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Истражувањето на јавното мислење и публикувањето на овој извештај е спроведено
во рамки на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во
јавната администрација“, финансиран од Европската Унија и спроведен од Институтот
за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид институтот за економски
стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ).
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Методологија и структура на извештајот
Овој извештај ги претставува наодите од истражувањето на јавното мислење
спроведено во текот на март 2014 година во рамки на проектот „Граѓанска мрежа
за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“. Целта на
истражувањето беше да собере податоци за перцепциите, ставовите и искуствата
на испитаниците во однос на низа прашања поврзани со судирот на интереси и
корупцијата на ниво на единиците на локалната самоуправа, но и со напредокот на
Македонија во однос на ЕУ интеграцијата.
Во продолжение на овој извештај се претставени наодите од истражувањето
поврзани со перцепциите за ЕУ интеграцијата на Македонија. Наодите за
перцепциите за застапеноста на судирот на интереси и корупцијата на локално
ниво се содржани во посебен извештај, достапен на веб-страницата на ИДСЦС
(www.idscs.org.mk). Во овој извештај претставени се вкупно 5 затворени прашања,
кои ги адресираат ставовите на населението во однос на поддршката за ЕУ
интеграција, напредокот и клучните области, како и подготвеноста на Македонија
за ЕУ членство.
Податоците се пренесени наративно, преку табеларен приказ и преку графикони,
при што секое прашање е претставено во посебна секција.
Податоците се собрани преку теренска анкета, лице-в-лице, на примерок од 1600
испитаници со статистичка грешка од +/- 2,5%. Анкетата се спроведуваше на
македонски и албански јазик. Во примерокот беа вклучени лица постари од 18
години, а неговата структура беше определена од критериумите: пол, возраст,
етничка припадност, образование и рамномерната регионална распределба.
Анкетата беше спроведена од агенцијата М-проспект (http://m-prospect.com/) од
Скопје.
Од вкупно 1600 испитаници, вклучени во примерокот:
- Според пол: 50,7% се мажи, а 49,3% жени.
- Според возраст: 31,5% се од 18 до 29 години, 17,5% од 30 до 39 години,
16,3% од 40 до 49 години, 22,6% од 50 до 64 години и 12,1% над 65 години.
- Според образованието: 18,8% се со основно и помалку, 51,4% со средно и
29,8% со вишо или високо.
- Според етничка припадност: 67,3% се Македонци, 25,3% Албанци, 2,8%
Турци, 2,9% Роми, 0,8% Срби итн.
- Според работниот статус: 10% вработени во јавниот сектор, 28,5%
вработени во приватниот сектор, 20,4% невработени, 11,2% домаќинки,
11,8% студенти и ученици и 17% пензионери.
Во извештајот незначително малцинство се употребува за одговори до 10% од
примерокот, мало малцинство за одговори меѓу 10% и 25% од примерокот,
малцинство за одговори меѓу 25% и 40% од примерокот, значително малцинство
меѓу 40% и 50%, мнозинство за одговори меѓу 50% и 70% и големо мнозинство за
над 70% од примерокот.
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Перцепции за ЕУ интеграцијата на Македонија
П1: На прашањето со еден можен одговор, „дали сакате/поддржувате
Македонија да стане членка на Европската Унија?“, мнозинството испитаници
(59,3%) одговориле со поддршка на членството на Македонија во ЕУ, но со
задржување на државното име. Четвртина од испитаниците (25,2%) го поддржуваат
влезот на Македонија во ЕУ дури и со отстапки за името. Мало малцинство од
испитаниците (11,8%) не го поддржува членството на Македонија во ЕУ.

