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ВОВЕД
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Извештај за моментална состојба за примена на концептот за зелена економија во компаниите во Македонија

Во Македонија, терминот „Зелена економија“ е се уште недоволно  познат 
и за пошироката македонска јавност во голема мера неразбирлив. Од оваа 
причина недоволно се согледува нејзиното значење за економскиот развој 
на државата, која пак од своја страна, земајќи го во предвид брзиот технички 
и технолошки развој се повеќе е сиромашна со природните ресурси при што 
се јавува зголемена потреба за многу внимателно и одржливо управување 
со истите.

„Зелената економија“ зема се поголем замав во економскиот развој на 
државите. Во светски најмоќните индустриски развиени земји како САД, 
Кина, Германија, Франција, Шведска, Јужна Кореја по минатогодишните 
економски кризи беа изготвени инвестициони програми за заздравување 
на економијата, а голем процент од тие финансиски средства отпаѓаа токму 
на инвестиции во зелената економија.

Зелената економија е дефинирана како економија која е насочена кон 
намалување на ризиците по животната средина, и цели кон одржлив развој 
без деградирање на животната средина. Тесно е поврзана со економијата 
на животната средина, но има повеќе политички применлив фокус. Таа 
претставува концепт што е холистички во својата форма – поттикнува развој 
но истовремено се залага за почитување и зачувување на регионалниот и 
глобалниот екосистем, ја подобрува човековата благосостојба и социјалната 
еднаквост, промовирајќи одржлив економски развој кој ќе ги намали 
еколошките ризици и предизвици.

Во 2011, во Извештајот на Програмата за животна средина на Обединетите 
Нации за зелена економија, истакнато е следново: „за да биде зелена, 
економијата  треба да биде ефикасна, но треба да биде и фер. Ова значи 
дека треба да бидат препознаени глобалните и локалните димензии 
на еднаквоста, особено во однос на транзицијата кон економија која е 
нискојаглеродна, ефикасна во однос на ресурсите и социјално инклузивна.
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Оттука, се поголема е потребата за зголемена примена на концептот за 
зелена економија во македонските компании, која пак од друга страна 
ќе претставува сериозен придонес кон унапредувањето и заштитата на 
животната средина.

За таа цел, во рамките на прокетот „Подобрување на капацитетите на 
граѓанските организации за имплементација на концептот за зелена 
економија“ кој го спроведува Здружението на граѓани „ Центар за климатски 
промени“ – Гевгелија, подготвен е овој „Извештај за моменталната состојба 
за примена на концептот за зелена економија во компаниите во Македонија“.  
Целта на истражувањето беше да се добијат најнови податоци за 
моменталната состојба во малите и средни претпријатија (МСП) за 
примена на овој концепт, односно информации за предизвиците со кои се 
соочуваат компаниите во секојдневното работење, нивната усогласеност со 
законодавството од областа на животната средина, степенот на ефикасно 
искористење на ресурсите,  понуда и побарувачка на зелени услуги и 
производи, можносите за зелени работни места, достапноста на фондови и 
финансии за зголемена примена на овој концепт и сл.

Податоците беа прибирани преку електронското истражување спроведено 
со пополнување на прашалник од страна на испитаници – раководни/
вработени лица во малите и средни претпријатија во Македонија  во 
периодот од 15 октомври – 15 декември 2019 година.
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2.1 Дефинирање и опсег на концептот за зелена 
економија

Зелената економија е нов модел на економски развој, кој нуди одржливост, 
за разлика од постоечкиот – долгорочно неодржлив – економски концепт на 
неразумно исцрпување на природните ресурси и неразумна потрошувачка 
на произведените добра. Таа нуди економски развој со кој се задоволуваат 
потребите на сегашните генерации без да се загрозат потребите на 
идните генерации, а притоа да се овозможи социјален и економски 
напредок и на поединецот и на општествата во целина. Всушност зелената 
економија ја хармонизира меѓузависноста на човекот и природата.

Таа не е фикција, таа е реален и инклузивен концепт кој опфаќа економски, 
социјални и аспекти поврзани со животната средина. Нуди одржлив развој, 
поздрава животна средина, подобар квалитет на живот и нови работни места. 

Препораките од Европската Унија и Светските финансиски 
институции, како на пример Светската банка се дека без создавање 
услови за  развој на зелена економија, Македонија се повеќе 
ќе заостанува во современите економски и социјални текови.

Но што опфаќа зелената економија? Пред се таа е фокусирана на неколку 
стопански гранки: енергетика (посебно обновливи извори на енергија 
и развој на паметна енергетска мрежа), земјоделство (производство на 
органска храна) и заштита на почвата, заштита и управување со водите 
и водните ресурси, шумарство, транспорт, градежништво и туризам.  

Кога подобро ќе ги погледнеме гранките сепак ќе видиме дека токму овие 
стопански гранки отвараат еден поширок спектар, во кој се вклучени многу 
сегменти почнувајќи од производството на материјалите, образовниот 
систем, научно - истражувачката работа, дистрибутивната мрежа итн.
Во нашата држава, во изминатите неколку години се преземаа низа мерки, 
кои овозможија раздвижувања на одредени сегменти (субвенциите за 
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поставување сончеви колектори, со законот за енергетика се овозможи 
производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија 
и добивање статус на повластен производител на електрична енергија 
– во секторот енергетика; субвенциите во земјоделството, субвенции за 
инвертор клими, субвенции печки на пелети), но тоа е само еден мал дел 
од сето она што треба да биде направено за да се заштити природата. 

За Македонија да започне со развојот на својата зелена економија, 
покрај веќе постоечките напори и настојувања на бизнис секторот, 
потребна е и силна политичка волја и финансиска поткрепа кои 
се разбира треба да ги обезбедат институциите на системот.

Исто така потребна е долгорочна стратегија и воспоставување на 
специјален финансиски механизам (од државата и од банките) за 
поддршка не само на бизнис секторот особено на малите и средните 
претпријатија, туку и на граѓаните со дообуки, преквалификации, 
промени во образовниот систем кои ќе се однесуваат на 
стручната подготовка, промената на потрошувачките навики итн.

2.2 Зелени работни места

Зелени работни места се работни места кои придонесуваат за зачувување 
или обновување на животната средина. Зелените работни места можат да 
се најдат во секој економски сектор и секоја фирма, без разлика дали 
станува збор за традиционални сектори како секторот на производство и 
градежништво, или понови сектори како обновливите извори на енергија и 
енергетската ефикасност. 
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Од аспект на животната средина, зелените работни места придонесуваат 
за: 

• ефикасна употреба на ресурси; 
• намалување на отпадот и управувањето со отпадот; 
• намалување на аерозагадувањето; 
• заштита и обнова на екосистемите; 
• намалување на стакленичките емисии на гасови; 
• прилагодување на последиците од климатските промени; 
• зголемена енергетска ефикасност. 

Според Обединетите Нации тоа се работни места кои се продуктивни, со 
солиден приход за работникот, безбедност на работното место, социјална 
заштита за семејствата, придонесуваат за личен развој и општествена 
интеграција, им овозможуваат простор за слободно изразување на своите 
грижи од работата, им дозволува да се организираат и учествуваат во 
одлуките кои влијаат на нивните животи, им обезбедува еднаква можност 
и третман на сите мажи и жени, влијаат кон намалување на сиромаштијата 
во едно општество, и сето тоа во функција на подобрување на животната 
средина.

Зелените работни места придонесуваат за социјална еднаквост, за 
заштита на климата и одржлив развој на животната средина, но и 
за ефикасна употреба на ресурсите преку правилно управување со 
отпадот. Креирањето на вакви зелени работни места придонесува и 
за намалување на аерозагадувањето, конзервација на екосистемите, 
намалување на емисијата на стакленички гасови, за адаптација кон 
климатските промени, како и за зголемена енергетска ефикасност.
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Од аспект на залагањата на нашата држава за промовирање 
и поддршка на зелените работни места може да се сумира 
следново:

• Донесен е оперативен план за активни програми и мерки за 
вработување и услуги на пазарот на трудот за 2019 година. Тој 
подразбира обуки за побарувани занимања и занаети. Целта на мерката 
е преку обука да се задоволат потребите од побарувани занимања и 
занаети, социјални услуги квалификации што водат до „зелени работни 
места“. Целна група се невработени лица од евиденцијата на Агенција за 
вработување на Република Македонија (АВРМ), а опфатот на мерката е 500 
невработени лица евидентирани во АВРМ.

