодишните видови и создавање на
еко-системи засновани на принципите на пермакултурата 4. Наместо
вкоренетите монокултурни засади од едногодишни растенија, овој
начин на садење, на еден хектар создава соживот за 3-4 различни
култури. Се движи од повеќегодишни растенија, како: оревот, лешникот, зрнестото овошје, меѓу кои се ставаат едногодишни засади
од различни култури. На овој начин растенијата се поддржуваат
едно со друго, се штитат од штетници, се намалува употребата на
пестициди, и на крај даваат поголеми приноси. Засадите во целост
ја следат конфигурацијата на земјата, се почитува и користи природното паѓање за време на наводнувањето и се создава природен
систем на наводнување што значително ја намалува потребата од
човечка интервенција.
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4 Пермакултура е движење и начин на живот, кој ги осмислува и ги развива директивите и
принципите на планирање, проектирање и одржување на одржливите животни простори во
согласност со природата. Трите клучни принципи на пермакултурата се: грижа за земјата, грижа
за луѓето и враќање на вишокот. Поимот доаѓа од англиското permanent agriculture (одржливо
земјоделство), а со тек на времето овој етички пристап на производство на храна ги вклучил и
начинот на употреба на земјиштето, изградбата на куќите и изградбата на заедницата.

7.10. ЗЕЛЕНИ ИНВЕСТИЦИИ
Инвестициите кои придонесуваат за заштита и подобрување на животната средина и еко-системот се нарекуваат зелени инвестиции.
Тоа може да бидат инвестиции во веќе постојните фабрики кои ги
чуваат природните ресурси, ги дистрибуираат обновливите извори
на енергија и слично.
Зелените инвестиции меѓу другото ги опфаќаат и банковните активности, со посебно внимание на економските, општествените и
еколошките фактори, насочени кон зачувување на животната средина
и природните ресурси.
Зеленото банкарство исто така се нарекува и етичко банкарство,
морално банкарство, одржливо банкарство и/или одговорно банкарство, а банките може да нудат (и веќе нудат) широк спектар на
зелени производи и услуги, како што се: зелени хипотеки, зелени
штедни книшки, зелени кредити, зелени кредитни картички, зелена
тековна сметка, мобилно банкарство, онлајн банкарство итн.
Главното значење на зелените инвестиции е тие да ги заработат сите
свои приходи или повеќето од своите приходи од зелени активности.
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Добри практики
Зелената енергетска задруга (ЗЕЗ) од Хрватска започна со
проектот crowdinvesting со кој е планирано поставување на интегрирани фотонапонски електрани на покривот на претприемачкиот
центар во Крижевци за да се задоволат потребите на корисниците
со електрична енергија.
ЗЕЗ како купувач и сопственик на опремата за фотонапонски
електрани и претставник на задругарите и граѓаните инвеститори
ќе ја отстапи соларната опрема за закупување на Центарот, кој е
сопственик на зградата. Со овој проект намерата е да се привлечат мали инвеститори кои инаку би ги орочиле парите во облик на
штедење. Сите инвеститори ќе направат договор за заем со Задругата, а преку која тие ќе остваруваат одредена годишна камата на
позајмени средства.
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8 . УЛОГАТА НА ГРАЃАНСКОТО

ОПШТЕСТВО ВО ПРОЦЕСИТЕ
ПОВРЗАНИ СО ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА И СО ОДРЖЛИВИОТ
РАЗВОЈ

Граѓанското општество е значаен фактор во функционирањето
на секоја земја. Од неформалните спортски клубови, како што се
планинарските клубови, до стручните здруженија кои работат на
конкретни теми, граѓанските здруженија се важен фактор во создавањето на заеднички дух во општеството и во формирањето на
граѓанското мнение. Преку прибирање на податоци за ставовите
на граѓаните и нивно агрегирање и сублимирање, како и преку
тематските јавни кампањи, граѓанските организации се важен
фактор во овозможување на граѓанското учество во сите процеси
на донесување на одлуки на сите нивоа.
Организациите кои дејствуваат на полето на животната средина
и одржливиот развој, во зависност од нивните мисии и од нивото
на експертиза, во општеството дејствуваат во насока на донесување позитивни промени, за подобрување на животната средина
и овозможување услови за одржлив развој. Ова го прават преку
дејствување на неколку нивоа: учество во донесување одлуки (законодавни процеси, работа на стратешки и програмски документи),
работа со граѓани на различни видови активности, поттикнување
на граѓанскиот активизам и заедништвото помеѓу граѓаните, но
и работа со деловниот и услужниот сектор за поттикнување на
подобрувањата во нивните практики и процеси, за поздрава и
попријатна животна средина за сите и со цел воведување на
принципите на одржливиот развој секаде каде што е можно.
Проектите што ги реализираат имаат цел едукација и подигање
на нивото на свест за различни теми и се изведуваат на различни креативни начини, како што се: јавни кампањи, неформални
едукативни програми, анализа и следење на реализацијата на
јавните политики, давање социјални услуги и слично.