Дали сакате-поддржувате Македонија
да стане членка на Европската Унија?
1%
3%

12%

25%

59%

Да, дури и со отстапки за името
Да, со задржување на името
Не
Не знам

Двете најголеми етнички групи имаат сосема различни ставови по ова прашање:
Македонците во големо мнозинство (77,8%) го поддржуваат влезот во ЕУ доколку
државното име биде задржано, додека Албанците во големо мнозинство (75,1%) го
поддржуваат влезот дури и со отстапки за името. Сепак, 13,4% од испитаниците
Албанци го поддржуваат влезот со задржување на името, а 5,6% од Македонците
влезот со отстапки за името. Против влезот во ЕУ се 13,8% од испитаниците
Македонци и 5,1% од испитаниците Албанци.
Ставот за влез во ЕУ со отстапки во името се намалува рамномерно со
зголемување на возрасната група, а ставот за влез во ЕУ со задржување на
државното име се засилува. Така, додека секој трет испитаник 18-29 години (36,6%)
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е спремен да поддржи членство во ЕУ со отстапки за името, тоа е случај со секој
тринаесетти испитаник од возрасната група 65+ (7,8%). На сличен начин, додека
51% од испитаниците 18-29 години поддржуваат влез без отстапки за името, тој
процент е значително поголем кај испитаниците од 65+ години (71,9%). Исто така,
кај возрасната група 18-29 години ставот за неподдржување на членство во ЕУ е
најмал отколку кај сите други групи (9,8%).
П1. Дали сакате-поддржувате Македонија да стане членка на Европската
Унија?
Валиден
Број
%
%
Да, дури и со отстапки за името
403
25.2
25.2
Да, со задржување на името
948
59.3
59.3
Не
189
11.8
11.8
Не знам
49
3.1
3.1
Без одговор
10
.6
.6
Вкупно
1600
100.0
100.0
П2: Испитаниците беа прашани да го проценат напредокот на Македонија во
процесот на ЕУ интеграција во изминатата година преку само еден можен
одговор од повеќе понудени. Најголем дел од испитаниците сметаат дека
Македонија донекаде напреднала (29,8%), по што следат оние кои сметаат дека
малку напреднала (27,8%). Скоро секој четврти испитаник (23%) смета дека
Македонија воопшто не напреднала. Малцинство од испитаниците (10,9%) смета
дека Македонија многу напреднала. Незначително малцинство од испитаниците
(2,9%) одговориле дека се случило назадување.
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30

Донекаде
напреднала, 29.8

25

Малку
напреднала, 27.8

Воопшто не
напреднала, 23

20
15
10
5

Многу
напреднала, 10.9
Се случило
назадување, 2.4

0

Мнозинство од испитаниците Албанци смета дека државата малку или воопшто не
напреднала (32% и 26% соодветно), додека една третина од испитаниците
Македонци сметаат дека државата донекаде напреднала (33,3%). Двете најголеми
етнички групи во еднаква мера сметаат дека се случило назадување (2% од
Македонците и 2,6% од Албанците).
Секој петти вработен во јавниот сектор смета дека Македонија многу напреднала
(19,2%). Оваа фреквенција е пониска кај сите други групи од варијаблата „работен
статус“.
П2. Во однос на изминатата година колку сметате дека Македонија
напреднала во процесот на ЕУ интеграција?
Валиден
Број
%
%
Многу напреднала
175
10.9
10.9
Донекаде напреднала
476
29.8
29.8
Малку напреднала
445
27.8
27.8
Воопшто не напреднала
368
23.0
23.0
Се случило назадување
38
2.4
2.4
Не знам
85
5.3
5.3
Без одговор
13
.8
.8
Вкупно
1600
100.0
100.0
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П3: Во затворено прашање со повеќе можни одговори, испитаниците го оценуваа
напредокот кон ЕУ по области. Јакнењето на пазарната економија (17,4%),
владеењето на правото (16,7%) и реформите во јавната администрација (14,3%) се
одговорите кои се најфрекветно регистрирани. Реформата на изборното
законодавство е област кон која треба да се посвети најголемо внимание за само
7,4% од испитаниците.
Во кои области, според Вас, Македонија треба да посвети најголемо
внимание во приближувањето кон ЕУ?

