
 

ПОТРЕБНО Е МОБИЛИЗИРАЊЕ НА ЈАВНИ И ПРИВАТНИ 
ФИНАНСИИ ЗА ЗГОЛЕМЕНА АМБИЦИЈА  

 

Зголемување на амбицијата во националните 

придонеси кон климатските промени и намалување 

на емисиите на стакленички гасови мора да започне, 

како и процесот на праведна транзиција. Меѓутоа за 

да се случи ова потребно е да се обезбедат 

финансиски средства. Моменталниот јаз помеѓу 

потребата и достапните средства е сеуште голем. 

Последните проценки на Acciona – Шпанска 

компанија која работи на развој на инфраструктура и 

енергија од обновливи извори, велат дека само за 

земјите во развој јазот помеѓу моментален тренд и 

потребни инвестиции изнесува 1.2 трилиони долари 

за секторот транспорт, 4.1 трилиони за секторот вода 

и санитација и 4.2 трилиони за енергетскиот сектор.  

Потребно е да се насочи капитал кој е повеќе од 

доволен за затварање на јазот и веќе достапен кон 

тековни трендови. Постојат механизми кои би 

требало да помогнат во поттикнување на јавните и 

приватни финансии кон обновливи инвестиции. 

Потребни се промени во легислативата и тоа: 

- Дефинирање на терминот одржливи 
инвестиции  

- Создавање стандарди за одржливост како би се 
избегнало „Greenwashing” 

- Одржливи критериуми за менаџирање на 
ризици  

- Дефинирање на фактори за одржливост во 
јавните тендерски постапки   

И додека повеќе од 50% од емисиите би било 

можно да се намалат само со финансирање на 

обновливи извори на енергија и иновативни 

технологиии, за другата половина ќе биде 

потребен процес на циркуларна економија. 

Циркуларната економија директно ќе влијае 

барем на 6 од глобалните цели за одржлив развој.  

Од директоратот за климатска акција во 

Европската комисихја велат дека дебатата се 

одвива околу како да најдеме финансии за 

транзиција кон достигнување на климатска 

неутралност и како да мобилизираме повеќе 

приватни финансии во насока на климатска 

неутралност.  

Може да се гледа позитивно дека на последните  

ЕУ избори, климатските промени беа за прв пат 

во фокусот на сите. Зелената агенда беше 

исклучително важна во сите изборни програми и 

за сите гласачи.  

Пораката е дека инвестирање во BAU нема да  

допринесе за бизнис добар за општеството. 

Некој мора да започне. Некој мора да биде прв. 

Паралелно со создавање на добра политика и 

правна ранка за инвестирање во обновливи 

инвестиции треба да се работи и на подигнување 

на свеста кај јавноста дека BAU сценарио повеќе 

не е опција. 
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