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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

КАКО ДА ЈА НАПРАВИМЕ МАКЕ    

ЕКОНОМИЈА

По долги години пауза, 
Холанѓаните повторно 
се вратија во Охрид, а 

Македонија лека полека ста-
нува дестинација и на Аме-
риканците, Англичаните, Гер-
манците. Потребно е да вло-
жиме повеќе труд за да се 
споредуваме со другите др-
жави во нашето соседство. 
Всушност, реалните состојби 
ни воочуваат многу слабости, 
кои мора да се надминат до-
колку сакаме да бидеме по-
сакувана туристичка дести-
нација!

"Ние, за жал, сè уште че-
каме некој да дојде и да нè 
научи да пливаме во турис-
тичките води, додека оста-
натите во регионот веќе нè 
претркаа. Чекаме некој да 
дојде со кајче да нè земе и да 
нè пренесе до брегот. Би ја 
спомнал и мојата теза која 
денес е мошне актуелна, око-
лу јајцето и кокошката. Ние 
чекаме да дојдат туристи и 
дури тогаш да ја пуштиме, на 
пример, жичарницата, да про  -
мениме мени, да обез бе диме 
автобуси со клима, да от пе-
чатиме разгледници, да из-

работиме сувенири и слич-
но. Јас имав една група од 
педесеттина туристи од САД, 
на кои немав што многу да 
им понудам за да си купат за 
спомен од Македонија. Аме-
риканците со парите си се 
вратија дома, а токму тие 
пари можеше некој кај нас да 
ги заработи. Ми беше не при-
јатно кога на едно место наи-
довме на интересен ка талог 
за Македонија, но има ше са-
мо еден примерок, а десет ту-
ристи посакаа да го купат. 
Кога го прашав про давачот 
зошто е така, тој ед ноставно 
немаше одговор на тоа. Но, 
не е само тоа, ние од Мав-
рово до Охрид немаме ниту 
едно пристојно место за оде-
ње во тоалет. Освен тоа, не-
хигиената и отпа до ците ги 
имаме насекаде низ држа ва-
ва. Ќе ви кажам еден пример 
кога туристите ги од несовме 
на Водоча, но при казната за 
големата Маке донија ја ка-
жувавме со срам, бидејќи се-
каде околу нас бевме оп кру-
жени со ѓубре. Се пра шу вам 
всушност кој требаше тоа да 
го исчисти, дали локалната 

"Ние треба да ги промениме чиповите зошто "Ние треба да ги промениме чиповите зошто 
хардверот ни е в ред, но софтверот ни е ин-хардверот ни е в ред, но софтверот ни е ин-
фициран со вируси, треба да го смениме мен-фициран со вируси, треба да го смениме мен-
талниот склоп и да размислуваме поинаку талниот склоп и да размислуваме поинаку 
кога е во прашање туризмот во државава", кога е во прашање туризмот во државава", 
вели Арсеније Јаневски, директор на ТА Ком-вели Арсеније Јаневски, директор на ТА Ком-
пас Скопје, член на Кластерот за туризам на пас Скопје, член на Кластерот за туризам на 
Проектот на УСАИД за конкурентност на Ма-Проектот на УСАИД за конкурентност на Ма-
кедонија (МЦА), поранешен претседател на кедонија (МЦА), поранешен претседател на 
АТАМ.АТАМ.

Туризмот во државава воопшто не е сфатен се-Туризмот во државава воопшто не е сфатен се-
риозно, туку е препуштен на луѓе кои го ра-риозно, туку е препуштен на луѓе кои го ра-
ботат како хоби!ботат како хоби!

Среќна околност е што Македонците сè уште не Среќна околност е што Македонците сè уште не 
го комерцијализирале духот на госто прим-го комерцијализирале духот на госто прим-
ство!ство!

НАНАДМИНУВАЈЌИ  

"Кога говориме за нашите аспирации кон Ев роп-
ската унија, покрај сите други поврзувања регио-
нално, неизбежно е и да помислиме на повр зу-
вањето во сферата на туризмот. Како мала земја и 
нашето сè поголемо отворање кон Унијата ќе има 
многу такви туристи кои ќе сакаат да го видат Бал-
канот, а ние имаме што да понудиме, а на нив е да 
изберат. По требен е строго дефиниран Акционен 
план и луѓе кои ќе го исполнуваат. Ние во Кластерот 
работиме на строго утврдени цели и постигнуваме 
резултати", ис такнуваат членови на Кластерот за 
туризам.