17%
14%

17%
13%

14%

13%

7%
3%
1%

1%

43,6% од испитаниците Македонци сметаат дека област која најмногу треба да се
посвети најголемо внимание е владеењето на правото, додека 46,9% Албанци
сметаат дека тоа се меѓуетничките односи.
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П3. Во кои области, според Вас, Македонија треба да посвети најголемо
внимание во приближувањето кон ЕУ?
Одговори
% од
Број
%
испитаници
Реформа на јавната
564
14.3%
35.2%
администрација
Владеење на правото
657
16.7%
41.1%
Слобода на медиуми и
516
13.1%
32.3%
изразување
Меѓусоседски односи
535
13.6%
33.5%
Реформа на изборно
290
7.4%
18.1%
законодавство
Меѓуетнички односи
521
13.2%
32.5%
Јакнење на пазарна економија
687
17.4%
43.0%
Друго
28
.7%
1.7%
Не знам
99
2.5%
6.2%
Нема одговор
44
1.1%
2.8%
Вкупно
3942
100.0%
246.4%
П4: Испитаниците се поделени во однос на прашањето дали Македонија е
подготвена за членство во ЕУ: 47% сметаат дека Македонија не е подготвена, а
42,4% дека е подготвена. Скоро половина од испитаниците Македонци (49,3%)
одговориле потврдно на ова прашање, додека тоа е случај со само 27% од
испитаниците Албанци. Спротивно на тоа, мнозинство испитаници Албанци (57,8%)
сметаат дека Македонија не е подготвена, како и 41,3% испитаници Македонци.
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Дали сметате дека Македонија е подготвена
за членство во ЕУ?
2%
9%
42%
47%

Да

Не

Не знам

Без одговор

Мнозинство од домаќинките (57,8%) и студентите и учениците (55,8%) сметаат дека
Македонија не е подготвена за членство – повеќе од сите останати групи од
варијаблата „работен статус“. Истото е случај и со испитаниците со високо и вишо
образование (54,9%), споредено со испитаниците со основно и помалку (49,9%) и
средно образование (41,3%).
П4. Дали сметате дека Македонија е подготвена за членство во ЕУ?
Валиден
Број
%
%
Да
678
42.4
42.4
Не
752
47.0
47.0
Не знам
144
9.0
9.0
Без одговор
27
1.7
1.7
Вкупно
1600
100.0
100.0
П5: Мнозинството испитаници (47,8%), причината што Македонија се уште не е
дел од ЕУ ја гледаат во соседните држави. 27,1% сметаат дека главната причина
е неостварувањето на домашните реформи, а 17,4% сметаат дека ЕУ не е
подготвена да ја прифати Македонија како членка.
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Според Вас, која е главната причина што
Македонија се уште не е дел од ЕУ?
5% 3%
27%

48%

17%

Неостварување на домашните реформи
Неподготвеноста на ЕУ да ја прифати Македонија како своја членка
Соседните држави го попречуваат влезот на Македонија во ЕУ
Не знам
Без одговор

Мнозинство од испитаниците Македонци (55%) како главна причина за тоа што
Македонија се уште не е дел од ЕУ го сметаат односот на соседните држави и
нивното попречување на членството, додека истото го сметаат 28,2% од
испитаниците Албанци. Скоро половина од етничките Албанци (48,7%) сметаат
дека главна причина е неостварувањето на домашните реформи, а 15,6%
неподготвеноста на ЕУ да ја прими Македонија како членка. 19,5% од испитаниците
Македонци сметаат дека неостварувањето на домашните реформи е главна
причина што Македонија не е дел од ЕУ.
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55

48.7

28.2
19.5

Неостварување на
домашните реформи

17.6 15.6

Неподготвеноста на ЕУ да
ја прифати Македонија
како своја членка
Македонци

Соседните држави го
попречуваат влезот на
Македонија во ЕУ

Албанци

П5: Според Вас, која е главната причина што Македонија се уште не е дел од
ЕУ?
Валиден
Број
%
%
Неостварување на домашните
434
27.1
27.1
реформи
Неподготвеноста на ЕУ да ја
278
17.4
17.4
прифати Македонија како своја
членка
Соседните држави го попречуваат
765
47.8
47.8
влезот на Македонија во ЕУ
Не знам
79
4.9
4.9
Без одговор
44
2.7
2.7
Вкупно
1600
100.0
100.0
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Генерални заклучоци
1. Голема поддршка за пристапување на Македонија кон ЕУ:


Големо мнозинство од испитаниците го поддржува членството, со што постои
значителна поделеност во однос на тоа дали членството е прифатливо со
отстапки за државното име: повеќе од половина од испитаниците прифаќаат
членство со задржување на името, а една четвртина со отстапки за името.
Само мало малцинство не го поддржува членството.

