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Дисертационния труд е в обем на 231 машинописни страници.

Съдържа 52 таблици,26 фигури, 14 снимки, 18 приложения. Библиографията включва 68

литературни източника, от които 55 на кирилица и 13 на латиница.

Защитата на дисертационния труд ще се състои на ……….. в зала…….. на СУ”Св.

Климент Охридски” – София на заседание на Специализирания научен съвет по……

Материалите по защитата се намират в библиотеката на ………..
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УВОД

Туризмът отдавна вече е част от модерния живот и важен отрасъл на

икономиката в страни, в които има богат природен и културно-исторически

ресурсен потенциал. Според прогнозите на Световния съвет за пътувания и

туризъм (World Travel и Tourism Council – WTTC), в периода след 2009 година

до 2018 год. туристическото развитие в световен мащаб ще запише среден

годишен ръст от 4,4%. Също така се очаква, че до 2018 година в областта на

туризма ще работят 297 милиона души и делът на туризма в световния брутен

вътрешен продукт ще достигне 10.5%. Африка, Тихоокеанският басейн и

Близкият изток ще имат рекорден ръст в търсенето на туристически услуги

(повече от 5% на година) над средното световно ниво, а туристическите

пазари в Америка и Европа,  които вече са в етап на зрялост, при ръст под

средния за света (2%). Въпреки това, туристическия пазар на Европейския

съюз, състоящ се от 27 държави, заема водеща позиция на глобалния

туристически пазар с дял от 40% (WTTC, 2008 г.).

Македония е една от страните, която разглежда туризма като

приоритетен стопански отрасъл, благодарение на природните ресурси и

културно – историческите паметници, привличащи много местни и

чуждестранни туристи.

Македония се намира в сърцето на Балканския полуостров и в миналото

представлява кръстовище на различни култури и цивилизации, които са

оставили своя отпечатък за начина на живот oщe от праисторията и неолита.

В Македония са регистрирани 6202 паметници на културата, от които 729 са

под защита ма Министерството на културата. Има редица обекти от

класическия римски, византийски и средновековен период, много манастири

и черкви от византийско време, както и немалко обекти от по-ново време.

Всички те представляват значителен туристически потенциал.

Не по-малко привлекателна за туристи е и природната среда в

Македония, голяма част от която формира природно-културното наследство

на страната и се намира под защита в пределите на  национални природни

паркове и други резервати. Сред най-забележителните природни атракции нa
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територията на Македония са природните езера, сред които най-популярно е

Охридското езеро. Те са само част от природните туристически атракции,

които заедно с антропогенните са основен фактор за туристическото развитие

на страната.

     През 2003 Македония е била посетена от 483151туристи, през

2005 год. от 509706 туристи, през 2007 година от 536212 туристи, което ясно

показва, че туризмът ще заема все по-голямо място в националната

икономика.

През последните години туризмът има принос за националната

икономика  и е фактор за развитието на редица общини и по-големи райони.

Но териториалната структура и териториалните диспропорции в

развитието на туризма остават непроменени, дори има тенденция за

задълбочаването им. Туризмът се развива в малко на брой центрове и

от него печелят малко територии и общности.
Слабо развита е транспортната и техническата инфраструктура в

страната, а тя е основа за бъдещото териториално развитие на туризма.

В организацията на туризма в Македония от началото на 90-те

години все още не са осъществени по-значителни структурни промени,
свързани с промяна в собствеността и с увеличаване на участниците в

туристическата дейност. Понастоящем туризмът се характеризира с

фрагментирана собственост и субекти на развитието.
Промени се ролята и функциите на държавата, които практически са

насочени към регулиране, координиране и насърчаване на развитието на

туризма. Именно с новата роля на държавата са свързани и най-големите и

важни проблеми в развитието на туризма в Македония. Те се отнасят до

дългосрочно планиране на туризма и формулиране на адекватна регионална

туристическа  политика.

Промяната в териториалната структура чрез по-балансирано

териториално развитие на туризма, основаващо се на по-рационално

използване на ресурсния потенциал и фокусирано върху развитието на
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алтернативни видове туризъм, може съществено да повиши ефективността на

туристическото развитие.

Посочените по-горе обстоятелства обуславят актуалността на

избраната тема.

Целта на изследването – характеристика и регионален анализ  на

туризма в Македония на регионално пространствено ниво.

Обект на проучаването са осемте региона на Македония.

 Източен

 Вардарски

 Югоизточен

 Североизточен

 Скопски

 Северозападен

 Югозападен

 Пелагонийски

Предмет на изследването – разкриване на степента на туристическо

развитие на регионите, степента на териториални различия в развитието на

туризма и специфичните особености в туристическото развитие на всеки

район.

Във връзка с целта на изследването произтичат следните основни

научни задачи:

 Разкриване на същността на регионалното развитие в Македония  и

ролята на туризма в него;

 Установяване на туристическия (ресурсен) потенциал в регионите за

планиране в Македония;

 Анализиране на настоящото предлагане - МТБ, настаняване,

специализирана туристическа инфраструктура, рецептивни услуги на ниво

район за планиране;

 Анализиране на настоящото търсене на регионално ниво – район за

планиране
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 Типология според анализа на развитието на туризма, регионално

ниво

Изборът на методологията на това изследване произлиза от целта и

научните задачи.

Използван е широк арсенал от методи.

 Камерален метод (desk research) за анализ на литературни

Източници и вторична информация;

 Методи за набиране на данни /първична информация/ чрез

теренни проучвания, наблюдение и анкетиране на място;

 Методите на мatematiчeskата statistiка за обработка на данни;

 Sravnitelният metod, характерен за пространствения анализ на

туризма;

 Методите на анализа и синтеза;

I. РОЛЯ И МЯСТО НА ТУРИЗМА В РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

Според македонския закон регионалното развитие е процес на

идентифициране, насърчаване , управление и ползване на потенциала на

регионите с потребност за развитие(Закон за регионално развитие-Държавен

вестник, 63/2007, член 1). ЦЦееллииттее ннаа регионалното развитие са равномерно и

устойчиво развитие, възраждане на селата, поддръжка на междуобщинско и

крайгранично сътрудничество, увеличаване на конкурентността  на

регионите.Туристическата индустрия е един от най-големите източници на

икономически растеж и създава голям брой работни места. Туризмът и

регионалното развитие са тясно свързани, заради което регионите и местните

власти трябва да имат ключова роля във формулирането на политиката,

организацията и развитието на туризма, а по този начин подобряват

координацията между местните власти и увеличават ползата от тази

политика, като например реализиране на големи инфраструктурни проекти

(Constantin, 2000).

