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1. Вовед

И покрај тоа што поддршката на граѓаните за
Европската Унија (ЕУ) и процесот на пристапување
на Република Македонија (РМ) кон ЕУ е предмет на
истражувања на јавното мислење уште од самите почетоци
на овој процес, сепак овој феномен не е опсежно и детално
истражен. Недостатокот на конкретни и систематски
анализи на јавните ставови во врска со процесот на европска
интеграција во Македонија резултира со голем број на
неодговорени прашања околу динамиката на поддршката
на овој процес и нејзините основни детерминанти. Оваа
констатација е зачудувачка дотолку што анализирањето
на јавното мислење во земјите аспиранти за членство
може да има најмалку три клучни импликации во
домашната политика: од исходот од можен референдум за
членство, преку влијанието на европската интеграција во
политичката дебата и изборна реторика, се до влијанието на
европската интеграција врз демократската консолидација
во посткомунистичкиот контекст.1
Оттука, ова истражување настојува да ја пополни оваа
празнина преку воспоставување на прелиминарна анализа
на поддршката на процесот на европска интеграција во
Македонија, во периодот од 2004 до 2014 година. Притоа,
оваа анализа сака да оствари две цели. Првата цел е да
ги утврди општите трендови на поддршката за членство на
Македонија во ЕУ и да ја деконструира нивната динамика.
Втората цел е да се утврдат најважните детерминанти
на поддршката на процесот на европска интеграција,
1
Slomczynski, Kazimierz and Shabad, Goldie , “Dynamics of support for European
integration in postcommunist Poland”, European Journal of Political Research, vol. 42, 2003,
стр. 504.

Вовед

7

т.е. да се детектираат главните фактори кои влијаат врз
формирањето на јавните ставови по ова прашање.
Следствено, овој труд детектира корелација помеѓу
динамиката на поддршката за членство во ЕУ и развојот
на македонскиот процес на пристапување кон ЕУ која се
манифестира низ два индикативни временски периоди:
2004-2009 како период на конзистентна и исклучително
висока поддршка и 2010 - 2014 како период кој бележи
инкрементален пад на поддршката на процесот на европска
интеграција.
Од друга страна, детерминантите на поддршката се
анализираат низ призмата на три фактори на креирање
на јавни ставови: рационално-утилитарни, идентитетски и
сугестивно влијание на политичките елити. Притоа, овој
труд констатира дека динамиката на јавната поддршка
на процесот на европска интеграција во Македонија е
резултат на нерамномерно комбинираното влијание на
сите три фактори.
Од методолошка гледна точка, ова истражување
својата емпириска валидност ја заснова на наоди кои
доаѓаат од неколку достапни бази на податоци. Првенствено,
е искористена базата на податоци на Институтот за
демократија „Социетас Цивилис“ – Скопје (ИДСЦС) која
се состои од две серии на лонгитудинални истражувања
на јавното мислење за процесот на европска интеграција,
засновани на унифицирана методологија. Првиот период
опфатен од овие истражувања е периодот од 2003 до
2009 година. Вториот период се состои од истражувања
спроведени во 2011, 2013 и 2014 година. Финално, за
потребите на ова истражување ИДСЦС со поддршка на
фондацијата „Конрад Аденауер“ спроведе и засебна
национална анкета на репрезентативен примерок од 1002
испитаници, во септември 2014 година, и како таква е
најексплоатираниот извор на податоци на истражувањето.
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Од друга страна, анализата користи и неколку
контролни бази на податоци: истражувањата на
Евробарометар во периодот од 2007 до 2014 година,
истражувањата на Меѓународниот републикански институт
во периодот од 2002 до 2014 година и истражувањата
на „Галуп Балкан монитор“ во периодот од 2006 до 2010
година. Поради различната методологија на истражување
која е специфична за секоја од овие бази на податоци,
во нивното анализирање, оваа студија во ниедна инстанца
не прави споредба на конкретните резултати помеѓу
истражувањата од различните агенции, туку единствено
се впушта во компарација на трендови.
Конечно, оваа студија ја следи следната структура:
најпрвин започнува со краток хронолошки преглед на
односите помеѓу РМ и ЕУ, потоа продолжува со дискусија
за параметрите кои влијаат врз формирањето на јавните
ставови за процесот на европска интеграција и со анализа
на јавното мислење за пристапниот процес на Македонија
во ЕУ во периодот 2004-2014 година, за да заврши со
неколку заклучни согледувања.

2.

Република Македонија и процесот на
европска интеграција

Односите помеѓу РМ и ЕУ како и динамиката на
процесот на интегрирање и социјализација на македонскиот
корпус на политички, економски и општествени вредности
со европските стандарди се заснова на повеќедецениски
процес на воспоставување на параметри на комуникација
и имплементирање на стратегија на условување во
меѓусебната соработка. Оваа траекторија на меѓународна
и меѓуинституционална комуникација се манифестира низ
неколку значајни етапи на институционализација, прогрес
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и стагнација на пристапниот процес кон ЕУ. Притоа,
овие историски конјуктури имаат сериозно влијание
врз динамиката на поддршката на јавното мислење во
Македонија vis a vis процесот на европска интеграција и
евентуалното членство на Македонија во Европската Унија.
Развојот на односите помеѓу Македонија и Европската
Унија започнува уште во првите години од независноста,
кога во 1992 година Македонија назначува свој претставник
во ЕУ. Претставниците кон крајот на 1995 година ќе бидат
и официјализирани преку воспоставување на дипломатски
односи помеѓу двете страни и отворање на дипломатска
мисија на РМ во ЕУ. Воспоставената соработка ќе биде и
нормативно врамена во 1996 година со склучувањето на
„Спогодбата за соработка“ и „Спогодбата за транспорт меѓу
Република Македонија и Европските заедници“. Истата
година на Македонија ќе и биде овозможен пристап и кон
инструментот на ЕУ за финансиска помош на земјите во
транзиција од Централна и Источна Европа (ФАРЕ).
Во 1999 година со етаблирањето на Пактот за
стабилност започнува нова етапа во соработката помеѓу ЕУ и
Македонија преку воспоставувањето на нова претпристапна
стратегија за земјите од југоисточна Европа од страна на
Европската комисија, која во голема мера ќе се заснова на
претходно утврдената рамка за соработка и пристапување,
воспоставена со земјите кандидати од Централна и Источна
Европа. Овој нов пристап кон интеграција на земјите
од Југоисточна Европа ќе го инаугурира процесот за
стабилизација и асоцијација како рамка за нивна потесна
соработка со ЕУ и нивна промоција во потенцијални
кандидати за членство. Оваа соработка ќе биде нормативно
утврдена преку Спогодба за стабилизација и асоцијација
која ќе биде потпишана од страна на Македонија во 2001
година. Понатамошниот напредок на земјите од процесот
за стабилизација и асоцијација ќе биде дополнително
врамен со усвојувањето на „Солунската агенда за Западен
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Балкан“ во 2003 година од страна на Европскиот совет.
Овој документ дополнително ќе ги дефинира рамката и
инструментите за пристапување кон ЕУ и, истовремено,
значително ќе го зајакне кредибилитетот на процесот на
проширување преку потврдување на перспективата за
членство на земјите од Западниот Балкан.
Периодот од 2004 година до денес е посебно важен за
било која анализа на јавното мислење за евроинтеграцискиот
процес во Македонија поради две главни причини.
Најпрвин овој период конкретно ја отсликува динамиката
на напредокот во пристапниот процес, која пак, се
манифестира низ неколку специфични временски точки
кои имаат пресудно влијание врз дистрибуцијата на
јавните ставови во последните десет години. Од друга
страна, оваа временска рамка коинцидира со значително
зголемување на интензитетот на истражувањата на јавното
мислење, насочени кон процесот на европска интеграција
и поддршката за членство во ЕУ. На почетокот на 2004
година Владата на РМ поднесе барање за членство во ЕУ
во согласност со веќе претходно усвоената парламентарна
„Декларација за поднесување на апликација за членство
во Европската Унија“. Врз основа на евалуацијата на
одговорите на прашалникот за подготовка на мислењето
на Европската комисија во однос на апликацијата за
членство, Европската комисија кон крајот на 2005 година
донесува позитивно мислење во однос на македонското
барање за членство и ќе препорача на Македонија да и се
додели статус на кандидат за членство. Истата препорака е
усвоена од страна на Европскиот совет на самитот во Брисел
во декември 2005, со што Македонија официјално станува
земја кандидат за членство во ЕУ. Оваа квалификација
претставува клучна одредница за квалитативниот скок
во односите помеѓу Македонија и ЕУ. Кандидатскиот
статус конкретно го трасира патот низ разните фази на
пристапниот процес, дополнително ја врамува политиката
на условеност и значително ги зајакнува перспективите
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за членство на Македонија како земја аспирант. Во овој
контекст ќе биде воспоставен и инструментот „Партнерство
за пристапување на Република Македонија“ кој утврдува
конкретни приоритети и одредници чиешто достигнување
го условува напредокот на Македонија во пристапниот
процес. Следствено, овој нов еквилибриум во интеракцијата
помеѓу овие два актери ќе се наметне и како фундаментален
параметар во динамиката на јавната поддршка на процесот
на европска интеграција во Македонија.
Периодот од 2009 година ја бележи втората клучна
историска одредница која ќе има значително влијание врз
дистрибуцијата на јавни ставови во однос на македонските
аспирации за членство во ЕУ. Врз основа на позитивната
евалуација на успешноста на процесот на исполнување
на неколку клучни одредници на политичките критериуми
поставени од страна на ЕУ, Европската комисија кон
крајот на 2009 година ќе даде препорака за започнување
на преговори за членство. Меѓутоа, ваквата позитивна
валоризација на македонскиот напредок во пристапниот
процес нема да резултира со конкретна материјализација
на оваа препорака. Неповолната констелација на односи
и влијанието на вето играчите внатре Европската Унија
веќе во период од пет години резултираат со de facto
блокада на процесот на пристапување на Македонија кон
ЕУ, која пак иронично се манифестира низ призмата на
неколку сукцесивни препораки на Европската комисија
за отпочнување на преговори за членство, кои ќе бидат
игнорирани од страна на Европскиот совет.
Негативните ефекти од овој своевиден ќорсокак
на македонскиот пристапен процес
ќе предизвикаат
и иницијативи за стимулација на евроинтеграциските
реформи.
Така, во 2012 година, со цел да иницира
придвижување на реформите насочени кон поинтензивно
нормативно и структурално усогласување со европските
одредници, Европската комисија го промовира пристапниот
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дијалог на високо ниво. Воедно, пристапниот дијалог
на високо ниво е и последниот инструмент насочен кон
квалитативно унапредување на пристапниот процес
и оддржување на кредибилитетот на политиката на
проширување.