33

Кога станува збор за еколошките проблеми, граѓанскиот сектор
се занимава со различни прашања, како што се: заштитата на
животните и растенијата, квалитетот на воздухот, климатските
промени, одржливиот развој, креирањето на политики за животна
средина, обновливите извори на енергија, правилното управуваање со отпадот, зелената економија и сл.
Граѓанските организации претставуваат еден вид посредници
помеѓу граѓаните и власта, бидејќи помагаат потребите на граѓаните да бидат појасно формулирани и подобро претставени пред
носителите на одлуки, и тоа преку влијанието кое ГО го имаат во
развојот и реализацијата на јавните политики во сите области.
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9. ЗЕЛЕНИ СОВЕТИ
Постојат многу начини на кои секој од нас може да придонесе во
заштитата на животната средина. Треба да се преземат чекори за
да се променат лошото однесување и навики, со цел тие да имаат
добра економска и еколошка смисла.
Заедно со вашето семејство, со пријателите и колегите, обидете се да
усвоите најмалку два совети од долунаведените, и тоа секој месец,
така што ќе се броите меѓу оние на коишто им е битно следново:
•

Планирајте го патувањето однапред. Кога добро ќе
размислите за најкраткиот пат, ќе го намалите и
времето на возење и трошоците за гориво.

•

Немојте да ги користите пластичните ќеси кои ја
загрозуваат околината. Секогаш кога купувате,
носете си платнена торбичка. Бидете одговорен
потрошувач.

•

Проверете колкава е потрошувачката на енергија пред да купите каков било уред за дома или
за во канцеларија. Поевтин принтер или печка
може да трошат многу повеќе енергија,
отколку малку поскапите опции коишто
се помодерни и енергетски поефикасни.

•

Компостирајте го органскиот отпад од
храната. Вашата кујна е одличен извор
на слободниот компост.

•

Не дозволувајте водата да тече кога миете
заби. Долгорочно ќе заштедите пари на
месечните сметки за вода, бидејќи нема
		
да биде исто ако искористите една чаша вода, 		
ако ја отворате чешмате по потреба или ако ви тече 		
без контрола.

•

Славините што капат ќе го испразнат вашиот џеб.
Проверете ги славините и цевките дома, во канцеларија,
да видите дали капат. Цевките што капат, трошат 		
значителни ресурси, а исто така чинат и многу пари.
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•

Осигурајте се дека сe што фотокопирате и печатите дома, на училиште или во канцеларија, ќе биде двострано и на рециклирана
хартија. Ќе зачувате и пари и дрвја.

•

Организирајте и учествувајте во активности за заштита на животната средина, како што се: разубавување на училиштниот двор и
на просторот во близина на вашиот дом, или засадете дрво.

•

Фрижидерите се големи потрошувачи. Размислете што сакате пред
да го отворите фрижидерот. Држејќи ја вратата од фрижидерот
отворена подолго отколку што е потребно, доаѓа до поголема
потрошувачка на енергија. Исто така, треба да се осигурате дека
вратата од фрижидерот е правилно затворена.

•

Ако имате можност и место, одгледувајте градина и ќе имате вкусна
и здрава хрна. На едно просечно домаќинство му е потребно парче
земја со големина на врата, за да може да засади неколку видови
зеленчуци и растенија кои може да ги користи во исхраната.

•

Подарувајте „зелени“ подароци. Бидете иновативни.

•

Плаќајте ги електронски сметките или трансакциите во банка. Ќе
ја намалите потрошувачката на хартија, а тоа е многу побрзо и
поевтино од поштарината.

/

•

Машините за сушење на алишта трошат многу енергија, но и пари.
Доколку е возможно, сушете ги алиштата надвор, на жица.

•

Подобрете ја изолацијата на вашата куќа; тоа ќе помогне во зачувување на енергијата и ќе ги намали вашите месечни сметки.

•

Спортувајте надвор; така ќе ги зачувате парите за членарина за
теретана и ќе го намалите трошокот за гориво, кој инаку би го
направиле користејќи превозно средство до таму.

•

Кога користите чајник или котле, сварете онолку вода колку ви е
потребно. Ќе заштедите електрична енергија бидејќи тогаш водата
ќе зоврие побрзо.

•

Со намалување на потрошувачката, позитивно влијаете на
светските природни ресурси. Повторно употребете ги теглите и
шишињата од различните производи. Селектирајте го отпадот.

•

Побарајте информации за производителот и дознајте дали се
однесува одговорно кон животната средина.

•

Сменете ги обичните светилки со „штедливи“; „штедливите“ може
да ја намалат вашата сметка за електрична енергија, а траат и до
8 пати подолго од обичните.

•

Користете дождовница за полевање на растенијата, тоа ќе им
одговара, а вие истовремено ќе заштедите вода.

•

Користете јавен превоз или кога е возможно возете велосипед.
На ваков начин ја чувате животната средина, особено ако овој
вид превоз го споредите со патување со приватен автомобил или
особено ако патувате сами.
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•

Потрошувачката на вода и на електрична енергија под туш е
неверојатно висока. Туширањето не треба да трае повеќе од 10
минути. На овој начин ќе заштедите и вода и струја.

•

Користете ги социјалните мрежи за да го подигнете својот глас!
Барајте информации од одговорните дали се исполнети сите
услови поврзани со заштитата на животната средина. Што значи
наведеното за поединецот? Потребно е секој од нас да процени
како да се вклучи.

39

Проектот е финансиран од Европската унија
ajinu aksporvE a

risnanif takejorP

sporvE

ajinu ak

P

f takejor

arisnani

За повеќе информации за проектот
„GEAR – Зелена економија за развој на регионот“
можете да не контактирате на:

Центар за истражување и информирање
за животната средина

Еко-свест
ул. „Св. Кирил и Методиј“, 30/1-6
1000 СКОПЈЕ
тел: 02 3217247
E-mail: info@ekosvest.com.mk

Оваа публикација е изработена со финансиска поддршка од Европската унија.
Содржината на публикацијата е одговорност единствено на Здружението за креативен развој Слап и на Еко-свест, затоа под никакви услови не може да се смета
дека ги одразува ставовите на Европската унија.