• Согласно Национална Стратегија за Вработување на Република 
Македонија 2016-2020 (Министерство за труд и социјална политика, 
2015)  подразбира:

 o Пилотирање на активни мерки за вработување во рамки на зелени 
работни места,
 o Воведување на специјални програми во рамки на образованието 
за возрасни за нови вештини за зелени работни места (на пример, за 
водоинсталатери, градежништво и слично).

• Според националната класификација на занимањата на 
Државен завод за статистика на Република Македонија, 2015,  не се 
споменува воопшто ваква категорија на занимања. 
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3.1 Профил на мали и средни претпријатија во 
Македонија

Во Македонија согласно Законот за трговски друштва (Сл. Весник 
на РМ: бр. 28/2004; 84/2005; 25/2007; 87/2008; 42/2010; 48/2010; 
24/2011; 166/2012; 70/2013; 119/2013; 120/2013; 187/2013; 38/2014; 
41/2014; 138/2014; 88/2015; 192/2015, 6/2016 и 61/2016) малите 
и средни претпријатија се класифицираат како големи, средни, 
мали и микро трговци.  Во табелата подолу е даден приказ на сите 
параметри врз основа на која произлегува дефиницијата за МСП.

Табела 1. Дефиниција на микро, мали и средни претпријатија
Без1 оглед на големината на поединечните претпријатија, секторот на 

микро, мали и средни претпријатија (ММСП) како целина е доминантен 
во македонската економија. Во 2013 година, бројот на ММСП изнесувал 
53.137, што претставува намалување во споредба со 55.385 претпријатија 
во 2009 година. 
Од гледна точка на додадената вредност, придонесот на микро 

1  Извор – Национална стратегија за мали и средни претпријатија (2018 

-2023)

Големина на 
друштвото Законот за трговски друштва

Микро <10 вработени

≤ЕУР 50.000 бруто годишен приход, изразен во МКД
Мало ≤ 50 вработени, и

≥ ЕУР 2 милиони годишен приход, изразен во МКД, 
ИЛИ

< ЕУР 2 милиони годишен обрт (вкупни средства во 
актива), изразен во МКД

Средно ≤250 вработени, и

≥10 милиони ЕУР годишен приход, изразен во МКД, 
ИЛИ

< ЕУР 11 милиони годишен обрт (вкупни средства 
во актива), изразен во МКД
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претпријатијата и понатаму опаѓа. Без оглед на својата бројност, микро 
претпријатијата учествуваат со само 24,0 % во додадената вредност, 
додека, пак, МСП учествуваат со 43,0 %. Големите претпријатија се 
значително поголеми генератори на додадена вредност. Според тоа, 
клучниот предизвик е да им се помогне на микро и малите претпријатија 
да остварат раст и да придонесуваат во поголема мера кон националната 
вработеност и да креираат додадена вредност.

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на активните 
деловни субјекти во Македонија, во 2018 година, изнесува 72 315 и во 
однос на 2017 година е зголемен за 1.3 %. Ова зголемување, главно, 
се должи на зголемувањето на бројот на активните деловни субјекти во 
секторот Информации и комуникации (9.9 %, односно за 167 субјекти), 
Други услужни дејности (8.5 %, односно за 377 субјекти) и во секторот 
Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација (8.1 %, 
односно за 14 субјекти). Во 2018 година, во однос на претходната, секторот 
Земјоделство, шумарство и рибарство бележи намалување на бројот на 
активни деловни субјекти за 2.2 %.

Податоците за структурата на активните деловни субјекти по сектори 
на дејност покажуваат дека во 2018 година најголемо учество имаат 
секторите: Трговија на големо и трговија на мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли со 31.7 % и Преработувачка индустрија со 11.1 %. 
Најмала застапеност имаат секторите: Снабдување со електрична енергија, 
гас, пареа и климатизација (0.3 %), Снабдување со вода; отстранување на 
отпадни води, управување со отпад и дејности за санација на околината 
(0.3 %) и Рударство и вадење на камен (0.3 %).

Податоците за структурата на активните деловни субјекти според бројот на 
вработени покажуваат дека најголемо учество од 79.1 % имаат деловните 
субјекти со 1 до 9 вработени. Потоа следат деловните субјекти без вработени 
или субјектите со неутврден број вработени (без податок за вработени) со 
11.4 %, па субјектите со 10 до 19 вработени со 4.3 %, потоа субјектите 
со 20 до 49 вработени, чие учество изнесува 2.9 %, со 1.9 % учествуваат 
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субјектите со 50 до 249 вработени и само 0.3 % од активните деловни 
субјекти имаат над 250 вработени.

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2017 година било 
регистрирано 6 321 новосоздадено претпријатие, што во однос на 2016 
година, забележано е намалување на новосоздадените претпријатија за 
11.4 %.

Од вкупниот број активни претпријатија, во 2017 година згаснале 8.5 %, 
односно 5 796 претпријатија.

Гледано по сектори на дејност, најголемиот дел од згаснатите претпријатија 
(36.8 %) се во секторот Трговија на големо и мало; поправка на моторни 
возила и мотоцикли, а според правната форма најголемо учество имаат 
претпријатијата категоризирани во групата Друштва со ограничена 
одговорност и акционерски друштва.

3.2 Национална политика за развој на мали и 
средни претпријатија

Македонија има утврдено детална и стратешки фокусирана рамка на 
политиката за економски и индустриски развој што ги обликува јавните 
политики и програми за развој на МСП.

Рамката на економски развој и индустриска политика се состои од 
следните документи:

• Програма за економски реформи (2017-2019) се состои од 
среднорочната макроекономска и фискална рамка, како и 19 секторски 
структурни реформи што се потребни за подобрување на конкурентноста 
и растот.

• План за економски раст опфаќа поддршка на претпријатијата и 
опфаќа три типа  поддршка и тоа: Првата поддршка се однесува на 
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инвестициите каде што спаѓа поддршка на секое ново отворено работно 
место, поддршка за воспоставување и унапредување на соработка 
со добавувачи од Македонија, поддршка за воспоставување на 
организациони облици за технолошки развој и истражување, поддршка 
за инвестициски проекти од значаен економски интерес, поддршка за 
пораст на капитални инвестиции и приходи; и поддршка за откуп на 
средства од претпријатија во потешкотии. Вториот вид на поддршка 
се однесува на јакнење на конкурентноста на претпријатијата и  
Третиот вид на поддршка ќе се реализира преку Фондот за иновации. 

• Индустриската политика (2009-2020 г.) ја утврдува визијата за 
индустриски сектор што е ориентиран кон „производи и услуги со 
повисока додадена вредност, засновани врз знаење, иновации и 
меѓусебна соработка“.

• Националната Стратегија за иновации (2012-2020) цели кон 
започнување на трансформација на земјата во економија заснована врз 
знаења што е способна да биде конкурентна на меѓународните пазари 
преку нејзината обучена работна сила и иновативни претпријатија.

• Програмата за поттикнување инвестиции во Република Македонија 
(2011-2014 г.) цели кон развој на политиките и спроведување на 
реформите што ќе доведат до подинамичен економски раст и развој преку 
зголемување на привлечноста на земјата за домашните и странските 
инвеститори.

• Стратегијата за промоција на извозот (2011-2013 г.) го обележува 
патот до зголемувањето на вредноста на извозот генериран од 
македонските компании од УСД.

• Стратегијата за претприемачко учење (2013-2020) има за цел да ја 
подобри конкурентноста на МСП - особено на оние што се раководени 
од млади лица и жени – за успешно конкурирање на пазарите на ЕУ.

Од аспект на рамката на политиката за МСП, Министерството за 
економија ја изготви првата Национална стратегија за развој на малите 
и средните претпријатија (2002-2013) што вклучуваше “Програма 
на мерки и активности за поддршка на развојот на претприемништвото 
и конкурентноста на малите претпријатија во периодот од 2003 до 2006 
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година“. Оваа стратегија беше ревидирана во 2007 година и беше донесена 
нова Програма за развој на претприемништво, конкурентност и иновации за 
малите и средните претпријатија (2007-2010). Во 2006 година, стратегијата 
за МСП беше ревидирана: Ревидираната Национална стратегија за развој 
на малите и средните претпријатија (2002-2013) имаше за цел да придонесе 
кон општо зголемување на вработувањето во секторот за МСП и нивното 
учество во Бруто домашниот производ (БДП) до крајот на 2013 година.

