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1. ВОВЕД ВО ТЕМАТА
Зелената економија е економијата на иднината, до која допрва треба да се стигне, и тоа колективно, како цивилизација низ една долга низа на мали и добро обмислени чекори. На зелената економија
во регионот на Западен Балкан ѝ претстои огромна низа на големи и мали будења и прифаќања дека
живееме во изменет свет кој можеме да го ко-креираме и да го водиме во одржлив правец. Создаваме
еден позелен свет преку распределување на одговорностите на јавниот деловен и граѓанскиот сектор,
свет на соработка и заедничко создавање.
Преку оваа студија настојуваме да ја отвориме и да ја осветлиме темата на зелената економија,
да ја ставиме во контекст на климатските промени, на Европскиот зелен план, да ги согледаме клучните предизвици, но, уште повеќе да ги истакнеме бројните развојни можности. Даваме приказ на
состојбата и моменталните предизвици во земјите кои ги опфативме со оваа студија: Албанија, Босна
и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија и Србија. За согледување на состојбата во земјите од
регионот беше потребно да се проучи огромна документација, студии, политики и достапни анализи,
а појдовна основа беа резултатите од регионалното истражување за состојбата на зелената економија
од агол на организацијата на граѓанското општество, а кои се занимаваат со заштитата на животната
средина, со развојот на заедницата, и со социјалната и зелената економија. Исто така, преку регионалните мултисекторски работилници и националните конференции, настојувавме да го наслушнеме
гласот и видувањето на јавниот и на бизнис секторот, како и на експертите и на претставниците на
академската заедница.
Преку изработката на оваа студија се обидовме да создадеме алатки за подигнување на свеста за
важноста и за нужноста од дејствување, да понудиме збирка од примери на добра пракса кои ќе бидат
поттик за создавање на некои нови модели на дејствување и зелено работење. Покрај примерите од
ЕУ, фокусот беше на лесноприменливите модели од регионот кои ги следат темите на Европскиот зелен план, а, кои според резултатите на истражувањето на ЗЕРР, најлесно може да се применат.
Студијата е составен дел на проектот ЗЕРР – Зелена економија за развој на регионот (Green Economy
for Advanced Region), која за цел го има зголемувањето на активностите и влијанието на организациите
на граѓанското општество, јакнењето на капацитетите и промовирањето на зелената економија.
Проектот го финансира Европската Унија во рамките на Програмата за поддршка на граѓанското
општество и на медиумите за 2016-2017, а го реализира ФОРС Монтенегро во партнерство со организациите Смарт Колектив од Србија, Центарот за развој и поддршка од БИХ, Еко Свест од Северна
Македонија, ЕДЕН центарот од Албанија и здружението Слап од Хрватска.
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2. ЗЕЛЕНА ЕКОНОМИЈА
„За мене, транзицијата во Зелената економија е глобален императив на нашето време. Тоа е нова
можност за носење на одлуки на сите нивоа со подлабок осврт за последиците од овие одлуки за
луѓето и планетата. Се работи за напуштање на потрагата по профитот и по економскиот развој
за сопственото добро. Станува збор за одржување на човековиот прогрес за сите, за социјална
еднаквост и за еколошка одржливост“
Клетус Спримгер, директор на одржлив развој, OAS

2.1. Зошто Зелена економија?
Кога зборуваме за Зелената економија, тогаш зборуваме за уште еден од поимите кој сам по себе
изгледа дека е разбирлив; тоа е концепт за кој се зборува и кој се наметнува како логично решение за
насобраните глобални проблеми, движење кое економијата ја прави позелена и така ја чува планетата
од климатските промени. Меѓутоа, за едно потполно и целосно разбирање потребно е да погледнеме
од повеќе страни, од неколку агли и перспективи.
Збрката во разбирањето на улогата на Зелената економија често се создава во контекст на слични
поими, пред сѐ на одржлив развој, сина економија, еко-социјална економија, кружна економија, па и
зелено претприемништво. Затоа е важно да се разјасни настанокот и како Зелената економија добила
сѐ поголемо и пошироко значење.
Поимот е создаден на крајот на 1989 година во делата на група британски економисти од Лондонскиот центар за економија на животната средина во делото Нацрт-план за Зелена економија (Blueprint
for Green Economy) во кое се предлагаат бројни политики со кои со одговорно планирање би се намалило загадувањето на животната средина. Следеа и дополнителни дела: 1991. Нацрт-план 2: Озеленување на светската економија (Blueprint 2: Greening the world economy ) и 1994. Нацрт-план 3: Мерење
на одржливиот развој ( Blueprint 3: Measuring Sustainable Development).
Меѓутоа, дури после големата економска криза, 2008 година, почнуваат поозбилни расправи за рамките и причините кои довеле до крахот на финансискиот пазар и последиците од глобалната рецесија. Па
така во октомври, 2008 година, ОНЕП (Програма на Обединетите народи за животна средина) покрена иницијатива за зелена економија, која имаше за цел создавање на рамка како и предлагање на политики кои
ќе ги поддржат вложувањата во зелениот сектор и ќе настојуваат да се озеленат оние сектори кои правеле
најголема штета на животната средина. Како дел од иницијативата, ОНЕП ги ангажираше авторите на Нацрт-планот за Зелена економија да изработат извештај за влијанието на Зелената економија во закрепнувањето на светската економија. Веќе во април, 2009 година, изработен е документ под називот „Глобален нов зелен план“ кој нудеше комплетна низа упатства и збир на политики кои требаше да доведат до
економско опоравување и истовремено да придонесат за одржливоста на светската економија. Опоравувањето се засноваше на три основни цели: а) еконоско опоравување, б) укинување на сиромаштијата и в)
намалување на емисиите на CO2 и спречување на понатамошна деградација на екосистемот.
2011 година во изработката на извештајот за Зелената економија се вклучуваат и претставници а
think-thank1 организации, како и застапници од комерцијалниот и финансискиот сектор што на предочените економски анализи и целокупната иницијатива им дало значително поголема тежина. Дадена
е и службена дефиниција според која ОНЕП, Зелената економија ја дефинира како „економија која
резултира со подобрена човекова благосостојба и општествена еднаквост, со значајно намалување на
ризикот за животната средина и на понатамошната деградација на животната средина“.
1. Think-thank-от претставува група од експерти кои се собираат за да предложат решенија за политички, економски или општествени прашања; најчесто тоа се мултидисциплинарни тимови кои ги собираат државните институции, претприемачите или невладините организации,
и кои преку истражување и интензивна работа на некоја тема нудат можни решенија за проблемот или ситуацијата со која се бават.
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Во Зелената економија внесени се и добрите пракси, како: еколошкото земјоделие, развојот на
Зелената технологија, подрачјата со рециклирање или управување со отпадот, водостопанството и управувањето со водите, Зелената архитектура, изградба и дизајн и ним сродни дејности.
Во годините кои следеа изработени се многу публикации преку кои се настојуваше дополнително да се објасни концептот, да се нагласат принципите на дејствување, на благосостојбата, можните
разлики и насоките на дејствување. Зелената економија стана општоприфатлив концепт со кој се занимаваа бројни меѓународни организации и институти (UNEP, UNCTAD, UN DESA, UNCSD, OECD, Светска
банка и други). Следеа и мноштво меѓународни собири, Зелени форуми, самити, конференции на највисоко ниво кои се занимаваа со темите на одржлив развој и Зелена економија.
Ја издвојуваме конференцијата на Обединетите нации за одржлив развој, одржана во јуни 2012, во
Рио Де Жанеиро, попозната како Рио 20+, бидејќи се одржува точно 20 години после Самитот за Земјата. На конференцијата ушествуваа повеќе од 130 претставници на држави и влади, но и претставници
од бизнис секторот, организации на граѓанско општество и на медиуми. Централни теми беа Зелената
економија во контекст на одржливиот развој и укинувањето на сиромаштијата како и една институционална рамка за одржлив развој. Тука до израз доаѓа поврзаноста на целите на одржливиот развој и на
зелената економија, па се нагласува дека Зелената економија треба да стане главна алатка на одржливиот развој. Донесена е декларација со назив „Иднина каква што сакаме“.2
Извештајот за напредокот со кој УНДП и УН ДЕСА ги опфатиле 72-те членки на ОН3 , во поглавјето 4
вели дека Зелената економија е еден вид на синтеза на извештаите на земјите членки кои биле поднесени на конференцијата во Рио. Исто така се нагласува недволното разбирање на поимот Зелена економија кај повеќе земји, нејасни дефиниции и дистинкции во однос на други подрачја на одржливиот
развој. Од една страна, неразбирањето им остава на земјите членки голема слобода и флексибилност
во донесувањето и во примената на Зелената економија и на програмите за поддршка. Меѓутоа, истовремено се случува преклопување со другите политики кои се однесуваат на климатските промени,
со политиките во областа на заштита на животната средина, со намалувањето на сиромаштијата, со
инклузивниот раст и одржливиот развој. Исто така, успешните пракси се одвиваат во локални размери
и немаат доволно големо влијание на пошироките подрачја и региони. Само мал број на земји донесоа
инрегрирани планови на одржлив развој како основа за инклузивни пристапи на Зелената економија
и создавање на позначајно влијание на општеството, економијата и природното опкружување. Научените лекции упатуваат на неколку подрачја на дејствување:
- вклучување на граѓанското општество и приватниот сектор во сите процеси на планирање,
спроведување и следење со цел поттикнување поголеми вложувања во проектите на Зелената
економија;
- омовозможување пристап на чистите технологии на сите земји и обезбедување на
поттикнувачка правна регулатива која ќе ги уреди правата на интелектуалната сопственост;
голема улога во тоа имаат владите, кои би требало да обезбедат поттикнувачко опкружување
за трансфер на знаење и зелени технологии;
- потреба од појасно разбирање на Зелената економија и размена на искуства со други
земји за да се створат алатки, модели, пристапи, стратегии и процеси кои ќе резултираат со
поефискасна примена;
- имплементацијата на мали и средни иницијативи на Зелената економија е клучна за
понатамошно учење и моделирање, како и за подобра промоција на позитивните ефекти и
благосостојба за сите три столба на одржливиот развој.
Коалицијата зелена економија4, Зелената економија ја дефинира како „отпорна економија која
создава услови за поквалитетен живот за сите во рамките на еколошките ограничувања на планетата“.
Во следните поглавја ќе видиме како таа станала отпорна, општоприфатена и во која мера одговара на предизвиците на одржливиот развој и на сите критични климатски промени.

2. Документoт „Иднина каква што сакаме“ е достапен преку линкот http://www.expeditio.org/images/stories/downloads/Buducnost_kakvu_
zelimo-FINAL.pdf.
3. Synthesis of National Reports for RIO+20, UNDESA and UNDP, 2012.
4. Green Economy Coalition е коалиција на непрофитни граѓански организации, синдикати и други активистички организации и иницијативи
која настојува да понуди решенија за одржлив и инклузивен развој.
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2.2. Односот на инклузивната Зелена економија и глобалните цели на
одржливиот развој
Времето ни истекува. Зад нас се ветувањата и политиканството. Зад нас се задолженијата со
незначителна отчетност. Она што е во залог се животот и општеството, онакви какви што
повеќето од нас ги знаат и уживаат во нив денес... Јасно е дека е потребно да ги трансформираме
начините на кои нашите економии функционираат, и начинот на кој ги вреднуваме работите кои ги
конзумираме. Целта е да се скине линкот помеѓу растот и зголемената употреба на ресурсите и да
се стави крај на нашата култура на расфрлање.
Џојс Мсуа, Заменик извршен директор, UN-Environment
Гледаме дека има многу испреплетувања помеѓу Зелената економија и глобалните цели на одржливиот развој, оттаму е важно да се дообјасни во кои делови меѓусебно се надополнуваат.
Во септември 2000 година, државницитеод 189 земји членки на ОН ја усвоија Милениумската декларација со која се одредува насоката на глобалниот развој и 8-те цели кои би требало да доведат до
укинување или барем до намалувањае на нееднаквоста и сиромаштијата , и до поголема здравствена
заштита на најранливите групи. Само еден од осумте цели се однесува на одржливоста на животната
средина.

ГЛОБАЛНИ
ЦЕЛИ ЗА
ОДРЖЛИВ
РАЗВОЈ
ЧИСТА ВОДА И
САНИТАРНИ УСЛОВИ

1
2

ОДГОВОРНА
ПОТРОШУВАЧКА
И ПРОИЗВОДСТВО

1

СВЕТ БЕЗ
ГЛАД

ЗДРАВЈЕ И
БЛАГОСОСТОЈБА

ДОСТОИНСТВЕНА
РАБОТА И
ЕКОНОМСКИ
РАСТ

ИНДУСТРИЈА,
ИНОВАЦИИ И
ИНФРАСТРУКТУРА

СВЕТ БЕЗ
СИРОМАШТИЈА

ДОСТАПНА
ЕНЕРГИЈА
ОД ЧИСТИ ИЗВОРИ

1
3

ЗАШТИТА
НА КЛИМАТА

1
4

ЗАЧУВУВАЊЕ НА
ВОДЕНИОТ СВЕТ

1
5

ЗАЧУВУВАЊЕ НА
ЖИВОТОТ
НА ЗЕМЈАТА

41

КВАЛИТЕТНО
ОБРАЗОВАНИЕ

НАМАЛУВАЊЕ НА
НЕЕДНАКВОСТА

0
1
6

МИР, ПРАВДА
И СИЛНИ ИНСТИТУЦИИ

РОДОВА
РАМНОПРАВНОСТ

1
1
1
7

ОДРЖЛИВИ ГРАДОВИ И
ОДРЖЛИВИ ЗАЕДНИЦИ

ПАРТНЕРСТВО ЗА
ЗАЕДНИЧКИ ЦЕЛИ

Во септември 2015 на конференцијата на ОН во Њујорк усвоена е Програмата за глобален развој 2030,
попозната како Агенда 2030, со која меѓународната заедница усогласила околу 17 нови цели на одржлив
развој. Ова требаше да биде надградба на милениумските цели со значително поширок опфат на теми и
подрачја на делување, но и своеобразно признание за недоволниот напредок и согласноста за нужноста
од вистинско делување. Милениумските цели добиваат нови компоненти и поголем нагласок се става на
климатските промени, одржливата потрошувачка и иновативните пристапи во остварувањето на целите.
Тие станаа еден вид на патоказ на националните влади во одредувањето на политиките, стратегиите, во ситуација на коригирање на законодавната рамка, при насочување на националните економии,
во вклучување на сите чинители на општеството во осмислувањето и создавањето на придвижувања
кон целите на одржливиот развој, во унапредувањето и поддржувањето на добрите пракси, во развивањето на нови бизнис модели, и во изнаоѓање на иновативни начини на делување. Целите се сеопфатни и можно е да бидат остварени единствено преку партнерство на сите нивоа, преку постојана
размена и надградба на знаења, искуства и преку трансфер на ефикасни модели.
Инклузивната зелена економија (Inclusive Green Economy) е економија која настојува да ги поврзе
економските, општествените и ефектите на животната средина преку спроведување на ЦОР и Парискиот договор.
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Потребна е длабока и системка трансформација на економијата каква што денес ја познаваме
за таа да стане зелена и инклузивна, и за да се постигнат целите на одржливиот развој. Притоа, таа
се ослонува на пет основни принципи на делување кои би требало да доведат до создавање на нови
меѓународни политики и сериозни економски реформи.
- Принципот на благосостојба (The Wellbeing Principle) – економијата им овозможува на луѓето
да учествуваат во создавањето и да уживаат во благодетите на просперитетот; Зелената
економија тргнува од луѓето, вложува во одржливи природни системи, знаење и образование
кои на луѓето ќе им овозможат просперитет, можности за претприемништво, пристојна работа
од која ќе можат да живеат достоинствено; се заснова на колективната акција за општо добро,
но истовермено го почитува личниот избор на поединецот;
- Принципот на праведност (The Justice Principle) – економијата промовира еднаквост во
и помеѓу генерациитеe; Зелената економија е инклузивна и не дискриминира никого,
овозможува учество во одлучувањето, ги јакнее правата на жените и останатите исклучени
категории и социјална правда; ја согледува долгорочната перспектива на развојот за новите
генерации, ги поддржува и зајакнува малите и микро претпријатија; на ранливите групи им
овозможува да бидат носители на промените и на праведната транзиција;
- Принципот на почит кон ограничувањата на Планетата (The Planetary Boundaries Principle)
– инклузивната Зелена економија го препознава и вреднува она што го дава природата,
оние функционални вредности кои овозможуваат економски активности; ги препознава
и уважува ограничувањата и можноста за замена на природниот капитал, па ја чува, штити
и ја осигурува климатската стабилност; вложува во заштитата на природата, зачувување на
биолошката различност, здравјето на земјата, водата, воздухот и на други природни системи;
на управувањето со природните системи му пристапува со иновативни начини, уважувајќи ги
природните процеси кои се ускладуваат со животот на локалната заедница;
- Принципот на ефикасност и доволност(The Efficiency and Sufficiency Principle) – економијата е
подесена така да ја поддржува одржливата потрошувачка како и одржливото производство;
важно е да се постигне придвижување кон намалена потрошувачка на природните ресурси;
ги препознава «долните граници» на основните стоки и услуги неопходни за задоволување
на човековите потреби и зачувување на човечкото достоинство; цените, субвенциите и
поттикнувањата се прилагодени на реалните општествени трошоци, па загадувачите плаќаат
во корист на оние кои придонесуваат за создавање на инклузивни и зелени резултати;
- Принципот на добро управување(The Good Governance Principle) – инклузивната Зелена
економија ги следи и ги мери своите учиноци кои ги прави на економијата, општеството и
околината; таа е интердисциплинарна и интегративна, се заснова на соработка (хоризонтална
и вертикална); изискува граѓанско учество, социјален дијалог, транспаретно работење,
демократичност и непристрасност; прави финансиски систем кој ќе овозможи благосостојба
и одржливост како и благосостојба за заедницата.
Глобалниот барометар на Зелената економија5 zза 2020 година наведува дека во процесот на
остварување на ЦОР направени се значителни придвижувања, создадени се бројни поддржувачки институции и партнерства кои ги поддржуваат владите во нивните настојувања своите економии да ги
направат уште позелени. Се издвојуваат значајни средства, се отвараат нови фондови, се обезбедуваат
финансиски инструменти, и се отвараат нови пазари. Енергијата од обновливите извори станува станува поевтина од онаа од фосилните горива и првпат после Индустриската револуција повеќе електрани
на јаглен се затворени отколку што се изградени. Се воочува придвижување кај јавните политики кои
сѐ повеќе се насочуваат кон благосостојбата на маргинализираните групи. Понатаму, како резултат на
агендата за природниот капитал се зајакнува разбирањето за меѓузависноста со природата, за разлика
од некогашната перспектива на влијанието на животната средина. Никогаш не биле појасни ниту поизразени настојувањата да се воспостави еден поправеден и позелен економски систем.
И покрај добрите настојувања, премалку е ова за да бидеме задоволни, бидејќи бројките кои ги
наведува Глобалниот барометар 2020 најдобро зборуваат сами за себе:
- 80% од енергијата сѐ уште доаѓа од фосилните горива;
- само 9% од глобалната економија е циркуларна – што значи дека само 9% од 92,8 милијарди
тони минерали, фосилни горива, метали, биомаса кои годишно влегуваат во производството
повторно се користат;
5. Барометарот го изработува и објавува Коалицијата за Зелена економија 2020 – Global Green Economy Barometar 2020.
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- деградирани се повеќе од 70% од екосистемите;
- од 1970 година исчезнале повеќе од 20% од амазонската прашума, 50% корални гребени и
87% од сите мочуришни живеалишта;
- 87% од емисијата на гасови со ефект на стаклена градина не подлежи на никакви санкции
ниту даноци;
- само 1% на луѓе во светот располага со повеќе богатство од 50% од светската популација.
Во последните две децении покренати се многу процеси за зелена, сина, циркуларна и еко-социјална економија; се случија многу климатско-освестени иницијативи. Меѓутоа, поради фрагментираниот пристап не се постигнати доволно значајни учиноци и придвижувања. Изостана системски пристап и вистинско определба за промени. Има многу препреки, особено во ставовите, неразбирањата
и интересите. Многу држави покренаа Зелена агенда, а Зелената економија ја доживуваат дури како
општествени прифатливо однесување, како добар ПР.
ЕУ станува еден од главните промотери и предводници на Зелената економија што јасно се гледа
од алокацијата на 20% од севкупниот буџет за 2020 година во Програмата за декарбонизација и транзиција кон чиста енергија. Во новиот финансиски период (2021-2027) се предвидува пораст во финансирањето на зелените политики на дури 25% од ЕУ буџетот. И покрај очигледната институционална и
финансиска поддршка од страна на ЕУ институциите, ниту една држава членка не влегла во вистинска
и темелна трансформација на својата економија. Првенствено се работи за површински и козметички
интервенции и пилот проекти од помал обем кои сѐ уште не покажуваат поголеми ефекти.
Истовремено, се покренаа процеси кои веќе не може да се стопираат, бидејќи: a) ги зафатија сите
подрачја на човековите делувања, б) и премногу работи се покренаа и премногу луѓе се опфатени за
сега само така да се откажат и в) тие се нужни и неизоставни, не постои друга алтернатива
За вистинска трансформација на економијата и општеството потребно е значително да се забрзаат
сите тукушто започнати зелени процеси и истовремено да се делува во 5 критични подрачја:
-

Мерење и управување
Реформа на финансискиот пазар
Озеленување на економскиот сектор
Борба против нееднаквоста
Вреднување на природата

Мерење и управување
Многу држави ги вградија ЦОР во своите стратешки документи, акциски планови, и тие стануваат
клучни критериуми за мерење на успешноста на мноштвото политики. 47 земји од 193 потписнички на
ЦОР се согласија да изработат «Доброволен национален извештај» (Voluntary National Review) во кој
даваат прецизни податоци за успешноста од спроведувањето на зелените стратегии и остварувањето
на ЦОР.
Истовремено, бројни мултинационални компании известуваат за тоа како придонесуваат за одредена
цел. Франција, на пример, ги обврза претпријатијата кои известуваат за општествена одговорност в индикаторите на успешност да мораат да ги вклучат и влијанието на ЦОР. Меѓутоа, главно се работи за парцијално
покривање на оние цели кои компаниите ги избрале како тема (на пример, цел 7 – Достапна и чиста енергија) преку кои го јакнат својот имиџ во јавноста, додека истовремено ги занемаруваат другите цели. Добар
пример на компании кои ги сместуваат ЦОР во Интегрираниот годишен извештај се Даноне и Унилевер.
Така на пример, Унилевер изработува тнр. Интегрирани годипни извештаи за работењето6 кои покрај претставување на стратегии и на клучните чинители даваат и преглед на индикаторите на успешност, на управувачкиот модел, како и на финансиските показатели на работењето. Тие наведуваат како нивната визија
била да се биде лидер во одржливото работење, а показателите на успешност ги следеле преку влијанието
на работењето на клучните чинители, и тоа на: вработените, купувачите, потрошувачите, добавувачите и
бизнис партнерите, општеството, животната средина и акционерите. За остварување на визијата и на целта
на работењето, како патоказ ги користат двете главни цели и избрани подрачја на делување:
6. Annual Report and Accounts 2020 достапен на линкот https://www.unilever.com/Images/annual-report-and-accounts-2020_tcm244-559824_
en.pdf
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- унапредување на здравјето на планетата (климатски акции, заштита и обнова на природата,
свет без отпад)
- унапредуваае на здравјето на луѓето (квалитетна исхрана)
Како хоризонтални цели ги користат почитувањето на човековите права и создавањето на цврстите принципи и правила на работење кои вклучуваат: работен интегритет, безбедност на работа, добробит на вработените, безбедност и квалитет на производите и одговорни иновации.
Во делот, одговорност кон заедниците во кои делуваат ширум светот, се одлучуваат за создавање
на доверба и добробит на купувачите и потрошувачите, и одредуваат цела низа на мерки и показатели
со кои го следат својот придонес за едно поправедно и инклузивно општество.
За подобро разбирање и поефикасно остварување на ЦОР потребно е да се: воведе, измери, следи и известува за бројните показатели на успешност кои ќе бидат глобално или барем регионално
споредливи, и кои ќе ги одразуваат вистинските придвижувања и успешноста на некоја земја. Преголемото ослонување на БДП-то, кое е ограничено на едно тесно подрачје од економската ефикасност и
со кое се занемаруваат сите останати аспекти, е погубно, и не придонесува за воспоставување на една
позелена и поправедна економија и општество. Во тоа подрачје постојат бројни настојувања на научната заедница и меѓународните институции со кои би се одредиле показателите на успешноста, кои се
сеопфатни и подобро ја одразуваат состојбата на благосостојба на некоја нација. На пример, ОНЕП во
рамките на својот годишен Извештај за инклузивното богатство, за 2018 година, објави податок дека
во 44 држави дошло до значително намалување на инклузивното богатство7 по жител од 1992 година,
додека во готово сите тие држави истовремено дошло пораст на БДП-то. Некои држави направија
исчекор по прашањето на мерење на успешноста и сигурно може да им бидат пример на сите останати
кои заостануваат.
Во декември 2018 година, владата на Нов Зеланд објави публикација под назив «Рамка на животниот стандард» (Living Standards Framework) во која државниот буџет ги поврзува трите столба на
благосостојбата на нацијата (природниот капитал, човечкиот капитал и социјалниот капитал). Покрај
финансиските показатели тие ја вреднуваат: здравствената состојба, задоволството на граѓаните и состојбата на животната средина, го следат нивото на потрошувачка, домување, менталното здравје, нивото на дигитализација и останатите показатели кои водат кон транзиција кон одржлива економија
која создава ниско ниво на СО2.
Европските примери на добра пракса доаѓаат од Шкотска, Холандија, Белгија и Франција. Шкотска
на пример, во својата Национална рамка за спроведување (National Performance Framework) ги вгради
економските, социјалните и факторите на успешност кои се однесуваат на животната средина. Исто
така, француската влада постави барање успешноста да се мери и со други показатели освен со БДП,
па на пример, се известува за состојбата на нееднаквост во приходите, сиромаштијата, стапката на
прекин на школување, субјективното чувство на задоволство, еколошкиот отпечаток и промените во
користењето на земјата. Парламентот на годишно ниво добива извештај како се следело влијанието на
тие показатели на висината, начинот на трошење и полнењето на буџетот.