I.1. ПЕРИОДИ В СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА МАКЕДОНИЯ И

РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА
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Регионалното развитие и туризма в Македония са били в пряка връзка с

развитието на икономиката и стопанството в бивша Югославия.

За по-успешна регионлна политика през седемдесетте години бе

предвидено да се проведат изследвания за изграждане на дългосрочна

концепция за регионалното развитие с оформяне на икономически региони и

субрегиони, необходими за политика на оптимална регионална разместеност

на производствените сили. Въпреки това и въпреки направените

изследвания, не бяха установени райони и субрегиони и изостана

изграждането на комплексна и ефективна политика на регионално развитие.

След втората световна война отбелязваме четири периода в стопанското

развитие и три в развитието на туризма.

I.2. ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА МАКЕДОНИЯ

В Република Македония, като страна кандидат-членка на

Европейския съюз, вече има дейности за приравняване на нормативната

база и икономическата среда с тези в страните членки на Европейския

съюз. Същевременно се провежда процес на децентрализация, при който

се предава отговорността за регионалното развитие въз основа на

националния план за регионално развитие.
Като вземем предвид, че в Република Македония досега не е правен

комплексен план за регионално развитие е ясно, че подобни дейности са

от особено значение. Досега са били изработвани планове за

регионализация въз основа на икономически показатели, но те така и

никога не са били приложени на практика. До скоро политиката на

страната беше насочена към развитието на слабо развитите региони.
Република Македония вече направи регионализацията на страната

по НУТС номенклатурата през 2002 г., но тя все още не е приложена

изцяло. Македония трябва да идентифицира регионите, които

представляват интерес за Европейския съюз, регионите с индустриална

стагнация, региони с екологични проблеми, потенциални туристически

региони и региони с урбанистични проблеми и т.н. (Б.Блажевски, 2003).
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При тази класификация е добре да се вземат предвид икономическите

дейности и ресурсно-капацитетните възможности при тези региони. За

Македония би било добре, въпреки стандартите на Европейския съюз, да

определи и няколко специфични региони по примера на някои страни

членки(Н. Панов 2000). Тези региони биха могли да бъдат Мариово,
Козячията и други. Македония по пътя към Европейския съюз адаптира

номенклатурата НУТС на осемте региони (НУТС3), 84 общини (НУТС4),
и  (НУТС5) 1767 населени места. От туристически аспект силно изразени

като центрове са Скопие и брегът на Охридското езеро.
Регионите на Република Македония, съгласно Закона за

регионалното развитие (Служебен вестник 62/2002, чл.5), за нуждите на

планирането на развитието, са установени в 8 района според НТЕС 3
/номенклатурата на териториалните единици за статистически/

 001 Вардарски регион

 002 Източен регион

 003 Югозападен регион

 004 Югоизточен регион

 005 Пелагонийски регион

 006 Положки регион

 007 Североизточен регион

 008 Скопски регион

I.3. ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД МАКЕДОНСКИЯ ТУРИЗЪМ

Перспективите за македонския туризъм са насочени и към

чуждестранните туристи, защото и възможността за увеличаване на

финансовите ефекти от чуждестранния туризъм са много реални

(М.Будиновски 2000) . За създаване на условия обаче е нужно да се

вземат мерки, не само за да се възстановят туристическите пазари,

които традиционно участваха в македонския туризъм, но и навлизането на

нови пазари с цел развитие на туризма и увеличаване на финансовите

ефекти от туризма. Туристическото стопанство влияе на развитието на
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стопанството като цяло, поради това трябва да се създадат положителни

условия в политиката на развитие на държавата. Както отбелязахме

досега, това означава, че трябва да има привилегировани условия за

данъците, осигуряване на кредити с добри условия и други. В бъдеще,

двигателите на туристическата политика трябва с голямо внимание да се

насочат към развитие на дейността, един важен момент е планирането,
агресивната пропаганда, промоционални пакети за някои големи известни

туроператори и т.н (Н.Панов 2000). За такива дейности държавата трябва

да е двигател и инициатор, да провежда добре планирани, а не стихийни

кампании. Същевременно, заинтересованите субекти и на първо място

държавната администрация трябва да съгласуват своите усилия за допълване и

изменение на Закона за туризма, който да отговори напълно на европейските

критерии.

II. ПРИРОДНИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЪВРЕМЕНИЯ ТУРИЗЪМ В РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

II.1. GEOGRAFSKO POLOЖENIE
Малката по площ Република Македония заема централна позиция на

Балканския полуостров. Македония представлява южноевропейска страна,

която спада към най-малките страни в Европа само с 25713 km2 , от които

25,236 km2 земна територия и 477 km2 водна площ.

Благоприятното географско положение на Република Македония

обуславя през нейната територия да минават по-важните комуникационни

пътища, които свързват европейските страни със страните от Близкия Изток и

Азия. Развитието на комуникациите в бивша Югославия поставя акцент в

развитието им в посока север-юг, която все oщe остава най-важната посока

от икономическа гледна точка, въпреки чe вечe сериозно се конкурира с

комуникационната посока изток-запад.

На границата с България има три контролно-пропускателни пункта, от

които като вземем предвид дължината на границата средно има по един на

всеки 50 km. От всички пунктове най-важен е пунктът Деве Баир (Гюeшeвo),

който свързва градовете Крива Паланка и Кюстендил от българска страна. На
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юг следват пунктовете при Делчево, който свързва Делчево с Благоевград

(Станке Лисичково) и Ново Село (Златарево) ,който свързва Струмица и

Петрич.

Можем да заключим, чe Македония наистина има положително

туристическо географско положениe. Заемайки централна част от Балканския

полуостров, Република Македония има възможностa за географска

туристическа комуникация както със съсeдните страни, така и с Европейските

страни и страните от Близкия Изток. Това прави възможен притока на туристи

от съседните, европейските и страните от Близкия Изток, както и пътувания

на македонските туристи в съседните страни и подалеч.

II.2 ПРИРОДНИ УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ

Както споменахме няколко пъти развитието на туризма е обусловено от

повече фактори, но един от най-важните, а може би найважният фактор е

наличието на природни ресурси.

Планините с отличени рекреативно-атрактивни туристически центрове

са: Шар, Баба, Бистра, Галичица, Кожух, Осогово, Ябланица, Якупица,

Нидже, Плачковица, Стогово, Беласица, Караорман, Бушова и др. Всяка една

от тях има свой специфичен връх , който със своята височина прави

възможни панорамните глетки.