Во новата стратегија за соработка на Македонија со Европската 
банка за обнова и развој (ЕБОР) 2019-2023 година се дадени трите 
приоритети кон кои ќе биде насочена: „Поддршка на конкурентноста, 
јакнење на регионалното поврзување и поддршка за „зелената економија”. 
Во новата Стратегија ќе бидат застапени проекти што преку развој на 
транспортната и енергетската инфраструктура ќе обезбедат подобро 
регионално поврзување. Исто така, ќе бидат предвидени и проекти со кои 
ќе се поддржи конкурентноста на приватниот сектор, а со тоа дополнително 
ќе биде поддржан економскиот раст. Приоритет во четиригодишната 
стратегија за соработка со ЕБОР ќе биде и „зелената економија“. Тоа 
подразбира проекти насочени кон зголемување на капацитетите за 
обновлива енергија, зголемена енергетска ефикасност и ефикасност 
на ресурсите како и подобрена еколошка инфраструктура на локално и 
општинско ниво“. 

ЕБОР досега има одобрено 115 проекти во Македонија, со вкупен износ од 
1,85 милијарди евра. Од нив 85 проценти се проекти во јавниот сектор, а 
останатите за поддршка на приватниот сектор. Активното портфолио на 
банката во моментот изнесува 792 милиони евра, од кои 78 проценти се 
пласирани во инфраструктурниот сектор, 10 проценти во енергетиката, 8 
проценти во финансискиот сектор, додека останатиот дел во индустрија, 
трговија и агробизнис.
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СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА ПРАШАЛНИКОТ
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За потребите на овој извештај, а со цел се утврди моменталната состојба на 
примена на концептот за зелена економија во Македонија беше подготвен 
структуриран прашалник во електронска форма, каде сите испитаници имаа 
можност да селектираат еден или повеќе одговори на претходно зададено 
прашање (во Прилог 1 даден е прашалникот од истражувањето).

Прашалникот беше подготвен во консултативен процес меѓу сите учесници 
во проектот и опфаќа различни секции на прашања: Општи информации 
за компаниите, усогласеност на компаниите со законодавство на животна 
средина, ефикасно искористување на ресурсите и понуда на зелени услуги 
и производи. Вкупниот број на поставени прашања изнесува 29.

Прашалникот беше дистрибуиран преку електронска пошта до повеќе од 
2000 компании кои работат различни дејности и нудат различни производи 
и услуги на пазарот во Македонија.

Дистрибуцијата на прашалниот започна на 15 ноември 2019 година и беше 
активен за прибирање на податоци се до 15 декември 2019 година.

Заклучно со последниот ден за прибирање на податоци, вкупно 50 
испитаници одговорија на прашалникот, а резултатите и интерпретацијата 
на резултатите од спроведеното истражување се дадени во следното 
поглавје 5.
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Анализата е подготвена врз основа на 50 пополнети прашалници од страна 
на претставници на компаниите кои работат во Македонија. 

Првата секција на прашања од прашалникот се однесува на општи прашања 
за работењето на компаниите, нивната големина, број на вработени и 
финансиски резултати.

Во однос на првото прашање кое се однесува на позицијата на лицето 
во компанијата одговорно за пополнување на прашалникот може 
да се заклучи дека воглавно прашалникот бил одговорен од страна на 
раководни лица на компаниите и тоа: управители, сопственици, менаџери, 
раководител, директор, инженер за животна средина, електро инженер, 
машински инженер, сметководители, администратори и административни 
работници, еколошки советник и проект менаџер.

Второто прашање во прашалникот кое се однесуваше на основната дејност 
на компанијата го дава опфатот на ова истражување односно укажува на 
фактот дека во рамките на истражувањето биле опфатени компании кои се 
со различни сектори на дејстување и тоа: трговија на големо, собирање, 
пречистување и дистрибуција на питка вода како и одведување на урбани 
отпадни води, производство на електрична енергија и топлина, метало 
- преработувачка индустрија, компании кои нуди консултантски услуги, 
управување со отпад, собирање и рециклажа на сите видови отпад, товарен 
патен транспорт, бизнис, култура, превоз на патници, производство на 
пластична амбалажа, изработка на мебел, проектирање во област на 
високоградба, нискоградба, хидроградба, трговија со козметички производи, 
транспорт и шпедиција, фотографија, други правни работи, графичка 
дејност, ИТ, софтвер, ретаил, дистрибуција на опрема за техничка заштита 
и безбедност, продукција и медиуми, образование и едукација, трговија 
на големо со канцелариски материјал и опрема, производство на стаклен 
гранулат, фармација, сметководство, тешка индустрија, градежништво, 
трговија со пијалоци, сервис на компјутери, осигурување, развивање на 
софтвери, заштита на интелектуална сопственост, пекарство, преводи и 
образование, градба, изведба на машински и електрични инсталации, и 
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продуцирање на филмови.

Следното прашање број на вработени лица во компанијата дава 
информации за големината на компаниите кои го пополниле прашалникот. 
Согласно графиконот прикажан подолу најголем дел од компаниите кои 
го пополниле прашалникот се микро и мали компании, односно 48 % 
одговориле дека имаат од 1 – 9 вработени, а 26 % од компаниите одговориле 
дека имаат од 10 – 49 вработени.  Мал дел од испитаниците, односно само 
10 % од компаниите припаѓаат на категоријата средни компании односно 
имаат од 50 - 249 вработени, а 16 % од испитаниците се вработени во 
големи компании односно одговориле дека имаат повеќе од 250 вработени.

3. Вработени лица во компанијата

48%

26%

10%

16%

 10 до 49 вработенидо 9 вработени повеќе од 250 вработени50 до 249 вработени
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Во однос на бројот на години од кога е основана компанијата, најголем 
број од испитаниците, односно 32 % одговориле дека компанијата работи 
од 10 до 19 години, 26 % одговориле дека компанијата работи од 6 – 9 
години, 14 % од компаниите работат повеќе од 50 години, 8 % од компаниите 
работат од 30 – 39, а само 6 % работат од 20 – 29 годни. Процентот на 
новоформирани компании кои работат од 2 – 5 години изнесува 14 %.

4. Колку години работи компанијата?

14%

26%

32%

6%

8%

14%

Од 10 до 19 години

Од 6 до 9 години

Од 2 до 5 години

Од 30 до 39 години

Од 20 до 29 години

Над 50 години

На следното прашање кое се однесуваше на вкупниот обрт на средства 
во компанијата за минатата година, 26 % од испитаниците одговориле 
дека обртот на нивните компании изнесува до 100.000 евра, додека 16 % 
одговориле дека обртот изнесува од 100.001 до 500.000 евра. Вкупен обрт 
на средства поголем од 500.001 – 2.000.000 евра имале 8 % од компаниите, 
додека 6 % имале од 2.000.001 – 10.000.000 евра. Еднаков процент од 4 
% од компаниите имале вкупен обрт поголем од 10.000.001 – 50.000.000 
евра, односно повеќе од 50.000.001 евра. 
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Висок процент од 36% од испитаниците дале одговор дека не знаат/немаат 
одговор во однос на вкупниот обрт на средства за компанијата во минатата 
година. 

5. Колкав е вкупниот обрт на средства во компанијата за 
минатата година?

26%

16%

8%6%
4%

4%

36%
Од 500.001 до 2.000.000 евра

Од 100.001 до 500.000 евра

До 100.000 евра

Од 10.000.001 до 50.000.000 евра

Од 2.000.001 до 10.000.000 евра

Над 50.000.001 евра

Не знам/ Немам одговор

На следниот графикон е даден приказ на одговорите во однос на 
прашањето дали во текот на изминатите две години вкупните 
средства во компанијата се зголемиле, намалиле или останале 
непроменети. Најголем број од испитаниците одговориле дека вкупните 
средства се зголемиле, односно 42% одговориле потврдно, 20% изјавиле 
дека средствата се намалиле, а 10% одговориле дека вкупните средства 
останале непроменети. 28% од испитаниците не знаеле/немале одговор на 
ова прашање.
Во однос на бројот на години од кога е основана компанијата, најголем број 
од испитаниците, односно 32 % одговориле дека компанијата работи од 10 
до 19 години, 26 % одговориле дека компанијата работи од 6 – 9 години, 
14 % од компаниите работат повеќе од 50 години, 8 % од компаниите 
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работат од 30 – 39, а само 6 % работат од 20 – 29 годни. Процентот на 
новоформирани компании кои работат од 2 – 5 години изнесува 14 %.