Реформа на финансискиот пазар
За воспоставување на Зелена економија потребно е да се обезбедат адекватни финансиски средства и финансиските производи да се прилагодат на вложувањата во Зелената економија. Тоа не значи
да се обезбедат само средства за зелени вложувања, туку значително да се ограничат оние «кафени»
кои оставаат неповолен јаглероден отпечаток и неповолно влијаат на локалните заедници. Значи, финансиските институции имаат многу значајна улога во понатамошниот развој на Зелената економија,
а големо мнозинство сѐ уште не се снашло во сменетите услови на деловните вложувања. Голема улога во воспоставувањето на еден поправеден и позелен финансиски систем имаат централните банки
и меѓународните финансиски институции кои создаваат механизми, модели и одредуваат стандарди
на однесување и вложување. Во пораст и во тренд се одржливи финансиски политики, но сѐ уште не
заживеале и не зајакнале доволно за да ги надвладеат востановените финансиски пракси кои својата
успешност ја мерат исклучиво со стапките на поврат на капиталот (брзина и висина). Лобијата на големите корпорации кои се најголемите загадувачи вложуваат огромни средства и напори за да го успо7. Инклузивното богатство (eng. Inclusive Wealth) ја претставува социјалната вредност на вкупниот капитален имот кој вклучува природни
ресурси, човечки капитал и производен капитал. Целта на одржливиот развој е зачувување на инклузивниот капитал.
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рат донесувањето на рестриктивното законодавство врзано за климатските промени. Само во Брисел,
лобистичките групи трошат 7 пати повеќе пари од сите организации на граѓанско општество заедно.
Централните банки предупредуваат на нужноста од промена и од прилагодувања, бидејќи сите
оние кои нема да успеат да се прилагодат, едноставно ќе изгубат и ќе исчезнат. Во април 2019 година,
гувернерите на централните банки на Англија и Франција издадоа остро предупредување за можните
последици по целиот банкарски систем доколку не успеат да се прилагодат на новиот свет, трендовите
и потребите. Изјавата ја потпишаа претставници на Мрежата за озеленување на финансискиот систем
(Network for Greening the Financial System)8 која ја сочинуваат 36 центртални банки од 5 континенти.
Еден од важните финансиски инструменти се општествените обврзници кои бележат голем пораст
на меѓународниот инвестициски пазар. Во 2018 година удвоена е вредноста на вложувањата на 228
милијарди $ во однос на претходната година кога вкупно се вложило 114 милијарди $. Кумулативно од
2007 година, издадени се општестевни обврзници во вкупна вредност од 521 милијарда $. Предводници на овој тренд се САД, Кина и Франција, додека полека се приклучуваат и земјите во развој. Меѓутоа,
и покрај позитивниот тренд, тие релативно сѐ уште заземаат многу мал удел во вкупниот пазар на обврзници (во 2020 година под 1%).

Озеленување на економскиот сектор
Озеленување на секторите кои најмногу ја загадуваат животната средина изгледа како една од
најтешките задачи. Тука зборуваме за подрачјата на енергетика, производството на храна, индустриската и сообраќајната инфраструктура-сектори кои изискуваат најголеми инвестиции со неизвесна
стапка на поврат на вложениот капитал. Затоа дури само 1% од вкупниот светски капитал се вложува
во одржлива инфраструктура.
Во подрачјето на енергетиката, термоелектраните полека се гасат, барем на подрачјата на ЕУ и
САД, но и понатаму никнуваат во други делови на светот, особено во Кина.Но добра вест е дека енергијата добиена од обновливите извори, благодарејќи на новите технологии, станува сѐ попристапна.
На пример, цените на соларните панели паднаа во споредба со 2009 година за дури 80%, а цените на
ветротурбините се пониски за 30-40%. Во глобални рамки просечната цена на kWh енергија добиена
од ветар изнесува 0,06$, од соларни извори 0,10$, додека цената на енергијата од фосилни извори од
0,05$ до 0,17$ по kWh.
Индиската влада, на пример, вложила значајни средства за поттикнување на вградување на кровни соларни панели во градовите и таа покрива 30% од вкупните трошоци на поставувањето на соларните уреди. Во земји како што се Кина, Бразил, САД, Германија, Индија, Јапонија сѐ поголем број луѓе
се вработува во областа од производство на енергија од обновливи извори. Денес, на глобално ниво,
во секторот за производство на зелена енергија се генерираат 10,3 милиони работни места повеќе
отколку во секторот за производство на енергија од фосилни горива.
Во секторот за производство на храна кој е еден од најголемите загадувачи на планетата, исто
така се случуваат големи промени во освестувањето за значењето на органското земјоделие во однос
на конвенционалното. Здравствената криза само го нагласи значењето на внесот на што почисти намирници од органско потекло кои имаат поголема нутритивна и општа здравствена вредност. Од друга
страна, имаме сѐ поразвиена свест кај потрошувачите кои бараат, плаќаат и конзумираат храна која е
незагадена со хемиски препарати, а од друга страна растечко производство кое одговара на потребите
на пазарот. На подрачјето на ЕУ, лидери во конзумирање на органска храна се Германците, па следат
Французите и Данците. Данската влада во 2019 година вложила 147 милиони евра за дополнително
да ги награди органските производители и да ги поттикне останатите фармери на премин од конвенционално кон еколошко производство на храна. Производителите се исто ослободени и од плаќање на
трошоци за сертификација.
Истражувањата на потрошувачките навики покажуваат дека данските потрошувачи најеколошки
потрошувачи на светот бидејќи купуваат 13,3% од сите органски производи. Австриската влада покажа
иницијатива со вложувањата од 168 милиони евра за да им помогне на органските фармери во јавната
кампања на подигнување на свеста кај потрошувачите за добробитта од органската храна. Денес Австрија има најголем број на органски фарми во Европа. На другата страна на светот, индиската влада
8. Više na: https://www.ngfs.net/en
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вложила 41 милион евра за зголемување на органското производство и сертифицирање на органските
производи.
На подрачјето на ЕУ, 70% од сите субвенции во земјоделието сѐ уште се однесуваат на конвенционалното производство и не се поставуваат никакви еколошки стандарди и критериуми кога се доделуваат. Но, во новиот буџетски период, преку Европскиот зелен план и заедничките земјоделски политики се предлагаат нови мерки и позначајна сума на средства се насочува кон интегрирано и органско
земјоделие.

Борбата против нееднаквоста
И покрај очигледниот технолошки и економски напредок сѐ повеќе се продлабочува јазот помеѓу
богатите и сиромашните, сѐ поголеми се нееднаквостите и бројот на луѓе на работ на егзистенција и во
зони на крајна сиромаштија. Вџашува податокот дека 50% од најсиромашниот дел од човечката популација одговорни се само за 10% од глобалната емисија на CO2 , додека најбогатите 10% се одговорни
за околу 50% од емисијата. Истовремено имаме нагласен тренд на опаѓање на јавниот капитал, а значаен пораст на приватниот капитал се концентрира во помалку од 10% од светската популација. Уште е
попоразителен фактот дека само 1% од светската финансиска елита располага со 44% од целото светско
богатство, додека 56% од најсиромашниот дел на популацијата поседува само 2% од светското богатство. И покрај порастот на материјалното богатство, на БДП-то во последнава деценија, остварените
профити, повеќе од 60% од светската популација е «вработена» во областите од сивата економија.
Истовермено, платите во последните три децении стагнираат, иако сопствениците на капиталот остваруваат значајни приходи и стануваат сѐ побогати.
Оксфам (Oxfam) објави податок дека кога 1% од најбогатите луѓе би платиле само 0,5% дополнителен данок на своето богатство, за 10 години би се создале доволно средства за креирање на 117
милиони работни места во секторите за грижа за стари лица, образование и здравствена заштита.
Зелената и инклузивната економија би требало да е заснована на почитта на човечкиот живот и
создавање пристојни животни и работни услови за сите луѓе. Тука сѐ уште се очекуваат значајни вложувања и поправедно општество, програми за социјална заштита, човекови права, но и поддршка за
развојот на општественото претприемништво.
Токму новите модели на општественото и зеленото претприемништво, како и задругите, можат да
направат промена во светот на економијата. Се проценува дека денес во ЕУ, 10% од луѓето се вработени во еко-социјалните економии, а сѐ поголем е порастот на кооперации и општествени претпријатија,
и тоа во различни области на работење, вклучувајќи го и финансискиот сектор. Општествените претпријатија се тие кои ги создаваат работните места за исклучените категории, делуваат по принципот на
солидарност, креираат позитивни перформанси во локалните заедници во кои делуваат, и истовремено водат сметка за животната средина. Затоа е важно да се создаде едно поттикнувачко опкружување
за развој на зеленото претприемништво, социјалното вработување и други модели на еко-социјалната/
инклузивната Зелена економија, како и на нови деловни модели и поправедни начини на управување.

Вреднување на природата
Без чиста вода, здрава и плодна земја, без пчели и многу други природни извори и благодети кои
ни ги пружа природата, ниту нашата економија ниту нашето општество би можеле да опстанат. Природата мораме да ја зачуваме и обновиме, а тогаш и да ја вреднуваме од чисто себични причини, бидејќи
ни го осигурува опстанокот. И покрај бројните предупредувања и наводните договори , декларации и
извештаи, изгледа дека не сме сфатиле доволно одговорно и озбилно дека екосистемот е сериозно загрозен, а како дел од тој екосистем, загрозена е и целата човеко вид. МПНП (Меѓувладина платформа
за научни политики)9 во април 2019 година објави извештај за состојбата на екосистемите изнесувајќи
поразителни и крајно загрижувачки податоци:
- 1 милион растителни и животински видови се пред изумирање и тоа за помалку од 10 години;
- степенот на девастација е за десетина до стопати поголем од просечната стапка на уништување
во последните 10 милиони години;
9. IPBES (2109): Global assesment report on biodirvesity and ecosystem services of the Inergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and
Ecosystem Services
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- почвата континуирано се деградира, уништува, од неа исчезнува целиот живот, што севкупната
продуктивност на почвата ја намалува за 23%;
- загадувањето со пластика порасна за десет пати од 1980 година, со дополнителни 300-400
милиони тони тешки метали, токсични материјали и друг отпад со кој се затрупуваат светските
мориња, реки, езера и океани.
Истовемено во последните 50 години, човечката популација се удвои, глобалната економија се
зголеми за четири пати, глобалната трговија порасна за дури 10 пати, со што значително се зголеми
потребата од енергија и суровини, и така се создаде енормен притисок над екосистемот.
Решението се гледа и во еден поразличен пристап и отклон од линеарниот начин на согледување
на производството и приближување до циркуларната економија која е сеопфатна и која нуди бројни
практични модели, алатки и нова деловна пракса. Европската комисија од 2014 година активно работи
на промоцијата и го поддржува воведувањето на циркуларната економија во ЕУ. Тоа поттикна бројни
компании (Phillips, H&M, Levis, IKEA и др.) на воведување на праксата на рециклирање и повторна употреба, а ним им осигура подобра пазарна позиција кај сѐ позелено освестените потрошувачи. Такви
пракси секако треба да се поддржат, но истовемено да се работи и на намалување на потрошувачката
која сама на себе си е цел. Само 9% од глобалната економија се циркуларни, а анализата на состојбата
на циркуларната економија во 32 земји покажа дека јавните политики и законодавството на циркуларната економија се однесуваат исклучиво на управувањето со отпадот.
Значи од природата главно извлекуваме ресурси, недоволно ги обновуваме и не ги вреднуваме.
Она што е важно да се сфати е дека токму природата е клучна за остварување на ЦОР. Со денешната деградација на биоразличноста и екосистемите, остварувањето на ЦОР се намалува за дури 80%, за оние
цели кои се однесуваат на сиромаштијата, гладот, здравјето, водата, гладовите, климата, океаните и
земјата/почвата; значи, загрозено е остварување на дури 8 од 17 цели (ЦОР 1,2,3,6,11,13,14,15). МПНП
предупредува дека за одредување на показателите на успешност во периодот кој доаѓа, важно е да се
согледаат клучните аспекти на влијанието на природата на добробитта на човештвото. На тој начин ќе
се добие попотполна слика и подобро ќе се разберат и измерат последиците од природните трендови
за остварување на ЦОР.

2.3. Зелената економија и КОВИД
“Ни треба еден комплетно нов начин на размислување. Политичкиот систем кој вие (возрасните)
го креиравте е заснован на конкуренција. Мамите кога можете, бидејќи само да се победи е важно.
На тоа мора да му дојде крајот.
Грета Тунберг, активист за климатски промени, Шведскаc
Во услови на глобална пандемија, причините за покренување на Зелената економија стануваат сѐ
поуверливи.
Светската економија е сериозно размрдана, на кризата ѝ се гледа крајот, а според предвидувањата на ММФ, опоравувањето би можело да потрае многу подолго од тоа што се очекуваше во првиот
бран, на почетокот на 2020 година.
Дополнително е нагласена и продлабочена нееднаквоста помеѓу богатите и сиромашните, големите
и малите економии и претпријатија. Во економска смисла, големите компании бележат помали штети и
се очекува нивно побрзо заздравување, додека најзагрозени се работните места, а со тоа и егзистенцијата на луѓето во малите и седни претпријатија, и дури 30% од работните места во микро претпријатијата.
Барометарот на Edelman Trust укажува на значајно влијание на пандемијата на нивото на доверба
и приоритетите кај граѓаните. Онлајн испитувањето кај 28 земји од светот на 33.000 испитаници укажува на нови трендови во размислувањата и животните приоритети кај голем број на граѓани.
На почетокот на 2021 година, забележан е значителен пораст на следните приоритети:
- моето семејство и задоволувањето на нивните потреби
- повисоко ниво на медиумска и научна писменостv
- свест за политичкото опкружување
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- изразување на ставови и учествување во промените и реформите
Исто така, запазени се промени во препознавање и давање на важност на следниве теми и области во однос на минатата година (овие теми станаа поважни):
-

унапредувањето на здравствениот систем
борба против сиромаштијата
унапредувањето на образовниот систем
влијанието на климатските промени
борба против лажните вести
заштитата на личните и граѓанските слободи
намалување на економските и општествените поделби
намалување на дискриминацијата и расизмот

Кога станува збор за пандемијата, 62% од испитаниците сметаат дека пандемијата ја продлабочува нееднаквоста помеѓу луѓето и оние кои се со понизок образовен статус, со полоши приходи, со
послаба имотна состојба, поднесуваат поголем товар од кризата, повеќе страдаат, и изложени се на
поголеми здравствени и други ризици.
Исто така пандемијата ги зголеми стравовите кај луѓето, па на прво место доаѓа стравот од губење
на работата (84%), на второ место е стравот од климатските промени (72%), следи стравот од хакерски
и кибер напади (68%). Ковид-19 е дури на четвртото место со сѐ уште високите 65%, а веднаш зад него
следи стравот од губењето на граѓанските права и слободи (61%).
Интересно е дека последиците од глобалната рецесија кај граѓаните на сите континенти примарно го продлабочија стравот од губењето на работа, односно загрозената егзистенција, и дека нема да
бидат во можност да се грижат за своите семејства. Јасна е и врската на влијанието на Ковид-19 со климатските промени и нужноста за брзо делување. Граѓаните очигледно стануваат свесни за сериозноста
на ситуацијата, немаат повеќе доволно доверба во политичките лидери за да може да се надеваат
на преодност на кризата и враќањето на старо. Тие сакаат да знаат повеќе, подобро да разберат и да
бидат спремни да се вклучат во создавањето на промените, во новото општество и новата економија.
Можеме да заклучиме дека тоа можеби е еден од позитивните влијанија на пандемијата, бидејќи пасивното граѓанство кое е во улога на работник, потрошувач, и гласач ги заменуваат сѐ поосвестените
граѓани кои бараат промени и сакаат во нив да учествуваат.
Коалицијата за Зелена економија (Green Economy Coalition)10 наведува пет аспекти, односно можни влијанија на Ковид-19 на Зелената економија:
- Значително поголем ефект на глобалните и националните економии отколку што кој било
можеше да го очекува тоа – како последица е продлабочувањето на нееднаквоста, и затоа е
исклучително важно да се создадат инструменти за помош за најзагрозените земји и региони;
- Зелената економија се наметнува како логично решение на глобалната криза – поттикнува
бројни зелени иницијативи и создавање на фондови и зелени инвестициски програми;
Европскиот зелен план, ЕЗП, алоцира значителни средства за Зелената економија, но на
глобално ниво сѐ уште преголеми средства се вложуваат за краткотрајно ублажување на
последиците од пандемијата со поддршка од големите загадувачи
- Владите вложија големи средства за социјалните програми за ублажување на социоекономските последици и со тоа повратија дел од довербата на граѓаните (според
истражувањето на Edelman Trust барометарот)
- Во деловниот и финансискиот свет се случија големи потреси, особено во светот на
енергенсите, градежната индустрија и земјоделието – несигурност и достапност на храната;
но сепак, најзагрозени се микро, малите и средите претпријатија во кои е нагласен ризикот
од губење на работни места
Се јавуваат бројни иницијативи за системски реформи и ресетување на светската економија – експерти и граѓански иницијативи во еднаква мера повикуваат на « целосна измена на познатите правила
во економијата»
10. Повеќе на: https://www.greeneconomycoalition.org/
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УНДП (Програма за развој на ОН) како водечка развојна институција ја истакнува ранливоста на
веќе и онака загрозените екосистеми и локални заедници, и на сѐ поголемите притисоци над земјоделското производство. Воедно ги нагласуваат ризиците од успорувањето на спроведувањето на акции за
ублажување на климатските промени. Значи, од една страна, имаме Зелена економија, зелени акции
и зелено претприемништво како логично решение за економската криза, продлабочена со влијанието на пандемијата; намалена економска активност, а со тоа и намалените емисии на CO2 влијаеја на
делумното закрепнување на екосистемите. Од друга страна, се добива лажно чувство на опоравување
на природата, и се создава некакво чувство на помала итност за заштита на животната средина и
зачувување на екосистемите.
Важно е да се воспостави здрав баланс помеѓу економскиот развој и одржливите решенија кои
ќе ни овозможат оптимален развоен пат и опстанок во неизбежните кризи и предизвици пред кои човештвото тукушто зачекори.
Светската пандемија со сигурност остави длабока трага на сите сегменти од живеењето, економијата, општествените односи, и затоа секоја држава и локална заедница треба да ги пронајдат своите
модели на одржлив и зелен развој.
Во согласност со тоа, УНДП донесува насоки за изработка на Планот на националниот придонес
(Nationally Determined Contributions - LTS) како и Долгорочни стратегии(Long-Term Strategijes – LTS), кои
ќе служат како основа за интегрирање на климатските акции и планови за заздравуње од Ковид-19.
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3. ОДНОСОТ НА ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА
И КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
“Како еколог сакам да мислам дека Зелената економија е таа која примарно ја опфаќа динамиката
на Земјините системи за одржување во живот, осигурувајќи дека придобивките ќе стигнат до сите,
сегашни и идни.”
Dame Georgina Mace, Раководителка на Центарот за истражување
на биодиверзитетот и животната средина, UCL
Климатските промени денес се еден од најголемите предизвици со кои се соочува човештвото. 2019 година во светот беше најтопла година во и онака најтоплата декада, а и покрај сите конференции и потпишани декларации за емисиите на јаглерод диоксид, повторно се пробија нови
граници. Климатските промени денес се толку важни, бидејќи се сеприсутни и глобални, забрзувачки и долготрајни. Тие се истовремено причина за влошувањето на состојбата во многу важни
области за нашето општество (земјоделие, домување, здравје…), но, и последица на ниското
ниво на свест за важноста на екосистемите и нашата поврзаност со нив; економскиот систем кој
се темели на принципот на профитот пред сѐ, и на политичкото уредување кое генерира ниско
ниво на свест и отелотворува правно-институционална рамка која ѝ овозможува на економијата
делување на принципот-профитот пред сѐ.
Меѓувладиниот панел за климатските промени (МПКП) во својот последен извештај од 2018
година истакна дека за стопирање на растот на температурите за 1.5С „ ќе бидат потребни забрзани, далекусежни и до сега најголеми промени во сите делови на општеството“ (IPCC, 2018).
Една од таквите промени, која се стреми многу брзо да ги зафати сите делови на општеството
и да го смени далекусежно и до сега невидено, е Европскиот зелен план (European Green Deal).
Европската комисија на крајот од 2019 година го претстави Планот како до сега најамбициозниот
и најсистематичниот стратешки документ за одржливо и поправедно општество, односно како
одговор на ЕУ за проблемот на влијанието и движењето на климатските промени.
Јасно е дека каква била промена од овој вид и каков било одговор на проблемот со климатските промени не е возможен внатре во рамката на моментално преовладувачката економска
парадигма, и дека ни е потребен нов економски систем кој ќе генерира праведност, солидарност
и одржливост. Од ОН како одговор на незамисливата општествено-економска криза предизвикана од Ковид-19 вирусот, истакнаа дека ни е потребно „системско придвижување кон поодржлива економија“ и во своите шест климатско-позитивни акции, кои владите би требало да ги
преземат, своето место го најде и Зелената економија која може „ општеството и луѓето да ги
направи поотпорни во време на транзицијата која ќе биде праведна и ќе ги вклучува сите“. Европскиот зелен план повикува на зелена трансформација, а прегледувајќи ги неговите подрачја
на делување гледаме како таа трансформација ќе биде невозможна без Зелената економија која
во Планот е присутна како круѓна економија. Нам Европскиот зелен план ни е битен, а тоа важи
и за Планот за заздравување, кој го наследи ЕЗП поради разорниот ефект на Ковид-19 кој го
имаше врз општеството и економијата, бидејќи моментално е најважната европска рамка за делување во насока на Зелената економија како климатски одговор. Како таков важен е и за GEAR
проектот и за дрѓавите каде се спроведува, бидејќи ќе влијае и на нив, со оглед на пристапните
преговори во процесот на придружување на ЕУ.
Европскиот зелен план се темели на остварувањето на целите во 10 области, односно најваѓните теми за неговиот успех. Тие 10 области се:
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Секоја од овие области вреди дополнително да се дообјасни во неколку реченици, бидејќи како
што ќе се види понатаму во Студијата, се работи за области кои ќе го носат и развојот на Зелената економија во државите кои учествуваат во GEAR проектот. Да ги погледнеме одблиску амбициозните цели
на 10-те области на Европскиот зелен план:

Климатска неутралност
Вклучува донесување на Европскиот пропис за клима, со кој климатските промени би влегле во
законодавната рамка на Европската Унија, што би претставувало поприлична правна иновација. Дополнително се оди кон носење на Европскиот договор за клима кој би овозможил вклучување на граѓаните и другите заинтересирани страни во овие процеси. Целта е до 2050 година да се постигне нулта
нето стапка на емисија на гасови на стаклена градина.