АРСЕНИЈЕ ЈАНЕВСКИАРСЕНИЈЕ ЈАНЕВСКИ
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прави сметка, на пример, што 
на државава ќе й до не сат 
50.000 туристи, од аспект на 
зеленчук, тоалет хартија, са-
пуни, детергенти, храна, ви-
но, сè што реално се тро ши. 
Ние едноставно не сфа ќаме - 
вели Јаневски - дека тоа, на 
пример, би значело приход 
од 20 милиони аме рикански 
долари, за кои тре ба да вло-
жиме околу два милиона аме-
рикански до лари за пропа-
ганда. Тука ние паѓаме на ис-
пит. За да до биеме вис тински 
поттик, др жавата треба да за-
земе се риозен пристап кон 
тури змот, односно каков вид 
ту ризам сака?! Ќе го спомнам 
примерот со Хрватска каде 

беше спроведена акцијата 
'повеќе цвеќе, помалку смет', 
која беше толку успешно из-
ведена. Тие едноставно ста-
наа петти во светот  по еко-
лошки чиста држава и меѓу 
најпривлечните светски ту-
ристички локации. Но, сè тоа 
беше резултат и на јасно за-
цртаната стратегија на хр ват-
ската Влада, која знаеше мно-
гу да вложи во туризмот. Кај 
нас не се размислува така!"

Но, сепак, туристичките ра -
ботници велат дека ги има ме 
сите предуслови за да ста-
неме привлечна турис тичка 
дестинација, имаме прек рас-
но културно и при родно на-
следство и имаме можности 

НА   ЈА МЕНТАЛНАТА СВЕСТ
самоуправа, дали црквата, 
да ли државата? За жал, во 
делот на туризмот ни се ис-
филтрирани луѓе кои немаат 
никаква врска со она што 
реално значи профе сио на-
лизам. Имаме безброј такви 
примери каде некои луѓе 
влегуваат во овој бизнис со 
интерес и без познавање на 
работите", со доза на ра зо-
чараност коментираше Ар-
сеније Јаневски, кој во оваа 
индустрија опстојува веќе 40 
години.

ИСКУСТВО И 
ПРЕДИЗВИЦИ

Луѓето од оваа бранша го 
потенцираат фактот дека ту-
ризмот од државата не е сфа-
тен како мошне доходовна 
гранка, која може да донесе 
многу капитал, инвестиции, 
нови вработувања. Нашите 
соседи и пошироко, држа-
вите во регионот, многу се-
риозно го имаат сфатено ту-
ризмот, вложуваат во него, а 
резултатите се повеќе од очи-
гледни. 

"Потребно е некој да на-

за различни ви дови туризам 
како што е ста ционарниот (ко-
га туристите се лоцирани са-
мо на едно место, на при мер, 
во Охрид), транзитниот (кој 
подразбира транзит бал кан-
ски тури), ал тер на тив ни от (кој 
е поспе ци фичен и пр ет ста-
вува тренд каде е вк лу чено 
планина ре њето) и сли чно.  

"Ние имаме прекрасна по-
зиција за транзит балкан ски-
те тури. Македонија е ма ла 

И покрај надлежностите на Секторот за туризам и И покрај надлежностите на Секторот за туризам и 
угостителство во рамките на Министерството за еко-угостителство во рамките на Министерството за еко-
номија, туристичките работници имаат забелешки де-номија, туристичките работници имаат забелешки де-
ка тој не располага ниту со основниот пропаганден ту-ка тој не располага ниту со основниот пропаганден ту-
ристички материјал.ристички материјал.

Меѓу другото е прецизирано дека Секторот ги дава Меѓу другото е прецизирано дека Секторот ги дава 
следните информации и услуги од неговиот делокруг следните информации и услуги од неговиот делокруг 
на дејност:на дејност:

- туристички развојни проекти;- туристички развојни проекти;
- информации за законската регулатива во тури з-- информации за законската регулатива во тури з-

мот (услови за вршење на дејност од областа на уго с-мот (услови за вршење на дејност од областа на уго с-
тителството и туризмот, процес на категоризација на тителството и туризмот, процес на категоризација на 
објектите);објектите);

- информации за соработка со меѓународни асо ци-- информации за соработка со меѓународни асо ци-
јации и организации од туризмот;јации и организации од туризмот;

