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Вовед
Институтот за Демократија “Социетас Цивилис” – Скопје како дел од проектот “Унапредување на
социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите” спроведе теренска
анкета на национално ниво. Анкетата е составена од шест корпуси на прашања кои ги опфаќаат
следниве теми: 1) општество и услови за живот, прашања насочени кон личната социоекономска состојба на граѓаните; 2) работен статус, насоченo кон оценување на задоволството
од работното место, како и условите и можностите за работа; 3) претприемништво, тема која
опфаќа прашања кои ги оценуваат можностите и спремноста на граѓаните за претприемачки
потфати; 4) преквалификација, во овој корпус на прашања се оценува спремноста на граѓаните
за професионално прекфалификување; 5) економска состојба во државата, насочено кон
перцепциите на граѓаните за општата економска состојба; 6) социјален систем, опфаќа
перцепции за државниот социјален систем. Во продолжение на овој извештај ја претставуваме
методологијата и главните наоди од истражувањето.

Методологија
Теренската анкета се спроведе помеѓу 6 јули и 4 август преку ангецијата М-Проспектна примерок
од 1600 испитаници на возраст на работна сила, односно помеѓу 16 и 65 години. Примерокот се
состои од два под-примерока од по 800 испитаници, од кои едниот од работно неактивно
население, односно од невработени (без разлика дали активно бараат работа или не), студенти
и пензионери, а вториот под-примерок се состои од работно активно население. Дел од
прашањата се однесуваат само на еден од двата подпримероци. Примерокот е репрезентативен
по пол, возраст, етницитет и територијална распределеност. Сите резултати подлежат на грешка
од ±3%. Во оваа анализа се коментираат општите резултати и само оние вкрстувања помеѓу
прашањата каде разликите се статистички значајни.
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Наоди од истражувањето
Општество и услови за живот
Во голема мера задоволството од личната состојба и од состојбата во домаќинството
корелираат, при што најголем дел од граѓаните (28,4% и 32,1% соодветно по категории)
одговориле дека се донекаде задоволни. Меѓутоа, доколку ги споредиме двете опции кои се
наоѓаат на екстремите од понудените одговори (многу задоволен и воопшто незадоволен),
поголем дел, 18,9 и 13,2 соодветно, од граѓаните одговориле со негативната опција.
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Задоволство од лична финансиска состојба(%)
Задоволство од финансиска состојба во
домакинство(%)

Доколку се анализира според етничката припадност на испитаниците, податоците покажуваат
дека од испитаниците Роми дури 44,7% одговорија дека се воопшто незадоволни од личната
финансиска состојба. Освен тоа постои и дискрепанца помеѓу активното и неактивното
население, односно видно е поголемото задоволство од личната финансиска состојба кај
активното население. Така, 50.9% од работно активното население се изјаснило како барем
донекаде задоволно, наспроти 24.7% кај работно неактивното население. Истото се рефлектира
и кај оние кои се најмалку донекаде незадоволни, вака се изјасниле 44.1% од работно
неактивните граѓани, наспроти 20.2% од работно активните граѓани. Бројот на оние кои се ниту
задоволни, ниту незадоволни е речиси идентичен и кај двете категории.
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Задоволство од лична финансиска состојба (%)
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Дури 40.8% од граѓаните сметаат дека финансиската состојба им е идентична како и пред 3
години. Додека останатиот дел од граѓаните се речиси еднакво поделени помеѓу оние кои
сметаат дека финансиската состојба им е полоша/подобра споредено со состојбата пред 3
години.

Како би ја опишале севкупната финансиска состојба во Вашето
домаќинство споредено со таа пред 3 години? (%)
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На друга страна во однос на очекувањата за нивната состојба во наредните три години граѓаните
во поголем дел се оптимисти, односно 44,6% очекуваат подобрување на личната финансиска
состојба.
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Како очекувате да биде севкупната финансиска состојба во Вашето
домаќинство во наредните 3 години? (%)
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Испитаниците најчесто одговарале дека имаат живеалиште во нивна сопственост, пришто 41,4%
самите го имаат исплатено домот, а 31,1% го добиле во наследство.
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Одговорите на испитаниците во однос на задоволството од домот и од населбата во голема
мера корелираат. Околу две третини од граѓаните (соодветно 70,3% и 65,4%) се генерално
задоволни од условите во домот и населбата каде што живеат.
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населбата во која живеете?

Доколку се анализира според примањата кои испитаниците ги декларирале, највисоко
задоволство од домот на живеење се забележува кај оние со највисоки примања. Од оние со
примања од над 60 илјади денари 64,2% одговорија дека се многу задоволни. Оние со примања
помеѓу 45 и 60 илјади 47,8% одговорија дека се многу задоволни, а помеѓу 30-45 илјади 42,5%
се многу задоволни. Овие категории во значително поголем процент искажале дека се “многу
задоволни” од домот во кој живеат споредено со категориите кои декларирале пониски месечни
примања.
Дури 61,6% од испитаните граѓани немаат свој личен автомобил, а над три четвртини (78,1%)
немаат повеќе од еден автомобил во домаќинство. Ако се земе предвид половата припадност
на испитаниците евидентна е нерамноправноста во поседувањето на автомобил. Така, кај
жените испитанички дури 74,7% се изјасниле дека не поседуваат, во споредба со мажите кои во
значително помал процент (48,9%) се изјасниле дека не поседуваат автомобил.