Чиста енергија
Покрај сигурноста на енергијата и пристапноста до неа, и покрај дигитализираниот пазар, голема
предност ќе им се пружи на енергетската ефикасност, развојот и користењето на обновливи извори на
енергија, кои до 2050 година би требало поприлично да ја обезбедат претходно споменатата климатска неутралност. Производството и употребата на енергијата сочинуваат повеќе од 75% од емисијата
на гасови со ефект на стаклена градина во ЕУ, и затоа реализацијата на оваа област изгледа како императив.

Одржлива индустрија
Се планира донесување на стратегија која ќе овозможи трансформација на индустријата кон одржлива и зелена индустрија. Од Акцискиот план за кружна економија се гледа како севкупната област е
сведена на продолжување на траењето на одредени производи во широка употреба и како последица
и намалување на отпадот. Со оглед на тоа дека граѓаните на ЕУ според Еуробарометар истражувањето11 сметаат дека сѐ поголемото количество на отпад е едно од трите најголеми проблеми во врска со
животната средина; оваа област исто така ќе изискува вклучување на сите заинтересирани страни.

Изградба и обнова
Ако производството и употребата на енергијата е императив, со оглед на уделот во емисијата на
гасови со ефект на стаклена градина, тогаш градежниот сектор е императив во областа на енергијата,
со оглед на тоа дека во објектите каде живееме, работиме и престојуваме трошиме 40% од вкупната
енергија. Поради тоа тука се собираат методи од претходните цели, бидејќи, се стреми кон заштеда
на енергијата и загадувањето за време на изградбата, користење и напуштање на објектите кои ги
користиме за живеење, работа, забава итн. Во согласност со идејата за праведна транзиција, особено
внимание ќе се посветува на објектите кои ги користат социјално загрозените лица или имаат јавна
намена како што се училиштата или болниците.
11. Повеќе за резултатите од истражувањето на: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c138fd8e-d160-4218-bbd5ecd2e0305d29/language-en
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Отстранување на загадувањето
Во план е донесување на Акциски план за обезбедување на нулто ниво на загадување поради
заштита на здравјето на луѓето и зачувување на биодиверзитетот со посебен фокус на заштитата на
воздухот, водата и земјиштето.

Биолошка разноличност
Стратегијата за биоразличност настојува да овозможи опоравување на природата и животната
средина до 2030 година преку заштита на најмалку 30% од европското копно и море, а до 2021 година,
би требало да биде донесен Предлогот на ЕУ целите за обнова на природата.

Од нива до трпеза
Стратегијата за поодржлив однос во производството и потрошувачката на храна има за цел да
издвои од буџетот на ЕУ, од програмата Заеднички земјоделски политики 2021-2017, 40%, односно, од
Фондот за поморство и рибарство 40% за климатската политика, односно, за методите и процесите кои
се одржливи и долгорочно одговорни.

Одржлив сообраќај
За сообраќајот, односно воопштено за мобилноста, замислен е еден од најамбициозните планови
за смалување на емисиите од овој сектор за 90% до 2050 година. Со оглед на тоа дека сега сообраќајот
генерира четвртина од целокупната емисија на гасови во ЕУ, а тие континуирано растат со порастот на
мобилноста, исполнувањето на оваа цел е најблаго речено предизвик. Тоа се планира да се постигне
со зголемување на движењето и превозот на стоката со транспортни облици кои генерираат помалку
емисии, со дигитализација, со користење на алтернативни погонски горива за возила и со зајакнување
на квалитетот на услугите, ефикасноста и достапноста на градскиот сообраќај.

Финансирање на транзицијата
Проценките велат дека на годишно ниво потребно е да се вложат 260 милијарди евра секоја година до 2030, што е околу 1,5 % од БДП-то за 2018 година. Тоа за следниот буџетски период во ЕУ 20212027 ќе значи вкупна инвестиција поголема од милијарда евра. Едно од главните настојувања ќе биде
вклучувањето на темите за клима, потребите и прашањата со удел од 25% во сите програми на ЕУ.

Праведна транзиција (инклузивна – Leave no one behind)
Една од главните пораки на ЕЗП е потребата за соработка и инклузија на сите заинтересирани
општествени групи. Особено се истакнуваат граѓаните како движечка сила на транзицијата според одржливата и Зелена економија за клима, па се разработуваат можни модели на комуницирање и учество
на граѓаните во реализацијата на целите на Планот. Праведна транзиција значи дека ќе се внимава
на неповолната положба на териротиите и регионите, односно на секторите кои зависат од фосилните горива или од неодржливите облици на производство, но и на неповолната положба на обичните
граѓани кои се во тешка социјална и економска ситуација. На сите кои се во неповолна положба ќе им
се обезбеди финансиско и времено прилагодување на зелената транзиција.
Уште се спомнува и потребата од покренување на истражувања и поттикнувања на иновации како
потпора во остварувањето на целите.
Европскиот зелен план заедно со дигиталната револуција и со отпорноста е поставен на местото да биде
главната политика на Планот за опоравување, наречен Следна генерација ЕУ (Next Generation EU-NGEU) преку
Повеќегодишната финансиска рамка (ПФР) која вреди 750 милијарди евра, донесена како одговор на ефектот
на Ковид-19 вирусот. Најмалку 30% од тој износ, планирано е да се насочи во зелени проекти, поддршка на
ЕУ целите за климатската неутралност и Парискиот договор за клима, како и принципот за „ненанесување на
штета“ од Европскиот зелен план. Посебно место би требало да има Механизмот и Фондот за праведна транзиција со оглед на огромните социјални и економски последици од пандемијата на корона вирусот.
На целите на Европскиот зелен план ќе им се вратиме подоцна во Студијата кај проверката на
теми и области кои се препознаени во регионот каде се спроведува GEAR проектот како исклучително
важен за развојот на Зелената економија.
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4. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ И
ПЕРСПЕКТИВИ НА РАЗВОЈОТ
„Транзицијата во зелена економија со ниски емисии на јаглерод не е комформна зона ниту е «Нешто
убаво да се има» за неколкумината среќници.Таа е круцијална за нашиот сопствен опстанок. Нема
алтернатива.“
Frank Elderson, Управен одбор на De Nederlandsche Bank и
претседател на Мрежата за зелен финанскиски систем
За потребите за изработката на Студијата креиравме анкета и краток прашалник за организациите
кои учествуваат како партнери во проектот GEAR за од нив да добиеме ставови, нивоа на самопроценка и очекувања во областите кои се битни за развојот на Зелената економија во нивните држави и во
целиот регион. Тие одговори се важни за нас за да добиеме некаков увид од на приоритетните области
и перспективи на Зелената економија од „оддолу“.
Добивме одговори од вкупно 27 организации од сите пет држави во кои се спроведува GEAR прокетот. За да дојдеме до што е можно подлабок и поконкретен увид во ставовите на членовите и членките на важни организации на тема-Зелена економија, повеќето прашања беа од отворен тип каде
испитаниците сами ги пишуваа одговорите во слободна форма. Напоменуваме дека резултатите ги
обединивме и тие претставуваат заедничко видување на невладините организации кои се занимаваат
со Зелената економија или тој концепт им е близок. Сепак, на крајот од ова поглавје, ќе дадеме посебен осврт на ситуацијата и перспективите на развој на Зелената економија за сите 5 држави во кои
дејствуваат партнерски организации на проектот GEAR. Тука ќе истакнеме некои сличности и заеднички предизвици кои беа истакнувани во анкетата, бидејќи се работи за ист регион, но, и ќе ги наведеме
спецификите и разликите кои постојат во однос на Зелената економија во секоја држава.
Прво да погледнеме кои се петте најважни области кои испитаниците ги истакнаа за успех и примена на Зелената економија.
Кои области и/или јавни политики ги
сметате за најважни за успех и
промена на Зелената економија?

Земјовелие
(и шумарство)
37%
Управување со отпадот
(одвојување на отпадот,
рециклирање и
повторна употреба)
33%

Енергетика
(обновливи извори
на енергија)
33%

Улогата на државата во изработка на стратегиите за Зелена
економија и промоција на позитивните влијанија за
животната средина, зелено ориентираните економски
политики и политиките насочени кон создавање на нови
работни места преку поттикнување на претприемништво во
рамките на Зелена економија 29,6%
(Еколошки
ориентиран)
туризам
25,9%
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Гледаме дека најмногу одговори (37%) доби областа Земјоделие и шумарство, како најважна област за успех и примена на Зелената економија. Тоа и не треба да нѐ чуди, ако знаеме дека зборуваме
за регионот на Балкан кој е поприлично покриен со шуми, и тоа вистински шуми, односно, област каде
производството на храна сѐ уште игра важна улога, па дури и во неформална смисла на бројка на луѓе
кои сами за себе си произведуваат одредена количина на храна или имаат некој близок кој на тој начин
им обезбедува храна.
Од петте области или јавни политики важни за развојот на Зелената економија гледаме дека покрај земјоделието и шумарството, други истакнати се оние гранки кои ја носат економијата, а тоа се
управувањето со отпадот (одвојување на отпадот, рециклирање и повторна употреба) и енергетиката
(обновливи извори на енергија) кои ги одбрал секој трет испитаник и (еколошки ориентираниот) туризам кој го избрале малку повеќе од секој четврти испитаник. Значи, како најважни области за развојот
на Зелената економија ги имаме: земјоделието и шумарството, отпадот, енергетиката и туризмот.
Едвај некако успеа да се втурне и една од можните, односно потребни јавни политики, а тоа е
„Улогата на државата во изработката на стратегии за Зелената економија и во промоцијата на позитивните влијанија на животната средина, зелено ориентираните економски политики и политиките
насочени кон создавање на нови работни места преку поттикнување на претприемништвото во рамките на Зелената економија“. Тоа ни зборува и за не баш преголемата доверба во капацитетите и одговорностите на јавните политики, а баш високото ниво на квалитетот на работата како и визионерската
одлучност и донесувањето на одлуките кои се насочени на решавањето на проблемите и долгорочните
придобивки се крајно неопходни за област каква што е Зелената економија.
Претходно ја објаснивме важноста на Европскиот зелен план, односно дополнителниот план за
опоравување, ПЗЕУ, за иднината на Зелената економија. Со оглед на тоа дека ЕЗП е документ кој на
ниво на Европската Унија ќе ги одредува зелените јавни политики и зелената економија, тој ќе се рефлектира и на држави кои се во различни фази на пристапување на ЕУ, а во кои се спроведува GEAR
проектот. Затоа ги прашавме испитаниците да издвојат области од Европскиот зелен план кои, со оглед
на општата општествена, политичка и економска ситуација во нивните држави, најлесно односно најтешко би се имплементирале.

Од нива
до трпеза
77,7%

Остварување на нулта
загадување на
животната средина,
ослободена од отрови
(toxic free) 51,8%

Зачувуање и
обновување на
екосистемите и
биоразличноста
48,1%

Мобилизација на
индустријата за чиста и
циркуларна економија
48,1%

Обезбедување на
сигурна, достапна и
чиста енергија
29,6%

Финансирање на
транзицијата
29,6%

Гледаме како од Европскиот зелен план, областите на дејстување како што се земјоделието и производството на храна, добиле поприлично голем број на одговори како нешто кое би можело да се
имплементира во нивните држави. Преку ¾ од испитаниците ја избрале таа област како најпогодна за
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имплементирање од Европскиот зелен план. Зачувувањето на биодиверзитетот и обновата на екосистемите ги одбрале половина од испитаниците, а третото место го зеле можноста за обезбедување на
сигурна, чиста и пристапна енергија од областите не ЕЗП, а кои би можеле најлесно да се спроведат во
државите каде се спроведува GEAR проектот. Може да се воочи усогласеност со избраните области
кои се најважни за успехот и примената на Зелената економија, а кои ги издвоивме во првото прашање.
Како што првото прашање ни го долови фокусот на некои области кои на мнозинството им текнуваат како први и пресудни за развојот на една држава и нејзината економија, па дури и Зелената економија, така областите од Европскиот зелен план за кои испитаниците сметаат дека најтешко би се
имплементирале во нивните држави, исто така многу зборуваат за нивото на освестеност и односот
кон животната средина (отпад и загадување), типовите на индустрии кои преовладуваат, но и спремноста на промена (циркуларна економија) и финансиските капацитети на конкретните држави да го
финансираат преодот кон Зелената економија.
Би можеле да се осмелиме да кажеме дека се работи за самопроценка на геополитичката позиција на конкретните држави кои се оставени на полупериферијата или на периферијата на Европа во
една антиразвојна економска ситуација, нечисти индустрии кои го генерираат загадувањето на животната средина, а транзицијата кој Зелената економија е уште поизискувачка за постигнување, а многу
локални заедници се и финансиски зависни.
Надоврзувајќи се на претходниот дел од прашањето кој се однесуваше на Европскиот зелен план,
ги прашавме испитаниците да одредат кои се најголемите пречки за поголема присутност на Зелената
економија во нивната држава, односно, каде ги гледаат најголемите потенцијали за примена на истата?

ПОТЕНЦИЈАЛИ

ПРЕЧКИ
Недостаток на едуцираност
кај граѓаните и информации
за важноста и примената на
Зелената економија
77,7%

Богатството на
природните извори и
еколошко прифатливо
управување во изворите
37%

Лошата економска
ситуација, сиромаштијата и
ниската куповна моќ на
граѓаните
48,1%

Еколошко
земјоделие
29,6%

Немарност и неспремност
на политика за креирање на
стратегии и спроведување
на концептот Зелена
економија во земјата 40,7%

Недостаток на законска
регулатива
40,7%

Развивање на
поефикасен систем на
управување со отпадот
14,8%

Управување со
потрошувачката на
енергијата и користење на
обновливи извори
14,8%

Гледаме дека што се однесува до пречките имаме поделба помеѓу оние кои се однесуваат на
граѓаните, оние кои се однесуваат на економијата и оние кои се однесуваат на политиката. Како убедливо најголема пречка (повеќе од три четвртини од испитаниците) оценет е недостатокот на едукација
и информираност на граѓаните, односно недоволната поддршка на Зелената економија од страна на
образовниот систем. Едукативните програми и неформалното образование за Зелената економија се
всушност едно од најголемите можности, но и способности на невладините организации. Следната
пречка за поголема примена на Зелената економија ја издвоиле нешто помалку од половина од сите
испитаници, и се однесува на општата лоша и бесперспективна економска ситуација, која како таква
вака комплицираниот и нов концепт ќе го направи потешко прооден и применлив, а и ги надминува исклучиво економските прашања и потреби, односно поточно ја става економијата во реален однос со животната средина и општеството. И последната пречка, односно две пречки кои спаѓаат под
ист сектор се однесуваат на: оценката на заинтересираност, и на капацитетите на носителите на јавни
функции и на носителите на одлуки да ги постават темелите и да креираат насока на развој на Зелената економија. Во согласност со тоа, како пречка, и тоа во истиот процент на одговори, наведен е и
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недостатокот на законска регулатива која би го олеснила и поттикнала влезот на Зелената економија
во државите на испитаниците.
Што се однесува до областите или просторот како најголем потенцијал за примена, имаме многу конзистентно наведување на природните ресурси и неспорно богатство на екосистеми, еколошко
земјоделие и управуавње со отпадот, односно со енергијата, при што се мисли на ефикасност во користењето и поголема примена на обновливи извори на енергија.
Треба сепак да се напомене дека кај потенцијалот за примена на Зелената економија во регионот
имавме многу поголема расплинетост на резултатите и поразлични одговори, па тука добивме дури 29
предлози кои се појавиле само еднаш. Затоа тука имаме значаително помалку проценти на одговори
кои добија доволен број на гласови за да влезат на првите три места.
Последно во овој циклус од прашања за пречките и потенцијалите за примена на Зелената економија се однесуваше на најважните чекори кои треба да се преземат за оваа развојна потреба да се
изреализира.
Што сметате дека е најважно да се
преземе за Зелената економија да
почне да се применува во пракса во
вашата држава?
Едуцирање на јавноста и
подигнување на нивото
на свеста за потребата од
Зелената економија во
државата 33,3%
Подршка на државата, заложување на
надлежните политички организации и
институции, финансиски
субвенционирање на проекти во
рамките на Зелената економија 29,6%

Одредување и јасно
насочено
спроведување на
законите
29,6%

Одржливи примери за
работа во органско
земјоделие и ориентираност
кон потенцијални рурални
средини 11,1%

Можеме да видиме согласие во одговорите, односно чекори кои треба да се преземат, односно
области во кои би требало да се дејствува (секој трет испитаник) за Зелената економија да почне повеќе и појако да се применува; исто така имаме потреба од едукација за концептот и темите, како и за
подигнување на нивото на свеста. Многу високо и блиску стојат потребата јавната власт и институциите сериозно и предадено да се посветат на Зелената економија, и да обезбедат доволно финансиски
средства за зелената трансформација, како и законска регулатива која би ја уредила областа на Зелената економија, односно која би обезбедила потребна поддршка за имплементацијата.
Мора да истакнеме дека после овие три најважни чекори, односно области, повторно добивме
голема расплинетост на ставовите и голем расчекор помеѓу овие најспомнувани предлози и останатите. Некако како трета опција се истурка одржливото земјоделие и ориентираност кон потенцијално
руралните области, но нагласуваме, со само три гласа, додека втори најчесто спомнувани области како
обновливи извори на енергија, потреби за научни истражувања и стручна поддршка добија по два
гласа, а останатите и помалку.
Од сѐ досега напишано во ова поглавје можеме да сумираме дека несомнено приоритетни области на Зелената економија за пет држави во кои се спроведува проектот GEAR се: земјоделие и
производство на храна, обновливи извори на енергија, управувањето со отпад и туризмот како тема
која е хоризонтална, односно може да опфати многу други области на Зелената економија и која како
по правило е врзана за богат диверзитет, зачувана природа и екосистеми на подрачјето на Балканот
или Југоисточна Европа.
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Истиот одговор го добивме кога ги прашавме испитаниците, што би бил за нив идеален проект/
пример на Зелена економија, што би сакале да видат од примерите на Зелената економија во својата
земја. Од вкупно 25 предлози, идеални проекти/примери на Зелената економија, во седум директно
не се спомнува едно од овие четири области, при што храната доби 8 примери, енергијата 6, отпадот
5, а туризмот 4 идеални примери/проекти на Зелената економија.
За перспективите на развојот ќе падне збор во поглавјата кои следат, бидејќи тие главно зависат
од улогите и одговорностите на клучните чинители на Зелената економија, но овдека можеме уште еднаш да истакнеме дека анализата и резултатите од прашалникот покажуваат дека нема да има вистински развој на Зелената економија додека не се обезбеди силна кампања со сите пропратни активности
за поголема информираност и знаење, како освестеност на граѓаните за Зелената економија и нејзината важност за развојот на нашите општества во 21 век. Исто така, развојот ќе биде отежнат, односно ќе
оди како „под рачна кочница“ доколку не се уреди институционалната и регулаторната рамка која ќе ја
одреди насоката на движење на Зелената економија во секоја држава, но од посебнa важност е и нивото на поддршка на Зелената економија, при што не мислиме само на директна финансиска помош.
Уште еднаш нагласуваме дека ги презентиравме резултатите од Прашалникот групно, бидејќи поради несразмерниот број на организации по држави кои го пополнуваа Прашалникот, не би било легитимно да ги анализираме одделно.
Сепак треба да бидеме свесни дека без обѕир на целиот низ сличности и заеднички предизвици
со кои се среќаваат, секоја од тие држави е приказна сама за себе, специфично општество со своите
сопствени предности и недостатоци, развојни потенцијали и различни институционални капацитети
за развивање на Зелената економија. Да се знае што е заедничко или поприлично блиско за сите држави, а што е нивната специфична позиција и ситуација, за нас е многу важно при интерпретација
на податоците. На пример, во Албанија и БИХ повеќе од просечно се појавува како важна улогата на
државата како актер кој создава стратешки рамки и развојни планови, односно креира јавни политики
и регулаторна рамка за Зелената економија. Други држави како најважни ги истакнуваат областите
кои ги истакнавме како важни за развојот на Зелената економија во регионот поради интересите или
своите добри предиспозиции, како што се: храната, енергијата или отпадот. Понатаму, ставот дека за
својата организација, во однос на Зелената економија, гледаат „вклучување во работата на проектите
поврзани со Зелената економија, пружање поддршка во зеленото претприемништво, развој на капацитетите“, скоро во потполност е резултат на најголемото место во БИХ, додека во другите држави
скоро никаде не се појавува како еден од фаворитите на организациите на граѓанско општество кои го
пополнуваа Прашалникот. Исто така, поразлично отколку во другите држави, во Црна Гора најголем
број на испитаници смета дека градежниот сектор (зелената изградба, енергетски ефикасни згради) е
најважната област за успех и примена на Зелената економија. Слично, на област од Европскиот зелен
план „остварување на нулта загадување на животната средина, ослободено од отрови (toxic free)“,
пола од одговорите оди на БИХ, како област каде најтешко би се имплементирала оваа област од ЕЗП,
со оглед на општествено/политичко/економската ситуација кај нив. Од друга страна, во сите држави на
прво место беше „од нива до трпеза“ како дел од Европскиот зелен план за кој сметаат дека би можел
да се примени кај нив.
Поради наведените посебности кои ги извлековме од нашата анализа на одговори од Прашалникот, гледаме дека постојат најразлични ситуации и ставови за прашања важни за Зелената економија,
но, и дека во одредени држави постојат и специфични приоритети и области од важност за Зелената
економија. Поради тоа е важно да се даде краток преглед на ситуацијата со Зелената економија и јавните политики кои ја уредуваат во секоја од државите каде се спроведува GEAR проектот.
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5. ДОБРА ПРАКСА ОД СВЕТОТ И
РЕГИОНОТ
“За мене, Зелената економија е ситуација – кога последниот човек ќе може да направи информиран
избор со можност достоинствен приход, и да живее во чиста и здрава средина со заедница која
поддржува.”
George Varughese, претседател, Development Alternatives
Четири области кои испитаниците ги одредија како најважни за успехот на Зелената економија се
како по правило истите оние во кои се наоѓаа примерите на добрата пракса на Зелената економија од
светот и државата каде живеат, што ќе го претставиме дополнително.
Тие модели на добра пракса од светот може да бидат добри патокази и модели на развој на Зелената економија кои треба да се направат, доколку уште не постојат, односно, дополнително да се
оснажат и развијат, ако постојат веќе такви или слични примери во регионот. Ќе ги претставиме според областите на Зелената економија. Да напоменеме дека не прикажуваме објективен список, туку
примери кои испитаниците во Прашалникот ги наведоа како такви кои ги инспирираат, од кои сакаат
нешто да научат и кои се нужни или применливи во нивните држави.