3.

Јавното мислење и процесот на европска
интеграција

Растечката литература посветена на анализа на
јавната поддршка на процесите на европска интеграција
и проширување на Европската Унија во голема мера се
потпира на неколку веќе утврдени и нашироко дискутирани
модели на гласачко поведение во политичката психологија.
Притоа, трендовите на поддршка на процесот на европска
интеграција и членството во ЕУ, предоминантно се
анализираат низ призмата на утврдување на основните
детерминанти на таа поддршка т.е. причините поради кои
индивидуите се согласни или се противат на процесот на
европска интеграција.
Најголемиот дел од анaлизите на јавната поддршка
на процесот на европска интеграција во новите држави
членки, како и во земјите аспиранти за членство, се
базираат на најмалку три востановени теоретски рамки кои
се нашироко употребувани и кои утврдуваат голем степен
на емпириска валидност во утврдувањето на јавната
поддршка на членството во ЕУ во веќе етаблираните
членки на ЕУ. Едната рамка ја објаснува поддршката за
процесот на европска интеграција низ утилитаристичкоекономска призма врзувајќи го процесот на формирање на
мислење околу европската интеграција со индивидуална
проценка на економската корист од овој процес. Втората
рамка укажува на важноста на идентитетските прашања

Јавното мислење и процесот на европска интеграција

13

и вредносната димензија на формацијата на ставови
насочени кон процесот на европска интеграција. Финално,
третата теоретска призма на поддршката на процесот на
европска интеграција ја објаснува истата преку влијанието
на домашните политички актери врз формирањето на
јавното мислење околу членството во Европската Унија и
интеграцискиот процес.
Табела 1: Теоретски концепции за формирање на јавните ставови за поддршката на процесот на
европска интеграција
Модел

Фактори на влијание

Облици/варијабли

Рационалистичко-утилитарен

Економски/материјален
интерес; калкулации на
трошоци и продобивки

Социотропски/егоистичен

Идентитетски

Идентитетска афилијација,
вредности, групни интереси

Инклузивен/ексклузивен
идентитет; културолошка
закана

Сугестии од политички елити

Политички елити, политички
партии

Консензус/конфликт помеѓу
политичките елити

3. 1.

Рационалистичко-утилитарни
објаснувања

Генерално земено, рационалистичко-утилитарниот
модел претставува модел на рационален избор кој
употребува реалистичко-инструментален пристап базиран
на калкулација на интереси, како клучна детерминанта
во формирањето на индивидуалните ставови. Овој пристап
тргнува од претпоставката дека луѓето се рационални
актери кои своето поведение го креираат врз основа
на сопствените (најчесто материјални) интереси. Како
рационални битија, поединците носат одлуки врз основа
на сопствена калкулација на трошоците и придобивките
кои би произлегле од ефектите на таа одлука. Овие
придобивки и трошоци можат да бидат од најразлична
природа, но најважни во процесот на одлучување се
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материјалните интереси. Примената на овој модел
во контекст на поддршката на процесот на европска
интеграција тргнува од претпоставката дека поединците го
креираат својот став за европската интеграција врз основа
на сопствените перцепции за придобивките и трошоците
од овој процес.2 Следствено, тие го поддржуваат процесот
на европска интеграција и (евентуалното) членство(то) на
својата држава во ЕУ бидејќи тие имаат или антиципираат
соодветна материјална корист од тој процес. Од друга
страна, оние општествени стратуми кои се перцепираат
како економски губитници од процесот ја сочинуваат
главната евроскептична сила во општеството.
Оваа економско-утилитарна призма се манифестира
низ две нивоа на калкулации: на микро т.е. егоцентрично
ниво и макро т.е. социотропско ниво.3 Социотропската
концепција укажува на
важноста на националната и
макроекономската слика како детерминанта за поведението
на поединците. Ова значи дека поединците својата
поддршка за процесот на европска интеграција не ја
базираат строго на своите лични искуства, туку многу повеќе
врз генералната перцепција околу тоа каков е ефектот
на процесот на европска интеграција врз економскиот
аутпут и главните економски параметри во државата,
како на пример економскиот раст, просечните примања
или процентот на невработеност. Доколку државата
се перцепира како економски губитник од процесот на
европска интеграција, тогаш поддршката би била помала
2
Gabel, Matthew, and Palmer, Harvey. “Understanding variation in support for
European integration. European Journal of Political Research, Vol. 27, 1995, стр. 3-19;
Anderson, Christopher J., and Reichert, Shawn. “Economic benefits and support for
membership in the E.U.: A cross-national analysis“. Journal of Public Policy Vol. 15 No. 3,
1996, стр. 231-49.
3
Garry, John and Tilley, James. “Public support for integration in the newly enlarged
EU”, in Marsh, Michael, Mikhaylov, Slava and Schmitt, Hermann (eds) “European Elections
after Eastern Enlargement”. Mannheim: CONNEX., 2007, стр. 183-184; Ebru Ş. CananSokullu, “Italian public opinion on Turkey’s EU accession: utilitarian calculations, identitarian
evaluations or perceived threats?”, Perceptions, Vol. 16, No. 1, 2011, стр. 51
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и обратно. Така на пример, определени истражувања
покажуваат дека релативно големата поддршка на
европската интеграција во некои посиромашни држави се
должи на очекувањата дека членството во ЕУ го зголемува
материјалното богатство на државата.4
Од друга страна, егоистичната утилитаристичка
рамка ја врзува одлуката за поддршка на процесот на
европска интеграција со личното, сопствено искуство.5
Или со други зборови, поединецот дава поддршка за
овој процес доколку тој/таа има персонален економски
(финансиски) бенефит од ефектите на истиот. Или,
колку се поголеми личните, материјални, придобивки
од процесот на европска интеграција, толку е поголема
веројатноста поединецот да има позитивно мислење за
истиот. Притоа, интензитетот на поддршката е условен од
социјалниот капитал на поединецот. Оттука, голем број на
истражувања укажуваат на варијација на поддршката низ
демографски категории поврзана со соодветната позиција
на поединецот во општеството. Така, оние поединци кои
имаат повисок степен на образование, добри примања
и се високо позиционирани на пазарот на трудот, многу
полесно се справуваат со предизвиците кои произлегуваат
од процесот на европска интеграција и оттука се јавуваат
како поддржувачи на истиот. Од друга страна, оние
поединци кои се ниско позиционирани на пазарот на трудот
или се невработени, имаат низок степен на образование и
се со ниски примања, развиваат тенденција на опозиција
4
Christin, Thomas. “Economic and political basis of attitudes towards the EU in
Central and East European countries in the 1990s”, European Union Politics Vol. 6 No. 1,
2005, стр. 29–57; Sánchez-Cuenca, Ignacio. “The political basis of support for European
integration”, European Union Politics Vol. 1 No. 2, 2000, стр. 147–171
5
Gabel, Matthew. “Economic integration and mass politics: market liberalization and
public attitudes in the European Union”, American Journal of Political Science, Vol. 42, No. 3,
1998, стр. 936-953; Gabel, Matthew, “Public support for European integration: An empirical
test of five theories”, Journal of Politics, Vol. 60, No. 2, 1998, стр. 333- 354; Hooghe, Liesbet
and Marks, Gary. “Does identity or economic rationality drive public opinion on European
integration?”. Political Science & Politics, Vol. 37, No. 3, 2004, стр. 415-420
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на процесот на европска интеграција.6
Меѓутоа, определени истражувања на детерминантите
на поддршка на членството во ЕУ во земјите кандидати
бележат невоедначени манифестации на утилитаристичко
однесување. Елгун и Тилман укажуваат на неможноста
на поединците од земјите кандидати кои се на почетокот
на пристапниот процес да креираат меродавно мислење
(за или против членството во ЕУ) засновано на економски
калкулации поради недостатокот на нивна изложеност на
ефектите од економската интеграција.7 Во овој контекст,
воедначената или обратно-пропорционалната поддршка
на процесот на европска интеграција во некои земји
кандидати укажува на важноста на перцепцијата за
идните материјални придобивки од процесот на европска
интеграција наспроти моменталната економска ситуација
на микро и на макро ниво.8