Особено място заемат и са характерни подземните карстови форми,

ямите и пещерите.

Важно е да се отбележи, чe няма такавa природна атрактивност, която

да направи туристическото предлагане или продукт много привлекателни ако

климатичните условия са неблагоприятни (М. Зиков 1995). Македония се

отличава с много благоприятен климат, който прави възможно

практикуването на туризъм целогодишно.

Ако анализираме водните ресурси на Македония, ще видим, че те

са основният мотив и двигател на туризма. Същевременно освен за

плажен туризъм, те дават възможности и за спортни дейности.
Хидрографските ресурси са представени чрез езерата, както природните,
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така и язовириte, реките, изворите, термоминералните извори, както и

глациалните езера.
Река Вардар е най-дългата река в Македония с 388 км дължина, 301

от които са в Македония. По нейното течение има пет котловини и четири

клисури. Изворът е при Вруток и се намира на 683 м. Вардар има 37
golemи притоци, от които ще изредим: Пена, Лепенец, Пчиня,
Брегалница, Треска, Кадина Река, Бабуна, Църна Река и др.

Своя собствена тежест и специфика имат растителният и

животинският свят, които допринасят за развитие на туризма.
Особена характеристика по отношение на спецификата на флората и

фауната представлява Охридското езеро, с което не могат да се сравняват

много езера в света и заради това и се намира под защитата на ЮНЕСКО.

II.3. СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ФАКТОРИ

II.3.1. Население и демографско развитие.

Населението и демографското развитие имат голяма роля за развитието

на туризма, особено на вътрешния туризъм. Република Македония според

официалните данни от преброяването през 2002 година има 2.022.547

жители или 2,5 пъти повече от 1921 година, когато са преброени 797.841

жители в Македония.

Една трета от населението живее в Скопие и областта, другите жители

живеят в 28 градски населени места и 1748 села. По времето на

индустриализацията на страната са унищожени 90 села, в които вече няма

жители. В Македония 62% от населението е градско. Това означава, от една

страна, че голяма част от населението може да участва във вътрешния

туризъм както от производствена, така и от консуматорска страна, а от друга,

че остава голям простор за развитие на селския, алтернативния туризъм и др.

Но от друга страна с намаляването на почивните дни и състаряването на

населението вътрешният туризъм намалява.

Таблица 1. Основна характеристика на регионите

Регион км2 Жители жит/км2
брой
общ.

селски
общ

брой
населени
места

градско
население
в %от
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общо
Македония 25713 2040228 82 84 41 1767 56.7
Вардарски 4042 154230 38 9 4 215 68.7
Източен 3537 180938 51 11 3 217 66.3
Югозападен 3340 222385 66 13 8 286 36.1
Югоизточен 2739 171972 63 10 5 188 45.3
Пелагонийски 4717 236088 50 9 4 343 67.6
Положки 2416 310178 126 9 7 184 29.2
Североизточен 2310 173982 75 6 3 192 56.6
Скопски 1812 590455 319 17 7 142 71.8
Източник: Държавен статистически институт

Данните от таблицата показват, че районите доста се

различават по своите основни характеристики. Най-големият по площ регион

– Пелагонийския има най-голям брой населени места (343), но се отличава с

ниска гъстота на населението от 50 жители/км2, докато най-малкият регион -

Скопския има най-гъста населеност от 319 жители/км2 или ¼ от общото

население на Република Македония. Селските общини са доста добре

представени във всички райони, но по-голямата част от населението живее в

по-големите градски центрове, което сочи за неравномерната концентрация

на населението във вътрешността на регионите. Положкият и Югозападният

региони се характеризират с голяма населеност в селските райони, докато в

други региони селата са по-рядко населени. Това показва необходимостта от

възстановяване и подобряване на качеството на живот в селските общини.

II.3.2. ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Транспортът и транспортната инфраструктура имат решаваща роля за

развитието на туризма в Македония като цяло и в още по-голяма степен за

балансираното регионално развитие на отрасъла.

Дължината на местната пътна мрежа е най-малка в Югоизточния регион

(902 км), където се намират 10% от местните пътища в Македония, а в

Източния регион дължината е 1245 км или 13.8% от местните пътища в

Македония. Подобряването на пътната инфраструктура е от изключително

значение за развитието на регионите, като се има предвид, че високата

концентрация на населението в градските среди е неблагоприятно за
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развитието, а лошата местна мрежа от пътища не позволява развитие на

туризма и други икономически дейности, за които регионите имат потенциал.

С цел да се улесни движението на туристите, трябва да се извършат

подобрения в автомобилния транспорт, предвидени в Националния план за

развитие, по-специално следното:

довършване на всички части на Коридор X (E-75);

довършване на проекта за "Коридор VIII" (изграждане на модерен път,

железница) и нейното регионално свързване с България и Албания;

довършване и оборудване на всички гранични пунктове в Република

Македония и др.;

 Строителство на модерни обекти за пътни услуги и ресторанти на главните

кръстовища и други области. Има повече регионални и местни пътища (т.

нар. "туристически маршрути"), които използват туристите докато пътуват в

Македония, за които се изисква възстановяване и поставяне на туристически

табели:

 Гостивар - Охрид;

 Градско - Охрид;

 Маврово - Дебър - Охрид;

 Охрид - Св.. Наум (най-голям приоритет); и

 Охрид - Ресен (през планината Галичица).

Няколко пътища,  към граничните пунктове също трябва да се вземат предвид

(възстановяване и поставяне табелки за туристите):

Охрид - Св.. Наум (до Албания) (най-висок приоритет); Охрид - Ќафасан

(до Албания);Охрид - Битоля - Меџитлија (до Гърция) (най-висок приоритет);

Ресен - гръцка граница в близост до Преспанското езеро, и Куманово - Деве

баир (до България).

Съществуващата железопътна инфраструктура е в лошо състояние и е

необходимо нейното незабавно реконструиране, за да се осигури бърз и

надежден транспорт на стоки и пътници. Съществуващите летища имат

относително малък капацитет, което говори за необходимост от тяхното

разширяване и модернизиране.

II.3.3. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ
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БВП на глава от населението на регионално ниво показва голяма

неравномерност в нивото на развитие между Скопския и други региони в

страната (фиг. 5). Според данните от 2008 г., Скопският регион има БВП на

глава от населението от 10178 евро и е далеч над средния за страната от

6077 евро.