Туризам
Еко хостел Републик во Ужице12 во Србија е единствен пример во нашиот регион на поврзаност на
Зелената економија со туристичкиот сектор. Хостелот може да прими 30 лица и може да кажеме дека
е стопен во потполност со својот простор и времето, со традицијата и иднината. Зелената економија со
инклузијата и циркуларната економија се огледаат во цела низа на области: градби и дизајн, во енергијата и енергетската ефикасност, како и во туристичката понуда. Хостелот е така дизајниран и уреден
со повторна употреба на стариот и исфрлен мебел или материјали, изработка на мебел од отпад и рециклиранње на предмети од воено потекло, со обѕир на тоа дека целиот хостел е уреден тематски како
слободна зона за време на Втората светска војна, позната како Ужичка република. Хостелот за греење
на топлата вода корисит делумно сончева енергија со користење на технолошки дигитализирани и
енергетски ефикасни решенија со цел штедење на водата, струјата и енергијата генерално. Отпадот се
сортира и веќе во самиот објект се подготвува за понатамошна обработка или дури и за рециклирање.
Вработените од хостелот организираат поучни тури во простор кој е украсен со занимливости од историјата, авантуристички излети и активен одмор во богатата природа и крајоликот. Исто така гостите
на хостелот се анимираат и охрабруваат на позелени облици на движење и транспорт, па може да се
послужат со велосипеди, пешачки рути и попис на локални автобуси и возови. Едукативниот дел на
хостелот се огледа во натписите по целиот објект кои повикуваат на акција и освестување на нашиот
однос кон енергијата и природата.
Особено вредно за пофалба е што оние кои го покренаа целиот проект во 2013 година веднаш
почнаа активно да придонесуваат за областите на Зелената економија во рамки на своите можности и
услови, но исто така себеси си зададоа сериозни и амбициозни цели за давање што поголем придонес
на Зелената економија. Направен е план за инсталирање на соларна електрана за производство на
електрична енергија н акров и целосен премин на енергетски ефикасно осветлување. Или како пример, можеме да го наведеме паметниот дизајн на хостелот кој е подготвен веднаш штом се обезбедат
потребните средства да може да отпочне со вградување на билков прочистувач на отпадни води и со
тоа да ја дополни Зелената економија во тој сектор.
12. Повеќе на: https://www.republik.rs/
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Храна
Традиционалниот селски имот „Фарма со волци“ дејствува како еколошка фарма во селото Вишковец на Белите Карпати во селото Вишковец во Чешка. Покрај уживањето во зачуваната и богата природа и еден куп поучни и авантуристички тури, особено се гордеат со својата кулинарско-прехрамбена
понуда. Храната која ја произведуваат со помош на еколошки методи ја нудат на своите гости, кои можат да престојуваат во објектот кој е обновуван со користење на техники на еколошко и природо градежништво. Во понудата е голема бројка на производи како џемови и сирупи, лековити тревки и нивни
преработки, месо и месни преработки, сушено овошје, кравји и обчки сирења како и јогурт. „Фарма
со волците“ е еден светол пример, бидејќи се работи за село во висока планинска област каде сѐ уште
живеат околу 140 луѓе, а инаку таквите простори страдаат од депопулација и недостаток на содржина
околу која може да се организира животот. Тоа подрачје на Белите Карпати е област под заштита и
прогласено е 1996 година како Резерват на биосферата на УНЕСКО. Со самото тоа ни е навистина интересен како пример за добра пракса, со оглед на тоа дека значаен дел од областа на Балканот е под
некаква заштита, или на голем дел од териториите на државите ќе се прогласи Natura 2000 област,па
затоа е ова и пример на успешно и одржливо човеково присуство во такви области, што е нивна главна
цел.
Организацијата „Вкуси ја Херцеговина“13 од 2006 година промовира и обезбедува поддршка за
локалните и регионалните производи специфични за крајот од кој доаѓаат, а кои се одликуваат со особеност на квалитетот и вкусовите. Изгледа како добар пример на Зелената економија и тоа не само во
областа храна туку и како организација и начин на работа, како и пристап до пазарот, бидејќи успеваат преку поголема организација да здружат многу помали актери кои работат како мали здруженија,
задруги, ОПГ-транспорт, занаетчии и слични, како што се: Здружението за работа и претприемништво
LiNK, Здружението на органски производители Eco-Line, здружението Херцеговачки сир из Мијеха, пчеларската задруга Жалфија, Здружението на производители на ливањско сирење CINCAR итн. Здружението основа и свое претпријатие „Вкуси ја Херцеговина д.о.о“, кое има за цел зајакнување на комерцијалната дејност, да се вклучи во туристичката понуда која ја нудат преку својот дуќан во стариот дел
на Мостар и така осигуруваат поголема видливост на производите на сите актери кои ги собираат.
Плантажата за овошје Баш-Башча се наоѓа во близина на Сараево, во местото Бреза, и е одличен
пример за холистички пристап не само во производството на храна, туку и на просторот. На површина
од 15 хектари, грижливо се негуваат околу 10.500 стебла на јаболко, сливи, круши и лековити билки
како кантарион, жалфија, тегавец и други. Идеен двигател на целата приказна, но и реализатор и работник е Шевкет Хрустановиќ, кој ја замислил својата Баш-Башча како место кое храни, но и едуцира
за одржливото производство и еколошкиот пристап во грижата за овошјето, лековитите тревки и природата, но и домашните животни, малите градинарски помошници како што се кокошките, патките и
мисирките. Поради тој свој педагошки и отворен пристап Баш-Башчата ја посетуваат околу 5000 луѓе
од целиот свет. Се спроведува едукација во соработка со училиштата и другите образовни институции и
учествуваат во бројни акции за општото добро. Посветеноста на идните генерации и нивната едукација
и оснажувањето на одржливиот развој што сигурно ќе им треба со оглед на тоа во каква состојба им
ја оставаме планетата, се гледа и во одлуката најголемата светска награда за заштитата на животната
средина и планетата да не ја земе самиот господин Хрустановиќ, туку неговиот син и снаа, тие кои ја
наследија инспиративната приказна за Баш-Башча. На имотот може да се изнајми куќичка за одмор
каде може да ја осетите Башча и да се усвојат нејзините знаења на подолг период.
Веројатно не е ни случајно што баш на имотот на Баш-Башча се одржа конференција како реакција
на влијанието на Ковид-19 вирусот: “Кризата како шанса во земјоделската дејност – од домашните
полиња”.
Веќе искусна екипа за промовирање и едукација на одржливиот развој собрана во Центарот за
економски и рурален развој (CERD)14 од Лакташи, во соседното село Крнет покренаа производско на
органска храна под брендот Доместика. Со тоа исполнија неколку потреби – производство на храна
која е здрава и за луѓето и за животната средина, едукација за еколошките методи на производство на
храната и особено за биодинамиката, маркетингот и поголема видливост и присутност на пазарот на
еколошките производители на храна. Го приближија производството на граѓаните кои во испитувањата
13. Повеќе на: http://turizam.mostar.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=369:okusi-hercegovinu-putevi-meda-kroz-durmitor-ihercegovinu&catid=38; https://web.facebook.com/okusi.hercegovinu/?_rdc=1&_rdr
14. Повеќе на: https://cerd.ba/
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на јавното мнение ја истакнаа привлечноста на таквото производство на храна, но и неупатеноста каде
може до неа да се дојде. Првиот исчекор во таа насока направен е 2016 година со јаболката кои ги произведува Земјоделската задруга „Дубичко поткозарје“ од Козарска Дубица. Производството кое денес се организира под брендот Доместика ги оснажува и жените во руралните предели преку знаење
и вработување, со што тие 10 жени кои моментално работат на производството на еколошката храна
добиваат поголема економска сигурност и самопочит. Покрај соработката со дуќаните кои сакаат на
своите полици да имаат еколошка храна, развиваат и свој краток синџир на снабдување, и доставуваат
зелени корпички на сите кои ќе ги нарачаат. Наведовме веќе порано како многу работат на едукацијата
и промоцијата на еколошкото производство на храна, па така иницираа натпревар на идеи, Доместика
24-часовен рурален предизвик ( Domestica 24-Hour Rural Challange) каде ги собираат сите оние кои
имаат идеја, а особено младите, како да се покренат проекти кои ќе ја оснажат и ќе и бидат од корист
на локалната заедница.
Здружението на граѓани „Нешто повеќе”15 со својата истоимена фарма покрај Мостар со години
веќе го промовира еколошкото производство на храна, регенеративното земјоделие и пермакултурата. Како сета своја работа би ја покренале на едно подржливо и посериозно ниво, основаа општесвено
претпријатие ЕкоДизајн д.о.о, кое сега нуди цела низа од практични услуги: пејсажно уредување и
уредување на зелени површини исклучиво по еколошки принципи, продаваат еколошки одгледана
храна преку еко-корпички и организираат случувања и промотивни кампањи за одржлив развој на
земјоделието и руралните подрачја.
Важна порака праќаат и преку способноста за прилагодување и отпорноста на своето дејствување.
На пример, не можеа за своите овошки, а кои денес ги имаат преку 20 вида, на почетокот да најдат
садници кои не се третирани со вештачки хемикалии и средства, ама не се откажаа од целата идеја,
туку сами направија мултифункционален објект во кој создаваат садници и чуваат семе. Имаат развиен
систем за компостирање и одржлив однос кон био-масата, а иницираа и нов вид на производство со
помош на еколошки сушари, кои работат на енергијата на сонцето, а во кои се преработуваат лековити
билки, сливи, смокви, јаболки и патлиџани.
Со основањето на општественото претпријатие нудат и поширока слика за Зелената економија,
а тоа е особено важно затоа што го прават во држава каде целиот овој сектор не е институционално
прифатен и законодавно уреден. Како и многу наши добри приказни и угледни примери, тие многу
вложуваат во практични работилници и во едукацијата, како и во вмрежувањето и соработката со партнерите и блсиките соработници на теми врзани за храна, но и пошироко, како што се енергија, отпад,
управување со природни ресурси, рурален развој и други кои ги покрива пермакултурата. Не ја занемаруваат ни социјалната дименјзија на пермакултурата, па се занимаваат со меѓучовечките односи и
емпатијата, паметниот дизајн за животни простори, а својот имот континуирано го прилагодуваат за
движење на луѓето со попреченост, за нивно користење и движење.
Селото Глибаќи во близина на Плевља во Црна Гора е истовремено и малечко и високо, затоа што
се наоѓа на 1400 метри надморска височина, но и големо бидејќи се смета за најголемата житница на
земјата. И тоа житница за органско земјоделие и за производи, па тука, покрај леќата, 'ржта, јачменот,
се одгледува и спелтата, автохтон вид на пченица. Развиен е и секторот за пасишта и одгледување на
животни, кои потоа со плодните ниви прават еден заокружен циклус. Тука значи, се сместени и создадени дури 16 производители на органска храна, и 5 мини фарми, така што нивната посветеност е неспорна, што само гарантира одржлива иднина и вклопување на зелената економија во секојдневниот
живот во тој крај, живот што е најоптимално да се води во однос на климата, времето и другите услови.
Би било греота ваква приказна да пропадне, бидејќи нивниот најголем проблем е создаден од лошата
сообраќајна инфраструктура, неасфалтирани патишта што ги оставаат отсечени од светот, во смисла на
физичкото движење, огромен дел од годината.
Селото Врмџа16 да не е практичното живеење на Зелената економија и одржлив развој, можеби
би било вообичаено сиромашно село на Балканот од кој сѐ поголем број на луѓе си оди во потрага
по подобар живот. Меѓутоа, овој пример во општината Сокобања, кај планината Ртањ, во југоисточна
Србија, е светол пример и ни покажува дека во областите со зачувана природа може да се живее зелено, одржливо и квалитетно, а не само да се ужива во гледањето на тие простори по слики без луѓе.
Најдобар доказ дека тоа е така е доселувањето на луѓе во селото и создавање на повеќе од 32 нови
15. Повеќе на: https://nestovise.org/en/
16. Повеќе на: https://daljine.rs/vrmdza-selo-sokobanja/
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домаќинства. Интересно е дека приказната привлекува високообразовани луѓе, млади луѓе, луѓе кои
се самовработени или работат работи кои не се директно поврзани со некое фиксно работно место и
простор, и привлекува нови жители од целиот свет. Многу често овие средби се гледаат со подсмев или
се создаваат два различни света, на староседелците и на „дојденците“, но, тука дојденците учат сѐ што
е корисно за животот некогаш, за применливата и квалитетна традиција, а староседелците ги дочекуваат дојденците желни за знаење со широко срце, бидјеќи се свесни дека тоа ќе значи продолжување
на добриот живот во селото и учење од нив за новите технологии и методи на одржливост.
Врмџа денесе се развива како заедница, како еко-село со силен нагласок на економската одржливост и развојот на Зелената економија, оснажување на младите жени и девојки, користење на традиционална еколошка архитектура и природни градежни материјали. Во селото дејствува и има седиште
Центарот за општествено одговорен бизнис, кој дејствува како едукативен центар за рурален развој.
Центарот има за цел да работи со почитување на својата околина и да се развива одговорно кон неа,
но има фокус на економските активности и поддршка за квалитетно и одржливо живеење. Понекогаш
овие економски активности имаат навистина длабоки манифестации на добра економија, па многу
често храната и некои услуги се разменуваат и споделуваат, без да се користи класичното купување со
помош на пари.

Енергија
Селото Чадрас17 во покраината Саксонија во Германија ја имало таа несреќа да се најде под
управување на градот Колдиц кога целиот регион бил погоден од финанскиска криза. Градот влезе во економски неодржлива состојба каде што веќе не можеше да ги исполни своите обврски,
а не па да обезбедува јавни услуги и да покренува инвестиции. Така, станало невозможно да се
финансираат потребите на градинката во селото Чадрас. Работата станала бесперспективна до
тоа ниво, што сите остварени приходи автоматски оделе за отплата на регионалниот долг. Во 2014
година, локалните селски политичари основале еколошка и социјална задруга за да обезбедат
финансиска поддршка за јавните институции среде кризата. Самата задруга ја основала локалната јавна компанија Kommunale Wind GmbH & Co. КГ) со сопственички удел од 50%. Компанијата
управува со енергетска турбина на ветер од 2,3 MW, но и со соларни електрани во близина и со
систем за греење со биомаса. Профитот од ветерната електрана била вложена во иницирање на
соларни електрани и во социјално-општествени проекти на селото. Целта е целосно да се отплати
ветерниот парк за целиот профит да може да се насочи кон, на пример, градинката, која потоа
ќе биде бесплатна. Долгорочна и поширока цел е да се искористат финансиските средства на задругата со цел да се овозможи започнување на вакви зелени бизниси и во други локални власти,
особено оние што ќе се најдат во финансиска и економска криза.
Community Power 18 е прво претпријатие во рацете на заедницата кое обезбедува производство и дистрибуција на струја. Откако на принципот заснован на заеднички добра управуваа
прво со ветро-енергетската фарма Темплдери Винд Фарм, тие се развија и сега соработуваат со
други заедници кои отвараат сопствени претпријатија за добивање енергија од обновливи извори, а за сопствените корисници, покрај сопственоста над две ветеротурбини, обезбедуваат
струја од слични иницијативи, кои исто поседуваат мали хидро и ветеро електрани. Сопственици на енергетските постројки се сите членови на локалните заедници кои изразуваат желба
да го сторат тоа и им се обезбедува фер цена, транспарентен приказ на состојбата на произведената и потрошената електрична енергија и состојбата на нивниот удел. На корисниците им е
дозволено да ја напуштат приказната кога ќе посакаат без никаква наплата на трошоци за една
таква постапка. Покрај соработката со другите локални заедници кои работат на енергетска
транзиција и одржливост преку солидарни и партиципативни модели на соработка и управување со заедничките добра, а обновливите извори на енергија се секако такви, тие работат во
своите локални заедници, со образовните институции, за ваквите концепти на одржлив развој
и Зелена економија да им се приближат на децата. Во соработка со локалната подружница
на една од најголемите светски еколошки организации, Пријатели на Земјата (Friends of the
Earth), тие работат на инсталирање соларна енергија за производство на електрична енергија
во локалните училишта.
17. Повеќе на: https://sgdnord.rlp.de/fileadmin/sgdnord/Windenergie/Windenergie_und_Kommunen.pdf
18. Повеќе на: https://communitypower.ie/
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Отпад
Претпријатието Шаролта19 од 2015 година се занимава со рециклирање, поточно со повторна употреба на текстилот и облеката која ја пренаменуваат во нови корисни предмети за облекување, чанти и слично. Притоа заштедуваат енергија и материјали за 50-85% споредено со нови
предмети. Имаат широка лепеза на соработници и на такви кои им даваат поддршка, па така
облеката ја собираат кај партнерот Impact Hub Budapest, Hungarian Waste Alliance или second hand
дуќани со кои соработуваат. Доколку не е друго назначено, нивните производи 100% поминале
низа постапката на upcycling, односно низ методата на рециклирање и повторна употреба добиле
дополнителна позитивна вредност. За својата корисна работа добија неколку голдеми награди и
признанија од кои можеме да ги издвоиме “Smartandsocial” натпреварот на стартапи на крајот
на 2016 година. Покрај очигледното позитивно влијание на животната средина, ресурсите и климатските промени, екипата од Шаролта е многу активна и во добротворни акции за социјално
загрозените.
Metso Outotec20 е фински индустриски пример на синергија на Зелената и циркуларната економија, која преку паметна организација на работењето и внимателен однос кон ресурсите и
енергијата, го намалува своево несомнено негативно влијание на животната средина и природата. Се работи за компанија која нуди функционални решенија, оринетирана кон потребите на
корисникот за технолошките процеси, индустриското производство и користењето на ресурсите
да се приближат на концептот на одржлив развој, и тоа во многу изискувачки и интензивни гранки, како што се производството на цемент, рударството, металургијата и слично. Ако споменеме
само некои од можностите кои ги нудат во своите „санирања“ или ублажувањата на штети како
што се процесуирање на железото, материјали кои содржат титан, обработка на сулфатна киселина, алуминиумски оксиди или разни издувни гасови, третирање на индустриски отпадни води
и слично, ќе видиме дека се работи за процеси кои се моментално помеѓу најзагадувачките и
енергетски најинтензивните гранки на глобалната индустрија со голем ефект на биодиверзитетот,
климатските промени и здравјето на луѓето. После нивното дејствување и решенијата на Зелената економија, отпадниот талог или згурата од производството на алуминиум, хартијата и слични
постројки се претвараат во суровини кои повторно се користат во други индустриски постапки,во
работата на индустриите за бакар или биорафинериите.
Се работи за решенија кои истовремено нудат енергетска ефикасност и зголемување на продуктивноста со смалување на еколошките и економските ризици. Се намалува користењето на
енергија и вода со намалување на отпадот. Со истражувачките постапки и иновативни методи
на обработка, производството и управувањето со отпадот, Metso Outotec нуди решение во едно
од најизискувачките подрачја според зелената транзиција, а за регионот на Балкан е посебно
инспиративно и интересно со оглед на тоа дека имаме многу нечиста индустрија и енергетски
постројки кои веќе одамна се надвор од функција, како што знаат да кажат за нив во освестениот
и развиениот дел на Европа и светот. Поради своите решенија и методи на работа, и конечниот
учинок, Metso Outotec 2018 година е ставен на листата на 10 најодговорни корпорации на светот.
Фабриката Фепло21 која работи од 2014 година во Коњевиќ кај Чачак, единствен пример е на
Зелената економија не само во Србија туку и пошироко во овој дел на Европа. Се работи за иновативна постројка каде се произведуваат еколошки водоотпорни плочи од отфрлени тетрапаци
кои се рециклираат и сочинуваат 90% од составот на завршните плочи, а дополнително се користи
во мал процент и отфрлената пластика. Значи се работи за водоотпорен, неверојатно квалитетен
еколошки производ кој се користи наместо познатите ОСБ плочи во вообичаените градежни работи при изработка на кровови, поставување на подови, ѕидови и слично.
Особено е за пофалба што машините за производство на овие еколошки плочи ги дизајнирале и креирале со сопствени инженерски сили и памет, а нивните Фепло плочи ги поминаа сите
тестови за исполнување на потребите и стандардите на градежниот сектор. Се работи за важен
субјект, но и за квалитетот на живот во локалната заедница, со оглед на тоа дека во фабриката
има вработено 25 луѓе.
19. Повеќе на: http://www.sharolta.com/about-us/
20. Повеќе на: https://www.mogroup.com/
21. Повеќе на: https://www.feplo.rs/
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Здружението „Наша куќа“22 од Белград пружа поддршка на лицата со попреченост во развојот, а
како иновативен облик на општественото претприемништво осмислија рачно производство на хартија
од кутии за цигари. Тоа е нивниот креативен одговор на рециклажата на отпадот, па со сопствени раце
создаваат украсна хартија за пакување, сликарски платна и дизајнерска хартија која ја користат многу
уметници. Самата техника и процесот на производство го усвоија од јапонските партнери JICA и Ikoma,
а сами конструираа машина за сечкање која им помага во обликувањето на хартијата. Суровината во
најголема мера им ја доставуваат самите граѓани, пушачи кои на овој начин и самите развиваат свест
за заштита на животната средина и за важноста на циркуларната економија. Дел од материјалите добиваат директно од фабриката JTI од Сента, а во доставувањето на празните кутии од цигари сѐ повеќе
се вклучуваат и други компании од Србија.
Интересно е дека за своите финални производи не користат никакви адитиви, додека за текстурата и бојата на украсната хартија користат исклучиво природни материјали. Исто така развиваат нови
методи на производство на целулоза од коноп, исклучително еколошки материјал кој ги чува шумите и
го поправа квалитетот на почвата и воздухот. Во рамките на своето општествено претпријатие имаат и
хидропонско производство на микробилки и зачински билки во стакленици.
Ова се само некои од примерите на добра пракса од Зелената економија од светот и регионот.
Она што е важно да се истакне е дека иако ги поделивме во четирите најчесто наведени области како
клучни за успехот на Зелената економија, тие многу често се јасно поврзани, се преклопуваат, и многу
од овие приказни спојуваат две или дури повеќе области. Ова е добар знак и ни кажува дека дури и ако
започнеме со Зелена економија од една област, онаа што ни е најблиску и најинтересно за нас, многу
често другите што се дел од Зелената економија во тие приказни почнуваат да се лепат до оригиналната тема или област на која се размислува холистички. На пример, хостелот Републик во Ужице развива
своја верзија на зелен или одржлив туризам, но не ја промовира само природата околу себе без некаква свест за тоа како тој функционира, како е изграден и како се однесува кон зеленилото околу себе,
каде што испраќа авантуристички или едукативни туристички тури. Тие водат голема грижа и за енергија и за отпадот. Баш-Башча ги има своите основи во однос на природата и еколошкото производство
на храна, но тие се отворија за секого да ја раскаже својата приказна и да развие образовен туризам.
Некои од приказните што ги посочивме одат чекор подалеку, кон социјалната и политичката димензија
на Зелената економија, така што преку брендот за еко-храна „Доместика“ работиме на оснажувањето
на жената, а тимот од организацијата на „Нешто више“ покрај туркањето на својата приказна со регенеративно земјоделство, пермакултурата и сите практични решенија што ги поврзуваме со овие две
идеи, тие континуирано и посветено работат на прилагодување на својот простор за простор за лица
со попреченост. На Зелената економија ѝ се потребни исчекорувања во сите области, промени што ќе
ги направат видливи и силни оние што во моментов се во маргинализирана и подредена положба.
Зелената економија е инклузивна.
Областите на Зелената економија кои се најважни или најинтересни за нашите испитаници добија
свое продолжение во ставовите според Европскиот зелен план, а кои веќе ги допревме во Студијата.