6
Ehin, Piret. “Determinants of public support for EU membership: Data from the
Baltic countries”, European Journal of Political Research Vol. 40, 2001, стр. 31-56; John,
Garry and Tilley, James, “The macroeconomic factors conditioning the impact of identity on
attitudes towards the EU,” European Union Politics, Vol.10 No.3, стр. 361-379.; Hakhverdian,
Armen (et al.). ‘’Euroscepticism and education: a longitudinal study of 12 EU member states,
1973-2010’’. European Union Politics, Vol. 14, No. 4, 2013, стр. 522-541; Vliegenthart, Rens,
Schuck, Andreas. Boomgarden, Hajo G. and De Vreese, Claes. “News coverage and support
for European integration, 1990 - 2006“, International Journal of Public Opinion Research
Vol.20 No.4, 2008, стр. 415-439.; McLaren, Lauren. “Explaining mass-level euroscepticism:
identity, interests, and institutional distrust”, Acta Politica Vol.42 No.2-3, 2007, стр. 233-251;
Jones, Erik. and van der Bijl, Niels. “Public opinion and enlargement: A gravity approach”,
European Union Politics Vol. 5 No.3, 2004, стр. 331-351
7
Elgün, Özlem and Tillman, Erik. “Exposure to European Union policies and support
for membership in the candidate countries“Political Research Quarterly, Vol. 60, No. 3, 2007,
стр. 392-394
8
Çarkoğlu, Ali and Cigdem, Kentmen. “Diagnosing trends and determinants in public
support for Turkey’s EU membership” South European Society & Politics, Vol.16 No.3, 2011,
стр. 365-379.; Tanasoiu, Cosmina and Colonescu, Constantin. “Determinants of support for
European integration: The Case of Bulgaria” European Union Politics Vol. 9 No.3, 2008, стр.
363–377
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3. 2.

Идентитетски и вредносни фактори

Теоретските концепти кои се повикуваат на
идентитетските и вредносните атрибути во процесот
на креирање на ставови ги критикуваат
гледиштата
на утилитарниот пристап за материјалната природа
на преференците во однос на европската интеграција
и тврдат дека јавноста во голема мера носи одлуки врз
основа на идентитетска афилијација, групни интереси и
под влијание на соодветни идеи и вредности, врз основа
на кои поединецот го креира својот светоглед. Овие
објаснувања се социјал-конструктивистички во својата
природа, дотолку што тргнуваат од претпоставката дека
поведението на поединците е условено од социјалните
норми и културолошките вредности на групата кон која
припаѓаат. Оттука, поддршката за членството во ЕУ добива
алтернативно објаснување кое укажува на важноста на
националните и социјалните идентитети како нејзини
детерминанти. Во овој контекст, поддршката на процесот
на европска интеграција се објаснува низ најмалку две
перспективи: национален идентитет и културолошки
закани.
Голем број на истражувања се занимаваат со
влијанието на националниот идентитет врз формирањето
на јавни ставови. Имајќи го во предвид космополитскиот
и супранационалниот карактер на процесот на европска
интеграција, тој многу често се доживува како директна
закана за националниот идентитет и државниот
суверенитет. Оттука, се претпоставува дека постои
позитивна корелација помеѓу евроскептичните ставови и
чувството за национална припадност. Меѓутоа оваа врска
не секогаш е право-пропорционална. Имено, степенот на
евроскептицизам во голема мера зависи од ексклузивноста
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на идентитетската припадност. Или со други зборови, оние
индивидуи кои имаат инклузивен идентитет, т.е. чувство
на припадност кон националниот идентитет, но и одредено
чувство за европски или некој друг регионален идентитет
се наметнуваат како многу поголеми подржувачи на
членството во ЕУ наспроти оние индивидуи кои декларираат
ексклузивна припадност кон еден единствен (најчесто
национален) идентитет.9
Оваа експликација е тесно поврзана со уште една
идентитетски заснована варијабла која, се претпоставува
дека, влијае врз јавното поведение, а тоа е перцепцијата
на процесот на европска интеграција како културолошка
закана.
Имено,
според
ова
објаснување,
луѓето
приврзаноста кон определен општествен идентитет ја
манифестираат преку припадноста кон соодветна група
на свои истомисленици и истата ја потврдуваат преку
потенцирањето на различностите со други надворешни
групи до таа мера што тие различности се сметаат за
директна закана за добробитта на сопствената група.
Со оглед на тоа што процесот на европска интеграција
подразбира
неминовна
општествена
европеизација,
зајакнување на мултикултурниот карактер и отворање
на општеството и домашниот пазар на бројни екстерни
влијанија, членството во ЕУ се доживува како процес на
пенетрација на надворешни вредности во културолошкиот
простор и напад врз културната автономија на сопствената
9
Hooghe, Liesbet and Marks Gary. “Calculation, community and cues: public opinion
on European integration”, European Union Politics,Vol. 6 No.4, 2005 стр.437; John, Garry
and Tilley, James, “The macroeconomic factors conditioning the impact of identity on
attitudes towards the EU,” European Union Politics, Vol.10 No.3, стр. 361-379; Carey, Sean.
“Undivided loyalties: Is national identity an obstacle to European integration?” European
Union Politics Vol.3 No. 4, 2002, стр. 387–413; Kaltenthaler, K. C. and Anderson, C. J.
“Europeans and their money: explaining public support for the common European currency”,
European Journal of Political Research, Vol. 40, 2001,стр. 139–170; Štulhofer, Aleksandar.
“Euroscepticism in Croatia: on the far side of rationality?” in Ott, K. (ed.) “Croatian accession
to the European union: the challenges of participation”, Zagreb: Institute of Public Finance,
Friedrich Ebert Stiftung, (2006), стр. 141-161
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група.
Следствено, бројни истражувања укажуваат на
поврзаноста на евроскептичната енергија кај јавноста со
соодветни антиимигрантски, ксенофобични и генерално
земено, непријателски сентименти кон други култури.10
Од друга страна, постојат и обиди за интерпретација
за поддршката за процесот на европска интеграција
преку демографски варијабли кои обично се сметаат за
влијателни маркери на идентитетска припадност, како на
пример религиозноста или пак етничката припадност.11
Истражувањата
на
јавно
мислење
и
во
посткомунистичките земји од Централна и Источна Европа
укажуваат на важноста на вредносната компонента на
јавните ставови. Во определени студии на случај тие
се наметнуваат како повлијателни детерминанти на
поддршка на процесот на европска интеграција отколку
антиципираните економски придобивки.12
Конечно, идентитетските и вредносните конотации
може да се јават и како фактори за зголемена поддршка
на процесот на европска интеграција. Оваа корелација
10
McLaren, Lauren. “Public support for the European Union: Cost/Benefit analysis
or perceived cultural threat?“, The Journal of Politics Vol. 64 No. 2, 2002, стр. 551-566.
McLaren, Lauren. “Explaining mass-level euroscepticism: identity, interests, and institutional
distrust”, Acta Politica Vol.42 No.2-3, 2007, стр. 233-251. De Vreese, Claes and Boomgarden,
Hajo. “Projecting EU referendums: fear of immigration and support for European integration”,
European Union Politics Vol. 6 No.1, 2005, стр. 59-82; Boomgaarden, H. G., Schuck, a.
R. T., Elenbaas, M. and de Vreese, C. H. “Mapping EU attitudes: Conceptual and empirical
dimensions of Euroscepticism and EU support”, European Union Politics Vol.12 No.2, 2011,
стр. 241-266
11
Boomgaarden, Hajo. G. and André, Freire. “Religion and Euroscepticism: Direct,
Indirect or No Effects?” West European Politics, Vol. 32 No.6, 2009, стр. 1240-1265