Таблица 2. Класификация на регионите за планиране според степента на

развитие

Класификация на регионите според степен на развитие

Регион
Според индекс
за развитие

Според икономическо
социален индекс

Според
демографски
индекс

1 Скопски 1.48 1.86 1.25
2 Югоизточен 0.89 1.38 0.58
3 Пелагонийски 0.73 0.79 0.69
4 Югозападен 0.72 0.18 1.05
5 Положки 0.72 0.18 1.05
6 Вардарски 0.69 0.63 0.73
7 Източен 0.67 0.95 0.5
8 Североизточен 0.56 0.33 0.7
Източник: Решение за класификация на регионите за планиране според

степента на развитие за 2008-2012,”Държавен вестник на Република

Македония” 162/2008

Заедно с Пелагонийския регион (6542 евро) това са единствените

региони с по-висок БВП на глава от населението от средния за страната.

Таблица 3. БВП на жител на Македония

БВП по жител

Регион
БВП по жител в

евро
Македония 6077

1 Скопски 10178
2 Югоизточен 5712
3 Пелагонийски 6542
4 Югозападен 4375
5 Положки 3960
6 Вардарски 5955
7 Източен 4497
8 Североизточен 4115

Източник: Държавен статистически институт
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След това следват Вардарския и Югоизточния регион с БВП на глава от

населението от 98% или 94% от средния за Македония. Останалите четири

региона имат БВП на глава от населението по-малък от 75% от средния за

страната.

Фиг. 7. Дял БВП по региони

В Скопския регион се създава 45% от общия БВП на Македония, докато

всички останали региони са с далеч по-скромен принос. Втори по участие в

БВП е Пелагонийския регион с 12%, а най-нисък принос има Североизточния

район с 4%. Скопският регион има 3.4 пъти по-висок БВП на глава от

населението в сравнение със Североизточния регион.

II.3.4. ПРОИЗВОДСТВО

Въпреки бързия ръст в останалите сектори, промишлеността все още е

работодател номер едно с участие от 44% в общите работни места в

нефинансовия сектор, следвана от сектора на услугите с 43%. Въпреки това,

услугите се характеризират с най-голям брой новооткрити работни места в

анализирания период. Но на ниво региони, освен в Скопския и Югозападния

регион, индустрията е най-големия работодател. През 2006 г. участието на

индустрията в работните места варира от 34% в Скопския до 67% в Източния

регион.

II.3.5. ЗЕМЕДЕЛИЕ
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Ситуацията в селскостопанския сектор показва известна специализация

на тези региони за производство на определени селскостопански култури.

Вардарският регион произвежда най-много зърнени храни, но и овощарството

е добре развито. В Източния регион най-важните култури са оризът и

картофите, чието производство трябва да се насърчава, защото този регион

има потенциал за износ от тези два продукта. За разлика от тези два региона,

Югозападният регион се характеризира с голяма фрагментираност на

повърхността, което не е подходящо за интензивно селскостопанско

развитие, но има голям потенциал за развитие на животновъдството и

лозарството, за което особено добри условия има в Охридското виногорие.

Особено важен по отношение на селското стопанство е Югоизточният регион

в Република Македония заради градинарството, а вторият по значение е

Пелагонийския регион заради тютюна и лозарството, но той е водещ и в

производството на зърнени храни. В Пелагонийския регион също е развито

животновъдството и индустрията за преработка на мляко и производството на

млечни продукти, при които съществува висок потенциал за износно

ориентиране. Животновъдството е развито и в Положкия регион, който няма

условия за интензивно земеделско развитие, но има няколко брендирани

продукти като тетовски боб, тетовска ябълка, шарпланинско агне, сирене и

кашкавал.

Земеделското производство се развива и в Североизточния регион,

който не е специализиран в определени селскостопански култури и не са

постигнати високи резултати. Но екстензивното производство лесно може да

се превърне в органично, което може да представлява голямо предимство за

региона, заедно с животновъдството, за чието развитие има голям потенциал

заради големите ливади и пасища. Известен потенциал за развитие на

животновъдството и градинарството съществува и в Скопския регион, където

условията за развитие на другите селскостопански отрасли са сравнително

ограничени поради високото ниво на урбанизацията на района. Факт е, че

тези региони вече използват част от своя потенциал за селскостопанска

продукция, но производството често се извършва без използване на
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съвременни методи и механизация, а като отделен проблем в повечето

региони се явява напояването с вода на земеделските площи.
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II.3.7. КУЛТУРНО ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО

Културата на един народ се отразява чрез културно- историческите

паметници (Панов Н, 1998). Затова те заемат основна позиция сред

антропогенните фактори за развитие на туризма. Към културно-

историческите паметници спадат: археологически разкопки, крепости,

манастири, църкви, джамии, замъци, дворци, калета, паметници и други.

Археологическите локации имат особено туристическо значение и ги

има на много места в страната. Най-старите находки датират още от неолитно

време, бронзово време, желязната епоха, гръко-римския период,

средновековния и т.н. Богатото наследство, което се е създавало през

вековете е добре запазено и е от голямо значение за Македония, като тук

спадат: църквата Св. Климент Пантелеймон в Охрид, която всъщност е и

първия университет в Европа, Калето в Скопие, Каменния мост в Скопие,

Старата скопска чаршия. Самуиловата крепост в Охрид, Марковите кули в

Прилеп, Безистените в Битоля, Скопие и Щип, Бит пазар в Скопие, Хераклеа

край Битола, Стоби до Градско, Скупи край Скопие, Арабати Баба Теке край

Тетово, Крушево-град музей, Галичник и много други с голяма туристическа

стойност.

III.  СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА ТУРИЗМА В РЕПУБЛИКА

МАКЕДОНИЯ

. След края на войната туризмът не е бил между главните сектори за

развитие и не му е било обърнато достатъчно внимание, така че едва в

периода между 1950-1965 г. започва да се инвестира и в туризма и с това

започва планирането на туризма като част от стопанството. След

стабилизацията на стопанството през 1965 г. вече туризмът става приоритет

на държавата Югославия и той бележи интензивно развитие. Увеличаването

на материалната база води и до увеличаването на реализирани нощувки и

реализиран доход чак до 1990 година, когато се разпада Социалистическа

Федеративна Република Югославия. Започват войни по територията на

всички бивши републики, което погребва туризма заедно с жизнения

стандарт. В Македония също така беше нарушена сигурността с терористични
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атаки, завземане на територии и други явления, които завършиха с военен

конфликт. Заради тези и всички други трансформации и реформи, през тези

години се създадоха отрицателни тенденции за развитието на туризма.

