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ТУРИЗМОТ ВО ФУНКЦИЈА НА РАЗВОЈ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ХРАНА ВО ЦЕФТА 
- РЕГИОНОТ  

 
Во изминатите неколку години, констатирано е дека трговската размена меѓу 

земјите-членки на ЦЕФТА-регионот е зголемена, но, суштинската врска помеѓу 
економиите во регионот, односно помеѓу компаниите не е формиран синџир на 
снабдување. За таа цел, во рамките на Партнерскиот проект со Унијата на трговско–
индустриските комори на Германија и коморите од ЦЕФТА-земјите (ДИХК-ЦЕФТА), каде е 
вклучена и Стопанската комора на Македонија, Стопанската комора на Црна Гора беше 
домаќин на Конференцијата на тема: „Туризмот во насока на развој на производството на 
храна во ЦЕФТА-регионот", што се одржа на 20 април 2017 година во Будва, Р. Црна 
Гора.   

На Конференцијата беа разменети искуства за поврзаноста на угостителството и 
производителите на храна, односно колку развојот на туризмот во секоја од земјите во 
регионот стимулира зголемување на потрошувачката на домашни производи, конкретно 
производи во рамките на ЦЕФТА-регионот и на кој начин се прави таквото поврзување, 
истакна Даниела Михајловска Василевска, на прес-конференцијата на Стопанската 
комора на Македонија (24.4.2017 година).  

Ваков тип на активности се познати во развиените земји во Европа и во светот, 
каде растот и развојот на туризмот, а со тоа и на угостителството се поврзуваат со раст на 
потрошувачката на храна, бидејќи се` поизразен станува фактот дека неминовно со 
развојот на туризмот како дејност се` поголемо внимание се посветува и на 
гастрономијата. Туристите се` повеќе  изразуваат интерес автентичната храна во земјата 
во која патуваат да биде дел од вкупната туристичка понуда. Во таа насока и се работи на 
поврзување на туризмот со домашните производители на храна.  

Согласно дискусијата на Конференцијата беше констатирано дека најголем 
напредок во тие рамки има постигнато Црна Гора, како земја каде туризмот учествува со 
22 % во бруто домашниот производ.  

 

Земја  Население  БДП по глава на 
жител во САД $ 

Учество на 
туризмот во БДП 

Македонија 2.107.000 4.838 2,4% 

Албанија  2.774.000 4.659 5,9% 

Косово 1.824.000 3.877 0,3% 

Србија 7.164.000 6.353 2,1% 

Црна Гора     600.000 7.106 22% 

Босна и 
Херцеговина  

3.829.000 4.661 2,5% 

Молдавија  3.559.000 2.239 0,9% 

Хрватска  4.253.000 13.607 12,5% 

Извор: Светски совет за патување и туризам 
 
Во Црна Гора, министерствата за одржлив развој и туризам и за земјоделство и 

рурален развој, преку Стопанската комора на Црна Гора, вклучувајќи ги конкретните 
сектори по дејности (туризмот и земјоделско-прехранбениот сектор), а во соработка со 
Националната туристичка организација, веќе одреден период континуирано соработуваат 
во насока на поактивно поврзување. Се одржуваат и наменски состаноци на 
угостителските субјекти (хотелиери и ресторани), со винарските визби, производителите 
на сирење, на мед и на други домашни производи со цел воспоставување континуиран 
процес на снабдување со домашни производи. При тоа се иницира формирање на 
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специјални дистрибутивни центри за снабдување на угостителските објекти и хотелите со 
производи потенцирајќи систем - 3К што значи - Квалитет, Континуитет и Квантитет.  

Угостителско-туристичките работници во рамките на студиско патување во 
Словенија, а со цел користење на нивното искуство за поврзување на туризмот и 
прехранбениот сектор, како продуктивен го посочуваат моделот на формирање невладини 
организации кои работат на маркетингот и продажбата на земјоделски домашни 
производи кои туристичко-угостителскиот сектор ги користи како дел од своите гастро 
понуди, во делот на промоција на земјата преку разни видови автентични домашни 
производи кои се продаваат во мали атрактивни амбалажи со цел дегустација на храната 
или пак како сувенири. За таа цел, таквите невладини организации користат средства од 
европските фондови (бидејќи Европа, согласно посоченото на Конференцијата, оваа 
година особено акцент става на поддршка на проекти со кои се стимулира домашното 
производство  како дел од туристичките понуди). На тој начин продажбата на производите 
има и до 10 пати повисока цена споредено со дистрибуцијата на домашните производи во 
продажната мрежа преку постојните трговски синџири. Сепак, за да се реализираат 
ваквите активности за агросекторот е значајно потенцирање на 3С системот, што значи:  

1. Специјализација – селаните да работат само тоа што знаат и при тоа да бидат 
ослободени од сите додатни административни обврски, со цел фокусирање на 
конкретно производство.  