12
На пример види: Vetik, R., Nimmerfelt, G. and Taru, M. “Reactive identity versus
EU integration”, Journal of Common Market Studies, Vol. 44 No.5, 2006, стр.. 1079–1102.;
Rohrschneider, R. and Whitefield, S. “Political parties, public opinion and European integration
in post-Communist countries”, European Union Politics, Vol. 7 No.1, 2006, стр. 141–160.
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се должи на перцепцијата на Европската Унија како
нормативна заедница на вредности кои се однесуваат на
либералната демократија и почитувањето на човековите
права. Притоа, на овие вредности се гледа и како на маркери
на соодветен супранационален, европски идентитет. Така,
неколку студии кои поддршката за европската интеграција
ја анализираат низ призмата на поддршка за проширување
на ЕУ, доаѓаат до заклучокот дека оваа поддршка е
висока кај оние поединци кои имаат чувство на европски
идентитет и ги поддржуваат вредностите со кои се поврзува
Европската унија.13

3. 3.

Сугестии од политички елити и
политички партии

Третата линија на објаснување на факторите, кои
влијаат врз креирањето на јавните ставови околу процесот
на европска интеграција, ја потенцира сугестивната моќ на
домашните политички актери. Овој дискурс се базира на
наодите на некои општи модели на анализа на поведението
на јавното мислење коишто аргументираат дека граѓаните
го формулираат своето мислење околу важни општествени
прашања под силно влијание на политичките елити и
политичките партии кои тие ги симпатизираат.14 Бидејќи
граѓаните не располагаат со доволно информации и целосно
не ги разбираат комплексните и апстрактни меѓународни
процеси, тие го формираат своето мислење за нив преку
13
Azrout, R., Van Spanje, J. and De Vreese, C. “When news matters: media effects on
public support for European Union enlargement in 21 countries”, Journal of Common Market
Studies Vol. 50 No. 5, 2012, стр. 691-708; Di Mauro, Danilo and Fraile, Marta. “Who wants
more? Attitudes towards EU enlargement in time of crisis” EUDO Spotlight, 2012

14
Zaller, John. “The nature and origins of mass оpinion“. Cambridge: Cambridge
University Press, 1992
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прифаќање на веќе утврдените позиции по тие прашања
на политичките елити кои нив ги претставуваат. Оттука,
колку е повеќе хомоген ставот на политичките елити
vis a vis определено прашање, толку ќе биде поголема
и поддршката за тоа прашање од страна на нивните
симпатизери. И обратно, кога ставовите на партиските елити
во рамките на една партија или во рамките на партискиот
систем се дивергентни, таквата состојба ќе резултира и
со фрагментирано јавно мислење. Овој модел е нашироко
аплициран и во истражувањата на јавното мислење за
процесот на европска интеграција. Тие укажуваат на
важната улога на политичките партии во креирањето на
јавното мислење за процесот на европска интеграција.
Имајќи ја во предвид комплексноста и комплицираноста
на процесот на европска интеграција, граѓаните најчесто
не се во можност да развијат независна и објективна слика
за овој феномен, па затоа своето мислење го базираат
на позициите кои им ги сервираат политичките партии
кои, тие, ги симпатизираат. Следствено, следбениците
на определена политичка партија ја конципираат својата
поддршка на процесот на европска интеграција следејќи ги
партиските ставови околу тоа прашање.15 Притоа, ваквото
сугестивно делување станува уште појако во услови на
разногласие помеѓу политичките елити околу поддршката
на европската интеграција.16 Така, колку е поголем
консензусот помеѓу политичките елити и политичките
партии во една држава, околу поддршката на членството
15
Steenbergen, Marco., Edwards, Erica and de Vries, Catherine “Who‘s cueing whom?:
Mass-Elite linkages and the future of European Integration”, European Union Politics Vol.8
No.1, 2007, стр. 13-35.Steenbergen, Marco and Bradford S. Jones “Modeling multilevel data
structures“, American Journal of Political Science Vol. 46, 2002, стр. 218–37; Anderson,
Christopher J. “When in doubt use proxies: attitudes toward domestic politics and support for
European integration”, Comparative Political Studies Vol.31 No.5, 1998, стр. 569–601
16
Steenbergen, Marco and David J. Scott “Contesting Europe? The Salience
of European Integration as a Party Issue”, in Gary Marks and Marco Steenbergen (eds.)
“European Integration and Political Conflict”. Cambridge: Cambridge University Press, 2004,
стр. 165–192
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во ЕУ, толку ќе биде повисока и поддршката на јавното
мислење vis a vis ова прашање. И од друга страна, колку
повеќе политичките партии и политичките елити се
поделени околу ова прашање, толку ќе биде поголема
веројатноста граѓаните да развијат негативно мислење за
процесот на европска интеграција.17
Употребата на овие премиси во анализирањето
на поддршката на процесот на европска интеграција
резултира со дивергентни наоди. Додека во случајот на
западно европските земји имаме поголема конзистентност18,
истражувањата на јавните ставови во посткомунистичките
земји од Централна и Источна Европа даваат похетерогени
резултати.19
Конечно, некои истражувања ја анализираат врската
помеѓу јавната поддршка на евроинтеграцискиот процес
и степенот на задоволство и позитивна перцепција
за домашниот политички систем. Тука се наметнува
претпоставката дека граѓаните ја евалуираат европската
интеграција низ призмата на домашниот политички амбиент
којшто е одговорен за спроведување на процесот.

17
Hooghe, Liesbet and Marks Gary. “Calculation, community and cues: public opinion
on European integration”,European Union Politics,Vol. 6 No.4, 2005 стр. 425-426
18
На пример види Anderson, Christopher J. “When in Doubt Use Proxies: Attitudes
toward Domestic Politics and Support for European Integration”, Comparative Political Studies
Vol.31 No.5, 1998, стр. 569–601
19
На пример сугестивното влијание на политичките елити е евидентно во
Унгарија, но не и во Полска и Естонија каде што партискиот про-интеграциски
консензус не генерирал соодветен ентузијазам кај јавноста. За повеќе види: Fölsz,
Attila and Tóka, Gábor Guerra, S. “Determinants of Support for EU Membership in Hungary“
in: Rohrschneider, R., and S. Whitefield.(eds.) “Public opinion, party competition, and the
European Union in post-communist Europe” New York: Palgrave Macmillan, 2013, стр. 145164 ‚Guerra, Simona. “Does Familiarity Breed Contempt? Determinants of Public Support for
European Integration and Opposition to It before and after Accession”, Journal of Common
Market Studies Vol. 51 No.1, 2012, стр. 38-50; Vetik, R. “Elite vs . People ? Eurosceptic
Public Opinion in Estonia”, Cambridge Review of International Affairs Vol. 16 No. 2, 2003, стр.
257-272.
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Затоа, доколку тие имаат доверба во политичкиот
систем, со голема веројатност би имале доверба и во
процесот на европска интеграција.
Оваа позитивна корелација во некои случаи се покажува
како валидна20, но во други случаи таа се покажува или како
небитна или како обратно пропорционална т.е. немањето
доверба во политичкиот систем резултира со зголемена
поддршка на процесот на европска интеграција.21

Анализа
на
јавните
ставови
кон
4. пристапниот процес на Македонија во
ЕУ во периодот 2004-2014 год.
4. 1.