Развитието на туризма е обусловено от политическа и икономическа

стабилност и ще трябва много да се работи във всички икономически

отрасли, за да може да се развива. В приложената таблица са поместени

данни, характеризиращи динамиката на туристическите посещения в

Македония.

III.1. СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ И СЪСТОЯНИЕ НА НАСТАНИТЕЛНАТА

БАЗA

Извън Скопие, Охрид, Струга и Маврово, има липса на качествено

настаняване. Само 20% от настаняването на национално равнище е в хотели,

но критериите и прилагането на категоризацията за настаняването не са в

съответствие с международните стандарти и има само ограничено присъствие

на международни хотелски вериги за настаняване, които могат да предложат

по-високи оперативни стандарти.

Разбира се, в езерните курорти има висока степен на използване през

двата летни месеца – юли и август. Въпреки това, имайки предвид ниската

използваемост в останалата част от годината, трудно би могло  икономически

да се оправдае по-голямо разширяване на обектите за настаняване. Това,

което е ясно е, че капацитетът за настаняване е под стандартите, които се

търсят на международния  пазар. Трябва да се обърне специално внимание

на поддръжката за развитието на малки семейни хотели, които биха

осигурили гъвкаво настаняване, които ще съответстват на търсенето на

пазара. Създаването на такива хотели трябва да се насърчи в туристическите

курорти и туристическите места в развитие, особено извън големите градски

центрове. Такива пансиони трябва да се характеризират с традиционната

култура, фолклор и гастрономията на страната в своя дизайн, интериор и по

възможност предлагане на органични храни. С това би се решил проблема с

недостиг от места за настаняване в тези области, които имат голям

туристически потенциал за туристически дейности, но нямат възможности за
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настаняване. Присъствието на международни хотелски марки е желателно, не

само заради самото настаняване, а също така, за да се създаде доверие в

общото качество на настаняването, което се предлага. Една или две

качествени международни хотелски вериги могат да привлекат и други

инвеститори към възможностите за инвестиции в страната. Големите хотелски

марки също така предоставят значителна реклама на дестинацията. Тези

хотели  поставят стандарти за настаняване, които постепенно трябва да

бъдат пренесени в местните възможности за настаняване. Тези международно

известни хотелски марки могат също да помогнат за подобряване на

капацитета в хотелското управление и човешките ресурси като цяло,

свързани с предоставяне на висококачествено  настаняване. Качествените

вериги на международни хотели трябва да се вземат предвид в по-големите

градски райони, където има по-голяма циркулация на хора. В двата най-

важни коридори, Е-10 и Е-8, трябва да се построят обекти за настаняване от

този тип. Необходимо е да се търсят международни хотелски имена, защото

те ще осигурят доверие при пътниците в качеството на предоставените услуги

и стандарти.Трябва да се определят подходящи места на главните

международни пътища и да се предоставят инвестиционни предложения до

големите хотелски групи. Манастирското настаняване тепърва  трябва да се

развива, тъй като представлява голям потенциал.

III.2. СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ И МЯСТО НА ТУРИЗМА В ИКОНОМИКАТА

Туризмът не само създава работни места в третичния сектор, но и

генерира растеж в другите два сектора на индустрията, което е известно като

мултипликативен ефект.

Заетостта в хотелите и ресторантите се разраства по бързо, отколкото

общата заетост в икономиката. Само през 2008, туристическият сектор

(хотели и ресторанти) участва в приходите на държавната каса с 15.0м евро

по силата на ДДС. Други данъци, акцизи, здравното и пенсионно

осигуряване, както и ефекта от мултиплициране значително могат да

увеличат този процент. От това, което е достъпно от данните за настаняване
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забелязваме, че има повече от достатъчно настанителни възможности в по-

големите центрове за по-голямата част от годината.

III.3. ТУРИСТИЧЕСКО ТЪРСЕНЕ

Според Министерството на икономиката- сектор за туризъм, до 50% от

настаняването не е регистрирано и е неофициален (черен) пазар.

Предлагането на балнеолечебен туризъм е с ниско качество и се нуждае от

пълен ремонт, за да отговаря на европейските стандарти за бани/спа и за

релакс. Сегашните статистически данни не позволяват ясна оценка на броя

на туристи и други гости, нито на тяхната дейност или потребление в

Република Македония. Страните, които граничат с Македония дават най-

големия брой туристи, а западноевропейските гости и тези от Северна

Америка имат по-голяма консумация на посетител. Голяма част от

пътуванията са организирани самостоятелно, или въобще не са

предварително определени. Това показва липса на пакет от мерки, които са

международно достъпни, или, което е по-вероятно на това, че на Македония

се гледа като на лесно достъпна страна за самостоятелно пътуване. В

момента статистиката за туристите е свързана главно с тези, които са

използвали регистрирано настаняване. Данните от граничните пунктове в

момента дават малко повече информация за обема на туризма в Република

Македония. Трябва да се направи анализ на транзитните туристи и дневните

туристи, заедно с данни за страната на произход и целта на пътуването.

Туристическият сектор е активен в популяризирането на своите услуги и

продукти за дестинацията, но само при необходимост и тези действия са

некоординирани. Националният туристически портал е постигнал голям

напредък в осигуряването на достъп до информация за македонския туризъм

и осигуряването на системи за резервация. Въпреки това, на частно /

публичното партньорство, на което той се основава, му липсва подкрепа от

публичния сектор. Изготвените рекламни материали са с добро качество, но

се публикуват, ако е необходимо и им липсва уникалност в дизайна и

планирането на дистрибуцията. Картината на Македония като туристическа

дестинация е много слабо проявена на международно ниво и не се правят
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достатъчно усилия, за да се повиши информираността за многобройните

положителни забележителности на страната.

ІV. КОМПЛЕКСНА РЕГИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА

МАКЕДОНИЯ

От направения анализ на природния потенциал на Македония се

определят следните предимства:

1. Значително природно разнообразие от природни обекти,

притежаващи качества за осъществяване на функциите на отдиха и туризма –

възстановителна, познавателна, културна, спортна и лечебна.

2. От природните туристически атракции най-многобройни са

природните дадености. Това позволява на тяхна основа да се разработят

туристически продукти, които да се предлагат в алтернативна форма не само

на националния пазар, но и на международния пазар.