6. Во текот на изминатите две години вкупните средства 
на компанијата се:
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Со оглед дека за следното прашања е дадена можност за повеќе одговори, 
резултатите ќе бидат интерпретирани како вкупно потврдни одговори за 
секоја од понудените опции. Па така,  во однос на тоа каде компаниите 
ги нудат своите производи најмногу позитивни одговори, по 27, имаат 
опциите директно до потрошувачите и на другите компании. Мал број на 
одговори односно 6 од компаниите своите производите ги нудат на јавната 
администрација/јавните претпријатија.
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7. Каде ги нудите производите од Вашата компанија:

30
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На јавна администрација/ јавни претпријатија

На други компанииНа други компании

Директно до потрошувачите

Следната секција на прашалникот опфаќа прашања кои се поврзано со 
аспектот на животната средина, односно усогласеноста и почитувањето на 
законодавството за животна средина од страна на компаниите, нивото на 
имплементација на меѓународните ИСО стандарди како и нивото на свесност 
кај компаниите за заштита и унапредување на животната средина.

Првото прашање од оваа секција се однесува на свесноста на компаниите 
за законодавството од областа на животната средина и обврските 
кои произлегуваат од истото каде висок процент на испитаници односно 
68 % одговориле дека се свесни за своите обврски кои произлегуваат од 
законодавството за животна средина.  Понатаму, 22% од испитаниците се 
делумно свесни за своите обврски, додека само 10% од испитаниците не 
знаат односно немаат одговор на ова прашање.  

Високиот процент на позитивни одговорите на ова прашање укажува на 
фактот дека компаниите кои работат во Македонија покажуваат висока 
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свест за заштитата и унапредувањето на животната средина и во голема 
мера се свесни за обврските кои произлегуваат односно го почитуваат 
законодавството за животна средина.

8. Дали вашата компанија е свесна за законодавството 
за животната средина и нејзините обврски согласно со 
законодавството?

68%

22%

10%

ДелумноДа Не знам/ немам одговор

Со оглед дека за следното прашања е дадена можност за повеќе 
одговори, резултатите ќе бидат интерпретирани како вкупно потврдни 
за секоја од понудените опции. Прашањето според кое од наведеното 
законодавство за животна средина компанијата има обврски, 30 
компании одговориле дека имаат обврски согласно законот за животна 
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средина и законот за отпад. Обврски во согласност со законот за бучава 
имаат 14 од компаниите, додека 13 компании  имаат обврски согласно 
законот за квалитет на амбиентниот воздух и законот за води. Седум од 
компаниите, одговориле дека немаат обврски по ниту еден закон, додека 6 
од компаниите немаат одговор односно не знаат. 

9. Според кое од наведеното законодавство за животна 
средина Вашата компанија има обврски?
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Со оглед дека за следното прашања е дадена можност за повеќе одговори, 
резултатите ќе бидат интерпретирани како вкупно потврдни за секоја 
од понудените опции. Врз основа на графиконот даден подолу можеме 
да заклучиме дека висок процент од компаниите кои учествувале во ова 
истражување имаат имплементација на некои од ISO стандардите и тоа: 
најголема е застапеноста на имплементацијата на меѓународниот стандард 
за управување со квалитет ISO 9001 односно 22 од компаниите го имаат 
имплементирано во своето работење. Понатаму, 8 од компаниите го имаат 
имплементирано системот за управување со заштита на животна средина 
14001. По една од компаниите одговориле дека го имаат имплементирано 
стандардот за пресметување и верификација на стакленички гасови ISO 
14064, стандардот ISO 16000 кој се однесува на определување на испарливи 
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органски соединенија во просторот и комори за испитување на гасови со 
активно земање на мостри на  Tenax I TA сорбент, термална ресорпција  
и гасна хроматографија со примен на  MS или MS-FID и меѓународниот 
стандард за управување со енергија ISO 50001. Две компании потврдиле 
дека го имаат имплементирано меѓународниот стандард за управување со 
здравје и безбедност при работа OHSAS 18001. Висок процент, односно 23 
од компаниите немаат имплементирано ниту еден од ИСО стандардите.

10.Дали вашата компанија има имплементирано некои 
од следните ISO стандарди?

ISO 9001 ISO 14001 ISO 14064 ISO 16000 ISO 50001 Ниту еден OHSAS 18001 
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Единаесеттото прашање од прашалникот бараше од испитаниците да 
наведат една изјава која се однесува на нивната компанија од 
аспект на заштита и грижа за животната средина. Врз основа на 
графиконот даден подолу можеме да заклучиме дека многу мал процент 
од испитаниците односно само 2 % имаат потешкотии во почитувањето на 
законодавството за животна средина, додека 32 % не знаат или немаат 
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одговор. Останатите компании, односно висок процент од 30 % се во 
согласност со законодавството за животна средина и размислуваат да 
направи повеќе од пропишаното законодавство, 20 % се во согласност 
со законодавството за животна средина, но не сакаат да ги надминат 
овие барања од законодавството, 14 % ги надминуваат барањата на 
законодавството за животна средина и загриженоста за животната средина 
се меѓу приоритетните цели на компанијата, а само 2 %  ги надминуваат 
барањата на законодавството за животна средина, но загриженоста за 
животната средина не е еден од нивните приоритети.

11. Која од следните изјави се однесува на Вашата 
компанија?
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компанијата

Не знам/ Немам одговор
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Третата секција на прашања од прашалникот се однесува на ефикасно 
користење на ресурсите. Ефикасното користење на ресурсите значи да се 
користат примарните ресурси поодржливо односно суровините како вода, 
минерали и дрва да се управуваат поефикасно во текот на нивниот животен 
циклус. Сето тоа допринесува да бидеме помалку ранливи од недостатокот 
на снабдување со примарни ресурси и од непостојаните цени на пазарот 
на примарните ресурси. Зелените технологии, обновливата енергија, еко - 
индустриите и рециклирањето допринесуваат кон ефикасното користење 
на ресурсите.

Оттука, земајќи го во предвид горенаведеното испитаниците одговараа на 
повеќе прашања поврзани со ефикасното користење на ресурсите. Со оглед 
дека прашањата се дадени со можност за повеќе одговори, резултатите 
ќе бидат интерпретирани како вкупно потврдни одговори за секоја од 
понудените опции.

Првото прашање од оваа секција се однесуваше на тоа дали компанијата 
превзема активности за ефикасно користење на ресурсите. Најголем 
дел од испитаниците, односно 30 компании се насочени кон селектирање 
на отпадот, 29 од компаниите се  насочени кон заштеда на материјалите, 
26 компании имаат за цел да го намалат отпадот, додека 19 компании 
рециклираат, 10 компании вршат продажба на отпад од производство 
на друга компанија, 7 користат обновлива енергија. Само 1 компанија 
одговорила дека не превземаат активности за ефикасно користење на 
ресурсите.
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12. Дали Вашата компанија превзема активности за 
ефикасно користење на ресурсите?

Намалување на отпадЗаштеда на материјали

Користење на обновлива енергија

Продажба на отпад од производство на друга компанија

Селектирање на отпад

Рециклирање

Не превземаме активности за ефикасно користење на ресурсите
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Понатаму, во однос на прашањето кои дополнителни активности 
за ефикасно користење на ресурсите планираат да ги спроведат 
во следните две години, најголем број на компании, односно вкупно 
30 одговориле дека би се насочиле кон заштеда на енергијата, 29 би 
се насочиле кон намалување на отпадот, 26 би се насочиле заштеда на 
материјали, 23 би се насочиле кон селектирање на отпадот, 13 компании 
би рециклирале, 11 компании би се насочиле кон заштеда на вода, а 10 би 
се насочиле кон продажба на отпад од  производство на друга компанија, 
6 од компаниите би се насочиле кон користење претежно на обновливи 
извори на енергија, додека еднаво 6 од компаниите нема да превземат 
дополнителни активности за ефикасно користење  на ресурсите во следните 
две години.
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13. Во текот на следните две години, кои дополнителни 
активности за ефикасно користење на ресурсите Вашата 
компанија планира да ги спроведе?
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Од аспект на типот на поддршка на која се потпираат компаниите 
за ефикасно користење на ресурсите најголем дел од компаниите 
односно 38 одговориле дека користат сопствени финансиски ресурси,  16 
компании поседуваат сопствена техничка експертиза, 10 компании користат 
надворешна поддршка, додека само 7 од компаниите немаат одговор на 
ова прашање. 
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14. На кој тип на поддршка се потпира Вашата компанија 
за ефикасно користење на ресурсите?