Генерални трендови

Уште од првата половина на минатата декада кога и
ќе започне посистематско истражување на јавното мислење
околу процесот на европска интеграција, поддршката на
евентуалното членство на Македонија во Европската Унија
секогаш била и е значително висока. Таа се одликува
со конзистентна траекторија и логичка и предвидлива
транзиција на фреквенции која правопропорционално
20
Ehin, Piret. “Determinants of public support for EU membership: Data from the
Baltic countries”, European Journal of Political Research Vol. 40, 2001, стр. 31-56; McLaren,
Lauren. “Public support for the European Union: Cost/Benefit analysis or perceived cultural
threat?“, The Journal of Politics Vol. 64 No. 2, 2002, стр. 551-566
21
Gabel, Matthew, “Public support for European integration: An empirical test of five
theories”, Journal of Politics, Vol. 60, No. 2, 1998, стр. 333- 354 Sánchez-Cuenca, Ignacio.
“The political basis of support for European integration”, European Union Politics Vol. 1 No.
2, 2000, стр. 147–171; Christin, Thomas. “Economic and political basis of attitudes towards
the EU in Central and East European countries in the 1990s”, European Union Politics Vol. 6
No. 1, 2005, стр. 29–57; Tanasoiu, Cosmina and Colonescu, Constantin. “Determinants of
support for European integration: The case of Bulgaria” European Union Politics Vol. 9 No.3,
2008, стр. 363–377
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ја следи динамиката на напредокот на Македонија во
пристапниот процес.
Доколку се погледне движењето на дистрибуцијата на
ставови за поддршка на процесот на европска интеграција
во последната декада, евидентно е присуството на две
генерални тенденции. Првата тенденција се манифестира
во периодот 2004-2009 година. Во овие први пет години
поддршката на процесот ја карактеризираат исклучително
високи проценти на позитивна перцепција.
Притоа,
воочлива е јасната конзистентност на овие високи трендови
на поддршка низ сите временски интервали и без скоро
никакви значителни процентуални отскокнувања. Од друга
страна, во текот на последните пет години (почнувајќи од
2009 година) се јавува очигледна промена на трендовите
на поддршка која оди во надолна линија. Енормната
поддршка карактеристична за претходниот период, од
2009 година почнува полека и константно да паѓа. Овој
опаѓачки тренд донекаде се амортизира преку сè уште
високиот процент на позитивна дистрибуција на ставови,
но таа сепак не треба да се занемари посебно доколку се
анализира во релација со претходните референтни точки
кои се исклучително високи. Притоа, валидноста на оваа
аргументација се чини дека е исклучително висока, дотолку
што овие тенденции се воочливи низ сите достапни бази
на податоци на јавни ставови околу процесот на европска
интеграција во Македонија.
Така, првичната висока поддршка на перспективата
за членство на Македонија во ЕУ е јасно изразена во
резултатите на серија истражувања на јавното мислење
на ИДСЦС спроведени во назначениот период од 2004 до
2009 година (график 1). Ова база на податоци вклучува
редовни годишни истражувања на поддршката за членство
на Македонија во ЕУ која се мери преку прашањето:
„Ако следната недела се одржи референдум за влез
на Република Македонија во ЕУ, како би гласале вие?“.
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Дистрибуцијата на одговори е конзистентна и постојано се
движи во интервали блиски до 90% согласност. Притоа,
поддршката е највисока во ноември 2005 година кога таа
достигнува речиси 92%. Веќе кон крајот на 2009 година
имаме забележлив пад на поддршката на 83%. На нешто
понизок степен на поддршка на членството во ЕУ укажува
и најновото истражување на ИДСЦС каде што во септември
2014 истото прашање генерира согласност од 80%, но и
нешто повисок процент на негативни ставови од 14 %.
График 1: Дистрибуција на ставови – „Ако следната недела се одржи
референдум за влез на РМ во ЕУ, како би гласале вие?“ (декември
2003-октомври 2009)

Извор: ИДСЦС

Овие тенденции на иницијално високата поддршка
на членството на Македонија во ЕУ и нејзината подоцнежна
инкрементална деклинација се потврдуваат и во
истражувањата на Меѓународниот републикански институт.
Кога станува збор за поддршката за членство на Македонија
во ЕУ, оваа датабаза има најекстензивна и најконзистентна
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линија на мерење на поддршката дотолку што истата се
реализира преку најмалку две годишни истражувања на
јавното мислење кои постојано се спроведуваат од 2002
година (со исклучок на 2011 и 2013 година). Доколку
се погледне дистрибуцијата на ставови во последните
десет години во однос на прашањето „Дали поддржувате
Македонија да стане членка на ЕУ?“, многу јасно се
истакнуваат двете претходно наведени тенденции (график
2). Периодот од 2004 до 2009 година е окарактеризиран
со енормно висока поддршка на членството на Македонија
во ЕУ, која постојано ја надминува бариерата од 90%.
Таа во определени периоди во овој период достигнува
и максимални бројки од 96% и 97%. Од друга страна,
во 2010 година веќе започнува трендот на опаѓање на
поддршката на членство во ЕУ која постепено се намалува
при што за неполни пет години ќе падне за повеќе од 20%.
Обратнопрпорционално, забележлив е и константен раст
на евроскептични перцепции кои од 4% во 2009 година
неколкукратно растат, до 23% во 2014 година.
График 2: Дистрибуција на ставови – „Дали поддржувате Македонија
да стане членка на ЕУ?“ (јуни 2002-мај 2014)

Извор: Меѓународен републикански институт
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Ваквиот опаѓачки тренд на поддршката на процесот
на европска интеграција е индикативен и во наодите
на две други бази на податоци кои користат малку
поинаква, но комплементарна методологија во мерењето
на јавните ставови за Европската Унија. Така, Галуп
Балкан
Монитор го користи стандардното прашање
на Евробарометар кое внесува и степен на вреднување
на членството во ЕУ (график 3). И покрај тоа што овие
податоци се временски лимитирани на периодот од 2006 до
2010 година, тие јасно го отсликуваат надолниот тренд во
евалуацијата на идејата за членство на Македонија во ЕУ.
Додека во 2006 година 76% од популацијата во Македонија
сметала дека членството во ЕУ би била добра работа, тој
процент за неполни четири години паѓа на 60%.
График 3: Дистрибуција на ставови – „Дали сметате дека членството
на Македонија во Европската Унија ќе биде добра работа, лоша работа
или ниту добра ниту лоша работа?“ (2006, 2008, 2009, 2010).

Извор: Галуп балкан монитор
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Во овој контекст, базата на податоци на Евробарометар дава финална потврда на падот на поддршката на
процесот на европска интеграција. Оваа истражувачка
компонента на Европската комисија поддршката за
членство ја мери низ две стандардизирани прашања кои
за прв пат ќе бидат имплементирани во истражувања
на јавното мислење во Македонија во 2007 година.22 За
разлика од останатите бази на податоци, во овој случај
прогресијата на опаѓачкиот тренд на поддршката на
членството во ЕУ во определени временски секвенци не
е целосно праволиниска. Меѓутоа, низ подолгорочна
призма деклинацијата на поддршката е очигледна. Така,
доколку во 2007 година 75% од Македонците сметале
дека членството на Македонија во ЕУ е добра работа, во
2014 година тој процент е драстично намален на 51%
(график 4). Сличен тренд имаме и кај перцепциите околу
антиципираната корист од членството во ЕУ. Следствено,
доколку во 2007 година 82% од популацијата очекува
корист од членството на Македонија во ЕУ, кон крајот на
првата половина на 2014 бенефити од членството гледаат
66% од популацијата (график 5).