3. Превръщане на най-ценните природни обекти в туристически

центрове чрез изграждане на нови посетителски центрове.

4. Сравнително добра транспортна достъпност, тъй като всички

обекти се намират на не повече от 60 мин. от големите общински центрове,

което позволява те да могат да се посещават като част от предлагани пакети.

5. Наличието на значителна рекреационна инфраструктура, особено

водно-рекреационна, както и зони за отдих, е предпоставка за развитието на

успешна и устойчива туристическа дейност, което осигурява постоянни

туристически доходи, създаването на постоянни работни места, увеличаване

на обема на вътрешния туризъм, което води до обогатяване на туристическия

продукт, както и до усъвършенстване на туристическите работници. За

разлика от природните ресурси, делът на тези, които са усвоени е значително

по-голям и е приблизително 60% от всички антропогенни обекти. Трябва да

се отбележи, че този брой се дължи на големия брой религиозни и

етнографски обекти, които имат голяма роля във формирането и

предлагането на туристическия продукт. В този смисъл, в сравнително голяма

степен на усвоеност на антропогенните туристически обекти, се открояват

три региона – Северозападния с 90%, Скопския, с близо 87%, Югоизточния с

69% и Югозападния с близо 67%. Тези обекти, които представляват
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атракции, би трябвало да се допълнят с туристически услуги свързани с

ресурсния потенциал на други региони или в комбинация с културни събития,

за да имат достатъчна притегателна сила за посещение. На този етап

посещаемостта не е голяма заради това, че Македония все още не

представлява популярна туристическа дестинация, а и усилията, които се

полагат от страна на македонските институции, не са синхронизирани с

дейността на македонските туроператори. Значително по-голям е делът на

усвоените за разглеждане антропогенни туристически ресурси с обща

познавателна и обща културна цел. Това се дължи на обстоятелството, че те

включват културни институции като музеи, религиозни сгради и други, които

се намират в населена среда, която сама по себе си представлява

туристическа привлекателност с културна цел. Музеите, в голяма степен, не

предлагат модерна интерпретация на сбирките поради липсата на

съвременни технологични съоръжения. Изключение в това отношение са

Музея на Македония и Музея на град Скопие. За да се превърнат в основна

туристическа атракция и да представляват възможност не само за пасивно

опознаване, трябва да имат специализирана туристическа инфраструктура,

която да позволи активно взаимодействие на посетители и обекти и да се

извършва чрез предлагане на по-широк набор от туристически услуги. Най-

често тези културно-познавателни услуги са ограничени в екскурзоводската

информация, а техническата съоръженост на музеите в повечето случаи е

остаряла и неподготвена, за да се предложи обемът услуги, който би могъл да

задоволи изискванията на съвременния посетител.

На фигура 21 е представена степента на усвоеност на антропогенните

ресурси по региони. Все пак най-много обекти, които трябва да се превърнат

в туристическа атракция има в Пелагонийския регион - с 23 обекта, следван

от Югозападния регион със сравнително добра усвоеност от около 67% или

22 обекта, които трябва да се превърнат в туристическа атракция.

Фиг. 22. Степен на неусвоеност на антропогенни туристически ресурси.
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Регионите със сравнително ниска степен на усвоеност на антропогенните

ресурси са водени от Източния регион, следван от Вардарския,

Пелагонийския и Североизточния, който е с 37% степен на усвоеност.

Неусвоените ресурси от Пелагонийския и Югозападния регион правят около

50% от всичките неусвоени ресурси.

Прегледът на степента на усвоеност на антропогенните туристически ресурси

по видове показва, че с най-висока степен на усвоеност за нуждите на

туризма се открояват етнографските особености ако не взимаме предвид

музеите, които са много малко и заради това имат висока степен на

усвоеност, следвани от археологическите разкопки и религиозните обекти,

които имат усвоеност от едва 44%.

Македония се отличава с важно природно и културно-историческо

наследство, което трябва да се използва като функция на брендирането на

тези райони и развитието на туризма.

IV.2.РЕГИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Настанителна база

Както бе посочено вече, вторичната инфраструктура и конкретно

настанителната база е необходимо условие за превръщането на

посетителската атракция в туристическа.

Най-голяма концентрация на настанителна база наблюдаваме в

Югозападния регион с 60.3% от общата леглова база. Следва Пелагонийския
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регион с 9272 легла или 13.8% от общата леглова база. Въпреки че Скопие

се нарежда като трета община по брой на легла и обекти, като регион

Скопският е едва четвърти с 5023 легла или 7.5%, веднага след

Югоизточният регион, който разполага с 5567 легла или 8.3%. Останалите

региони не разполагат с големи настанителни възможности, тъй като

участието в общия брой легла е между 1% и 3%. Това ясно се вижда от

фигура 25, на която е представено териториалното разположение на

легловата база по региони.

Фиг. 25. Териториалното разпределение на настанителната база по

региони

Ако се съпостави тази фигура с фигурата за ресурсния потенциал, ще

забележим, че регионът с най-значителен ресурсен потенциал притежава

леглови капацитет от над 60%, докато Североизточният регион с най-малко

ресурсен потенциал съответно участва с най-малък процент на леглова база

от малко повече от един процент.

IV.3. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ В МАКЕДОНИЯ

Въз основа на разгледаните природни и създадени условия и

ресурси по обем, качество, уникалност, разпределение, функционалност,

атрактивност и степента на териториалната ангажираност на Република

Македония, като отделни акценти могат да се откроят следните видове

туристически потенциали: водната повръхност, планините, балнеолечебните
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центрове, природното и културно наследство, транзитните туристически

пътища, градовете, ловните райони и селата.

Най-голяма туристическа стойност обаче имат големите природни езера

Охридското, Преспанското и Дойранското, но най-важно място заема разбира

се Охридското езеро.

Според това в Република Македония има условия за развитие на

следните видове туризъм:

 Плажен

 Планински (зимен спортен ски туризъм)

 Планински (климатично-лечебен)

 Културно-познавателен

 Балнеолечебен

 Ловен

 Транзитен
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IV.4. РЕГИОНАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТУРИЗМА

С оглед на по-детайлната характеристика по отделни райони в

Република Македония, в настоящия труд е приложено авторско изследване,

насочено към оценка на отделни компоненти на природния и антропогенния

потенциал на районите и тяхното

стопанско усвояване.

Изследването е извършено

посредством анкетиране, което е

проведено във всички общини на

републиката. Екземпляр от анкетата е

приложен – Приложение № 17.