22. Повеќе на: http://nashakuca.blogspot.com/
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6. ПРЕГЛЕД НА СОСТОЈБАТА НА
РАЗВОЈОТ НА ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА
ВО ЗЕМЈИТЕ ОД РЕГИОНОТ
“Зелената економија ќе биде водена од комплетно различни цели од оние од кои е водена денешната
економија. Она што ми дава надеж е што веќе можеме да видиме индикации за тоа; оние бизниси
кои се водени од општествена цел; преместување на мерките на националниот успех од БДП-то
кон квалитетот и распределбата на економските активности; и растечкиот број на извонредни
проекти на ниво на заедницата водени со надеж за општествено праведна, одржлива иднина.”
Katherine Trebeck, Oxfam

Босна и Херцеговина
Штом се погледнат основните статистички податоци за БИХ, може брзо да се увиди зошто испитаниците од оваа држава се во поголем број, прилично поголем од останатите испитаници, и зошто
сметаат дека од Европскиот зелен план во нивната држава најтешко ќе се остварат целите од областа
на животна средина без отрови и со нулта загадување. Дозволените граници на ПМ 10 честички во
воздухот опасни за човековото здравје—особено после долготрајна изложеност, а кои најчесто се последица на емисиите на горење на цврсти горива, издувни гасови од автомобилите и индустријата— се
пречекорени во многу места и градови во БИХ, и според нивото кое го поставува СЗО (Светска здравствена организација) и кое е одредено според Стандардот за квалитет на воздух за ЕУ. Последица е
смртност на 223,6 лица на 100 000 жители, што е една од највисоките смртности од загаден воздух во
светот. Со оглед на тоа дека енергетската индустрија учествува во вкупната емисија на гасови со ефект
на стаклена градина со помеѓу 61% и 70%, во зависност од годината и ситуацијата со енергентите, јасно
е во кој сектор треба да се бара решението за овој проблем. Особено бидејќи емисиите на CO2 по единица на БДП четири пати поголема во однос на просекот на ЕУ, што само ни кажува колку севкупната
економија е зависна од неодржливите деловни активности.
Загадувањето на воздухот покрај загадувањето на земјата и водите најмногу придонесува не само
за директната штетност за човековото здравје, туку и за загадувањето на животната средина. Знаеме
дека без зачувана база, без зачувани и силни екосистеми и природни ресурси, Зелената економија
тешко може да најде плодно место за својот развој. Тоа е еден од апсурдите не само за БИХ, туку и за
многу други држави во регионот—ситуација кога имаме истовремено и загадување и богат биодиверзитет и екосистеми какви веќе ретко може да се најдат во Европа. Имаме една од најголемите смртности од загаден воздух во светот, и истовремено имаме податок како според Светскиот економски
форум, БИХ е на 20 место (од вкупно 140 држави) по природни убавини.
Главно прашање е кога ќе се сфати дека баш така зачувани екосистеми претставуваат темел за
развој на општеството во 21 век, вклучувајќи ја и Зелената економија, што е препознаено и во студијата Локална зелена економија и перспективите на зелените работа (Stuparu, 2017). Меѓутоа, не
е препознаено во реалноста и во праксата, иако не може да се каже дека институционалната рамка
за заштитата на Зелената економија и животната средина не постои. На пример, според Третиот извештај за состојбата на животната средина, Environmental Performance Review (EPR) of Bosnia and
Herzegovina (UNECE, 2017), на хартија се стратешките проценки за влијанието на животната средина,
вклучени во системот од 2003 година, но до денес многу ретко се користат, бидејќи не постои законска
обврска. Од друга страна, проценката за влијанието на животната средина се спроведува, но многу
невладини организации истакнуваат дека самиот процес е површен и сведен на исполнување на фор-
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мата без вистинско, правовремено и навистина инклузивно учество на јавноста (EBRD, 2017). Понатаму
во третиот извештај се тврди дека нема виситнски состав за следење на состојбата на биодиверзитетот
и заштитените подрачја. Иако е разработен предлогот за 122 потенцијални локации за Natura 2000
подрачја во кој предлог биле вклучени скоро 20% од териториите на БИХ (Milanović и Golob, 2015), денес и сѐ уште и во реалноста и оперативно има сѐ на сѐ 2,7% од подрачјата во склопот на заштитените
подрачја.
Во Третиот извештај истакнати се три пречки за развој на одржливиот економски раст, а на кои во
моментов не им пристапуваат на задоволителен начин претставниците на јавните власти и носителите
на одлуки:
недоволна координираност, усогласеност и преголема фрагментација на одгвоорностите и стручните капацитети од една страна, неадекватно користење на намената—заштита на животната средина
и развој на зелените активности и недостаток на финансиски средства од друга страна.
Зелената економија исто така се спомнува во многу стратешки документи и планови. Па така во
Стратегијата за прилагодување на климатските промени и нискоемисиониот развој (2013) се истакнува како визија: „ До 2025 година, БИХ ќе стане одржлива и напредна Зелена економија“. Инаку,
многу блиску до важните чекори кои треба да се преземат за да се развие Зелената економија, а кои ги
истакнаа испитаниците во проектот, и како приоритетни области на дејствување на Стратегијата за прилагодување на климатските промени се: потребата за генерирање и ширење на знаење и информации
засновани на факти, функционални, институционали и регулаторни рамки—што значи и вградување
на пристапот на прилагодување на климатските промени и главните текови на одлучување, а остварувањето на целите и резултатите јасно им се претставуваат на јавноста, и на крајот, доволно финансиски
вложувања во севкупниот процес.
Зелената економија се спомнува и во Стратегијата за Босна и Херцеговина (2017) на Европската
банка за обнова и развој, иако ограничена на областа енергија и енергетска ефикасност кои се сметаат
за главни области во помагање на општините во зелената транзиција. Од друга страна, во претходно споменатата студија за локалната зелена економија и перспективите од зелената работа (Stuparu,
2017) како најоптимални области за развој на Зелената економија означени се истите области како и
во Студијата тука: производство на храна, обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност, туризам и рециклирање на отпадот, при што, претставени се 27 примери на добра пракса. Меѓутоа, како
најоптимална за создавање на нова работа означени се областите за производство на храна, односно
земјоделскиот сектор и областа за одржливиот туризам. Оваа студија е пишувана пред ефектот на
Ковид-19 вирусот, кој најмногу го погоди туризмот. Тука како најголеми пречки за развојот на Зелената економија се истакнуваат: подобрата информираност и едукацијата „кои би обезбедиле нејзините
жители да добијат конкретни податоци за областите кои имаат потенцијал за остварување на приходи,
само вработување и развој на претпријатијата во зелениот сектор“ (исто, 2017: 41).
Стратешката рамка за БИХ за периодот 2016.-2018. (2016) донесен е на ниво на Совет на министри, па зелените индустрии се споменуваат во контекст на подобро управување со отпадот. Исто така
се обрнува внимание на нужноста од оснажување на институционалното опкружување и потребата
за одредување на приоритети на дејствување и политики на поттикнување во областите: земјоделие,
енергија и екологија. Се нагласува и проблемот со недоволната едукација за природните богатства,
нивната важност и рационалното користење како и потребата од зачувување на животната средина.
На повеќе места се споменува потребата од едукација на жителите и точното и прравовремено
информирање за битни теми од областа на Зелената економија. Еден од таквите позитивни примери е
изработката на Доброволниот извештај за Босна и Херцеговина за спроведување на Агендата 2030
и целите на одржливиот развој кој беше инициран од страна на Развојната програма на Обединетите
нации, канцеларијата на БИХ. За да се вклучат во процесот на добивање на ставови за 17 цели на одржливиот развој и за визијата за одржлива иднина на земјата, за најширокиот круг на заинтересирани
чинители креирана е иницијативата „Замисли2030“ со вебстраница: www.zamisli2030.ba и со страница
на социјалните мрежи. Посебен фокус беше на младите и локалната заедница, а вкупно во целата кампања Замисли учествувале активно дури 3000 лица кои дале свое мислење и придонес. Инаку, според
индексот на остварливост на целите на одржливиот развој, Босна и Херцеговина го зазема 71-то место
23
(67,3 поени od 100). Најслаб резултат е постигнат за целите SDG14 Воден свет и SDG9 Инфраструктура,
a после следат SDG8 Раст и SDG5 Родова рамноправност.
23. Izvor: http://zamisli2030.ba/wp-content/uploads/2019/07/VNR-BiH-LOC-Final.pdf
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Две пречки за постигнување на одржливиот развој, па и Зелената економија, кои ние ги добивме
во нашата Студија, тука се исто така препознаени. Првата е неодговорен и несериозен однос кон стратешките документи и плановите кои се спроведуваат, и не се надгледуваат, при што главно се работи за процеси без вклучување на јавноста и заинтересираните страни, организациите на граѓанското
општество и граѓаните, па нивото на координација е многу слабо. Слично и во Третиот извептај за
состојбата на животната средина се истакнува дека „ политиките за искористување на потенцијалот на Зелената економија во БИХ суштински недостасуваат“ (UNECE, 2018: 66). Следна пречка е недоволната едуцираност на популацијата за важноста на чиста и незагадена животна средина, зачувување
на екосистемот и рационалното користење на природните ресурси (UNDP, 2019). Со ова повторно се
враќаме на почетокот на овој дел на Студијата, и веројатно најголемиот развоен јазол на БИХ, а тоа е
да се определи однос кон природните ресурси, чие богатство е неспорно. Во Стратегијата и Акциониот план за заштита на биолошката различност на Босна и Херцеговина 2015.-2020. се истакнува:
„Иднината и просперитетот на Босна и Херцеговина се тесно поврзани со одржливото коирстење и
чување на нејзините севкупни природни богатства” (2016:10). Зелената економија може да биде многу
корисна и добра алатка за една таква иднина и просперите за земјата. Понекогаш се истакнува дека
БИХ е недоволно богата за Зелена економија, и дека не може да ја промени својата моментална насока
на развој, која е изразито зависна од емисијата на гасови со ефект на стаклена градина во економскиот
раст. Се смета дека ориентирањето кон Зелена економија ќе ги осиромаши граѓаните и ќе ги став уште
во понеповолна економска и социјална состојба. Но, во студијата Управувањето со енергетскиот сектор и сиромаштијата во Босна и Херцеговина (CPU, 2011) се истакнува дека баш „земањето во обѕир
на главните економски показатели за Босна и Херцеговина, вклучувајќи го и нивото на невработеност,
квалитетот на станбениот фонд и инфраструктурата, состојбата на животната средина, особено во поголемите урбани центри, постоечкото ниво на енергетска ефикасност во индустријата, јавните згради
и домаќинствата, влијанието на растечките цени на електричната енергија и енергентите на социјално загрозената популација, потоа состојбата во здравството, пензискиот систем, образованието и сл.,
доаѓаме до заклучок дека политиката насочена кон Зелената економија, во контекст намалување на
сиромаштијата и одржливиот развој се поважни за БИХ отколку за просечна држава од ЕУ“ (CPU, 2011:
10). Во Стратегија за прилагодување на климатските промени и нискоемисиониот развој за БИХ
(2013) се смета дека баш „транзицијата во ‘Зелена економија‘ им е од корист на ранливите и групите
кои се во неповолна општествена ситуација, бидејќи таа ќе биде социјално инклузивна и позитивно ќе
придонесе за родовата еднаквост (2013: 43).

Србија
Прва работа која паѓа во очи кога се читаат изб=вештаите или студиските анализи од Србија е изразување на жалење на авторот поради како што тој истакнува: хиперпродукција на стратегии, акциски
планови и слични службени документи од една страна, и нивното неспроведување од друга страна.
Причините за тоа се наоѓаат во нивната неповрзаност и некоординираноста на оние кои ги пишуваат
и кои би требало да ги спроведуваат. Тоа сѐ се рефлектира и на подрачјето на Зелената економија и
претприемништвото кое станува сѐ поприсутна тема во Србија.
Тие роблеми најмногу се огледуваат во несразмерот помеѓу напишаното во службените документи и праксата, односно примената на најавеното, при што, тие две точки на развојната патека се поприлично неповрзани и неусогласени. Така на пример, во Националниот акционен план за обновливи
извори на енергија (NREAP) iz 2013 година, одредена е рамка на развој на Зелената економија, истакната е цел од 27% на удел во конечната потрошувачка до 2020 година. На пример, УНЕП таа иста година
иницираше изработка на студија за Зелената економија во Србија Green Economy Scoping Study (2013)
која беше фокусирана и на облсата од енергијата, па вклучи цела низа на цели и контролни точки на
линијата на развојот на Зелената економија. Денес сме во ситуација организациите на граѓанското
друштво да воочуваат дека не е можно да дојдат до сигурни и точни податоци за емисијата на гасови
со ефект на стаклена градина и уделот кој различни видови на гасови го имаат во вкупните емисии. Се
изразува и жалење дека напорот кој Министерството за животна средина 2017 година и една година
пред воспоставувањето на Зелениот фонд кој требаше да обезбеди финансиска поддршка на транзицијата кон Зелена економија и општество, не даде резултати какви што се очекуваа од еден така напреден исчекор, особено во земјите од регионот. Дополнително цела низа на важни и потребни стратегии
и закони не се усвоија и не стаа дел од регулаторната пракса (Коалиција 27, 2019).
Тоа е навистина штета, затоа што Србија е типичен пример на земја во регионот која е исклучително богата со природни ресурси и исклучително зависна од економските активности кои всушност
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придонесуваат за нивното уништување и намалувањето на капацитетите и квалитетот на услугите на
екосистемот. Европскиот парламент 2018 година предупреди на загадувањето на воздухот во својот
извештај, но и примедбите на Европската комисија потврдуваат загриженост за квалитетот на воздухот
и состојбата на почвата и водата. Една од главните причини е прилично слична како и во претходниот
случај на анализата на состојбата во БИХ, а тоа е претераната зависност од јагленот како главен резурс
во производството на електрична енергија, односно, зависност на целокупниот економски развој и
раст на БДП-то од најнечистите видови на фосилни горива. При тоа се создава отпад и 70% од вкупниот
отпад се создава како последица на прозиводството на енергија на таков начин. Србија е најголемиот извор на сулфур оксид во Европа. Проблемот со енергијата, односно со недостаток на енергетска
ефикасност се огледа и во секторот градежништво, бидејќи 90% од зградите се енергетски неефикасни
(Antonov et al., 2017).
Тоа создава не само директни здравствени проблеми за луѓето и другите живи суштества од локалните екосистеми, туку и се рефлектира на земјоделието, шумарството, градежништвото и заштитените
природни предели. Системот на заштитени области во природата опфаќа околу 6% од територијата, а
Националната еколошка мрежа која ги покрива потенцијално идните Natura 2000 области е пропишана, ама како и со многу други области, имплементацијата застана. Скоро неверојатно звучи податкот
дека Министерството за заштита на животната средина во текот на 2018 година донело решение за
ослободување од изработка на проценка за влијанието на животната средина за преку 20 проекти за
експлоатација на речен нанос, камен и чакал, а истовремено се доделени локации на дури 350 места
за изградба на мали хидроцентрали во области каде нивната изградба ќе има негативно влијание на
животната средина. Колкаво е нивото на недостаток на капацитети, јасна и долгорочна стратегија за
развојот на заштитата на животната средина зборува и податокот дека Министерството потрошило
нешто малку повеќе од половина од одобрените средства за својата работа (Коалиција 27, 2019). Организациите на граѓанско општество сметаат дека има и повеќе од доволно примери каде се гледа дека
животната средина и нејзината заштита, ама и климатските промени, не се приоритети за носителите
на одлуки и претставниците на власта во Србија. Проблемот е што Србија се наведува како земја која
е доста ранлива на влијанието на климатските промени, особено во земјоделието, управувањето со
водите и шумарството, и згора на тоа нема стратегија или акциски план за мерки за избегнување или
адаптација (UNECE, 2015).
Како претходно што беше наведено, благодарејќи на меѓународните организации и со поддршка
на стручњаците и локалните организации на граѓанско општество, Зелената економија не е новост во
јавниот простор и службените документи во Србија. Студијата за постигнувањата и перспективите кон Зелена економија и одржлив развој во Србија (Study on Achievements and Perspectives towards
a Green Economy and Sustainable Growth in Serbia) (2012) ги попиша 5-те главни стратешки насоки за
развој на Зелената економија во Србија, за кои е интересно дека скоро сите организации на граѓанско
општество ги предупредуваат дека се недоволни и со недостаток на капацитети:
- Хармонизација на социо-економскиот развој со политиките на ЕУ за нискојаглероден развој
и ресурсна ефикасност (тука се вклучени и секторите образование и иновации, даночни
реформи и зелени јавни набавки и останато)
- Работа на општествената инклузија и намалувањето на сиромаштијата
- Оснажување на секторот за животна средина (тука е вклучено оснажување на сите сектори
на одржлив развој, заштита на животната средина и природа, како и јакнење на капацитетите
на стручните служби)
- Воспоставување на одржлива и долготрајна финансиска поддршка
- Промовирање на соработка помеѓу земјите од регионот
ОНЕП-овата студија која ја споменавме Опсегот на Зелената економија (Green Economy Scoping)
го стави фокусот на развојот на Зелената економија на две области кои се препознаени како приоритет
и во нашиот Прашалник - зголемувањето на користењето на обновливите извори на енергија и енергетската ефикасност и зголемувањето на уделот на еколошкото земјоделие во површини на пазарот.
Еколошкото земјоделие необично се потценува како сектор кој е важен за вкупниот развој на Зелената
економија, а колку има тука простор за напредок, доволно зборува податокот дека во Србија 0,44%
од вкупната површина е само под еколошко производство. Србија со своето богатство на природни
ресурси и зачувани подрачја има потенцијали и за зголемување на производството на еколошка храна,
а во согласност со тоа тука е и развојот на интегрираниот рурален туризам кој е како корисна алатка за
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развој на делови од државата со заштитени природни подрачја и простори кои сѐ повеќе страдаат од
депопулација и недостаток на квалитетен живот.
Како најважен чекор, во таа насока, истакната е нужноста од создавање на предуслови за развој
на Зелената економија, а кои се однесуваат на јасни стандарди, поттикнувачка регулатива и квалитетно
насочени инвестиции. Во Третиот извештај за состојбата на животната средина во Србија како
нешто што е најважно за развојот на Зелената економија, на претставниците на власта им се советува
создавање на јавни институции кои ќе го координираат развојот на Зелената економија и на сите постоечки, односно, нови стратешки документи на сите нивоа (UNECE, 2015).
Ова сѐ е препознаено и во плановите за поддршка на транзицијата кон Зелената економија во
годишните планови на ЕПОР (EBRD) каде е означено како едно од трите приоритетни подрачја за
инвестиции во Србија со оглед на прилично големата потрошувачка на енергија од фосилни горива,
а која е важна за растот на БДП-то, како и ранливоста од климатските промени (EBRD, 2018). Главниот
фокус е на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија, но и на секторот-отпад во смисла на третман на отпадните води и рециклирањето. На секторот-отпад и до сега се ставаше нагласок
во проектите за заштита на животната средина или при промовирањето на Зелената економија. Така
на пример, буџетот на претходно споменатиот зелен фонд скоро во потполност отишол за поддршка
на рециклажната индустрија. Претходно споменавме колкаво оптеретување на вкупното создавање
на отпадот доаѓа од емисиите при потрошувачка на енергија која е зависна од фосилните горива, а
во производството на струја јагленот пак е најнечистиот вид на фосилно гориво. Слични проблеми и
предизвици постојат и во отпадот од индустријата, комуналниот отпад и загадувањето кое завршува
во животната средина. Сѐ на сѐ5-7% од вкупниот отпад се рециклира, и тоа е значително помалку споредено со другите европски држави (Antonov et al., 2017). Регистрирани се преку 2000 диви депонии,
преку 70% од активните депонии за исфрлање на отпадот немаат дозвола за работа како ни изработена студија на влијание на животната средина, а нешто помалку од 10% од популацијата на Србија е
приклучено на систем за прочистување на отпадните води (Коалиција 27, 2018).
Треба да се истакне дека во последно време во Србија почесто се зборува за циркуларна односно
кружна економија во пар со Зелена економија или дури и како замена. Во контекст на позиционирањето на секторот и на промовирањето, направени се одредени исчекори. Групата за кружна и Зелена економија формирана е 2018 година во рамките на Министерството за животна средна, а во Стопанската
комора на Србија формиран е Центар за циркуларна економија. Во Мапата на патот за циркуларна
економија во Србија (2020) истакнати се четири приоритети на Секторот за развој на циркуларната
економија:
-

Производна индустрија,
Земјоделие и храна, во смисла на вишок храна и отпад од храна,
Пластика и амбажала,
Градинарство.

Со ова Србија е на добар пат кон актуелниот Европски зелен план и Акцискиот план за кружна
економија, и како и во претходните документи се истакнува нужноста од поагилна и поопфатна работа
на регулаторната и институционалната рамка, како и на подготовка на теренот за инвестиции и обезбедување на финансиски седства. Академијата за циркуларна економија која ја креираше Стопанската
комора на Србија, ја посетуваат претставници на деловниот свет, за да научат сѐ за овој нужен концепт
за развој во 21 век, па до сега веќе се спроведоа два циклуси предавања.
Креиран е и Центар за чисто производство, а како што е истакнато во Извештајот за спроведената ex ante анализа на ефектите за областа на циркуларната економија таа се дефинира како
„превентивна стратегија за заштита на животната средина, која може да се применува на процеси,
производи и услуги, со цел да се спречи создавање на отпад и емисии, а со самото тоа ќе се смалат и
ризиците по човековото здравје и животната средина, и истовемено ќе се унапреди ефикасноста на
користењето на ресурсите “ (Васиљевиќ и Петровиќ, 2020: 60). Направени се и промотивно-едукативни публикации Зелени јавни набавки во Република Србија (Петровиќ и Ранѓеловиќ, 2019a) i Водич низ
критериумите на Зелените јавни набавки (Петровиќ и Ранѓеловиќ, 2019b) кои ја воведуваат оваа
битна мерка на јавни политики за развој и поддршка на Зелената економија. Зелените јавни набавки се
изразито развиени алатки за едно поправедно, посилдарно и поодржливо општество во многу држави
и градови од ЕУ, а може да бидат и придонес на Целите на одржливиот развој, особено на Целта12-
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Одговорна потрошувачка и производство (Потцел 12.7 Промовирање на праксата на јавните набавки
кои се одржливи и во согласност со националните политики и приоритети).
Дополнително во март 2021 година, изгласан е Законот за климатски промени (SG RS 26, 2021) во
парламентот, во кој е интегрирана Стратегијата за нискојаглероден развој, каде Зелената економија
како и Циркуларната економија би требало да имаат значајна улога.
Креиран е портал за промоција на ЕМАС знакот од ЕУ со кој им се омозможува на организациите
да воспостават систем на заштита на средината, и во согласност со тоа делумно е дефиниран и Законот
за заштита на животната средина во Србија. Еко знакот на Република Србија е познат како пријател на
животната средина со кој се поттикнува „примената на циркуларната економија, бидејќи во фокусот на
еко знакот е намалувањето на негативните влијанија на животната средина, продолжување на векот
на траење на производите преку одговарачки еко-дизајн на производите, лесна поправка и сервис, водејќи сметка и за намалувањето или елиминирањето на одредени опасни материјали кои влегуваат во
состав на производот“ (исто: 7). За жал само 4 организации до сега го добиле еко знакот на република
Србија за своите производи кои ги исполнуваат одредените пропишани критериуми, а од нив денес
се активни само две. Имаме примери и добри проекти во локалните средини кои ја следат темата на
нашата Студија. На пример, првата „зелена линија“ на јавниот градски превоз е воведена во Белград
преку рутата од пет електрични автобуси или имплементација на енергетски ефикасно јавно осветлување и финансиска заштеда во градот Врбас. Исто така, вреди да се истакне како може да се примени
порастот на средствата кои Министерството за заштита на животната средина ги издвојува за проекти
на организациите на граѓанското општество.
За жал, то се сѐ уште исклучоци, а не и правило. Потребно е да се посветиме на Зелената и Циркуларната економија на еден посериозен, подолгоречен и посеопфатен начин. Потребно е да се изработи јасна и конкретна Програма за Циркуларна економија во Република Србија (Васиљевиќ и Петровиќ,
2020). Посебно внимание треба да се посвети на јакнење на информирањето и едкацијата на граѓаните
и заинтересираните чинители, бидејќи недоволно развиената еколошката свест е голема кочница за
Зелената економија во овој момент. Испитувањата на јавното мнение покажуваат дека граѓаните не
воочуваат дека влијанието на индустриското загадување на нивното здравје штети, ниту на кој начин
таквото загадување ѝ штети на економијата (Antonov et al., 2017). Но, како што е истакнато во Мапата
на патот на Циркуларната економија во Србија (2020), најважно е конечно да се спроведе јавна расправа и да се донесе стратешка одлука, дали Циркуларната економија е времена играчка која набрзо
ќе здосади и ќе ја исфрлиме на страна и нема да ја користиме, или се работи за национален развоен
приоритет, за алатка за транзиција кон едно подобро, похумано и поодржливо општество?