22
Дали сметате дека членството на нашата земја во ЕУ ќе биде добра работа,
лоша работа или ниту добра ниту лоша работа?; Земајќи се во предвид, дали сметате
дека нашата земја би имала корист од членството во ЕУ?
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График 4: Дистрибуција на ставови – „Генерално земено, дали сметате
дека членството на Македонија во ЕУ ќе биде...?“ (мај 2007 – јуни
2014)

Извор: Евробарометар
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График 5: Дистрибуција на ставови – „Земајќи се во предвид, дали
сметате дека Македонија со членството во ЕУ ќе има корист?“ (ноември
2007 – јуни 2014)

Извор: Евробарометар

Компаративен преглед на горенаведените податоци
укажува на висок степен на конзистентност на испитувањата
на јавно мислење и на цврста валидност на генералните
трендови на поддршка на членството на Македонија во
ЕУ во последните десет години. И покрај евидентните
методолошки резерви кои произлегуваат од различниот
дизајн на консултираните бази на податоци, нивната
комплементарност се потврдува преку големиот степен на
поклопување на трендовите во рамки на исти временски
секвенци. Тие јасно диференцираат две етапи во развојот
на поддршката на процесот на европска интеграција, т.е.
конзистентна висока поддршка во периодот од 2004 до
2009 година и нејзин инкрементален пад во периодот
2010-2014 година.
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Ваквата дистрибуција на јавни ставови не е
изненадувачка и следи логичка динамика. Таа прецизно
ја следи динамиката на македонскиот пристапен процес
кон ЕУ и се трансформира во релација со неколку
историски референтни точки во развојот на односите
помеѓу Македонија и ЕУ. Високата поддршка во периодот
до 2010 година е рефлексија на ефектот од двете клучни
достигнувања во пристапниот процес во тој период,
кандидатскиот статус во 2005 година и препораката за
започнување на преговори за членство во 2009 година.
Токму во тие два временски периоди поддршката за
членство на Македонија во ЕУ е и највисока. Од друга
страна, константниот пад на поддршка на процесот на
европска интеграција е правопропорционален со падот
на кредибилитетот на политиката на проширување
во Македонија и застојот на македонскиот пристапен
процес кој се рефлектира во блокада на преговорите за
членство. Овој пад започнува во 2010 година кога ќе
започне и периодот на стагнација во пристапувањето кон
ЕУ. Надолниот тренд во крајна линија покажува и дека
обидите да се внесат нови олеснувачки инструменти за
унапредување на односите како Пристапниот дијалог на
високо ниво, немаат никаков ефект врз јавното мислење
во Македонија.

4. 2.

Детерминанти на поддршката на
процесот на европска интеграција

Како што беше претходно образложено, факторите
кои влијаат врз јавната поддршка на процесот на европска
интеграција можат да се групираат во три генерални
категории: утилитарни, идентитетски и сугестии од
политичките елити. Во овој контекст, македонскиот случај
е интересен и специфичен дотолку што анализата на
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детерминантите на поддршка на процесот на европска
интеграција укажува на корелација на динамиката на
трендовите на поддршка, со сите три експланаторни
модели. И покрај разликите во интензитетот на влијание,
во македонскиот случај може да се детектира валидна
комплементарност на трите групи фактори во објаснувањето
на трендовите на поддршка на европската интеграција.
Досегашните компаративни истражувања на земјите
од Западна, Централна и Источна Европа ја потврдуваат
важноста на рационалистко-утилитарниот модел
во
објаснувањето на поддршката на процесот на европска
интеграција. Македонскиот случај не е исклучок дотолку
што економскиот интерес на јавноста во утврдувањето на
поддршката за членство се наметнува како принципиелен
фактор кој влијае врз високата поддршка. Економските
фактори се доминантни во образложението на одлуката
да се поддржи членство на Македонија во ЕУ. Во овој
контекст, податоците од најновото истражување на јавното
мислење на ИДСЦС од септември 2014 година се добар
индикатор на оваа аргументација (табела 2 и 3). Од 80%
од општата популација која го поддржува идното членство
на Македонија во ЕУ, мнозинство од јавните ставови
укажуваат на економски параметри како детерминанти на
нивната одлука за поддршка на членството. Така, 29% го
идентификуваат унапредувањето на животниот стандард
како главна причина за поддршката на членството во
ЕУ, а дополнителни 26% поддршката ја поврзуваат со
намалување на невработеноста. Доколку се погледне
и другиот антипод, т.е. одлуката против членството во
ЕУ, повторно имаме доминантна позиција на економски
фактори. Следствено, од 14% од општата популација
кои се изјаснуваат како противници на членството на
Македонија во ЕУ, една третина оваа одлука ја базираат
врз сопствената перцепција за очекувано влошување на
животниот стандард како последица од членството во ЕУ,
а дополнителни 13% не го подржуваат процесот поради
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страв од загрозување на македонската економија.
Табела 2: Дистрибуција на ставови – „Која е причината за вашиот глас ЗА членство на Македонија во
ЕУ“ (септември 2014)
Која е причината за вашиот глас ЗА членство на Македонија во ЕУ?

%

Унапредување на животниот стандард

29

Намалување на невработеноста

26

Унапредување на демократијата

10

Мобилност на работници/полесен пристап до работа во странство

3

Припадност кон „европското семејство на држави“

2

Поголема сигурност и стабилност на државата

27

Не знам/нема одговор

2

Вкупно

100

Извор: ИДСЦС

Табела 3: Дистрибуција на ставови – „Која е причината за вашиот глас ПРОТИВ членство на
Македонија во ЕУ“ (септември 2014)
Која е причината за вашиот глас против членство на Македонија во ЕУ?

%

Влошување на животниот стандард

33

Загрозување на македонската економија

13

Настојувањата за промена на уставното име на државата

11

Губење на националниот идентитет

13

Ќе станеме премногу зависни од Брисел

11

Губење на суверенитетот и независноста на државата

7

ЕУ не не сака

6

Не знам/нема одговор

6

Извор: ИДСЦС

Притоа, утилитарниот карактер на јавните ставови
се чини дека не е подложен на значајни осцилации и е
константен низ временскиот период кој е предмет на ова
истражување. Така, расположливите податоци на ИДСЦС
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кои го мерат антиципираниот позитивен ефект на членството
во ЕУ врз неколку општествени категории во периодот
2003-2007 година повторно укажуваат на влијанието на
економски фактори врз начинот на кој јавноста го перцепира
процесот на европска интеграција. Како што може да се
види во табела 4, и во овој случај, варијаблата „развојот
на економијата“ доминира во дистрибуцијата на ставови.
Притоа, нешто послабата фреквенција на проценти за оваа
варијабла во 2007 година се заменува со поддршката на
две нови категории, кои исто така тангираат економски
прашања (намалување на невработеноста и квалитетот на
животот во целина).
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Табела 4: Дистрибуција на ставови – „На што најпозитивно ќе влијае нашиот влез во ЕУ?“ (20032007)
На што
најпозитивно ќе
влијае нашиот влез
во ЕУ

Декем-ври
03

мај 04

Декември 04

Ноем-ври
05

Април
06

Февруари 07

развој на економија

51.30%

51.80%

48.50%

59.80%

55.90%

34.60%

странски
инвестиции

9.70%

16.40%

10.70%

6.90%

8.60%

7.80%

домашна политика

7.60%

4.70%

4.80%

2.60%

3.40%

3.70%

стабилност

15.90%

7.10%

12.70%

7.40%

9%

5%

отворање на
пазарот во ЕУ

4.90%

3.80%

2.60%

4.70%

2.60%

0.70%

културни традиции

0.70%

0.20%

0.20%

0.30%

човекови права

7.20%

3%

5%

2.60%

3%

1%

техничка помош

0.30%

0.80%

0.40%

0.30%

намалување на
невработеноста

14.10%

намалување на
корупцијата

2.20%

земјоделие

0.40%

квалитетот на
животот во целина

12.40%

олеснување на
визниот режим

6%

6.60%

8.60%

12.60%

5.60%

образование

0.80%

друго

2.10%

не знам

2.40%

6.30%

8.90%

6.70%

4.60%

9.10%

Извор: ИДСЦС

Доколку се погледне диструбицијата на ставови на
истото прашање во 2014 година (график 6), ќе видиме,
повторно, дека македонската јавност бенефитите од
процесот на европска интеграција ги перцепира низ
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економска призма. И тука кумулативниот процент на
економските параметри (развој на економијата, намалување
на невработеност, подобрување на инфраструктурата и
квалитетот на животот во целина) значително ја надминува
вредноста на останатите категории.
График 6: Дистрибуција на ставови – „На која област најпозитивно ќе
влијае членството на Македонија во ЕУ?“ (септември 2014)