2. Субвенции – модел на поддршка на агросекторот во сите развиени европски 
земји каде туризмот има значајно учество во домашната економија.  

3. Сега и веднаш - што значи веднаш со предавање на своите производи 
земјоделците да бидат исплатени за својот труд. Свежите пари, тие повторно ќе 
може да ги вложат во производствениот процес што ќе им овозможи ново 
производство, нова понуда и можност за поголем обрт на стоките.  

-Во Црна Гора преку Инвестицискиот развоен фонд, се обезбедува кредитна линија 
за помош и поддршка на угостителски објекти кои набавуваат домашни производи. Сепак 
клучниот проблем тука е што малите производители се соочуваат со недостиг на 
стандарди и сертифицираност на производствениот процес, нешто што може да биде 
сериозна пречка за обезбедување континуирана соработка, - посочи Даниела Михајловска 
Василевска.  

За Македонија искуството на Словенија може да биде од голема корист, истакна 
Васко Ристовски од Стопанската комора на Македонија, како од аспект на третирање на 
малите земјоделски производители, така и од аспект на развој на гастро понудите кои 
Словенија ги поврзува со викенд туризам и по тој основ обезбедува голем број туристи од 
соседните земји, пред се` од Италија и Австрија. За развојот и поврзаноста на 
прехранбениот сектор со развојот на туризмот нашата земја треба особено акцент да 
стави на користење на ИПАРД-Програмата преку Мерката 302 која сега е слабо 
искористена. Според достапните податоци нема директна поврзаност на македонски 
производители со големи хотелски комплекси во рамките на ЦЕФТА-регионот, но 
статистичките податоци покажуваат дека во екот на летната туристичка сезона расте 
драстично извозот на земјоделско-прехранбени производи од Македонија во земјите од 
ЦЕФТА-регионот.  

 

 

2014 2015 2016 

КГ САД $ КГ САД $ КГ САД $ 

Увоз на прехранбени производи  
720.400.0

00 

761.200.0

00 

824.500.0

00 

680.000.2

00 

730.000.0

00 

700.000.0

00 

Увоз на прехранбени производи од ЦЕФТА  
275.000.0

00 

240.000.0

00 

290.000.0

00 

275.000.0

00 

260.000.0

00 

233.000.0

00 
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Увоз на прехранбени производи од јуни-

август 

196.700.0

00 

165.000.0

00 

221.000.3

20 

170.200.0

00 

170.000.0

00 

175.000.3

00 

Увоз на прехранбени производи од ЦЕФТА-

земји од јуни-август 

75.000.00

0 

55.000.00

0 

79.500.00

0 

57.500.00

0 

71.000.00

0 

52.000.00

0 

 
      

Извоз на прехранбени производи 
620.000.0

00 

615.400.0

00 

556.000.0

00 

500.200.0

00 

690.000.0

00 

550.000.0

00 

Извоз на прехранбени производи од ЦЕФТА-

земји 

243.000.0

00 

202.000.0

00 

225.300.0

00 

200.500.0

00 

270.000.0

00 

220.000.0

00 

Извоз на прехранбени производи од јуни-

август 

152.000.3

20 

178.200.0

00 

140.300.2

00 

120.000.0

00 

140.000.0

00 

155.600.0

00 

Извоз на прехранбени производи од ЦЕФТА-

земји  од јуни-август 

110.000.0

00 

95.000.00

0 

102.000.0

00 

93.200.00

0 

108.500.0

00 

94.000.00

0 

 
 Согласно дискусијата на Конференцијата во Будва беа донесени следните 
Заклучоци: 

1. Популаризација на домашното производство преку државните институции, 
коморите и со активно вклучување на земјоделците во целиот процес.  

2. Формирање на Агроберза како модел преку кој угостителско-туристичкиот сектор 
ќе има континуирана информација за достапност на одредени производи на 
пазарот.   

3. Здружување на производителите со цел обезбедување подобар квалитет на 
производите, поголем квантитет и следствено на тоа полесен пласман на пазарот.   

4. Креирање квалитетни туристички понуди.  
5. Поддршка на туризмот преку соодветна кредитна политика во интерес и на 

секторот.  
6. Поддршка на етно-туризмот преку мотивирање на младите да се занимаваат со 

овој тип туризам, со цел заживување на селата, а истовремено афирмирање на 
овој тип туризам, кој во рамките на ЦЕФТА-регионот има големи можности и 
простор за развој.  

Заклучоците ќе бидат доставени до надлежните државни институции во секоја од 
земјите од ЦЕФТА-регионот со цел во следниот период да се преземаат активности во 
насока на реализирање на идејата - растот на бројот на туристи да биде во функција на 
развојот на производството на храна.   

 
Даниела Михајловска Василевска  