- вкупен промет во туризмот (број на туристи, ст ран -- вкупен промет во туризмот (број на туристи, ст ран -
ски и домашни ноќевања, девизен прилив од ту риз-ски и домашни ноќевања, девизен прилив од ту риз-
мот);мот);

- локација на туристичките капацитети и - локација на туристичките капацитети и 
- видови туризам во земјата.- видови туризам во земјата.
Но, интересно е да се слушне мислењето на прет-Но, интересно е да се слушне мислењето на прет-

ставниците од туристичката бранша во државава, ставниците од туристичката бранша во државава, 
кои се со повеќе забелешки како и предлози во врска кои се со повеќе забелешки како и предлози во врска 
со работата на Секторот!со работата на Секторот!

СПИСОК НА СТРАНСКИТЕ ТУР ОПЕРАТОРИ ВО МАКЕДОНИЈА
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КАКО ДА ЈА НАПРАВИМЕ МАКЕДОНИЈА "МЕКА" ЗА ТУРИЗАМ

држава за која се потреб ни 
околу 4-5 часа за да се по-
мине од еден на друг крај, 
што е поевтино за туристот 
отколку турата низ некоја 
друга држава. Пребогати сме 
со природни богатства, со 
вода, со езера, со флора и со 
фауна. Источна Македонија 
бук вално е неоткриена, за 
разлика од другата страна, 
од конкуренцијата, конкрет-
но Банско, Пирин, Рила и 
слич  но каде се инвестираат 
големи средства. Но, секоја 
една работа има свои пред-
ности и слабости. Конкретно 
голем вакуум претставуваше 
тоа што тука долг период 
имавме војни кои делуваа 
погубно на туризмот. Но, се-
га веќе ги надминавме так-
вите состојби, иако не може-
ме да се ослободиме од фак-
тот дека на Балканот сме оп-
товарени сами со себе. Ние 
живееме со товарот на ми-
натото и нè оптоварува тоа 
кога ќе погледнеме во ид ни-
ната. Јас сум за тоа дека ние 
на светот треба да му пока-
жеме една византиска ци ви-
лизација. Правејќи ва ков вид 
позитивни промени, Маке-
донија ќе почне да си ја пи-
шува својата историја. Де нес 
војните се водат на сите по-
лиња, а туризмот е едно од 
најчувствителните, кој не е 
отпорен на политички, еко-
номски, здравствени вли ја-
нија. Така, ние сме сè уште 
млада туристичка дести на-
ција во глобални рамки и 
најпрво треба да ги ели ми-
нираме недостатоците, а па-
ралелно да се зафатиме со 
покрупни работи како, на 
пример, инвестирање во ка-
питални и во стратешки оп-
равдани туристички ком плек -
си", дециден е пора не шниот 
претседател на АТАМ. 

 
НЕДОСТАТОЦИ И 

АЛТЕРНАТИВИ

Често, се подзаборава де-
ка туризмот е гранка која по 
број на вработени, вработува 
лица од разни компле мен-
тарни индустриски гранки. 
Меѓу честите забелешки на 
луѓето кои се занимаваат со 
туризам е и тоа дека ние не-
маме образовани тур ли де-

туризам. Министерството ни 
е пренатрупано со други 
проб леми, кои се од битно 
значење за државата и ед-
ноставно нема време да раз-
вива стратегија за туризам. 
Се прават напори од страна 
на Кластерот за туризам, пре-
ку Националниот совет за 
претприемништво и кон ку-
рентност во кој има прет-
ставници на кластерите, ми-
нистри, стопанственици, бан-
кари. Промената на не колку 
гарнитури министри за еко-
номија, влијаеше на наоѓа-
њето сенс за почну ва ње и 
реа     лизација на кон кре тна 
стра тегија за туризам".

Сепак, во потрага по по-
зитивна енергија за развој 
на туристичка клима во др-
жавава, според Јаневски, так-
во нешто не е можно до кол-
ку не го промениме мен тал-
ниот склоп и начинот на од-
несување кон туризмот. Исто 
така, како пример треба да 
ни биде искуството на дру-
гите за постигнување по зи-
тивни резултати. Иронич но е 
и тоа што кај нас никој не се 
сетил да побара ст рански до-
нации конкретно за про мо-
тивен материјал, за подобро 
презентирање на Република 
Македонија на двор, по при-
ме рот на нашите соседи. 
Влас      та во државава треба да 
се потруди за да се создаде 
конкурентен турис тички про-
извод, на пример, олес нува-
ња за увоз на ав тобуси стари 
до две години кои многу би 
значеле за со здавање со лид-
ни бизнис - ту ристички ус-
лови, а не би ја загадувале 
животната сре ди на. Не треба 
да живееме во илузија и во 
виртуелна др жава, туку тре-
ба да бидеме покритични 
кон себе и да сме свесни 
дека мораме да ги смениме 
"размислу ва ња та" доколку 
са  каме да пре раснеме во 
привлечна ту ристичка дести-
нација. 