Надворешна поддршка

Сопствена техничка експертиза

Сопствени финансиски ресурси

Немам одговор
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Како надополнување  на претходното прашање, следуваше прашање 
поврзано со типови на надворешна поддршка за која компаниите 
сметаат дека би била корисна за нивното работење од аспект на 
ефикасно користење на ресурсите.

Најголем број на компании, односно 25 сметаат дека најкорисна надворешна 
поддршка за нивното работење би било јавното финансирање (грантови, 
гаранции или заеми), 12 од компаниите за корисна поддршка ги сметаат 
советите или другата финансиска помош од приватни консултантски и 
ревизорски компании, 9 компании сметаат приватно финансирање (од 
банка, инвестициски фондови и сл.) би било најкорисна надворешна 
поддршка, додека 7 компании еднакво корисни ги сметаат советите или 
другата финансиска помош од јавната администрација и советите или 
другата финансиска помош од бизнис сектор. Еден дел од компаниите, 
односно вкупно 17 не дале одговор на ова прашање.
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15. Кои типови на надворешна поддршка сметате дека би 
биле корисни за Вашата компанија за ефикасно користење 
на ресурсите? 
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Понатаму, следното прашање даде одговор на тоа колку компаниите се 
задоволни од нивото на јавна поддршка за ефикасно користење на 
ресурсите од аспект на активностите што ги спроведуваат. Следствено 
на тоа одговорите на испитаниците се дека 32 % се незадоволни од нивото 
на јавна поддршка, а 22% се малку задоволни од јавната поддршка, додека 
висок процент од 46 % не го дале своето мислење за ова прашање. Ниту 
еден од испитаниците не одговорил потврдно, односно дека е задоволен од 
нивото на јавна поддршка за ефикасно користење на ресурсите.
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16. Колку сте задоволни од нивото на јавна поддршка за 
Вашите активности за ефикасно користење на ресурсите?

22%
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46%

Незадоволен Малку задоволенНемам мислење

Последното прашање во оваа секција од прашалникот за ефикасно 
користење на ресурсите беше насочено кон тоа да се добијат одговори 
дали компаниите се соочиле со некои потешкотии при обидот 
да применат активности за ефикасно користење на ресурсите.  
На тоа 19 компании одговориле дека се соочиле со комплексноста на 
административните или правните процедури. Понатаму, 13 компании 
одговориле дека се соочиле со недостаток на специфична експертиза за 
животната средина, а 8 одговориле дека имале тешкотии со техничките 
барања на законодавството од причина што истите не биле. Ситуации за 
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тешкотија кон прилагодување со законодавството во насока на работењето 
на компанијата  одговориле 7 компании, додека пак 5 компании имале 
тешкотија при изборот на вистинските активности за ефикасно користење 
на ресурсите. Само 8 компании немале никакви потешкотии, а 11 компании 
не дале/немале одговор во однос  на ова прашање.

17. Дали вашата компанија се соочила со некои од 
наведените потешкотии при обидот да примените 
активности за ефикасно користење на ресурсите?
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Следната секција на прашања се однесува на понудата на зелени услуги 
и производи од страна на компаниите во Македонија. Зелени услуги или 
производи претставуваат производи и услуги кои доминантно придонесуваат 
кон намалување на ризикот врз животната средина, ги минимизираат 
загадувањето и употребата на ресурсите. Ова исто така може да вклучува 
производи со карактеристики на животната средина (на пр. органски 
произведени, Еко - етикетирани, со важна рециклирана содржина, Еко 
-дизајнирана и сл.). 
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Првото прашање од оваа секција се однесува на тоа дали компанијата 
нуди зелени производи и услуги. Најголем процент, односно 30%, 
од компаниите одговориле потврдно, односно нудат зелени производи и 
услуги, додека 12% од компаниите планираат за започнат да нудат зелени 
производи и услуги во текот на следните две години. Висок процент од 26 % 
и 32 % од компаниите одговориле дека не нудат и не планираат да понудат 
зелени производи односно не знаат/немаат одговор на ова прашање.

18. Дали Вашата компанија нуди зелени производи или 
услуги?

30%

12%

26%

32%

Не и не планираме да го сториме тоаНе, но планираме во наредните 2 години

Да нудиме зелени производи или услугиНе знам/Немам одговор

Компаниите кои одговорија негативно на претходното прашање, односно 
немаа одговор за тоа дали нудат зелени производи или услуги, продолжија 
со одговарање на следните две прашања. Од вкупниот број на пополнети 
прашалници, вкупно 29 од компаниите не нудат ваков тип на производи 
и услуги. Со оглед дека прашањата се дадени на тој начин да може да 
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се одберат повеќе одговори,  резултатите ќе бидат интерпретирани како 
вкупно потврдни одговори за секоја од понудените опции. 

Првото прашање за оваа категорија на компании беше да ги наведат 
главните причини зошто нивната компанија не нуди зелени 
производи.

Девет компании како главна причина навеле дека нудењето на вакви 
производи и услуги не е во согласност со основните вредности на нивната 
компанија, понатаму шест компании потврдиле дека ова не одговара или 
не е важно за имиџот на нивната компанија, два одговора на компаниите се 
однесуваат на недоволната побарувачка од клиенти и недоволната јавна 
поддршка (финансиски субвенции, даночни стимуланси, итн.), додека по 
еден одговор од страна на компаниите потврдува дека не создавањето 
на конкурентна предност или дополнителни деловни можности како и не 
релевантноста во однос на усогласеноста со националните, регионалните 
или локалните закони се главните причини зошто нивните компании не 
нудат ваков тип на услуги и производи. Дванаесет компании не дале 
одговор на ова прашање, односно немаат одговор.
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19. Кои се главните причини зошто Вашата компанија не 
нуди зелени производи или услуги? 
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Недоволна јавна поддршка (финансиски субвенции,  даночни стимуланси, итн.)

Не одговара или не е важен за имиџот на Вашата компанија

Недоволна побарувачка од клиенти

Не создава конкурентна предност или дополнителни деловни можности

Не е  во согласност со основните вредности на Вашата компанија

Не е релевантно во однос на усогласеноста со националните,  регионалните или 
локалните закони

Не знам/Немам одговор

Второто прашање за компаниите кои не нудат зелени производи или 
услуги беше во насока да се утврди кој вид на поддршка најмногу ќе 
им помогне на компаниите да започнат со производство на зелени 
производи или нудење на зелени услуги. 

Седум компании се одлучиле за финансиски стимулации за развој 
на производи, услуги или развој на нови процеси во производството 
како најповолен тип на поддршка, додека пет компании преферираат 
консултантски услуги за маркетинг или дистрибуција. За четири компании 
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најзначајна би била помошта при идентификување на потенцијалните 
пазари или клиенти, додека за две компании значајна е техничката 
поддршка и консултантски услуги за развој на производи, услуги и процеси 
на производство. Девет компании не знаат кој вид на поддршка најмногу 
би им помогнала за да започнат со производство на зелени производи или 
нудење на зелени услуги, додека 8 одговори на компаниите се однесуваат 
на тоа дека ниту една од наведените опции не претставува вид на поддршка 
која тие би ја прифатиле за отпочнување со производство на зелени 
производи/услуги.

20. Кој вид на поддршка најмногу ќе Ви помогне да 
започнете со производство на зелени производи или 
нудење на зелени услуги?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Техничка поддршка и консултантски услуги за развој на производи

Помош при идентификување на потенцијалните пазари или клиенти
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Консултантски услуги за маркетинг или дистрибуција

Не знам/Немам одговор
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Компаниите кои одговорија потврдно на прашањето дали нудат/планираат 
да нудат зелени производи и услуги одговараа на следните 8 прашања. 
Од вкупниот број на пополнети прашалници, вкупно 21 од компаниите 
нудат ваков тип на производи и услуги. За сите прашања кои се дадени 
на тој начин да може да се одберат повеќе одговори, резултатите ќе бидат 
интерпретирани како вкупно потврдни одговори за секоја од понудените 
опции.