Посочената анкета позволява

установяването на наличността на даден

природен или потенциален ресурс в

конкретна община, респективно район.

Според така предложения и

детайлно разработен териториален индекс

ТП /Приложение 19/, ясно се открояват

следните особености:

Диапазонът на изменение на индекса се колебае в много широк спектър

– от 0,06 в повечето общини в Югозападния район до 0,84 за община Охрид

в същия район. Това показва, че така предложеният индекс в действителност

отразява многообразието на ресурсите в отделните териториални единици.

Средната стойност на индекса, усреднен по райони, се движи в зона  от

0,17 за Скопския до 0,42 за Югоизточния район. Стойностите на индекса за

всички райони са поместени в Таблица N 4. Това дава основание за

конкретна сравнителна характеристика между отделните райони от гледна

точка на по-пълното и всеобхватно проявление на отделните компоненти,

използвани за характеристика на отделните типове ресурси.

ТАБЛИЦА N 4
Регионален индекс

на туристическия
потенциал РИТП
/средна стойност от

индекса за общините от
региона/

РЕГИОН Индекс
Източен 0,31
Североизточен 0,33
Пелагонийски 0,38
Северозападен 0,24
Скопски 0,17
Югоизточен 0,42
Югозападен 0,29
Вардарски 0,28

Средна стойност за
страната - 0,28
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Сред 10-те общини с най-висока стойност на индекса са Охрид – 84,

Битоля – 81, Прилеп – 75, Скопие център – 74, Гевгелия -71, Струмица – 69,

Куманово – 69, Струга – 66,  Щип - 65, Тетово – 65.

Общини с много нисък индекс - между 5 и 10 се срещат във всички

региони, освен в Югоизточния.

За да се оцени устойчивостта на оценката по

отделни общини, в изследването е оценено и

линейното отклонение за всяка община

относно средната стойност за региона и

съответно относно средната стойност на

индекса за цялата територия на страната.

Сравнявайки линейното отклонение,

усреднено за всеки район, като най-устойчив

от гледна точка на повсеместно и равномерно

проявление на туристическия потенциал сa

Вардарският – 0,13 и Източният – 0,14. Със

сравнително равномерно проявление се

отличават Скопският – 0,17 и Северозападният

– 0,18. С неравномерно проявление се

характеризират Пелагонийският – с индекс

0,25, Югоизточният – 0,24, Югозападният –

0,23 и Североизточният - 0,22. Стойностите на линейното отклонение на

териториалния индекс на туристическия потенцил са приложени в Таблица N

5.

Според така обработената информация за всеки един район се

наблюдават логични различия по отделни общини. Най-голямо впечатление

прави голямата диференциация на общините в Югозападния район. В него

общините се групират в две подгрупи. В този смисъл от гледна точка на

туристическата политика по отделни райони следва да се има предвид, че

тези две подгрупи в Югозападния район се отличават помежду си с много

големи различия в туристическия потенциал.

ТАБЛИЦА N 5

Средно отклонение на
Регионалния индекс на

туристическия потенциал -
РИТП

/Средна стойност от
отклоненията на индекса по

общини в региона/

РЕГИОН
Отклонение

- L
Източен 0,14
Североизточен 0,22
Пелагонийски 0,25
Северозападен 0,18
Скопски 0,17
Югоизточен 0,24
Югозападен 0,23

Вардарски 0,13
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В противоположна посока се открояват Източният и Вардарският

район. В тези райони разликите в определения индекс са най-малки и

ресурсния потенциал в тях е най-равномерно разпределен.

След оценка на ресурсния потенциал на отделните райони,

логично възниква въпросът за степента на усвояване на този потенциал.

За тази цел в изследването е използван показателят на  брой нощувки,

според праговия критерий на Birkenhauer, (1980). Този критерий  се прилага

на ниво община и според него общините се делят по следния начин.

- ембрионален стадий – до 100 хил нощувки

- развити общини – между 100 – 300 хил нощвки

- високо развити – между 300 – 500 хил

- зряла фаза – над 500 хиляди нощувки.

Според така описаният критерий, единствената община в зряла

фаза на развитие се явява община Охрид. Това се явява основният

туристически център на Македония, където са концентрирани от една страна

висок ресурсен потенциал – териториален индекс ТП  84 и много голям брой

нощувки – 904396 /2005 г./

С висока степен на развитие се характеризира община Струга – 331523

/2005 г/. Развити се явяват общините Скопие – 201980 и Гевгелия – 140567.

Тези резултати предполагат определянето на Югозападния район в зряла

фаза на развитие и съответно Скопския и Югоизточния като развити.
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Общо на брой 80 общини, според посочения показател попадат във

фаза ембрионален стадий. Т.е., така определената териториална

диференциация не е в състояние да открои макар и малките различия в

степента на развитие на този преобладаващ брой териториални единици в

Република Македония, които обхващат над 90 % от територията на

държавата. Поради това, като съпоставка на класификацията на Birkenhauer

и по-горе описания териториален индекс ТП, като логично продължение на

оценката на усвояването на туристическия потенциал по отделни райони и

степента на развитие, в настоящето изследване бе доразвита идеята за

определяне на аналогичен индекс, подобен на териториалния индекс ТП.

Поставихме си задачата да съставим индекс, който да отчита и реализирания

туристически интерес посредством реализираните нощувки или туристически

посещения. В тази връзка, за оценка на туристическия потенциал и неговото

усвояване, с равностоен дял към

съществуващите три компонента в

регионалния индекс ТП добавихме

оценка за измерване на туристическия

интерес, посредством броя на

регистрираните пътувания в отделните

общини. Този компонент съставалява

25 % от стойността на индекса.

Останлите 75 % се определят от

регионалния индекс ТП. Така

определеният индекс за съвместна

оценка на туристическия потенциал и

развитие – регионален индекс ТПР ни

позволи да достигнем до по

детайлизирана оценка за степента на

развитие на отделните общини и райони. Стойностите на този индекс са

поместени в таблицата.

Според така описаният индекс - ТПР,  се открояват следните

отличителни характеристики:

Таблица 6.