Црна Гора
Црна Гора има свои проблеми и специфични ризици на кои е изложена, но уште на почеток мора
да се истакне дека прегледот на состојбата на Зелената економија во оваа земја е поприлично олеснет поради Националната стратегија за одржлив развој до 2030 година (2016). Во овој документ
напишан пред 5 години, Зелената економија добила стакнато место како еден од стретешките цели со
одговорачки мерки на спроведување и активности кои е потребно да се реализираат за целите да се
исполнат. Особено голем исчекор е прегледот на поврзаноста и поддршката на приоритетните области
на Стратегијата во однос на Целите на одржливиот развој на ОН.
Најголемиот проблем на Црна Гора во овој момент сигурно ќе е преовладувачкиот облик на економски развој во последните десет години. Црна Гора се преобрати во прилично услужна економија
каде терцијарниот сектор покрива ¾ од БДП-то, а за тоа без сомневање најмногу придонесува туризмот. Туризмот, 2019 година, остварил вкупен придонес во БДП-то со 23,7%, со што Црна Гора го освои
30-то место24 на скаличката на земји во светот на кои економскиот раст им зависи од туризмот. И повеќе од јасно е колку ранлива и ризична позиција е тоа денес со оглед на глобалната пандемија и разорното влијание на Ковид-19 на многу услужни сектори, а значајни за туризмот. Секторот туризам при
својот раст во Црна Гора најнегативно влијаеше на природните ресурси и животната средина, но и на
самиот простор преку ескалирање на градежниот и недвижен капитал.
Според Третиот извештај за состојбата на животната средина, таков развој рефлектира и
сѐ поголема ранливост на климатските промени, што денес може да се следи преку зголемувањето
24. Извор: https://www.theglobaleconomy.com/Montenegro/international_tourism_revenue_to_GDP
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на просечната температура, недостатокот на достапна вода, поголем број на екстремни временски услови во облик на суши или поплави (UNECE, 2015). Затоа минатата година донесен е предлог Закон за
заштита од негативното влијание на климатските промени (2019), кој на многу места го допира и
заговара нискојаглероден развој и нискојаглеродна економија која ќе треба да ја ублажи зависноста на
економијата од фосилните горива.
Таа зависност моментално е многу висока, бидејќи црна Гора троши два ипол пати повеќе енергија по единица БДП од просекот на земјите на ЕУ (Поповиќ, 2017). Воздухот е со лош квалитет во
големите урбани средини и индустриски зони, а главните емисии доаѓаат од вкупно два извора - Алуминиумскиот комбинат во Подгорица и термоелектраната на јаглен во Плевља, која се смета за еколошка црна точка. Треба да се нагласи дека поради падот на производството, фабриката за алуминиум
има континуирано намалување на потрошувачка на енергија. Има голем простор за пдобрување и во
управувањето со отпадните води, бидејќи само 44% од урбаната популација, односно 28% од вкупната
популација е приклучена на задоволувачки комунално-санитарен систем (UNECE, 2015).
Она што Црна Гора со сигурност ја спасува е огромното богатство со природни ресурси и биокапацитетот, при што најважни се шумите кои покриваат дури 60% од територијата, и со тоа Црна Гора
е во самиот врв на Европа заедно со скандинавските земји. Се работи за шуми од висока вредност, и
со овој ресурс се управува главно на одржлив начин, бидјеќи акумулираната биомаса се зголемува.
Можеме да кажеме дека каде се шумите таму е и водата, па Црна Гора има и значајни ресурси со питка
вода, односно водната биоразличност е исто така присутна. Националната мрежа на заштитени подрачја покрива 12% од територијата на државата. Според Националната стратегија на биодиверзитет,
со акциониот план за перидот 2016-2020 година, спроведен од Министерството за одржлив развој и
туризам, 2015, вредноста на биодиверзитетот и услугите на екосистемите во Црна Гора се проценила
на 982 милиони евра во 2011 година.
Шумите и копнените води, плус морето, претставуваат голема компаративна предност на Црна
Гора, но и заштита поради богатствата на екосистемите и силниот биокапацитет, па, како што истакнавме неколку пати, тоа се добри темели за развој на Зелената економија. Во публикацијата Oдржливата
енергија во Црна Гора се истакнува како „ со околу 60% на територијата на земјата под шума, што резултира со високи понори на емисиите на стакленички гасови и голем број на сончеви денови годишно,
со висок хидропотенцијал исто така, ова сѐ е основа за обновливите извори на енергија, па со квалитетни адекватни политики на енергетска ефикасност и зголемено ниво на општествена одговорност
кон климатските промени, Црна Гора може да има зелена иднина (Јаблан, Даковиќ и Маројевиќ-Галиќ,
2014). Зелената иднина е секогаш поврзана со Зелената економија, и можеме да кажеме дека овој
концепт веќе долго е присутен во документите кои се занимаваат со развојот на земјата. Во претходно
споментата Стратегија на биодиверзитетот (2015) се истакнува потребата од заговарање за Економија
на биодиверзитет како дел од Зелената економија.
УНДП, 2012 година изработи студија Проценка на влијанието на инвестициите на зелената
економија во Црна Гора со фокус на потенцијалите за вработување во секторите за енергетска ефикасност(сообраќај и градежништво) и туризмот, при што процениле дека до 2020 година би можеле да
се отворат 20.000 нови работни места, од кои огромно мнозинство во туризмот. Следеше документот
Еколошка држава Црна Гора +20, во кој се наведени трите главни економски сектори за зазеленување
на економијата - земјоделие, енергија и туризам. Истата година, документот Зазеленување на црногорската економија - Аналитички документ за предизвиците и можностите за зазеленување на
економијата (2012) беше направен, каде за создавање зелена работа покрај претходно споменатите
сектори, се споменува и секторот за отпад, рециклирање и еколошки дизајн. Овие настојувања беа
продолжени со извештајот Ефикасност на ресурсите и одржлив развој по мерка на човекот (Поповиќ
и др., 2014), исто така направен од УНДП, каде детално се објасни улогата на Циркуларната економија
на мапата на патот кон Зелената, и ги наведе потребните активности од денешна перспектива изгледаат како мапа на патот за Националната стратегија за одржлив развој, која дојде две години подоцна.
Од нешто понов датум е истражувањето Развојот на поповолен амбиент за зелени работни
места и претпријатија (2017) спроведено од Унијата на работодавачи на Црна Гора (УРЦГ) и Меѓународната организација на трудот (МОТ) со цел истражување на областите за вработување на зелени работни места во три општини на север на државата- Беране, Бијело Поље и Мојковац. Ова локациски е
исклучително важно, бидејќи Црна Гора има многу нееднаков регионален развој, а северот на земјата
е економски најслабо развиениот дел. Во исто време, територијално, е најголемиот простор, и зафаќа
просторно преку половина од државата, но исто така и со најраспространет проблем на сиромаштија,
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најизложени се на процесите на депопулација и тука живее само 28% од вкупното население. Северниот дел на земјата е интересен бидејќи тука се најголемите природни ресурси на Црна Гора. Сектори
за кои се констатираше преку анализа дека се перспективни за развојот на зелените бизниси и економијата се производство на органска храна, одржливо управување со шумите, туризмот, кој воедно е и
алатка за зачувување на природните ресурси доколку е одржлив, развојот на руралната економија и
подигнување на квалитетот на животот, и особено преработувачката индустрија. Претпријатијата кои
учествуваа во истражувањето во голема мера ја препознаа потребата за зачувување на ресурсите и
заштедата на енергија, па затоа покажаа интерес за знаењето и јакнење на капацитетите за Зелената економија, но исто така истакнаа и недоволно примери за добра пракса, квалитетни експерти и
поттикнувања од страна на носителите на одлуки и владини претставници. (Кујунџиќ, Ѓукановиќ и Јаблан, 2017).
Веќе споменатата Национална стратегија за одржлив развој до 2030 година како една од приоритетните теми е под ознаката 4.4. Воведување на Зелената економија која има свои седум поттеми:
- 4.4.1. Ублажување на климатските промени
- 4.4.2. Патот кон ресурсната ефикасност
- 4.4.3. Управувањето со отпадот со примена на пристапот во рамките на Циркуларната
економија
- 4.4.4. Одржливо управување со ресурсите покрај морскиот брег и поттикнување за Сина
економија
- 4.4.5. Одржлива потрожувачка и производство
- 4.4.6. Општествена одговорност
- 4.4.7. Раст на конкуренцијата на црногорската економија
Можеме да кажеме дека во овие седум поттеми се наоѓа суштината на Зелената економија во
Црна Гора и дека ова е просторот од кој треба да се следи развојот на Зелената економија и исполнувањето на целите.
Првата поттема се однесува на целта за намалување на емисиите за 3030 година за 30% во однос
на 1990 година.
Ресурсната ефикасност е насочена на три стратешки цели кои се однесуваат на: ефикасност во главните економски сектори како што се енергија, градежништво, земјоделие, сообраќај, услужен сектор,
односно туризам; подобро управување со отпадот; зачувување и валоризација на морските ресурси.
Малку е збунувачки што отпадот исто така се спушта во поттемата подолу, па повторно се споменува управувањето со отпад во Циркуларната економија. Циркуларната економија се смета за комплементарна со Зелената економија, и со неа може да се придонесе за постигнување на подцелите на
Одржливото производство и потрошувачка, што дополнително ќе обезбеди зачувување на ресурсите и
зајакнување на квалитетот на екосистемите. Се истакнува дека со вакво позиционирање во Стратегијата, концептите за ефикасност на ресурсите и Циркуларна економија се дефинирани како „клучна стратешка насока на патот кон постигнување одржлив раст и развој на Црна Гора до 2030 година“ (NSOR,
2016: 148).
Слично на отпадот, ресурсите на крајбрежието и морето ја добија својата поттема, но тие си се
спарени со Сината економија.
Петтата поттема е исклучително важна и се провлекува низ речиси сите сектори или области, и се
однесува на одржливата потрошувачка и производство. Реално, ако неодговорното производство и неодржливата потрошувачка не се намалат низ целиот свет, не само во Црна Гора, нема да има никакви
шанси за одржлив развој.
Последните две теми се новини во пристапот кон Зелената економија во регионот со оглед на начинот на кој тие се претставени и разработени. Социјалната одговорност го повикува бизнис секторот и
организациите за производство и услуги да преземат улога на чувари на ресурсите и дел од локалната
заедница или општество, наместо субјекти кои ги искористуваат природните ресурси по секоја цена,
избегнуваат лична одговорност за штетата по секоја цена, и ги префрлаат трошоците на локалната заедница и општество.
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Уште поинтересна е последната поттема која се однесува на растот на конкурентноста на црногорската економија, со оглед на тоа што е ставена како дел од стратешкиот приоритет на Зелената
економија. Тука е особено важно да се следат индикаторите за успех на оваа поттема, бидејќи е редок
случај во регионот развојот на „главната“ економија да е директно поврзан со Зелената економија. Во
подоцнежниот дел од Стратегијата, каде што беа разработени активностите и поврзаноста со ЦОР, оваа
поттема доби и проширен наслов „Зголемување на новата конкурентност на црногорската економија
за одржлив развој и зелените работни места“ (NSOR, 2016: 327).
Зелената економија е обмислена следејќи ја дефиницијата на UNEP како економија со ниско ниво
на јаглерод, ресурсно ефикасна и социјално инклузивна. Секторите кои имаат најголем потенцијал за
создавање зелени работни места континуирано се наведуваат повеќе или помалку истите, во зависност од контекстот и на што се сака да се стави акцент. Во документот Насоките на развој на Црна Гора
2013–2016 (2013) спомнати се четири приоритети за развој на Зелената економија: туризам, енергија,
земјоделие и рурален развој и индустрија.
Во НСОР истакнати се: енергетиката, земјоделието, отпадот и туризмот. Ние веќе го допревме секторот енергетика и тука потенцијалите може да се видат во зголемувањето на уделот во обновливите
извори на енергија, што вклучува одржливо управување со шумите, во енергетска смисла и користењето на енергетска ефикасност. Земјоделието е поврзано со заштитата на животната средина, здравјето
на луѓето и регионално рамноправниот развој, со оглед на потенцијалот за еколошко земјоделие во
посиромашните северни делови на земјата. Производството на здрава храна, со оглед на исклучително поволните климатски и природни услови, е неверојатно мало и зафаќа помалку од 1% од вкупната
земјоделска површина. Во својата Нацрт -стратегија за Црна Гора (2017), и ЕБОР како еден од главните
проблеми ги нагласи „слабите врски помеѓу претежно крајбрежниот туризам и локалниот агробизнис“
(2017: 15) во планинските области на северот од земјата, иако тука треба дополнително да се постави
прашањето дали локалниот агробизнис значи зачувување на малите производители и ОПГ-и, семејни
фарми, а не претворање на северот на земјата во монокултура, таканаречена органска храна управувана од неколку големи компании.
Ние претходно наведовме во Студијата дека Црна Гора е специфична во однос на другите земји
што учествуваат во проектот GEAR, бидејќи тука градежниот сектор е издвоен од најголемиот број испитаници како област клучна за успехот и имплементацијата на зелената економија. После него следеа:
земјоделието, отпадот, енергијата, туризмот, иако не со голема разлика, но вреди да се забележи дека
во ниту една друга земја градежниот сектор не се појавува на првите три места. Ние веруваме дека
причината за ова не е случајна, и како една од областите за развој на Зелената економија и бизнис, се
споменува и во НСОР. Градежниот сектор обично се сведува на изградба на згради и потрошувачка на
енергија, односно недостаток на енергетска ефикасност во просториите каде што домуваме, живееме,
работиме и се забавуваме. И ова е разбирливо, со оглед на тоа што во нашиот регион континуирано
се градат објекти за кои е потребна огромна потрошувачка на енергија за греење и ладење, и дека и
покрај зголемувањето на енергетската ефикасност на уредите што ги користиме, потрошувачката на
електрична енергија исто така расте. Се проценува дека дури 70% од станбените згради во Црна Гора
изискуваат реновирање за да се зголеми енергетската ефикасност (Поповиќ, 2014). Во 2012 година,
УНДП во Црна Гора спроведе проект за енергетски ефикасна изолација на објекти кои се без потребните градежни дозволи и лошо изградени, високи трошоци за енергија во кои живеат луѓе изложени
на ризик од сиромаштија. Пилот проектот имаше успех и враќањето на инвестицијата беше помеѓу 5
и 6 години, но требаше да се скалира и да се направи масовна програма за реновирање со сериозни
заштеди на енергијата и финансиите, така што во согласност со праксата во нашите области, не се
доразви. На Според пресметките на УНДП, ако 10.000 такви домаќинства се направат енергетски ефикасни, наплатата на даноците ќе се зголеми за 2,5%, ќе се отворат 6.000 нови работни места со 1,5%
зголемување на БДП-то годишно.
Меѓутоа, градежниот сектор не е само енергетската ефикасност, а луѓето од Црна Гора тоа го имаат
почувствувано на своја кожа во последните 10 години. Тој создава притисок врз природните ресурси и
за време на изградбата поради трошење на одредени градежни материјали и при напуштање на објектот и уривање се создава градежен отпад. Големиот градежен раст на пазарот на недвижности во Црна
Гора и во многу области ја наруши состојбата на екосистемот и го оптовари биокапацитетот до границите на одржливост, и го наруши пејсажот и естетскиот квалитет на просторот. Во Црна Гора, градежниот
сектор е убедливо на врвот како сектор кој најмногу учествува во домашната потрошувачка на материјали и генерира лоша ефикасност, што „се огледа во зголемувањето на индикаторите за интензитет
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на материјалот за дури 43%, намалување на продуктивноста на ресурсите за 50%, и зголемување на
ДПМ (домашна потрошувачка на материјали) по глава на жител за 25,4% “(НСОР, 2016: 198). Важноста
на градежниот сектор е потценета и понекогаш не сме свесни колку е тој поврзан со адвокатскиот сектор и службите кои потврдуваат дозволи, со финансискиот сектор, рентиерскиот сектор, секоторот за
градежни материјали и опрема за станбениот сектор, управувањето со отпад и друго.
Со примената на Зелената економија преку паметен дизајн на објекти, користењето природни и
рециклирани материјали, користењето на знаења од традиционалните пристапи и употребата на нови
методи и технологии ќе се олеснат значителен дел проблеми, и долгорочно ќе го претворат градежниот сектор во погон на пофер и поодржливо општество. Воедно, едно такво градежништво би делувало
позитивно на животната средина и би го зголемила квалитетот на животот и услугите, како и вредноста
на просторот во кој се наоѓа.
Јасно е дека во Црна Гора деградацијата на просторот од градежниот сектор е предизвикана од
растот и зависноста на туристичкиот сектор. Овие два сектори се неразделни. Јасно е и дека туризмот,
покрај градежништвото, влијае и на други сектори како што се енергетиката, производството на храна, управувањето со отпад, водата и заштитата на животната средина и други. Доколку туристичкиот
сектор не се зазеленува, ќе биде тешко да се постигнат бројни цели од Националната стратегија
за одржлив развој. Вреди да се истакне дека во Црна Гора, како едно од најважните тела за Зелената
економија е Министерството за економски развој. Европската банка за обнова и развој (2017), исто
така, ја препознава важноста на оваа меѓусебна поврзаност и истакнува еден од трите свои стратешки
приоритети за финансирање во Црна Гора - да продолжи да го поттикнува преодот кон Зелената економија, каде што покрај инвестициите во отстранување на индустрискиот отпад, управување со водните
ресурси и вложување во одржлива енергија, истакнати се и инвестициите во одржливио туризам.
Главен исчекор во Стратегијата е и користењето на напредни показатели за одржливост, како што
се Еколошкиот отпечаток кој е изработен за Црна Гора во соработка со Светската мрежа за отпечатоци
или Потрошувачка на земјата, или оние што го следат квалитетот на животот, како што се Индексот
за родова еднаквост или Индексот за општествен прогрес. И претходно го истакнавме и пофаливме
поврзувањето на приоритетните области и поттеми со ЦОР на ОН, па така на пример, поттемата 4.2.3
Поттикнување на истражување и развој во областа на ефикасноста на ресурсите и развојот на човечките ресурси е поврзано со Целите за одржлив развој на SDG 2 А Свет без глад, SDG 8 Пристојна работа и
економски раст, SDG 12 Одржлива потрошувачка и производство и SDG 17 Партнерство до целта. Поттема 4.3.4 Во управувањето со отпадот постепено да се воведуваат пристапи во рамките на Циркуларна
економија (премин од „системот депонија“ во циркуларен модел за управување со отпадот) поврзани
со Целите на ЦОР 12 Одржлива потрошувачка и производство, и СОР 17 Со партнерство до развој.
Во Третиот извештај за состојбата на животната средина (UNECE), објавен во 2015 година,
истакнати се две препораки за надлежните и носителите на одлуки: да ѝ дадат посебно место на Зелената економија во претстојната Национална стратегија за одржлив развој и да ја интегрираат транзицијата кон Зелена економија во други релевантни стратешки документи. Можеме да кажеме дека
Црна Гора денес не стои лошо со исполнувањето на овие препораки. Во Индустриската политика на
Црна Гора 2019-2023 подготвена од Министерството за економија (2019) како дел од Стратешката цел
3. Поттикнување иновации, трансфер на технологија и развој на претприемништво како Оперативна
цел 3.4 наведена е потребата од поттикнување на развојот на Зелената економија. Тука се истакнуваат
како поттик за нови работни места истите области споменати во оваа студија, како што се обновливи
извори на енергија, производство на органска храна, воведување меѓународни еколошки стандарди,
управување и рециклирање на отпад, развој на нискојаглероден туризам и одржливо управување со
шумите и водите (Министерство за економија, 2019). Истите области како потенцијали за економски
развој се споменуваат во Стратегијата за паметна специјализација С3 2019-2024 (Министерство за наука на Црна Гора, 2019) со заговарање поддршка на информационо-комуникациски технологии.
Поради тоа, клучно е за успехот на целите на приоритетните области од Националната стратегија за одржлив развој да се подобри системот за управување со одржлив развој, на што е посветено
посебно поглавје во Стратегијата. Притоа, најважно е да се обезбеди широка и длабинска, сериозна и
долгорочна посветеност на четирите процеси:
- Интеграција - поврзување на Зелената економија со други важни сектори и области
- Кохерентност - потребата за координација и соработка помеѓу сите релевантни чинители
- Вклучување - воспоставување механизми за комуникација и управување кои ги поддржуваат
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процесите на вклучување на сите релевантни чинители во одлучувањето како што се бизнис
секторот, организациите на граѓанско општество и воопшто популацијата.
- Имплементација - кинење на јазот помеѓу напишаното и спроведеното со носење на
конкретни индикатори и показатели кои ќе го олеснат известувањето и ќе го следат развојот
на исполнувањето на целите на Стратегијата.
Можеме да заклучиме дека Црна Гора ќе биде вистински зелена во економијата и општеството доколку се инсистира да се спроведе сѐ што е напишано во стратешките планови, односно „само
доколку се надминат најголемите бариери, како што е недостатокот на соодветен административен,
технички и финансиски капацитет за зелен развој. “(Поповиќ, 2017: 21).

Република Северна Македонија
Во Република Северна Македонија, Зелената економија не е во стратешките документи и развојните планови. Сепак, некои потенцијали, но и предизвици може да се прочитаат од анализите и документите на претежно странски организации. Така на пример, во студијата Ресурсите од зголемената
ефикасност и перспективите на зелен раст во Македонија (Петровска, Таневска и Глигорова, 2012)
ги наведува областите со најголем потенцијал за зелен раст и работни места: градежништво, шумарство, обновлива енергија, земјоделие, управување со отпад и транспорт. Немаме подетална или прецизна анализа зошто овие области, кои се нивните перспективи, а кои се предизвиците. Многу посодржински е приказо во анализата на БЈР Македонија Зелен раст - перспективи на земјата направена
од Светска банка (2014). Тука имаме преглед на потенцијалните и потребните активности за следните
области: вода и земјоделска енергија, транспорт, макроекономско моделирање и креирање на почетно сценарио, урбана област, инфраструктура, загадување на воздухот и општествено учество. Секоја
област има свои цели и се презентира аналитичка рамка преку која тие проаѓаат и тестираат што треба
да се направи за посакуваните резултати, и сето тоа преку зелено сценарио и супер зелено сценарио.
Нема да откриеме топла вода ако ја истакнеме енергијата како еден од приоритетите. Македонија, како и скоро сите држави од проектот GEAR што ги анализираме, како и сите земји од Западен
Балкан, и понатаму најголемиот дел од својата енергија ја добива од електрани на јаглен, а потоа и
од големи хидроцентрали. Притоа се работи за исклучително неефикасни производствени процеси, и
Македонија, исто така, како и многу земји во регионот, спаѓа во земјите со исклучително висок енергетски интензитет, т.е во Северна Македонија за единица БДП потребно е да се потроши пет пати повеќе
енергија отколку што е просекот на ЕУ, односн 1, 5 пати повеќе од просекот во Источна Европа и Централна Азија (Светска банка, 2014).
Во Стратегијата за енергетски развој за Република Северна Македонија до 2040 (2019 година) се посочува дека мнозинството од населението, особено во градовите и околу индустриските
постројки, се изложени на опасни по здравјето ПМ честички и вредности над дозволените граници.
Покрај видот на енергетскиот извор, сѐ поголема причина станува и растот на урбаниот превоз со автомобили, кои се многу стари и имаат високи емисии. Друга причина е греењето во домаќинствата во
текот на зимата на неефикасни печки кои согоруваат биомаса на ниски температури и со тоа создаваат
големо загадување. Загадувањето на воздухот, особено во градот, а особено во главниот град Скопје,
станува сѐ поголем проблем во Македонија, која со над 1350 смртни случаи се наоѓа на петото место
по бројн на смртни случаи предизвикани од загадување на воздухот25. Покрај здравствените причини,
ова создава и негативни последици за економијата со трошок од 253 милиони американски долари годишно, или 3,2% од БДП-то (Светска банка, 2014). Објектите се генерално слабо енергетски изолирани
и бараат многу енергија за да се загреат во постудените денови, плус се користат печки на дрва од исклучително низок квалитет и енергетска ефикасност при што од печките за греење кои се користат, помеѓу половина и 4/5 имаат ефикасност од само22%. Така, греењето на дрва наместо ефикасна и јаглено
неутрална опција станува извор на загаден и опасен воздух по здравјето. Јасно е дека причините за
популарноста на овој неефикасен тип на греење лежат во социјалната состојба и економските околности. Греењето на дрва е поевтин тип на енергија, со послаб квалитет, а цената на централното градско
греење е повисока. Така се загреваат претежно посиромашните жители. Во Македонија, се проценува
дека дури две третини од населението може да се класифицираат во категорија на оние кои се во
ризик од енергетска сиромаштија (Еко-свест, 2013), а земјата генерално има проблем со економската
нееднаквост каде што при мерење со Џини коефициентот е при врвот во Европа (Светска банка, 2014).
25. Според податоците на Светска банка спроведено е истражување кое вклучувало 69 земји од Источна Европа и Централна Азија. Повеќе н:
https://documents1.worldbank.org/curated/en/949621468090285546/pdf/ACS81790ESW0wh0h0Country0Assessment.pdf
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Овие причини секако придонесоа споменатата Стратегија за енергетски развој (2019) да почива на пет столба, односно области кон кои е насочена:
-

Безбедност, солидарност и доверба;
Целосно интегриран пазар на енергија;
Енергетска ефикасност; Декарбонизација на економијата;
Истражување, иновации и конкурентност.