2. Позитивни перцепции за напредок во интеграцијата:


Блиску до големо мнозинство од испитаниците смета дека Македонија во
некој степен напреднала во ЕУ интеграцијата, наспроти една четвртина од
испитаниците кои сметаат дека Македонија воопшто не напреднала. Сепак,
повторно постојат значителни разлики во степенот на напредокот:
приближно по една третина од испитаниците сметаат дека Македонија
донекаде или малку напреднала, а мало малцинство смета дека напредокот
бил голем.



Јакнењето на пазарната економија, владеењето на правото и реформите во
јавната администрација се трите најзначајни области кон кои треба да се
посвети најголемо внимание во ЕУ интеграцијата. Овие три области се
идентификувани како приоритетни од најголем број испитаници.

3. Подготвеност за членство во ЕУ:


Испитаниците се скоро еднакво поделени во мислењата дали Македонија е
подготвена за членство во ЕУ. Сепак, најголем број испитаници одговориле
негативно на ова прашање.



Главната идентификувана причина што Македонија се уште не е дел од ЕУ
е односот на соседните држави кои „го попречуваат влезот на Македонија во
ЕУ“. Скоро половина од сите испитаници го избрале тој понуден одговор. За
нешто повеќе од една четвртина од испитаниците главната причина е
„неостварувањето на домашните реформи“.

4. Значителни разлики во ставовите и перцепциите меѓу етничките
Македонци и етничките Албанци:


Испитаниците од двете етнички групи покажуваат дијаметрално спротивни
мислења во однос на поддршката за ЕУ членството на Македонија со
задржување или отстапки за државното име.



Двете етнички групи имаат и различни перцепции за степенот на напредок,
како и за клучните области кон кои треба да се посвети најголемо внимание.
За етничките Македонци најважна област е владеењето на правото, а за
етничките Албанци тоа се меѓуетничките односи.
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Скоро половина од Македонците сметаат дека Македонија е подготвена за
членство, додека мнозинство од Албанците сметаат дека државата не е
подготвена.



За Македонците главна причина што Македонија се уште не е член на ЕУ е
односот на соседните држави, додека за Албанците тоа е неостварувањето
на домашните реформи.
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ИДСЦС е граѓанска организација основана во 1999 година од
група на интелектуалци собрани околу идејата за
демократија,
солидарност
и
цивилно
општество.
Долгорочните цели на Институтот се да работи на
балансиран социо-економски развој, активна граѓанска
вклученост и партиципативна политичка култура, како и остварување
на либералните вредности во македонското општеството. Својата работа
ИДСЦС првенствено ја заснова на социометриски истражувања и проектни
активности. Веруваме дека човековиот капитал е главен предуслов за позитивна
општествена промена и затоа посветено работиме на проекти за подобрување на
капацитетите, преку трансфер на знаење и вештини.
Други истражувања на ИДСЦС:
Близнаковски, Јован (2014) Локални јазични политики за немнозинските
заедници. Можности за поефективна имплементација. ИДСЦС, Скопје, април
2014
Димески, Јане (2014) Прирачник за парламентарни избори во Република
Македонија 2014 година. КАС и ИДСЦС, Скопје, април 2014
Мангова, Илина; Јован Близнаковски и Ивана Кипријановска (2014) Прирачник за
претседателски избори 2014 година. КАС и ИДСЦС, Скопје, април 2014
Kmezic, Marko (ed) (2014) Europeanization by Rule of Law Implementation in the
Western Balkans. IDSCS, Skopje, February 2014
Мангова, Илина (2014) Македонските државјани во странство – Глас ЗА
гласање во странство. ИДСЦС, Скопје, февруари 2014.
Барбиери, Сара; Роска Вргова и Јован Близнаковски (2013) Надминување на
етничката сегрегација: Како да се интегрираат јавните училишта во
Македонија и Босна и Херцеговина. ИДСЦС и „Зашто не?“, Скопје и Сараево,
ноември 2013

Истражувањето на јавното мислење и публикувањето на овој извештај е спроведено
во рамки на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во
јавната администрација“, финансиран од Европската Унија и спроведен од Институтот
за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид институтот за економски
стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ).
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