Регионален индекс на
туристическия потенциал и

развитие РИТПР
/средна стойност от индекса

за общините от региона/
РЕГИОН РИТПР
Източен 0,24
Североизточен 0,25
Пелагонийски 0,30
Северозападен 0,18
Скопски 0,14
Югоизточен 0,29
Югозападен 0,25
Вардарски 0,22

Средна стойност за общините
в  страната - 0,23
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Диапазонът на изменение на този индекс, се колебае подобно на

териториалния индекс ТП също в много широк спектър – от 0,5 в няколко

общини в  Югозападния район до 0,63 за община Охрид  в същия район. Това

показва, че този показател дава възможност за по-точна характеристика на

степента на развитие на отделните териториални единици. В същото време

този показател корелира с показателя на Birkenhauer, което се потвърждава

от факта, че повечето от най-високите стойности на териториалния индекс

ТПР се отнасят до същите общини, които се отличават като общини в зряла

фаза на развитие, високо развити и развити - съответно Охрид – 0,63, Струга

– 0,50, Скопие – 0,56 и Гевгелия – 0,53. Съгласно същият индекс сред

развитите общини се нареждат и общините Битоля – 0,61, Прилеп – 0,56,

Куманово – 0,52, Струмица – 0,52, Щип – 0,49 и Тетово – 0,49.

За да се определи степента на

контрастност в развитието на

отделните райони, въз основа на

така определения регионален индекс

ТПР бяха определени и съответните

линейни отклонения от средната за

страната стойност на индекса – 0,21.

Стойностите на линейните

отклонения за всеки регион са

поместени в таблица 7.

Според тези линейни

отклонения, с най-голяма

контрастност се характеризират

Югозападния – стойност на индекса – 0,22, Югоизточния – 0,18 и

Пелагонискиия район - 0,20. Именно в тези райони са намират и много от

общините с най-ниска степен на развитие според регионалния индекс

ТПР,особено в Югозападния. В тези райони, териториалното различие е

най-голямо, т.е. има голям дисбаланс в териториалното развитие на

туризма.

Таблица N 7.

Средно отклонение на
Регионалния индекс на туристическия

потенциал и развитие - РИТПР
/Средна стойност от

отклоненията на индекса по общини в
региона/

РЕГИОН
Отклонение

- L
Източен 0,11
Североизточен 0,16
Пелагонийски 0,20
Северозападен 0,15
Скопски 0,14
Югоизточен 0,18
Югозападен 0,22
Вардарски 0,12
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Същевременно, с най-равномерно развитие по отделни общини в

отделните райони според стойността на индекса по отделни общини се

характеризират Източния – 0,11, Скопският – 0,14 и  Вардарския район -

0,12, т.е тук се проявява най-балансирано пространствено развитие на

туризма в Република Македония.

Средната стойност на индекса, усреднен по общини за отделните

райони се движи от 0,14 за Скопския регион до 0,30 за Пелагонийския

район. Това дава основание за конкретна сравнителна характеристика

между отделните райони от гледна точка на  регионалното туристическо

развитие и усвоеност на отделните типове ресурси.

Таблица 8. Степен на неусвоения ресурсен потенциал

Регион
Природни
ресурси

Антропогенни
ресурси

Източен Висока Слаба
Вардарски Висока Слаба

Североизточен Висока Слаба
Пелагонийски Средна Средна
Северозападен Висока Слаба

Скопски Висока Висока

Югоизточен Висока Слаба
Югозападен Висока Висока

Според поместеното в таблицата  различаваме три типа на райони:

 райони с висок ресурсен потенциал - над 70 обекта, включващи

регионите  Югозападен и Скопски регион;

 райони със среден ресурсен потенциал - между 30 и 70 обекта,

включващи регионите Източен, Вардарски, Северозападен, Пелагонийски;

 райони със слаб ресурсен потенциал - под 30 обекта, включващи

регионите Североизточен и Югоизточен регион.

І. Следователно можем да направим следната туристическа типология

на районите според ресурсния потенциал:
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- Подтип А – висок природен ресурсен потенциал и висок

антропогенен, Скопски и Югозападен регион;

- Подтип Б – висок природен ресурсен потенциал и слаб

антропогенен, Североизточен,Източен, Югоизточен,   Северозападен и

Вардарски регион;

- Подтип В - среден природен ресурсен потенциал и слаб

антропогенен,  Пелагонийски регион.

Прави впечатление, че регионът с най-ниска стойност на териториалния

индекс – Скопският, се отличава с висока степен на неусвоени природни и

антропогенни ресурси, т.е. двете характеристики взаимно се допълват.

Подобно отношение се наблюдава и за един от регионите с най-висока

стойност – Пелагонийският, който се характеризира със среден природен

ресурсен потенциал и слаб антропогенен.

В конкретния случай е приложен корелационен анализ според

Спирмън, за да  се провери наличието на зависимост между променливите

величини – териториален индекс, туристически потенциал(ТИТП) и

посещения(П).

Ро-коефициентът на Спирмън е специален случай на коефициента на

корелация на Пирсън r, когато поне една от двете променливи е

непараметрична ( J. C. Caruso, N. Cliff  1997). В случая като непараметрична

променлива се явява ТИТП. Интересува ни зависимостта между индекса ТИТП

и туристическите посещения по общини.

Коефициентът на корелация на Спирмън, изчислен при обем на

извадката n =84 е rc =0,753. Той е статистически значим при rcα = 0,05 или

при 5% ниво на значимост.

Следователно между двете променливи - ТИТП и посещенията

съществува  значима зависимост. Това дава основание при всички посочени

нива на значимост rcα от 0,10 до 0.01 да се отхвърли нулевата хипотеза H0 и

да се приеме алтернативната хипотеза H1. Т.е – налице е систематично

влияние на ТИТП върху измененията на ТП.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатите от проведените в съответствие с целта и задачите на

дисертационния труд и експериментални изследвания се свеждат до следните

основни приноси:

1. Разкриване на същността на регионалното развитие в Македония  и ролята на

туризма в него;

2. Разкрита е значима връзка между ТИТП и туристическите посещения, която е

значима и има систематично влияние върху измененията на ТП.

3. Предложени са два териториални индекса - ТИТП(териториален индекс

туристически потенциал) и ТИТПР (териториален индекс туристически

потенциал и развитие) за детайлизиране на регионалното развитие на

туризма в Македония.

4. Определена е степента на контрастност в развитието на туризма в отделните

райони.

5. Установен е туристическият (ресурсен) потенциал в регионите за планиране в

Македония;

6. Анализирано е  настоящето предлагане - МТБ, настаняване, специализирана

туристическа инфраструктура, рецептивни услуги на ниво  район за

планиране;

7. Предложена е е типология според анализа на развитието на туризма на

регионално ниво и са определени  типове и подтипове райони.
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