Според визијата, Стратегијата треба да обезбеди конкурентен енергетски систем и ефикасна енергија која е одговорно се однесува кон животната средина со цел да се поддржи одржливиот економски
развој на земјата.
И додека проблемот со енергетската ефикасност и енергетскиот интензитет можеби можеме да ги
припишеме на „лошиот“ развој и планирање во минатото, може да се каже дека е штета што исчекорите во користењето на обновливите извори на енергија не продолжија, со оглед на тоа дека со ветроелектраната во Богданци, Македонија беше меѓу првите во регионот што започна со инсталирање на
нови генерации обновливи извори на енергија, а денес е во ситуација кога не може да ги задоволи ни
сопствените предвидени цели од уделот во обновливите извори на енергија во вкупната потрошувачка.
Спротивно на ова, позитивно е што во две од трите цели на Енергетската развојна стратегија, две
сценарија предвидуваат престанок на користењето на јагленот како енергетски ресурс по 2025 година,
а зеленото сценарио е економски најисплатливо. Во Стратегијата за Република Северна Македонија
(2019), ЕБОР, слично како и во другите земји во регионот, ја стави како еден пд своите стратешки приоритети поддршката за транзиција кон Зелена економија при што главниот фокус го стави на поголемо
користење на обновливите извори, зголемена енергетска ефикасност, но и подобрување на инфраструктурата за заштита на животната средина (сектори за вода, отпад, отпадни води). Секако, на приклучувањето на енергијата од секторот за управување со отпад придонесе фактот што депониите не ги
исполнуваат ниту основните барања за безбедно отстранување на отпадот, а регионалните центри за
згижување на отпад не се завршени (UNECE, 2019).
Земјоделието и понатаму игра голема улога во општеството и економијата на Северна Македонија. Производството на храна придонесува за економијата со вредност од 11,1%, а кога на тоа ќе се
додаде и преработувачкиот сектор во производството на храна, придонесот во БДП е 16% (Светска
банка, 2014). Извозот напрехрамбени производи зазема 15% од вкупниот извоз на земјата, а земјоделскиот сектор вработува речиси 20% од населението. Од овие податоци можеме да видиме колку е
важен секторот за производство на храна во Македонија. За жал, тој станува сѐ поризичен сектор поради влијанието на климатските промени и депопулацијата во руралните области, или, од друга страна,
придонесува за многу долгорочни проблеми со загадувањето на почвата и водните ресурси. Како и во
енергијата, ниту тука не е постигната целта за површини под еколошко земјоделие, само 2%, бидејќи
2016 година од вкупната површина само на 0,63% се произведувала органска храна, за подоцна да се
повиши малку, но сепак и понатаму останува под 1% ( UNECE, 2019).
Земјоделието се истакнува како еден од секторите што имаат најголемо негативно влијание врз
биолошката разновидност во Стратегијата и акциониот план за национална биолошка разновидност 2018-2023 (2018). Останати сектори се пренамена на просторот во природа, загадување и нарушувања предизвикани од човечка активност. Покрај стратегијата и акциониот план за биодиверзитет,
изработена е Националната стратегија за заштита на природата (2018-2027) (2018), но проблемот е неусогласеноста на овие два документи, во однос на временските рамки за постигнување на
истите цели.
Така ситуацијата на исчекување, односно на поголема координација и хармонизација помеѓу најважните државни документи може да се види и во зачувувањето на природата и ресурсите, како и
заштитените подрачја. Можеме да кажеме дека Република Северна Македонија има охрабрувачки нивоа на површина под заштита кои во 2017 година заземаа 8,93% од териториите со планови за проширување. Позитивно е и вклучување и разјаснување екосистемските услуги (осигурување, регулатива,
поддршка и културни услуги) кои честопати се занемаруваат или потценуваат, и без кои е потешко да
се обезбеди квалитетен живот за нас.
Во извештајот SEIS Country Report Republic of Macedonia (2018) кој се праќа на Европската агенција за животна средина, се посочува дека откако ќе се извршат сите активности за мапирање на по-
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тенцијалните области на биодиверзитет кои ќе се вклучат во заштитниот систем и кога ќе се додадат
областите под Емералд мрежата, Република Северна Македонија може да има околу 29% од својата
територија под заштита. Според Стратегијата и Акцискиот план до 2022 година, потребно е да се идентификуваат сите локации што ќе влезат во подрачјата Натура 2000. Но, во својата Стратегија и акционен
план за биодиверзитет поставена е цел од 15% од териториите под заштита, иако CBD Aichi целите на
биодиверзитет бараат најмалку 17% до 2020 година (UNECE, 2019). Слично на тоа, бројот на стратешки
проценки за животна средина е во пораст, што е за пофалба, но анализите покажаа дека постојат голем
број национални документи кои на ниво на Министерството се подготвувани и подоцна и службено
прифатени без да поминат низ процедурата за стратешка проценка на животната средина, иако требало, таков пример се: Националниот план за органско производство 2013-2020 или Стратегијата за
развој на туризмот 2009-2013 (UNECE, 2019).
Посебен проблем е влијанието на енергетскиот сектор врз природата и екосистемот. Покрај
земјоделието, водните ресурси, особено на помалите реки во повисоките предели, изградбата на
мали хидроцентрали влијае на нив, бидејќи ги менуваат и во физичка и во хемиска смисла, со тоа што
влијаат на протокот на реката. Во заштитените подрачја се планира и изградба на хидроелектрани,
што само ќе ја зголеми нивната ранливост. Понатаму, водните ресурси се значително засегнати од
индустријата и рударството, кои имаат удел во потрошувачката на вода од над 90%, а остатокот оди
кај комуналните претпријатија (NBSAP, 2018).
Зелените јавни набавки не се применуваат, што е особено незадоволително со оглед на тоа што
уделот на договорите преку јавни набавки е речиси 30% во државниот буџет и придонесува со 10%
во БДП-то. Еко-маркичките и етикетите за производите добиени преку Зелената економија се исто
така во застој, откако беа дадени препораки за компаниите за тоа како да ја добијат еко-маркичката
и ознаката EMAS26.
Особено изненадување е што во поедини стратешки документи се споменуваат Целите за одржлив развој (на пр. Националната стратегија и Акцискиот план за биоразновидност), а креирана е
и институционална рамка за координација на имплементацијата и следењето на Целите за одржлив
развој и Агендата 2030 година, но само телото за спроведување, бидјеќи некакви активности никогаш
не биле спроведени. Можна е и поврзаност со постојаното одложување на новата Стратегија за одржлив развој. Нема стратешки документи или интеграција на теми и димензии на одржливиот развој
во образовниот сектор, но имаме навистина инспиративни примери за подучување за одржливиот
развој и пракса во училиштата и на факултетите, но тоа е на нивна или на иницијатива на градот. Бројни теми опфатени со одржливиот развој се изучуваат преку Граѓанско образование во подоцнежните
одделенија на основните училишта.
Република Северна Македонија треба да донесе план за исполнување на целите за одржлив
развој што поскоро, со посебен фокус на Зелената економија. Потребна е и Стратегија за адаптација
на климатските промени, имајќи предвид дека просторот и општеството се ранливи на климатските
промени, а влијанието во земјоделството, управувањето со водите и хидроенергијата е веќе видливо.
Ова е особено тема на која треба соодветно да се разговара, бидејќи наведовме колку е важна, на
пример, земјоделието за нивото на вработување или хидроенергијата за снабдувањето со електрична
енергија.
Сличен заклучок беше извлечен од препораките на органзиациите на граѓанско општество како
најнеопходни чекори што треба да се преземат (ЕБОР, 2018):
- Зајакнување на капацитетите за заштита на природата и животната средина (зголемување на
свесноста за Натура 2000 подрачјата)
- За заштитените подрачја да се донесат инвестициски критериуми на основа на кои ќе се
анализираат концесиите и инфраструктурните проекти
- Развој на „Зелени градови“ и енергетска ефикасност во нив
- Развој на Зелената економија, особено во областа на обновливите извори на енергија како
што се сонцето и ветрот.

26. EMAS (eng. Eco-management and Audit Scheme) е верификуван систем на управување со жив.средина чие воспоставување и примена ги
дефинираше Европската комисија со Уредбата (EZ) br. 121/2009. Повеќе на: http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
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Aлбанија
Во Албанија не постојат национални документи кои го уредуваат полето на Зелената економија, ниту пак зелената економија некаде се споменува како стратешка цел или определба, и
на ова ниво ги наоѓаме областите со кои се занимава. Имаме само еден многу стар извештај од
2012 година, Нов пат за одржливиот развој: Зелена економија за Албанија, во кој се посочува
дека Зелената економија се смета за основна определба на земјата, но тоа до денес барем слабо
може да се забележи. Се најавуваше и формирање на Еколошки фонд преку кој би се финансирала транзицијата кон Зелената економија во регионите, градовите или приватните компании,
но ниту тој до денес не е усвоен.
Во согласност со статусот на државата која е во преговори за пристапување во ЕУ, Албанија се прилагоди и креираше значителен дел од своето законодавство за заштита на животната
средина и за одржливиот развој. Националниот одбор за Целите за одржлив развој се грижи
за имплементација на сите 17 цели, а во Националната стратегија за развој и интеграција II
(NSDI-II -II, 2016) како еден од најважните документи, сите цели и активности кои се споменуваат се директно поврзани со ЦОР. Исто така, се нагласува дека сите ЦОР се комплементарни со
стратешките цели на Албанија. Ќе биде потребна дополнително да се поработи на имплементацијата и спроведувањето на сите цели, бидејќи подоцнежната анализа покажа дека уште има
останати што не се интегрирани во националните и секторските документи. Дополнително, беше
откриен недостаток на знаење за ЦОР кај вработените во главните министерства, агенциите и
други тела на национално и локално ниво, но и меѓу деловниот сектор, академската заедница
и граѓанските организации. Во NSDI-II се наведени целите за заштита на животната средина кои
се однесуваат на: чистиот воздух и намалување на загадувањето, адаптација кон климатските
промени и заштита на озонската обвивка, интензивирање и зајакнување на заштитата на животната средина, вклучително и создавање Натура 2000 подрачја, оснажување на управувањето и
заштитата на шумите и пасиштата и управување со водните ресурси.
Што се однесува до енергијата, Албанија стои многу подобро од другите земји што ги анализиравме во Студијата. Нејзиниот енергетски интензитет, односно вложената единица енергија
по единица раст на БДП е многу помал отколку во сите други земји каде што се спроведува проектот GEAR. Причината е значајната употреба на хидроенергијата и затоа енергијата учествува во
емисиите на стакленички гасови од „само“ 39% до 51% во зависност од годината и временските
услови, иако треба да се забележи дека има години и кога се увезува струја. Во Националниот
акционен план за обновливи извори на енергија од 2015 година целта беше да се обезбедат 38%
од вкупната потрошувачка преку обновливи извори на енергија, но од неодамна, посериозни
вложувања се направени во ветрот и сонцето.
Исто така се обврзаа да ги намалат емисиите на СО 2 за 11,5% до 2030 година (UNECE, 2018).
Оваа ситуација, исто така, придонесува за подобрување на квалитетот на воздухот во последните 10 години со пад на сите опасни соединенија и гасови со ефект на стаклена градина. Единствениот проблем се малку повисоките нивоа на ПМ честички, и тоа само во Тирана, каде причината
е големиот пораст на користење приватни автомобили.
Албанија се надева и на приклучување на Транс-јадранскиот гасовод ворамките на проектот
Pipeline за гасоводот, но и понатаму не можеме да зборуваме за енергетскиот микс. Преземени
се сериозни чекори кон енергетска ефикасност во секторот, што е исклучително важно со оглед
на тоа што речиси една четвртина од енергијата се губи во мрежата. Овие две области се исто
така истакнати во најновиот извештај на ЕБОР, Окружен извештај Албанија 2020-2025 (2020),
каде што за еден од стратешките приоритети се наведува диверзификацијата на изворите на
енергија и транзиција со ниско ниво на јаглерод (особено со помош на сонцето и ветерот, но и
на гасот) и зајакнување на енергетската.ефикасност за енергетската мрежа да е поповрзана, и
загубите во преносот и употребата на енергија се помали.
Покрај хидроенергијата и земјоделието има сѐ уште значајна улога во албанското општество и економија. Земјоделието придонесува на БДП со 25%, а секторот вработува дури 41% од
работната сила (UNECE, 2018). Албанија како планинска земја има разгранет систем на пасишта
и животни во екосистемот кои зафаќаат 14% од територијата со своите 400.000 хектари. Шумите
заземаат 36% од албанската територија, така што од овие податоци се гледа потенцијалот на
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екосистемите. Тие се сериозно нарушени поради влијанието на хидроцентралите, од кои многу
се изградени во рамките на богатите и заштитени екосистеми, што поради влијанието на климатските промени, но и поради нелегалниот лов и сечата на шумите. Тука се покажа решителност и
грижа за иднината, така што забраната за лов е во сила од 2014 година, а поради големата загуба на шуми од дури 20% во последните 25 години, донесена е забрана за сеча на стебла, освен
за огревно дрво код го користи локалното население во шумски и планински области. Особено
интересен е моделот на „комунални шуми“ кои се предадени на управување на локалната заедница по принципите на заеднички добра не само како решение за одржливо управување, туку и
како поддршка за напорите за намалување на сиромаштијата во руралните области и зголемување на квалитетот на живот. Над 60% од шумите и пасиштата се управуваат на овој партиципативен начин.
Што се однесува до заштитените подрачја и зачуваните екосистеми, во моментов се под
заштита 800 локации, кои зафаќаат 16,61% од териториите. Напредокот може да се проследи до
2015 година, кога беше формирана Националната агенција за заштитени подрачја, а Законот за
заштитени подрачја ќе биде донесен две години подоцна. Во најновата Национална стратегија и акциски план за биодиверзитет (2015) вклучена е целта за започнување на процесот на
анализа, избор и вклучување на локации во Натура 2000 подрачјата, но ние и понатаму го чекаме првиот предлог на мрежата на заштитени подрачја и релевантниот документ за состојбата
на биодиверзитетот во Албанија. Преку својата работа во заштитените подрачја, Агенцијата го
промовира и концептот на екотуризам или одржлив туризам, но сѐ уште немаме јасен документ
на оваа тема.
Не го знаеме влијанието на климатските промени врз екосистемот, секторот за вода и
енергија, земјоделието и други важни области, бидејќи нема систематско следење и анализа,
иако Албанија има цели поврзани со прилагодување на влијанието на климатските промени.
Општо земено, мониторингот, известувањето и достапноста на податоците се нешто што треба
да се унапреди. На пример, информациите кои се однесуваат на животната средина се достапни
бесплатно на службената страница, но нивната количина и обем се ограничени. Стратешките
проценки на влијанието на животната средина се препознаваат како нужно средство пред да
се одобрат процеси или дејствија што влијаат врз животната средина и околината, но премногу
често тие не се користат ниту во стратешките секторски документи. Не е познато која е стапката
на рециклирање ниту начинот на кој управувањето со отпадот влијае врз животната средина и
здравјето на луѓето.
Едукацијата која се однесува на заштитата на животната средина и одржливиот развој не
е разработена на сите нивоа ниту интегрирана во образовниот систем, така што оваа потреба
останува зависна од иницијативите на образовните институции, меѓународните агенции и локалните граѓански организации. Како позитивен пример, можеме да ја издвоиме Националната
програма за едукација за животната средина за средни училишта од 2015 година (UNECE,
2018), која добро подготви едукативни материјали за средношколска возраст, иако ниту овој
документ не допре до важни ставки како што се финансирање на програмата и човечки ресурси
за спроведување..
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7. КЛУЧНИ ЧИНИТЕЛИ ЗА РАЗВОЈОТ НА
ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА – УЛОГИ ВО
ПОДЕЛЕНАТА ОДГОВОРНОСТ
„Зелената економија претставува радикална нова амбиција за човештвото: да се осигура дека
нашите процеси на донесување одлуки ѝ даваат целосна вредност на природата и она што таа ни
го дава нам, за да продолжиме да ги собираме нејзините плодови сега и во иднина”
Prof. Paul Ekins, ко-директор, UK Енергетско Истражувачки Центар
Иако можеме да воочиме придвижувања во пристапот и поддршката за Зелената економија
во петте земји што се дел од проектот GEAR, сепак има многу простор за подобрување, посеопфатен пристап и поконкретни резултати. Тоа ни го покажува и Глобалниот индекс за Зелена
економија (GGEI), кој ги мери постигнувањата во Зелената економија за 130 држави во светот.
Индексот GGEI е збир на постигнувања во четири главни димензии: лидерство и климатски промени, сектори на ефикасност, пазари и инвестиции и животна средина. Важно е што индикаторите што се мерат за овие четири димензии во голема мера се препознаени од страна на
нашите испитаници како клучни за развојот на Зелената економија или како пречки за развојот
на Зелената економија во државите што ги анализираме. На пример, димензијата водство или
лидерство и климатските промени се состојат од индикатори:
- емисии на стакленички гасови по глава на жител, по стапка на БДП, и по учество на
снабдувањето во примарната енергија
- однесување на климатските форуми и конференции
- однесување и односот на водството во самата држава
- следење на темите по медиумите
Димензијата, сектори на ефикасноста, се состои од состојбата во сите области кои ги спомнувавме: градежништво, транспорт, туризам, енергија, ефикасност на ресурсите.
Димензијата, пазар и инвестиции, се состои од нивото на инвестиции во обновливите извори на енергија, иновации во чистите технологии, одржливост и однесување на деловниот сектор
и ниво на официјална промоција на инвестициите во Зелената економија.
Последната димензија, животната средина, се однесува на севкупниот резултат на состојбата во седум важни области на животната средина: земјоделието, квалитетот на воздухот, изворите на вода, водоводно-комуналните услуги, биодиверзитетот и живеалишта, и рибниот фонд
и шумите.
Многу од овие индикатори ги споменавме во Студијата, од одговорностите и улогата на
носителите на одлуки и владините претставници до најважните области или сектори на Зелената економија. Според индексот GGEI, првите места ги заземаа Шведска, Швајцарија, Исланд,
Норвешка и Финска, кои сите имаат поени 0,7 или повеќе, до шведските 0,76 (се мери од 0 до 1
со 1 највисока резултат). Од државите кои се дел од проектот ГЕАР, Албанија е на многу високо
38 -мо место со 0,54 (на пример, САД се само 31, а богатиот Луксембург е 43), но останатите
земји се навистина лошо позиционирани: Северна Македонија на 96 -то место (0, 43), Црна Гора
на 102 место (0,42), Србија на 115 место (0,39), Босна и Херцеговина на 127 место (0,34). Нема
сомнение дека ваквиот индекс до одреден степен ги фаворизира економски побогатите земји,
но конечното место за сите земји, освен за Албанија, повикува на поактивни јавни политики и
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однос на бизнис секторот кон Зелената економија, или во најмала рака поинтензивно и појасно
да се претстават добрите работи кои се работат со цел нејзино остварување.
Јасно е дека така големи цели поставени преку Агендата 21, Европскиот зелен план или Целите за одржлив развој може да се постигнат само со вистинска вклученост и соработка на сите
сектори во општеството. Улогите се поделени според соодветните одговорности и ресурси, но
тие исто така ги опфаќаат и сите области на животот: политичкиот систем, образованието, економијата, природната средина и општествениот систем. Промените се можни само со истовремено
дејствување на сите нивоа и области, се бара трансформација на целиот систем на размислување, управување, меѓусебна комуникација. Интересен и сликовит е приказот на одржливиот
развој преку моделот Quintuple helix во кој група автори (Carayanis et al. 2012) го дефинираат
природното опкружување како можност за понатамошен развој и постигнување одржлив развој
и ко-еволуција на економијата на знаење, општество на знаење и демократија, кои влијаат на
начините на согледување и организација на претприемништвото.
На quadraple (четирикратниот) helix, кој јасно ги дели улогите и одговорностите на четирите
основни сектори, додава повеќе аспекти од природното опкружување и општеството, и укажува
на еколошката и општествената транзиција што се случува преку зголемување на знаењето и
иновативноста во сите области (правни / политички систем, образовен систем, економски / деловен, природен, социјален / културен).
Секој од овие системи создава одредена форма на капитал:
-

Политичкиот систем - политички и правен капитал
Образовниот систем(знаење, образование, истражување и развој) – човечки капитал
Економскиот систем – економски капитал
Природниот систем – природен капитал
Општествениот систем (граѓанско општество, култура, медиуми) – информациски и
општествен капитал

Придвижувањето од сегашната ситуација и состојба, втемелени на 5 капитали во одржливо
и балансирано општество е можно само преку постојано подигнување на нивоата на знаење и
свест, со култура на иновирање, преку постепена трансформација на поединци, локални заедници, национални економии до глобална трансформација. На тој пат има многу пречки и предизвици, но Зелената економија е можеби најјасната можност за многу заедници, мали држави и
економии, бидејќи создава нова можност, прилика. Шведска според многу показатели и начини
за мерење на учинокот и придвижувањата, растот на Зелената економија на водечко место на
повеќе глобални индекси. Тука не се работи за голема економија, туку за нов начин на размислување, за заложбата за зелено и одржливо, а потоа пресликување на идејата преку политиките,
системите за поддршка и зелената пракса.
Сите водечки политики, стратешки документи за Зелената економија и програми за одржлив развој даваат јасни насоки за вклучување и соработка на сите сектори:
- Јавниот која треба да создаде стимулативно опкружување, да донесе јавни политики,
програми на поддршка, да осигура фондови, да обмисли начини за вклучување и
поттикнување на други сектори во дизајнирањето и спроведувањето на зелените
политики и планови, воведување зелени јавни набавки, создавање технолошки
паркови, инкубатори, хабови/центри, поддршка за вработување на маргинализираните
групи, развој на општествено и зелено претприемништво, поттикнување и вклучување
на финансискиот сектор во дизајнирање на нови модели и финансиски инструменти
кои ќе овозможат побрзо и полесно финансирање и создавање иновативни деловни и
социјални модели;
- Деловен сектор кој треба да ја согледа својата улога, одговорноста и можноста да
иновира, да креира нови пракси, да воведе нови технологии, да инвестира во нови
бизнис модели, да обмислува нови начини на управување, продажба, развој на пазарот
за производи прилагодени на животната средина; финансискиот потсектор што создава
нови финансиски производи, поддржува зелени инкубатори и вложува во зелено
претприемништво;
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Граѓанскиот сектор, кој треба да ги претставува вредностите и принципите на праведното
и инклузивното, општество одговорно кон животната средина; влијае врз политиките,
ја едуцира јавноста, поттикнува иновативни решенија, учествува во меѓусекторски
партнерства и усвојува нови иновативни бизнис модели, социјално вработување,
поттикнува и иницира зелено и општествено претприемништво; учествува во едукација
на потрошувачите и подигање на свеста за нивното влијание врз одговорната
потрошувачка и производство;
- Универзитети, институти, научна заедница која има улога да истражува и поврзува,
насочува научни трудови во области релевантни за Зелената и одржливата економија
и општество, придонесува за јавни дебати, создава јавно мислење, се приклучува на
експертски групи, придонесува за јавни политики; образовниот систем се прилагодува
на потребите на пазарот на трудот, создава знаење и го пренесува во сите области на
животот и работата;
- Медиуми кои играат голема улога во креирањето на јавното мислење за сите важни
општествени прашања, вклучувајќи ја зелената економија, климатските промени и
одржливиот развој; учество во освестување, едукација, информирање, разбирање и
прифаќање иновативни концепти, создавање позитивен впечаток, мотивација преку
прикажување и промовирање примери од добрата пракса.