Првото прашање за компаниите кои нудат зелени производи/услуги се 
однесуваше на тоа компаниите да ја наведат областа во која ги нудат 
своите зелени услуги или произведуваат зелени производи.

Најголем дел од компаниите потврдни одговори дале за областа за 
обновлива енергија, односно вкупно шест, додека управување со 
цврст отпад и професионални услуги поврзани со животната средина 
(консултантски услуги, изработка на елаборати и студии, инженеринг, 
собирање податоци, анализи и проценка) добила 5 потврдни одговори. 
Понатаму четири одговори имаат добиено опциите рециклиран материјал, 
ревизии, контрола на загадување на воздухот и производи и услуги со 
еколошки карактеристики (на пр. органско производство, Еко - етикетирани 
производи, Еко - дизајнирана, итн.). Само 4 компании одговориле дека не 
знаат односно немаат одговор на ова прашање.
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21. Во која област ги нудите Вашите зелени услуги или 
произведувате зелени производи?
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Управување со цврст отпад

Обновлива енергија

Рециклиран материјал

Контрола на загадување на воздухот

Ревизии

Ниту еден

Не знам/ Немам одговор
Производи и услуги со еколошки карактеристики (на пр. органско производство, 
еко-етикетирани производи, еко-дизајнирана, итн.)

Во однос на следното прашање за тоа со колкав процент учествуваат 
зелените производи или услуги во вкупниот обрт на средства во 
последната достапна фискална година, најголем дел од компаниите 
односно 52 % не дале одговор, односно не знаат/немаат одговор. Кај 19 % 
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од компаниите овој процент на учество на зелените производи или услуги 
во вкупниот обрт изнесува од 1- 5 %, односно повеќе од 75 %, додека кај 5 
% овој процент изнесува од 11 – 30 %, односно од 31 – 50 % од годишниот 
обрт.

22. Со колкав процент учествуваат зелените производи или 
услуги во Вашиот вкупен обрт на средства во последната 
достапна фискална година?
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52%

31-50% од годишниот обрт

11-30% од годишниот обрт

1-5% од годишниот обрт
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Повеќе од 75% од годишниот обрт
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На прашањето колку време компанијата ги нуди зелените производи 
или услуги, 57 % од компаниите своите зелени производи или услуги ги 
нуди повеќе од три години, 10 % од компаниите ги нудат своите производи 
или услуги од 1 - 3 години, додека 5 % од компаниите ги нудат помалку од 
12 месеца. 29 % од компаниите не знаат, односно немаат одговор на ова 
прашање.

23. Колку време Вашата компанија нуди зелени производи 
или услуги?

5%
10%

57%

29%

Повеќе од 3 години1 - 3 годиниПомалку од 12 месеци Не знам/Немам одговор

Следното прашање дава одговор на главните причини зошто компаниите 
нудат зелени производи или услуги. 

Најмногу потврдни одговори во однос на причината зошто компанијата 
нуди зелени производи/услуги има добиено опцијата дека тоа е поврзано 
со основните вредности на компанијата за која позитивен одговор дале 11 
испитаници на компаниите, по која следи опцијата побарувачка од страна 
на клиентите за која позитивно одговориле 10 испитаници од компаниите. 
Понатаму следува опцијата за усогласеност со националните, регионалните 
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или локалните закони на која позитивно одговориле 8 испитаници односно 
опцијата имиџ на компанијата која ја одбрале 7 испитаници. Опцијата 
за создавање конкурентна предност / деловна можност ја одбрале 6 
испитаници. Опциите приближување кон главните конкуренти и субвенции/
јавна поддршка имаат добиено по еден потврден одговор од страна на 
испитаниците на компаниите. Опцијата не знам/немам одговор исто така 
беше избрана од страна на еден испитаник.

24. Кои се главните причини зошто Вашата компанија 
нуди зелени производи или услуги?
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На следниот графикон е даден приказ на одговорите на прашањето 
поврзано со пласманот на зелените производи/услуги, односно 
главните пазари (земји/географски региони) на кои компаниите ги 
нудат своите зелени производи или услуги со цел остварување на 
приходи.

Најголема е застапеноста на пласманот на зелени производи/услуги на 
националниот пазар односно 16 испитаници одговориле позитивно, додека 
8 испитаници одговориле дека Европската Унија е главниот пазар за пласман 
на овој тип на производи или услуги. Двајца испитаници потврдиле дека 
пласманот го вршат во САД, додека еден одговор се однесува на пазарот 
во Австралија.

25. Во однос на прометот во текот на изминатите 2 години, 
кои беа главните пазари (земји / географски региони) на 
Вашите зелени производи или услуги?
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Во однос на типот на финансиска поддршка на која се потпираат 
компаниите за производство на зелени производи или услуги 
најголем дел од испитаниците одговориле дека се потпираат на сопствени 
финансиски ресурси односно 56%, понатаму сопствена техничка експертиза 
со процентуална затапеност од 26 % и најмалку односно 4 % од компаниите 
се потпираат на надворешна поддршка. Само 15 % од компаниите не дале 
одговор на ова прашање.

26. На кој тип на поддршка се потпира Вашата компанија 
за производство на зелени производи или услуги?

56%
26%

4%

15%

Надворешна поддршка

Сопствена техничка експертиза
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Понатаму, на прашањето за тоа колку се задоволни компаниите од 
нивото на јавна поддршка за нивните зелени производи или 
услуги, 33 % од испитаниците одговориле дека се незадоволни, 24 % од 
испитаниците се малку задоволни, додека 43 % не го дале своето мислење, 
односно немаат мислење во однос на ова прашање.

27. Колку сте задоволни од нивото на јавна поддршка за 
Вашите зелени производи или услуги?

24%

33%

43%

НезадоволенМалку задоволен  Немам мислење

На прашањето кој вид на поддршка најмногу ќе им помогне на 
компаниите да го прошират својот опсег на зелени производи 
или услуги, најмногу позитивни одговори се однесуваат на опцијата 
финансиски стимулации за развој на производи, услуги или развој на 
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нови процеси во производството вкупно 12, понатаму следи помош при 
идентификување на потенцијалните пазари или клиенти со вкупно 6 
одговори, додека со по четири одговори следуваат опциите техничка 
поддршка и консултантски услуги за развој на производи, услуги и процеси 
на производство, консултантски услуги за маркетинг или дистрибуција и 
ниту едно од наведеното.

28. Кој вид поддршка ќе Ви помогне најмногу да го 
проширите Вашиот опсег на зелени производи или услуги? 
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Ниту едно од наведеното

Консултантски услуги за маркетинг или дистрибуција

Последното 29 прашање од овој прашалник се однесуваше на желбата 
на испитаниците да добијат повратна информација во однос на вкупните 
резултати од ова истражување, притоа наведувајќи ја својата електронска 
пошта доколку се заинтересирани да им биде испратен финалниот извештај 
за моменталната состојба за примена на концептот за зелена економија во 
компаниите во Македонија.
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Врз основа на анализата на одговорите на испитаните компании кои 
го пополнија прашалникот за моменталната состојба со примена 
на концептот за зелена економија во компаниите во Македонија, 
би можеле да ги сумираме следните заклучоци од спроведеното 
истражување:

1. Прашалникот воглавно е одговорен од страна на раководните 
лица во компаниите;

2. Испитаните компаниите опфаќаат различни дејности на 
делување како што се трговија, услуги, производство, градежништво и 
сл.;

3. Во најголем број прашалникот е одговорен од страна на микро 
и мали компании кои на пазарот во Македонија и пошироко работат 
помеѓу 10 – 19 години и имаат обрт до 100.000 евра годишно;

4. Висок процент на компании го зголемиле процентот за вкупни 
средства на компанијата во текот на изминатата година;

5. Во најголема мера компаниите во Македонија своите производи 
ги нудат директно до потрошувачите и на други компании;

6. Постои високо ниво на свест кај компаниите за обврските кои 
произлегуваат од законодавството за животна средина;