Извор: ИДСЦС

Горенаведените податоци ја потврдуваат валидноста
на материјалните интереси како детерминанта на поддршката
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на процесот на европска интеграција во Македонија. Во
македонскиот случај евидентно е дека поддршката многу
повеќе се манифестира низ социотропски отколку преку
егоистички калкулации на добивките и трошоците од идното
членство во ЕУ. Доколку се анализира дистрибуцијата
на позитивните ставови vis a vis членството во ЕУ низ
демографските категории на образование и професија,
ќе видиме дека во македонскиот случај нема соодветна
варијација на поддршката. Напротив, таа е конзистентна
низ сите демографски категории, при што нема скоро
никакви осцилации во поддршката помеѓу оние испитаници
со релативно висок или низок социјален капитал.23 Сето
ова укажува на аргументот дека поддршката на процесот
на европска интеграција во Македонија не се заснова на
моменталните економски ефекти од процесот на европска
интеграција, туку на антиципација на идните економски
придобивки од тој процес. Таа е во голема мера функција
на еден процес на интернализација на перцепцијата за
Европската Унија како клуб на богати и развиени земји,
а многу помалку резултат на перцепција на моменталните
придобивки од пристапниот процес.
Меѓутоа, и покрај високиот степен на експланаторна
моќ на рационалистичко-утилитарниот модел кога станува
збор за долгорочните детерминанти на поддршката
на процесот на европска интеграција, тој не може во
целост да го објасни падот на поддршката во последните
5 години, дотолку што влијанието на материјалните и
економски интереси, се покажа дека, е конзистентно низ
целокупниот период на обсервација, вклучувајќи го и
периодот на опаѓање на поддршката за членство во ЕУ.
Оттука, трендот на поддршка на членството на Македонија
во ЕУ во последните пет години е многу повеќе резултат
23
Така во истражувањето на ИДСЦС од септември 2014 година. поддршката за
членство на Македонија во ЕУ кај сите категории на образование се движи во интервали
од само +- 2% од просекот од 80%. Слично е и кај категориите на професионално
занимање, каде поддршката се движи во интервал од 75% до 86%.
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на влијанието на идентитетски фактори и вредносни
параметри.
Имено, како што веќе беше утврдено, опаѓачкиот
тренд на поддршката на членството во ЕУ е рефлексија на
блокадата на напредокот на Македонија во пристапниот
процес. Примарна причина за овој застој е спорот околу
името, кој Грција, преземајќи ја улогата на вето-актер,
го наметнува како услов за деблокирање на пристапниот
процес. Притоа, овој спор длабоко задира во низа
сензитивни идентитетски прашања и прашања поврзани со
државноста и демократските вредности на Македонија кои
суштински влијаат врз перцепциите на јавноста насочени
кон политиката на условување на ЕУ која произлегува
од овој спор. Притоа, надолниот тренд во поддршката
на членството на Македонија во ЕУ е во многу помала
мера резултат на појава на оригинерна, евроскептична
енергија, туку е комплементарна реакција на последиците
коишто произлегуваат од спорот за името. Така, еден од
најважните идентитетски фактори кои го детерминираат
степенот на поддршка во голем број европски држави,
поделбата на ексклузивен и инклузивен идентитет, во
македонскиот случај има крајно маргинална улога.
Резултатите од табела 5
покажуваат дека во
Македонија големо мнозинство од граѓаните манифестираат
ексклузивен идентитет. И покрај тоа, оваа дистрибуција на
ставови не се одразува негативно на степенот на поддршка
на членството во ЕУ бидејќи 76% од испитаниците кои
манифестираат ексклузивен идентитет истовремено го
поддржуваат членството на Македонија во ЕУ. Притоа,
само 13% од противниците на македонското членство
во ЕУ својот став го засноваат на страв од губење на
националниот идентитет (види табела 3).
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Табела 5: Дистрибуција на ставови – „Пред се, дали се чувствувате како?“ (септември 2014)
%
Пред се, дали се чувствувате како?
Само Македонец / Албанец / друг

69

Македонец/Албанец/друг и Европјанин

20

Европјанин и Македонец/Албанец/друг

6

Само Европјанин

3

Не знам

2

Вкупно

100

Извор: ИДСЦС

Меѓутоа, влијанието на идентитетските прашања
стануваат многу поочигледни кога ќе се вметне ефектот
на спорот со името. Така, доколку е условена со промена
на името, поддршката на членството на Македонија во ЕУ
паѓа на само 26%, наспроти дополнителни 63% кои го
поддржуваат членството во ЕУ без отстапки за името на
државата (табела 6). Улогата на идентитските прашања
во поддршката на членството во ЕУ станува уште повеќе
индикативна доколку се анализира низ призмата на еден
од клучните демографски маркери на идентитетот, а тоа е
етничката припадност.
Спорот со името се повеќе ја нарушува интеретничката
кохезија околу перспективите за членство на Македонија
во ЕУ, дотолку што во последните неколку години се јавува
зголемен јаз и значителни дискрапанци во поддршката на
членството во ЕУ помеѓу етничките Македонци и етничките
Албанци во Македонија.
Така, во првата половина на
2014 година само околу 6% од етничките Македонци ја
поддржуваат идејата Македонија да стане членка на ЕУ со
променето име, наспроти 75% Албанци за кои членството
во ЕУ има приоритет пред името. Обратно, кога станува
збор за членство во ЕУ под уставното име, оваа опција ја
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поддржуваат 78% од етничките Македонци наспроти 13%
на етнички Албанци. Притоа, како што може да се види
и во податоците претставени во табела 7, со релативни
осцилации во 2014 година, овој етнички јаз во поддршката
на европската интеграција бележи значително зголемување
во последните четири години.
Табела 6 : Дистрибуција на ставови – „Дали сакате/поддржувате Македонија да стане членка на
Европската Унија?“ (2014)
Став

мај 2014

септември 2014

Општи
резултати

етнички
Македонци

етнички
Албанци

општи
резултати

етнички
Маке-донци

етнички
Албанци

Да, дури и
доколку влезот
во ЕУ е условен
со промена на
државното име

25,2%

5,6%

75,1%

26%

15%

61%

Да, но без
отстапки за
името на
државата.

59,3%

77,8%

13,4%

63%

74%

28%

Не

11,8%

13,8%

5,1%

6%

7%

2%

Не знам

3,1%

2,1%

5,7%

4%

3%

8%

Нема одговор
/ Одбива да
одговори

0,6%

0,7%

8%

1%

1%

Извор: ИДСЦС
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Табела 7: Дистрибуција на ставови – „НАТО/ЕУ или зачувување на името на Република Македонија“
(2011 и 2013)
Став

2011

2013

општи
резултати

етнички
Македонци

етнички
Албанци

општи
резултати

етнички
Македонци

етнички
Албанци

Зачувување на име и по
цена на застој
на евроатлантските
интеграции

39,6

43,6

31,1

49,9

64,9

14,8

Евроатлантските
интеграции се
поважни и по цена на
компромис

40,5

35

53,2

29,4

12,7

68

Не се согласувам со ниту
една од
наведените изјави

16,1

17,6

11,6

17

19,4

12,1

Не знам/ без одговор

3,9

3,9

4,1

3,7

3

5,1

Извор: МЦМС/ИДСЦС

Сепак, овие податоци во крајна линија не имплицираат
постоење на идентитетски индуциран негативен одиум
кон процесот на европска интеграција per se. Доколку од
равенката се оттргне спорот со името, тогаш кумулативните
проценти на поддршка на членството на Македонија во ЕУ и
кај двете етнички заедници се приближуваат до бариерата
од 90%. Доколку на оваа констатација и се придодаде
и степенот на персонална важност на македонската
интеграција во ЕУ (табела 8) , која моментално надминува
80%, тогаш во крајна линија може да се заклучи дека
опозицијата на евроинтегративната идеја во Македонија е
минимална.
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Табела 8: Дистрибуција на ставови – „Колку за Вас лично е важно Македонија да влезе во Европска
Унија“ (2014)
Колку за Вас лично е важно Македонија да влезе во Европска
Унија?