За по четок можеме да го 
кори стиме она што е распо-
ло ж ливо и не чини ни ту де-
нар, а тоа се големите адути 
на Ма кедонија како гос  то-
прим ли воста и широ кото ср-
це на Македонецот. Овие се 
при оритети кои странскиот 
ту рист не може да ги сретне 
на друго место. 

И покрај недостатоците кога е во прашање туризмот И покрај недостатоците кога е во прашање туризмот 
во државава последните податоци од Државниот завод во државава последните податоци од Државниот завод 
за статистика бележат нагорна линија! за статистика бележат нагорна линија! 

Бројот на туристите во април 2005 година во однос на Бројот на туристите во април 2005 година во однос на 
април 2004 година, е зголемен за 21.6 отсто, а бројот на април 2004 година, е зголемен за 21.6 отсто, а бројот на 
ноќевањата е зголемен за 9.4 отсто. Во периодот ја ну а-ноќевањата е зголемен за 9.4 отсто. Во периодот ја ну а-
ри-април 2005 година, во однос на истиот период од ри-април 2005 година, во однос на истиот период од 
претходната година, бројот на туристите е зголемен за претходната година, бројот на туристите е зголемен за 
11.8 отсто, а бројот на ноќевањата за 3.3 отсто. Бројот на 11.8 отсто, а бројот на ноќевањата за 3.3 отсто. Бројот на 
туристите во април 2005 година, во однос на прет ход-туристите во април 2005 година, во однос на прет ход-
ниот месец, е зголемен за 4.2 отсто и тоа: кај домашните ниот месец, е зголемен за 4.2 отсто и тоа: кај домашните 
туристи има зголемување за 18.4 отсто, а кај странските туристи има зголемување за 18.4 отсто, а кај странските 
има намалување за 5.0 отсто. Бројот на ноќевањата во има намалување за 5.0 отсто. Бројот на ноќевањата во 
април 2005 година, во однос на претходниот месец, е зго-април 2005 година, во однос на претходниот месец, е зго-
лемен за 1.2 отсто и тоа: кај домашните туристи има зго-лемен за 1.2 отсто и тоа: кај домашните туристи има зго-
лемување за 16.7 отсто, а кај странските има на ма лу ва-лемување за 16.7 отсто, а кај странските има на ма лу ва-
ње за 8.7 отсто. ње за 8.7 отсто. 

ри. Сериозно не е сфатена 
професијата - туристички во-
дич. Тоа треба да бидат ст руч-
но оспособени лица, кои од 
почеток до крај ќе бидат 
одговорни за туристите. Во 
првата фаза од формирањето 
на  Кластерот за туризам во 
рамките на МЦА, разми слу-
вале за развој на масовен 
туризам во државава, но се 
концентрирале на момен тни-
те предизвици на ал тер на тив-
ниот.

"Имаме сериозни мож но-
сти за алтернативен туризам. 
Но, за тоа е потребна ло гис-
тика. Не е можно тоа доколку 
планината е без одредени 

патеки, без мапи и посебни 
обележувања. Правилата ве-
лат - потенцира Јаневски - де-
ка за ваквите тури за шест 
туристи е потребен еден во-
дич, кој зборува англиски, 
гер мански и холандски јазик. 
Исто така, потребна е и спе-
цијална спасувачка екипа за 
да биде загарантирана без-
бедноста на туристите. Ние 
треба да ја обезбедуваме це-
лата инфраструктура за ту-
ризам во планина. Но, во ос-
нова е важно Македонија да 
се изјасни декларативно да-
ли сака туризам. Во нашето 
Министерство за економија, 
никогаш немало чувство за 

"ДОБРОДУШНОСТА И ГОСТОПРИМСТВОТО СЕ НАШИТЕ АДУТИ", 
ВЕЛИ ЈАНЕВСКИ