7. Најголем процент од испитаните компании се усогласени со 
законот за животна средина и законот за отпад;

8. Повеќе од половина од испитаните компании имаа воведено 
некои од меѓународните ISO стандарди, а истите се однесуваат на 
меѓународниот стандард за управување со квалитет ISO 9001 и системот 
за управување со заштита на животна средина ISO 14001;

9. Висок процент на компании изјавиле дека се во согласност со 
законодавството за животна средина и размислуваат да направи повеќе 
од пропишаното законодавство;

10. Во однос на ефикасното искористување на ресурсите во 
најголема мера компаниите се насочени кон селектирање на отпадот,  
заштеда на материјалите, намалување на отпадот и рециклирање;
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11. Дополнителни активности за ефикасно користење на ресурсите 
кои компаниите ги планираат во иднина се: заштеда на енергија, 
намалување на отпадот, заштеда на материјали, селектирање на отпадот, 
продажба на отпад од  производство на друга компанија и рециклирање;

12. Компаниите во најголема мера се потпираат на сопствените 
финансиски средства за ефикасно користење на ресурсите;

13. Како најголема надворешна поддршка ги сметаат јавните 
финансирања (грантови, гаранции или заеми) и советите или другата 
финансиска помош од приватни консултантски и ревизорски компании;

14. Висок е процентот на компании кои не се задоволни од нивото 
на јавна поддршка за ефикасно користење на ресурсите;

15. Најчести тешкотии со кои се соочуваат компаниите при обидот 
за примена на ефикасно користење на ресурсите е комплексноста на 
административните или правни процедури и недостаток на специфична 
експертиза за животна средина;

16. Од вкупно испитаните компании 29 одговориле дека не нудат 
зелени производи  или услуги додека 21 од компаниите одговориле 
потврдно;

17. Како главна причина поради која компаниите не нудат зелени 
производи и услуги е наведен одговорот дека не е во согласност со 
основните вредности на компанијата, а како најповолен тип на поддршка 
за да отпочнат со ваков тип на услуги/производи ја навеле финансиската 
стимулација за развој на производи, услуги или развој на нови процеси 
во производството;

18. Областите во кои компаниите нудат зелени производи или услуги 
се обновлива енергија, управување со цврст отпад и професионални 
услуги поврзани со животната средина (консултантски услуги, изработка 
на елаборати и студии, инженеринг, собирање податоци, анализи и 
проценка);

19. Зелените производи или услуги кај 19% од компаниите 
учествуваат во  вкупниот обрт на компаниите со 1 -5 % односно над 75 
%;
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20. Голем процент од компаниите нудат зелени производи или 
услуги повеќе од 3 години;

21. Како главни причини поради кои нудат зелени производи или 
услуги наведени се основните вредности на компаниите и усогласеноста 
со националното законодавство;

22. Најголем процент од овие производи или услуги се нудат на 
националниот пазар по што следат земјите на Европската Унија;

23. Компаниите најчесто се потпираат на сопствен финансиски 
ресурси при производството на зелени производи или услуги;

24. Голем дел од компаниите изјавиле дека се незадоволни од 
јавната поддршка односно малку задоволни;

25. Како поддршка која најмногу би им помогнала да го прошират 
својот опсег на зелени производи или услуги наведени се финансиските 
стимулации за развој на производи, услуги или развој на нови процеси 
во производството.

Врз основа сето погоре наведено, може да се заклучи дека озеленувањето 
на едно претпријатие или индустрија не е еднократна акција, туку 
континуиран процес на постепени и радикални промени кои водат кон 
подобрување на перформансите. 

 Условите кои го промовираат озеленувањето на претпријатијата не можат 
да се постигнат со еден политички инструмент.

Тоа значи дека сите претпријатија, без оглед на секторот, големината 
или локацијата, ќе треба постојано да ги зголемуваат своите еколошки 
перформанси за:

• поефикасно искористување на ресурси,
• примена на обновливи извори на енергија,
• подобрување на безбедноста и здравјето на работните места,
• намалување на сите ризици.
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Прашалник за примена на концептот за зелена економија 
во компаниите во Македонија

Почитувани,

Вашето учество во ова истражување за примена на концептот за зелена 
економија во компаниите во Македонија е од големо значење за развојот 
на зелената економија и воедно кон заштитата на животната средина преку 
примената на концептот зелена економија.

Овој прашалник е препорачливо да го пополнуваат лица кои добро го 
познаваат работењето на компанијата или се на раководни позиции. 
Пополнувањето на анкетата ќе ви одземе околу 20 минути. Вашите 
индивидуални одговори се строго доверливи и анонимни и во ниту еден 
случај нема да бидат поврзани со Вашата компанија. 
Резултатите ќе бидат презентирани во сумарен извештај кој ќе ги содржи 
сите одговори на компаниите кои ќе го пополнат прашалникот и истиот ќе 
биде јавно достапен.

Истражувањето е дел од активностите на Центар за климатски промени 
- Гевгелија во рамките на проектот „Подобрување на капацитетите на 
граѓанските организации за имплементација на концептот за зелена 
економија“. Проектот е суб-грантиран во рамките на проектот „ GEAR-
Зелена економија за развој на регионот“ финансиран од Европската Унија 
во рамките на ИПА Програма за поддршка на граѓанско општество и медиуми 
2016-2017, имплементиран од страна на Еко-свест, Центар за истражување 
и информирање за животната средина, Скопје во партнерство со СМАРТ 
Колектив од Србија, Центар за поддршка и развој од БиХ, и Асоцијацијата 
Слап од Хрватска, Eden Center  од Албанија и Fors Montenegro од Црна 
Гора.
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Општи податоци

1. Позиција на лицето во компанијата одговорно за пополнување 
на прашалникот: 

_____________________________________

2. Основна дејност на компанијата:

_____________________________________

3. Вработени лица во компанијата:

a) 1 до 9 вработени

б) 10 до 49 вработени

в) 50 до 249 вработени

г) повеќе од 250 вработени

д) не знам/нема одговор

ѓ) друго

4. Колку години работи компанијата?

a) 1 или помалку од 1 година

б) Од 2 до 5 години

в) Од 6 до 9 години

г) Од 10 до 19 години

д) Од 20 до 29

ѓ) Од 30 до 39

е) Од 40 до 49

ж) Над 50 години
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5. Колкав е вкупниот обрт на средства во компанијата за минатата 
година?

a) До 100.000 евра

б) Од 100.001 до 500.000 евра

в) Од 500.001 до 2.000.000 евра

г) Од 2.000.001 до 10.000.000 евра

д) Од 10.000.001 до 50.000.000 евра

ѓ) Над 50.000.001 евра

е) Не знам/ Немам одговор

6. Во текот на изминатите две години вкупните средства на 
компанијата се:

a) Зголемиле

б) Намалиле

в) Останале непроменети

г) Не знам/ Немам одговор

7. Каде ги нудите производите од Вашата компанија: (Можни се 
повеќе одговори)

a) Директно до потрошувачите

б) На други компании

в) На јавна администрација/ јавни претпријатија

д) друго

8. Дали вашата компанија е свесна за законодавството 
за животната средина и нејзините обврски согласно со 
законодавството?

a) Да

б) Делумно

в) Не

г) Не знам/ немам одговор
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9. Според кое од наведеното законодавство за животна средина 
Вашата компанија има обврски? (Можни се повеќе одговори)

a) Закон за животна средина

б) Закон за отпад

в) Закон за квалитет на амбиентниот воздух

г) Закон за бучава

д) Закон за води

ѓ) Ниту еден

е) Не знам/ Немам одговор

10. Дали вашата компанија има имплементирано некои од 
следните ISO стандарди? (Можни се повеќе одговори)

a) ISO 9001

б) ISO 14001

в) ISO 14064

г) ISO 16000

д) ISO 50001

ѓ) Ниту еден

е) Друго

11. Која од следните изјави се однесува на Вашата компанија? 
Вашата компанија:

a) е во согласност со законодавството за животна средина, но не сака 
да ги надмине овие барања од законодавството

б) е во согласност со законодавството за животна средина и размислува 
да направи повеќе од пропишаното законодавство

в) ги надминува барањата на законодавството за животна средина, но 
загриженоста за животната средина не е еден од нејзините приоритети

г) ги надминува барањата на законодавството за животна средина и 
загриженоста за животната средина се меѓу приоритетните цели на 
компанијата

д) има потешкотии во почитувањето на законодавството за животна 
средина

ѓ) Не знам/ Немам одгово
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Прашања за ефикасно користење на ресурсите

Ефикасно користење на ресурсите значи да се користат примарните 
ресурси поодржливо односно суровините како вода, минерали и дрва 
да се управуваат поефикасно во текот на нивниот животен циклус. Ова 
допринесува да бидеме помалку ранливи од недостатокот на снабдување 
со примарни ресурси и од непостојаните цени на пазарот на примарните 
ресурси. Зелените технологии, обновливата енергија, еко - индустриите и 
рециклирањето допринесуваат кон ефикасното користење на ресурсите.