мај 2014

септември 2014

Многу важно

41,4

48

До некаде важно

33,4

36

До некаде неважно

8,5

5

Воопшто не е важно

14

10

Не знам

2,2

1

Нема одговор / Одбива да одговори

0,4

0

Вкупно

100

100

Извор: ИДСЦС

Конечно, македонскиот пример е интересен и од
аспект на проценка на влијанието на сугестивната моќ на
политичките елити и политичките партии врз перцепцијата
на јавноста за процесот на европска интеграција.
Македонскиот случај се чини дека многу добро резонира
со основната претпоставка на овој модел дека големата
поддршка на јавното мислење на процесот на европска
интеграција во една земја зависи и од степенот на
консензус помеѓу политичките елити околу членството во
ЕУ. Доколку се погледне партискиот систем во Македонија,
ќе забележиме дека во него не постои ниту една отворено
евроскептична партија. Овој дефицит на организирани
политички и општествени елити, кои промовираат
евроскептична агенда, несомнено се рефлектира во
големата поддршка на членството на Македонија во ЕУ,
дури и во услови на блокада на процесот. Кога практично
и не постои релевантна политичка партија или граѓанска
асоцијација која отворено се противи на пристапниот
процес и евентуалното членство во ЕУ и кога имаме јасен
недостаток на евроскептични креатори на јавното мислење,
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веројатноста за ширење на евроскептична енергија е многу
мала.
Меѓутоа, тоа што во Македонија нема дивергентни
партиски ставови околу генералниот интерес за членство
во ЕУ, не значи дека нема и конфликт помеѓу политичките
елити околу менаџирањето на пристапниот процес и
приоритетноста на процесот на европска интеграција во
владината агенда. Следствено, во последниве неколку
години постои евидентен расцеп помеѓу политичките елити
(пред се` помеѓу двете најголеми политички партии) околу
владината посветеност на процесот на европски интеграции.
Така, во повеќе наврати опозициските партии ја критикуваат
владејачката ВМРО ДПМНЕ за успорување на пристапниот
процес, ширење на неевропски сентименти и недостаток на
волја да ја промени својата политика околу спорот со името
на сметка на напредок во пристапниот процес. Оттука, овој
меѓупартиски конфликт се наметнува како комплементарна
детерминанта на падот на поддршката за членство во ЕУ.
Од друга страна, цврстата политика на ВМРО ДПМНЕ на
непопусливост во преговорите за името би требало да
резултира со намалена поддршка на евроинтеграцискиот
процес кај нејзините симпатизери. Истовремено, падот
на поддршката би се рефлектирал и преку ставовите на
граѓаните кои не се симпатизери на политички партии и
кои следствено не се изложени на сугестивни влијанија
од страна на политичките партии. Оваа теза делумно
се потврдува доколку се анализираат резултатите од
истражувањето на ИДСЦС спроведено во септември 2014
година (табела 9). Доколку ги споредиме ставовите на
симпатизерите на најголемите четири политички партии
во Македонија ќе видиме дека симпатизерите на ВМРО
ДПМНЕ во најмал процент го поддржуваат членството на
Македонија во ЕУ доколку тоа е условено со промена на
државното име, т.е. 10% наспроти 39,5% кај симпатизерите
на Социјалдемократскиот сојуз и 70% или повеќе кај
симпатизерите на Демократската унија за интеграција и
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Демократската партија на Албанците. Доколку спорот со
името се отстрани како фактор, тогаш поддршката кај
симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ значително се зголемува
на 83%, кај симпатизерите на Социјалдемократскиот сојуз
таа изнесува 59%, а во случајот на Демократската партија
на Албанците и Демократската унија за интеграција
поддршката е 30% или помалку. Од друга страна, највисок
процент на негативни ставови кон членството во ЕУ од
11% имаме токму кај оние испитаници кои не гласаат за
ниту една партија. Притоа, 7% од симпатизерите на ВМРОДПМНЕ исто така не го поддржуваат членството во ЕУ,
наспроти 2% кај симпатизерите на Социјалдемократскиот
сојуз. Сепак, овие констатации укажуваат на релативна
корелација, со оглед на тоа што се извлечени од само едно
истражување на јавното мислење. Тие би можеле да станат
порелевантни доколку покажат трендовска конзистентност
низ повеќе методолошко компатибилни истражувања преку
подолг временски период.
Табела 9: Вкрстување на ставови – Поддршка за членството во ЕУ (со или без компромис за
државното име) со гласачка ориентација на следни избори (2014)
Дали сакате/
поддржувате
Македонија да
стане членка на
Европската Унија?

ВМРО ДПМНЕ

СДСМ

ДУИ

ДПА

Ниту
една

Не
сакам да
кажам

Не
знам

Да, дури и
доколку влезот
во ЕУ е условен
со промена на
државното

9.8%

39.4%

75.9%

69.2%

43.3%

19.9%

16.4%

Да, но без отстапки
за името на
државата

83.3%

58.6%

22.2%

30.8%

45.3%

73.6%

78.8%

Не

6.9%

2.0%

1.9%

11.3%

6.5%

4.8%

Извор: ИДСЦС

Анализа на јавните ставови кон пристапниот процес на Македонија во ЕУ
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5. Заклучок и идни перспективи
Македонското јавно мислење за процесот на европска
интеграција во последните 10 години се карактеризира
со исклучително висока поддршка на перспективата за
членство на Македонија во ЕУ. И покрај опаѓачкиот тренд
во последните пет години, позитивниот однос на јавноста
кон ова прашање е сè уште висок, а бројот на противници
на процесот на европска интеграција е минорен. Наодите
на овој труд покажуваат дека динамиката на поддршката
на македонското членство во ЕУ е условена од развојот,
брзината и успешноста на пристапниот процес.
Трендовите на исклучително висока поддршка се
совпаѓаат со временските интервали на најголемиот
напредок во пристапниот процес, додека падот на
поддршката за членство во ЕУ е рефлексија на застојот во
евроинтегративната агенда во Македонија. Оваа динамика
на јавните ставови се анализираше низ призмата на три
фактори на формирање на јавното мислење, кои се јавуваат
како клучни детерминанти на поддршката на процесот
на европска интеграција во Македонија: материјалноутилитарни, идентитетски и сугестивното делување на
политичките елити.
Високата поддршка за членството во ЕУ, во најголема
мера, е последица на утилитарните калкулации на добивки
и трошоци. Јавноста во Македонија го перцепира процесот
на европска интеграција низ утилитарно економска призма.
Таа ги формира своите ставови во однос на ова прашање
првенствено низ призмата на материјалните придобивки,
коишто произлегуваат од процесот на европска интеграција.
Меѓутоа, наодите на ова истражување укажуваат на многу
поголема релевантност на социотропските наспроти
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индивидуалните аспекти на обликување на јавните ставови.
Имајќи ги во предвид слабата информираност на
јавноста за карактеристиките и импликациите од процесот
на европска интеграција, како и релативно слабата
изложеност на супранационалните економски притисоци
кои произлегуваат од интегративниот процес, веројатноста
поединците да го засноваат својот став за овој процес
врз основа на лично искуство е многу помала. Напротив,
наодите на овој труд укажуваат на социотропската природа
на македонското јавно мислење, дотолку што високата
поддршка на членството во ЕУ првенствено се должи на
калкулација и верба во очекуваните идни материјални
бенефити од процесот на европска интеграција.
Следствено, за мнозинството граѓани членството во ЕУ значи
остварување на надежта за подобар животен стандард и
реализација на стереотипната слика за Европската Унија
како клуб на богати и високоразвиени земји.
Притоа, високата поддршка и недостатокот на
значителна евроскпетична енергија, во определена мера,
е и резултат на општествениот и политичко-партискиот
консензус околу важноста на пристапниот процес и
членството во ЕУ. Сугестивното делување на политичките
елити се потврдува како фактор на високата поддршка на
процесот на европска интеграција. Таа е дополнително
зајакната со отсуството на вистинска јавна дебата околу
долгорочните импликации од интеграцискиот процес.
Од друга страна, заклучоците на овој труд покажуваат
дека идентитетските фактори имаат круцијална улога
во објаснувањето на постепениот пад на поддршката на
членството во ЕУ во последните пет години. Како што
претходно утврдивме, овој надолен тренд е директна
последица на спорот околу името кој е воедно и главна
причина за блокадата на пристапниот процес. Анализата
на јавните ставови покажува дека овој спор има
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исклучително важна симболичка вредност кај етничките
Македонци, дотолку што тој имплицира чувство на
идентитеска и култоролошка закана и како таков се повеќе
го детерминира начинот на кој тие го формираат своето
мислење за процесот на европска интеграција. Притоа,
односот помеѓу спорот за името и процесот на европска
интеграција предизвикува се поголеми расцепи по етничка
линија. Додека за етничките Македонци приоритетна е
идентитската кохезија изразена во преференцата да нема
промена на името и по цена на блокада на пристапниот
процес, кај етничките Албанци овој проблем не влијае врз
поддршката за членство во ЕУ.
Овие конјуктури на пристапниот процес имаат
најмалку две импликации за блиската иднина. Од една
страна, колку подолго трае периодот на чекање за
членство, толку е поголема веројатноста поддршката на
тој процес да опаѓа. Доколку блокадата на пристапниот
процес во Македонија продолжи на среден и(ли) долг рок,
реално е да се очекува трендот на поддршка да паѓа.
Оваа тенденција може да има и посериозни
импликации и врз меѓуетничката кохезија во Македонија,
дотолку што е многу веројатно дека во такви услови и
поделбата по етничка линија ќе се зголемува. Меѓутоа, од
друга страна, како што претходно беше аргументирано,
спорот за името суштински не се манифестира како
индикатор на евроскептична енергија. Доколку овој спор
се отстрани како интервентна варијабла, тогаш поддршката
за членство на Македонија во ЕУ се приближува до 90%,
без значителни разлики во етничката демографија. Ова
во крајна линија укажува дека во Македонија митот за
привлечната моќ на Европската Унија не ја губи својата
потентност и дека членството во ЕУ останува приоритетен
интерес за македонската јавност.
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