-
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8. УЛОГАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА
ГРАЃАНСКО ОПШТЕСТВО (ГРАЃАНСКИ
ОРГАНИЗАЦИИ) ВО РАЗВОЈОТ НА
ЗЕЛЕНАТА ЕКОНОМИЈА
„За мене, Зелената економија значи дека сите ние можеме да дишеме чист воздух, да пиеме чиста
вода, да јадеме здрава храна одгледувана регенеративно на локални бизниси, сите придонесувајќи за
свет кој работи за 100% од човештвото. Тоа е свет на заедничка благосостојба на здрава планета“
Hunter Lovins, CEO Natural Capitalism Solutions
Во претходното поглавје, ја објаснивме улогата и одговорноста за развојот на Зелената економија меѓу клучните актери како што се носителите на одлуки и јавната администрација и деловните
субјекти. Еден од клучните учесници се граѓанските организации, и ним им посветуваме посебно внимание овде.
Без оглед на тоа што тие не донесуваат закони или не ја регулираат институционалната рамка,
без оглед на тоа што во нашето опкружување не се тие кои ќе иницираат претприемачки иницијативи,
граѓанските организации имаат голема улога во развојот на Зелената економија преку образовни активности и промовирање на таков облик на бизнисот како дел од одржливиот развој. Со тоа ја зголемуваат видливоста на Зелената економија како неопходен концепт за развој за 21 век и влијаат не само на
подигање на свеста кај граѓаните, туку и на нивото на знаење и упатеноста на темата.
Но, без разлика што тоа не е нивна примарна одговорност, граѓанските организации можеби имаат уште поважна улога во квалитетот и брзината на донесување на конкретни одлуки и поттикнувачка
регулаторна рамка, односно, од друга страна имаат улога во придвижувањето на бизнисите кон деловните модели кои се темелат на почитување на одржливоста и се однесуваат правично кон локалната
заедница и општеството. Ова е една од најважните пораки на Студијата, па затоа дополнително ќе ја
разјасниме. Онаму каде што граѓанските организации се навистина активни во работењето за општото
добро и каде што има силна сцена со изграден капацитет и стручност, каде што носителите на активности сами се образувани за активностите кои ги спроведуваат граѓанските друштва, и во состојба
се да го пренесуваат тоа знаење и вештини и на другите; тие области се воедно и области каде што
концептот како зелената економија, но и други напредни идеи, се на многу повисоки нивоа на развој.
Можеме да кажеме дека таму каде што има силна граѓанска сцена, многу е сигурно дека идејата како
што е Зелената економија ќе си најде плодна почва. Така, силните граѓански организации влијаат врз
регулаторната рамка, иако индиректно преку заговарачки кампањи и преку комбинација од притисок,
но и соработка со носители на јавни функции. Таму каде што постои ова магично дуо на притисок од
една страна и соработка од друга страна, како што споменавме порано, регулаторната рамка за Зелената економија, без која таа нема ни да се развие во сите свои потенцијали, ќе има многу подобри
прикази и пораки, односно, реализацијата и донесувањето ќе се побрзи, подлабока и подалекусежни.
Дополнително, сѐ поголем број граѓански организации иницираат општествено претприемачки идеи и
проекти во кои зелената компонента е многу често видлива и присутна. Со тоа, исто така, придонесуваат за насочување на бизнис секторот кон Зелената економија. Таму каде што имаме поразвиен сектор
на социјална економија и претприемништво, имаме поразвиена и Зелена економија. Јасно, многу често се случува на почетокот граѓанските организации да се чувствуваат осамено во таквите напори да ја
направат економијата позелена, поодржлива и поправедна. Во таква ситуација, често е чувството како
придвижувања, напредокот се мери во милиметарски чекори, и колку многу малку се менува на подо-
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бро, но треба да бидеме свесни дека во ниту една земја концептот како Зелена економија не паднал
од небо, ниту се развил без години работа и организација на граѓанските организации кои влијаат врз
политиката и насочувањето на потрошувачките навики и претприемачкиот дух.
Искуството на многу земји од Европската унија го потврдува токму тоа, таму каде што граѓаните
се свесни дека политичката моќ произлегува од нив самите таму и економската моќ доаѓа од нивното
однесување и начин на живот, и овие земји имаат развиена Зелена економија и во однос на јавните
политики и бизнис секторот, и во однос на едуцираноста на клучните чинители, односно, имаат видливост и прифаќање кај населението.
Меѓутоа, како што рековме, првиот и исклучително важен чекор во оваа насока е дека самите
граѓански организации имаат капацитет и знаење да ја промовираат и да ја заговараат Зелената економија, што е еден од главните цели на проектот GEAR. Затоа, во анкетата што ја спроведовме, ги прашавме граѓанските организации со кои теми за Зелената економија се занимаваат или имаат искуство?
Со кои теми од Зелената економија,
Вие и Вашата организација
имате искуство?

Управување со отпадот
(рециклирање и
повторна употреба,
одвојување на отпадот)
37%

Енергетика (обновливи
извори на енергија)
37%

Земјоделие
(и шумарство)
25,8%

Одржување едукација едуцирање на јавноста
за потребите
22,2%

Гледаме дека што се однесува до искуството дека повеќето организации наишле на активности
поврзани со три веќе многу често споменувани области, а тоа се: отпад, енергија и земјоделие. Дури
после нив, секој петти човек посочи дека веќе има искуство во одржување на едукација за Зелена економија. Гледаме дека тука не се споменува премногу капацитетот за заговарање или иницирање на
социјално претприемништво, што претходно го споменавме како неопходно за вистински, длабински
и долгорочен развој на Зелената економија.
Меѓутоа, следното прашање во врска со проекциите и желбите каде се гледаат како организација
во однос на Зелената економија, односно каква улога гледаат за својата организација, добивме многу
интересни одговори. Забележливо е движењето на ГО кон зрело размислување и одговорен однос
кон Зелената економија. Едуцирање на јавноста за Зелената економија е сѐ уште тука, но се проектира
на многу повисоко ниво и има за цел да обезбеди поддршка и за претставниците на бизнис секторот.
Особено вреди да се издвои дека дури секој трет човек кој ја пополнил анкетата, гледа улога за својата
организација во подрачјето на посилно застапување и лобирање за вклучување на Зелената економија
во различни форми на јавни политики, сфери од секојдневието и бизнисот. Ова значи освестеност за
сопствената улога што треба да ја одиграат граѓанските организации доколку се сака целосен развој
на зелената економија, а таквата позиција на свест е стандардна во сите земји на ЕУ каде Зелената
економија претставува значаен дел во целокупната економија. Во тој случај, помалку е важно што во
моментов не се зазема таа позиција, бидејќи таа не зависи само од нивото на свесност и подготвеност
на граѓанските организации, туку и од голем број други развојни и општествени аспекти, но сепак, таа е
неопходна за овој исчекор кон целосно признавање и примена на Зелената економија. Впрочем, оваа
потреба ни ја покажа и анализата на состојбата за секоја поединечна земја во регионот.
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Следниот став на испитаниците е исто така исклучително важен бидејќи го допира вториот исчекор што го споменавме претходно, и кој ја карактеризира целосната зрелост на граѓанските организации, но исто така ја одразува целокупната состојба на зелената економија на многу повисоко ниво на
развој, а тоа е пружање поддршка и иницирање економски активности на кои целта не им е профит
по секоја цена, и во вакви случаи, помалку е важно дали ќе ја наречеме етичка економија, социјално
претприемништво или зелена економија. Секој петти испитаник е свесен за потребата од зајакнување
на претприемачките иницијативи и реализации на проекти на тема Зелена економија, и гледа потреба
од зајакнување на капацитетите во оваа насока. На трето место е споменат одржливиот туризам како
простор за сопствена организација, но само секој шести испитаник го избра овој одговор, што значи,
значително помалку од опциите што ги споменавме претходно како клучни за придонесот за развојот
на Зелената економија од страна на граѓанските организации.
Напишете, каква улога гледате за
својата организација во однос на
Зелената економија

Промоција и лобирање како и
застапување на потребите од вклучување
на Зелената економија во различни сфери
од секојдневниот живот и работење,
застапување мислења на граѓани 33,3%

Едуцирање на јавноста за потребата од
Зелена економија / менаџмент во
подрачјето на Зелената економија,
пружање информации поврзани со
зачувување на околината, тренинзи 33,3%

Вклучување во работа на проекти
поврзани со Зелената економија, давање
поддршка во зеленото претприемништво,
развој на капацитетите
22,2%

Одржлив туризам
14,8%

Покрај промотивните и застапувачките активности, ГО можат и заземаат значајна улога во иницирањето нови модели на Зелената економија и зелено претприемништво. Нивната улога тука е повеќекратна, од оснажување и поттикнување на претприемништвото на другите или самите здруженија
до основање зелени компании / задруги, а своите улоги може и да ги комбинираат. Зеленото претприемништво станува алатка за постигнување на широк спектар цели и области на дејствување, така што
здруженијата се определуваат за еден или повеќе начини на интервенција:
- Иницираат проекти за поддршка на зелените претприемачи
(хабови, инкубатори,
акселератори);
- поттикнуваат вработување на млади, на жени и други кориснички групи во подрачјето на
Зелената економија;
- го поврзуваат претприемништвото на младите со општествени и технолошки иновации, и
користат различни извори на финансирање – претприемништво кое е зелено/иновативно/
општествено корисно/енергетски ефикасно/одржливо;
- поврзуваат разни заинтересирани страни од локалната заедница (академска заедница,
претприемачи, експерти, финансиски институции, градови/општини, општествени институции)
за иницирање и развој на општествении/или зелени претпријатија;
- самостално или во партнерство иницираат и тестираат нови облици на зелено
претприемништво;
- развиваат и тестираат нови модели на управување со општествено/социјално претпријатие
со зелен предзнак.
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9. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
„Не ми треба твојата надеж, не сакам да си надежен, сакам да паничиш и да се однесуваш како
куќата да гори.“
Greta Thunberg, климатска активистка
Зелената економија е секако економија на иднината што треба да се постигне преку заеднички
чекори, добро осмислени политики, акции, иницијативи. Таа е одговор на сѐ поизразените климатски
промени кои веќе ги живееме, и претставува одговор на ЦОР. Таа е инклузивна и бара целосна трансформација на начинот на кој размислуваме, дејствуваме и работиме.
Глобалниот барометар на Зелената економија27 за 2020 година наведува дека во подрачјето на спроведување на ЦОР се постигнати значителни поместувања, создадени се голем број институции за поддршка
и партнерства за поддршка на владите во нивните напори да ги направат своите економии позелени. Се
издвојуваат значајни средства, се отвораат нови фондови и финансиски инструменти, се создаваат нови
пазари. Енергијата од обновливи извори станува поевтина од онаа од фосилните горива, и за првпат од индустриската револуција, повеќе електрани на јаглен се затворени отколку изградени. Се воочуваат придвижувања во јавните политики кои се повеќе се насочуваат кон благосостојбата на маргинализираните групи.
Понатаму, како резултат на агендата за природен капитал, јакнее свесноста за меѓузависноста со природата, за разлика од претходната перспектива на влијанието врз животната средина. Напорите да се воспостави поправедни и позелени економски системи никогаш не биле појасни или поизразени
Во последните две децении започнати се многу процеси, кон зелена, сина, циркуларна, еко-социјална економија; се случија многу климатско-освестени иницијативи. Меѓутоа, поради фрагментираниот пристап, не се постигнати доволно значајни учиноци и поместувања. Изостана посистематски
пристап и вистинска заложба за промени. Само мал број земји донесоа интегрирани планови за одржлив развој како основа за инклузивни пристапи кон зелената економија и создавање значајно влијание
врз општеството, економијата и природното опкружување.
Она што охрабрува е фактот дека се започнатите процеси веќе не можат да се запрат, бидејќи тие:
а) ги опфатија сите области на човечко делување, б) премногу работи се започнати и премногу луѓе се
опфатени за само така да се откажат и в) тие се нужни и неизоставни, не постои алтернатива.
За вистинска трансформација на економијата и општеството, потребно е значително да се забрзаат сите штотуку започнати зелени процеси, и во исто време да се дејствува во 5 критични области:
- Мерење и управување - да се воведат целосни показатели на благосостојбата, редовно да се
мерат и следат учиноците;
- Реформа на финансискиот пазар - да се обезбедат адекватни финансиски средства да се
создадат иновативни финансиски производи и инструменти;
- Зазеленување на економскиот сектор – да се планира и да се направат системски промени
на подрачјето на енергетиката, производството на храна, индустриската и сообраќајната
инфраструктура;
- Борба против нееднаквоста – системски вложувања во локалните заедници, задругарство,
општествено-социјално и зелено претприемништво кое ќе создаде работни места и ќе
остварува позитивни учиноци на локалната заедница;
- Вреднување на природата - со вреднување на екосистемот и влијанието на природата на
благосостојбата на човештвото.
27. Барометарот го изработува и објавува Коалицијата за Зелена економија – Global Green Economy Barometar 2020
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Влијанието на глобалната пандемија дополнително ја истакна и продлабочи нееднаквоста помеѓу богатите и сиромашните, големите и малите економии и бизниси. Во економска смисла, големите компании
бележат помала штета и се очекува нивно побрзо закрепнување, од друга страна, работните места се најзагрозени, а со тоа и егзистенцијата на луѓето вработени во малите и средните претпријатија, и дури 30% од
работните места во рамките на микро-претпријатија.
Последиците од глобалната рецесија кај граѓаните на сите континенти, првенствено го продлабочија
стравот од губење на работа, односно загрозената егзистенција, и дека нема да можат да се грижат за своето семејство. Врската помеѓу влијанието на „Ковид-19“ и климатските промени и потребата за брза акција
е исто така јасна. Граѓаните очигледно стануваат свесни за сериозноста на ситуацијата, тие веќе немаат доволно доверба во политичките лидери за да можат да се надеваат на поминување на кризата и враќање на
старото. Сакаат да знаат повеќе, да разберат подобро и да бидат подготвени да се вклучат во создавањето
на промените, новото општество и новата економија. Можеме да заклучиме дека ова може да биде едно
од позитивните влијанија на пандемијата, бидејќи пасивното граѓанство во улога на работници, потрошувачи и гласачи се заменува со освестени граѓани кои бараат промени и сакаат да учествуваат во нив.
Зелената економија се наметнува како логично решение за глобалната криза. Во таа смисла, се охрабруваат бројни зелени иницијативи и се создаваат фондови и програми за зелени инвестиции. Со Европскиот зелен план се алоцираат значителни средства за многу подрачја на Зелената економија, но на
глобално ниво сѐ уште преголеми средства се инвестираат за краткотрајно ублажување на последиците од
пандемијата со поддршка на големите загадувачи.
Јасно е дека каква било промена од ваков вид и каков било одговор на проблемот со климатските промени не се возможни внатре во рамката на моментално преовладувачката економска парадигма, и дека ни
е потребен нов економски систем кој ќе генерира праведност, солидарност и одржливост. Како одговор на
незамисливата општествено-економска криза предизвикана од Ковид-19, ОН истакнаа дека ни е потребна
„системско придвижување кон поодржлива економија“ и во рамките на нејзините шест климатски позитивни акции што треба да ги преземат владите, и Зелената економија го најде своето место, а која може „да
ги направи општествата и луѓето поотпорни за време на транзиција која ќе биде праведна и инклузивна за
сите“. Европскиот зелен план повикува на зелена трансформација, а разгледувајќи ги неговите области на
дејствување, гледаме дека нема да биде возможно без Зелената економија која е присутна во Планот како
кружна економија.
За поквалитетна и поефикасна имплементација на Европскиот зелен план во согласност со ЦОР и понатамошен развој на зелената економија, потребно е:
- вклучување на граѓанското општество и приватниот сектор во сите процеси на планирање,
имплементација и мониторинг со цел да се поттикнат поголеми инвестиции во проекти за зелена
економија;
- да се овозможи пристап до чисти технологии за сите земји и да се обезбеди поттикнувачко
законодавство што ќе ги уредува правата на интелектуална сопственост; владите имаат голема
улога во ова, кои би требало да обезбедат поттикнувачко опкружување за трансфер на знаење и
зелени технологии;
- обезбедување механизми за размена на искуства со други земји со цел да се создадат алатки,
модели, пристапи, стратегии, процеси што ќе доведат до поефикасна примена;
- да се создаде систем за поддршка за малите и средни иницијативи за зелени економии со цел
да се создаде основа за понатамошно учење и моделирање за подобро да се промовираат
позитивните ефекти и придобивки за сите три столба на одржлив развој.
За постигнување на ЦОР и постигнување на индикаторите за ЕЗП потребна е координирана акција
од меѓународните институции, националните, регионалните и локалните власти, но и вклучување на бизнис секторот, научната заедница, граѓанските организации и медиумите. Нам Европскиот зелен план ни е
битен, а тоа важи и за Планот за закрепнување кој го наследи после разорното влијание на Ковид-19 врз
општествата и економијата, бидејќи во моментов е најважната европска рамка за делување кон зелената
економија како климатски одговор. Како таков, тој е важен и за проектот GEAR и за земјите каде што се
спроведува, бидејќи ќе влијае и на нив, со оглед на пристапните преговори со ЕУ. Вреди да се напомене
дека без оглед на различниот контекст и состојбата во земјите каде што се спроведува проектот GEAR, и
ЕУ каде што е предвидено да се осигура спроведување на Европскиот зелен план, активностите што ги набројавме како нужни и потребни за да се обезбеди вистинска имплементација на Европскиот зелен план се
совпаѓа многу добро, што го предлагаме и застапуваме во оваа студија.
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Со истражувањето спроведено во рамките на оваа студија се дојде до приоритетните подрачја/
области на Зелената економија за петте земји во кои се спроведува проектот GEAR: земјоделство и производство на храна, обновливи извори на енергија, управување со отпад. Тука секако е и туризмот како
тема која е хоризонтална, односно може да опфати многу други области на зелената економија, и која
е по правило поврзана со богатството на биодиверзитетот, зачувувањето на природата и екосистемите
на Балканот или Југоисточна Европа. Она што може да нѐ охрабри и да послужи како добар патоказ е
големиот број примери на добра пракса на зелена економија од регионот што ги презентиравме во студијата. Тие примери делуваат токму во областите кои имаат најголем потенцијал за позначајна примена
на Зелената економија во земјите од регионот каде што се спроведува проектот GEAR. Тоа ни е важно
да се знае, како еден вид потсетник дека и покрај нереткото чувство на заостанување зад најразвиените
европски земји, ние не започнуваме со локалниот развој на зелената економија од нула и без ништо
корисно, практично и позитивно.
Се покажа дека успехот на имплементацијата на големите развојни програми и концепти како што
е Зелената економија во голема мерка зависи од силата и организацијата на граѓанската сцена. Улогата
на ГО во развојот и промоцијата на Зелената економија е повеќекратна, од приближување на вредностите и придобивките до едукативни и застапувачки активности. ГО имаат важна улога како носители
на активности, особено на јавни кампањи, двигатели и застапници на вредностите, но и на ставовите
на граѓаните. Затоа е важно да продолжат да работат на развој на сопствените капацитети и експертиза во одредени области со кои се занимаваат, за да можат да го пренесат ова знаење на другите и да
бидат рамноправни соговорници и ко-креатори на јавни политики и иновативни решенија. Важно е да
бидат оној дел од поддршката за развој на зелената економија која негува мулти-секторска соработка и
поврзување на сите важни актери во локалната заедница, и токму поради широчината и големата улога
на зелената економија да бидат корективот што ја истакнува општествената корисност, а не образец на
обична технолошка промена.
Како што покажа истражувањето што го спроведовме на организациите кои проектот GEAR ги
собра, а кои се занимаваат со зелена економија, во одговор на прашањето каде ја гледаат улогата на
сопствената организација во однос на зелената економија, тие посочија еднаква едукација на јавноста и
бизнис секторот за зелена економија, и промоција, лобирање и заговарање за вклучување на Зелената
економија во социо-економскиот живот на некоја земја. Како следен чекор за вклучување на својата
организација во поддршка на развојот на зелената економија, ГО гледаат учество во проекти поврзани
со зелената економија, пружање на поддршка и развој на капацитетите во зелено претприемништво.
Сето ова ни кажува како ГО тука се свесни дека треба да излезат од „сигурната зона“ на едуцирање на јавноста и да станат активен учесник во зајакнувањето на зелената економија и преку други
активности. Едукацијата за важноста на зелената економија си останува јасно една од поважните цели,
особено во областите каде што сѐ уште не е целосно јасно што е зелена економија и на кој начин како
таа може да ги промени нашите општества. Меѓутоа, исто така, можеме да бидеме свесни дека едукативните активности ќе бидат многу полесни и подобро примени доколку се придружени со прифаќање
на зелената економија, на законодавно и институционално ниво, и вклучување на зелената економија
во сите општествено-економски пори на една земја, односно, едукацијата полесно ќе се спроведе доколку имаме локални примери на добра пракса и проекти за зелено претприемништво со јасни социјални придобивки. Организациите собрани околу проектот GEAR се на добар пат да ја исполнат својата
општествена улога, и треба да им се посака да го продолжат ова патување преку нови соработки и проекти. Тоа воедно ќе значи и добра вест за зелената економија во земјите од регионот.
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Додаток 1: НОВА пракса - НАКРАТКО
LocoSoco – општествено/социјално претпријатие од Велика Британија започна онлајн продажба
на потрошувачки еко производи. Тие на купувачите и дистрибутерите на нивните производи им нудат
можност да учествуваат во добивката на компанијата, односно купување акции преку купување и / или
пласман на производите преку малопродажба за дистрибутери.
SocalEnterprise International со LocoSoco го започна проектот SPEED, во кој децата во училиштата
се приклучуваат на задруги и стануваат косопственици на социјално-општествени претпријатија во кои
членуваат. Во нивната локална заедница, на повеќе локации тие поставуваат рефил станици за полнење на еко-производи за чистење. Со тоа истовремено се постигнува зелена, економска и социјална
компонента на претприемништвото. Проектот во рамките на програмата Еразмус + и партнерства со
локални организации се пресликува и спроведува во Германија (ВСБИ), Хрватска (Здружение СЛАП) и
во Грција (Стимули).
LIVERUR – иновативен модел за започнување на Living Laba за руралните области што обезбедува
поддршка на малите претприемачи и иницијативи за развој на проекти во областа на циркуларната
економија. Овој спој на наука, иновации и претприемачка пракса на циркуларната економија е сместена во контекст на руралната област и се прилагодува на условите и ресурсите на секоја индивидуална
средина. Пилот фазата опфаќа 14 пилот региони од 9 земји на ЕУ, Тунис и Турција
GEC Per hub, Libelula изгради мрежа од 170 мали претприемачи, кои вработуваат илјада вработени, кои се собираат околу заедничка платформа, споделуваат и развиваат идеи за зелената економија,
наоѓаат инвеститори за зелено претприемништво и спроведуваат кампањи за застапување за подобри јавни политики. Онлајн платформата Economia Verde нуди алатки, деловни можности и настани.
Успешно спроведоа кампања за донесување закон за социјално претприемништво. Повеќе на http://
economiaverde.pe

Додаток 2: Корисни ресурси
www.greaneconomycoalition.org - Коалицијата за „Зелена економија“ (Green Economy Coalition)
ги обединува граѓанските организации, академската заедница, претприемачите, зелените граѓански
иницијативи, и на партиципативен начин создава платформа за транзиција кон зелена и праведна економија; поврзува, следи и мери учиноци, влијае врз креирањето политики, нуди нови решенија во
светот на финансиите, започнува национални зелени центри/хабови .
www.eea.europa.eu – Европска агенција за животна средина (European Environment Agency) агенција на ЕУ која обезбедува пристап до информации за животната средина; независен извор на податоци, анализа по држави (вклучително и земјите кандидати); публикации за состојбата на животната
средина, мапи и прикази од подрачјата воздух и клима, биодиверзитет и екосистем, одржливост и благосостојба, економски сектор со голем број потсектори (земјоделие, енергија, индустрија, транспорт).
www.sustainabledevelopment.un.org – Целосна платформа за ЦОР (SDGs Knowledge Platform) –
содржи анализи на политики, преглед на цеи и постигнувања, релевантни публикации, истражувања,
проекти, партнерства, настани.
www.enrd.ec.europa.eu - Европска мрежа за рурален разво (European Rural Development Network)
– хаб/центар за размена на информации за Програмите за рурален развој, актуелни проекти и иницијативи за рурален простор во ЕУ. Нуди можности за вмрежување, бројни алатки, база на податоци, тематски публикации и примери на добра пракса и 4 тематски портали: Долгорочна визија на руралниот
развој, ЗПП после 2020, Рурална био-економија и Паметни села.
www.un-page.org - Page (Партнерство за акција за Зелената Економија/Partnership for Action on
Green Economy) партнерство со 5 агенции (UNEP, ILO, UNDP, UNIDO, UNITAR) кои ја здружиле експертизата и ресурсите за заеднички да ја поддржат транзицијата кон Зелената економија. Особено се
активни и даваат поддршка на земјите во развој, односно кај спроведување на COD 8: Промоција на
инклузивен и одржлив економски раст.
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