12. Дали Вашата компанија превзема активности за ефикасно 
користење на ресурсите? (Можни се повеќе одговори)

a) Користење на обновлива енергија

б) Заштеда на материјали

в) Намалување на отпад

г) Селектирање на отпад

д) Продажба на отпад од производство на друга компанија

ѓ) Рециклирање

е) Не превземаме активности за ефикасно користење на ресурсите

ж) Друго

13. Во текот на следните две години, кои дополнителни активности 
за ефикасно користење на ресурсите Вашата компанија 
планира да ги спроведе? (Можни се повеќе одговори)

a) Заштеда на вода

б) Заштеда на енергија

в) Користење претежно на обновливи извори на енергија

г) Заштеда на материјали

д) Намалување на отпад

ѓ) Селектирање отпад

е) Продажба на отпад од производство на друга компанија

ж) Рециклирање

з) Нема да превземеме активности за ефикасно користење на 
ресурсите во наредните две години

и) Друго
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14. На кој тип на поддршка се потпира Вашата компанија за 
ефикасно користење на ресурсите? (Можни се повеќе 
одговори)

a) Сопствени финансиски ресурси

б) Сопствена техничка експертиза

в) Надворешна поддршка

г) Немам одговор

д) Друго

15. Кои типови на надворешна поддршка сметате дека би биле 
корисни за Вашата компанија за ефикасно користење на 
ресурсите? (Можни се повеќе одговори)

a) Јавно финансирање (грантови, гаранции или заеми)

б) Приватно финансирање (од банка, инвестициски фондови и сл.)

в) Совети или друга финансиска помош од јавната администрација

г) Совети или друга финансиска помош од приватни консултантски и 
ревизорски компании

д) Совети или друга финансиска помош од бизнис сектор

ѓ) Немам одговор

е)Друго

16. Колку сте задоволни од нивото на јавна поддршка за Вашите 
активности за ефикасно користење на ресурсите?

a) Многу задоволен

б) Малку задоволен

в) Незадоволен

г) Немам мислење
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17. Дали вашата компанија се соочила со некои од наведените 
потешкотии при обидот да примените активности за ефикасно 
користење на ресурсите? (Можни се повеќе одговори)

a) Комплексноста на административните или правните процедури

б) Тешкотија да се прилагоди законодавството на Вашата компанија

в) Техничките барања на законодавството не се ажурирани

г) Тешкотија при изборот на вистинските активности за ефикасно 
користење на ресурсите за Вашата компанија

д) Недостаток на специфична експертиза за животната средина

ѓ) Немавме никакви потешкотии

е) Не знам/Немам одговор

Прашања за зелени услуги и производи

Зелени услуги и производи се производи и услуги кои доминантно 
придонесуваат кон намалување на ризикот врз животната средина, ги 
минимизираат загадувањето и употребата на ресурсите. Ова исто така може 
да вклучува производи со карактеристики на животната средина (на пр. 
органски произведени, еко-етикетирани, со важна рециклирана содржина, 
еко-дизајнирана и сл.).

18. Дали Вашата компанија нуди зелени производи или услуги?

a) Да нудиме зелени производи или услуги

б) Не, но планираме во наредните 2 години

в) Не и не планираме да го сториме тоа

г) Не знам/Немам одговор
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19. Кои се главните причини зошто Вашата компанија не нуди 
зелени производи или услуги? (Можни се повеќе одговори)

a) Недоволна побарувачка од клиенти

б) Не одговара или не е важен за имиџот на Вашата компанија

в) Недоволна јавна поддршка (финансиски субвенции, даночни 
стимуланси, итн.)

г) Не е  во согласност со основните вредности на вашата компанија

д) Не создава конкурентна предност или дополнителни деловни 
можности

ѓ) Не е релевантно во однос на приближување кон главните конкуренти

е) Не е релевантно во однос на усогласеноста со националните, 
регионалните или локалните закони

ж) Не знам/Немам одговор

з) Друго

20. Кој вид на поддршка најмногу ќе Ви помогне да започнете 
со производство на зелени производи или нудење на зелени 
услуги? (Можни се повеќе одговори).

a) Финансиски стимулации за развој на производи, услуги или развој 
на нови процеси во производството

б) Помош при идентификување на потенцијалните пазари или клиенти

в) Техничка поддршка и консултантски услуги за развој на производи, 
услуги и процеси на производство

г) Консултантски услуги за маркетинг или дистрибуција

ѓ) Ниту едно од наведеното

е) Не знам

ж) Друго
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21. Во која област ги нудите Вашите зелени услуги или 
произведувате зелени производи? (Можни се повеќе одговори)

a) Рециклиран материјал

б) Обновлива енергија

в) Управување со цврст отпад

г) Ревизии, консултации и управување со заштеда на топлина / 
енергија

д) Контрола на загадување на воздухот

ѓ) Професионални услуги поврзани со животната средина 
(консултантски услуги, изработка на елаборати и студии, инженеринг, 
собирање податоци, анализи и проценка)

е) Производи и услуги со еколошки карактеристики (на пр. органско 
производство, еко-етикетирани производи, еко-дизајнирана, итн.) 

ж) Не знам/Немам одговор

з) Друго

22. Со колкав процент учествуваат зелените производи или услуги 
во Вашиот вкупен обрт на средства во последната достапна 
фискална година?

a) 1-5% од годишниот обрт

б) 6-10% од годишниот обрт

в) 11-30% од годишниот обрт

г) 31-50% од годишниот обрт

д) 51-75% од годишниот обрт

ѓ) Повеќе од 75% од годишниот обрт

е) Не знам/Немам одговор
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23. Колку време Вашата компанија нуди зелени производи или 
услуги?

a) Помалку од 12 месеци

б) 1 - 3 години

в) Повеќе од 3 години

г) Не знам/Немам одговор

24. Кои се главните причини зошто Вашата компанија нуди зелени 
производи или услуги? (Можни се повеќе одговори)

a) Побарувачка од клиенти

б) Имиџ на компанијата

в) Субвенции / јавна поддршка

г) Даночни поволности

д) Основни вредности на компанијата

ѓ) Создавање конкурентна предност / деловна можност

е) Приближување кон главните конкуренти

ж) Усогласеност со националните, регионалните или локалните закони

з) Не знам/Немам одговор

ѕ) Друго

25. Во однос на прометот во текот на изминатите 2 години, кои 
беа главните пазари (земји / географски региони) на Вашите 
зелени производи или услуги? (Можни се повеќе одговори)

a) Национален пазар

б) Европската унија

в) Русија

г) САД

д) Африка

ѓ) Кина

е) Јапонија

ж) Австралија

з) Друго
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26. На кој тип на поддршка се потпира Вашата компанија за 
производство на зелени производи или услуги? (Можни се 
повеќе одговори)

a) Сопствени финансиски ресурси

б) Сопствена техничка експертиза

в) Надворешна поддршка

г) Немам одговор

ѓ) Друго

27. Колку сте задоволни од нивото на јавна поддршка за Вашите 
зелени производи или услуги?

a) Многу задоволен

б) Малку задоволен

в) Незадоволен

г) Немам мислење

28. Кој вид поддршка ќе Ви помогне најмногу да го проширите 
Вашиот опсег на зелени производи или услуги? (Можни се 
повеќе одговори)

a) Финансиски стимулации за развој на производи, услуги или развој 
на нови процеси во производството

б) Помош при идентификување на потенцијалните пазари или клиенти

в) Техничка поддршка и консултантски услуги за развој на производи, 
услуги и процеси на производство

г) Консултантски услуги за маркетинг или дистрибуција

д) Ниту едно од наведеното

ѓ) Не знам

е) Друго
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