Дали поседувате личен автомобил?
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Една третина од граѓаните (31,6%) одговорија дека во изминатите три години имале потреба од
позјамување на финансии за покривање на трошоците, наспроти 63,8% кои одговорија дека
немале таква потреба. Гледајќи низ призмата на декларираните приходи на испитаниците,
податоците покажуваат дека кај оние со декларирани повисоки примања (над 27 илјади)
значително се поретки случаите во кои тие одговорија дека позајмиле финансии, односно не се
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надминува 30% на испитаници кои одговорија потврдно на ова прашање. Наспроти тоа сите
останати испитаници, кои имаат декларирано пониски приходи исклучиво се надминува 30%.
Односно како што се намалуваат приходите така се згоелмува потребата за позајмување пари.
Истото е прикажано на следниот график.
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Околу третина (30%) од домаќинствата во Македонија се состојат од четири лица, следни по
фреквентност со по 19,1% и 18,9% застапеност се домаќинствата со по 5 и 3 лица. 10,6% од
домаќинствата се со 6 лица, а 12,9% со 2 лица. 3,1% од домаќинствата кои се состојат од едно
лице, а 5,1% од повеќе од 7. Доколку анализираме според етничката припадност, како што може
да се забележи на графикот, кај Албанците во поголема мера се застапени домаќинства со
повеќе лица. 17,1% од испитаниците Албанци се изјасниле дека живеат во домаќинство со 6
лица, наспроти националниот просек од 10,6% такви домаќинства, 7,9% кај македонците, а кај
другите заедници 10,3%.

Број на лица во домаќинство
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Нешто повеќе од половина (53,8%) од испитаниците се изјасниле дека во нивното домаќинство
нема деца помали од 18 години. Наспроти ова 22,2% имаат по едно, а 19,9% две деца помали
од 18, останатите отпаѓаат на онаа група која одговориле дека имаат три или повеќе од три.

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија.
Институт за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје.
Тел/Факс: +389 2 30 94 760, www.idscs.org.mk, contact@idscs.org.mk

Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите
Проектот е финансиран од Европската Унија
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Граѓаните најчесто посетуваат кафе барови, односно дури 25% го прават тоа некоку пати
неделно, потоа 14,4% неколку пати неделно практикуваат оброци надвор од дома, а трета
најчесто практикувана активност за граѓаните се спортските активности. Напроти ова,
испитаниците се изјаснале дека високи 60% не посетуваат библиотека или кино, односно 57%
театар. Околу половина од граѓаните не посетуваат спортски настани, ниту практикуваат
спортски активности. Повеќе од четвртина од граѓаните никогаш не патуваат во други земји, а
нешто помалку од четвртина (23%) никогаш не одат во кафе барови.
Колку сте задоволни од можноста за учество во различни активности во слободно
време? (%)
28.5
20.3

16.5

13.6

14.3

6.8

Многу задоволен,
Донекаде
Ниту задоволен,
Донедекаде
има многу
задоволен, има ниту незадоволен, незадоволен,
можности
ограничен опсег постојат одредени постојат малку
можности
можности
можности

Воопшто
Не знам/Одбива
незадоволен, не
да одговори
постојат
можности
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Најголем дел од граѓаните (28,5%) одговорија дека ниту се задоволни ниту се незадоволни од
можностите за учество во различни активности во слободното време. 27,1% се барем донекаде
задоволни, наспроти 30,1% кои се најмалку донекаде незадоволни.
Граѓаните почесто се членови на партии отколку на здруженија на граѓани. Огромно мнозинство
на граѓани (93,3%) не се дел од некое здружение на граѓани и не се чувствуаат како дел од некоја
неформална група или движење. На друга страна, речиси четвртина (22,4%) од граѓаните се
членови на политичка партија, а 5,6% одбиваат да одговорат на ова прашање, што остава
простор за зголемување на бројот на граѓани кои се членови на политичка партија. На друга
страна постои очигледна разлика во однос на членувањето во политичка партија според
половата припадност. Односно, 28% од мажите се изјаснале како членови на некоја политичка
партија, наспроти само 16,7% од жените.
На прашањето колку чувствувате дека имате влијание врз случувањата во општеството, со
понудени одговори на скала од 1 до 5, каде еден е најмало влијание, а пет најголемо, 47,4% од
граѓаните сметаат дека имаат мало влијание и го одбрале најниското понудено скалило. 14,9%
одговориле со два, 20,8% три, 8,5% четири, а само 3,5% одбрале пет, останатите не знаат.
Граѓаните албанци почесто одговарале со повисока оцена, односно најмногу (36,4%) од нив
одговориле со 3, 19% со 4, наспротив 15,2% од македонците кои одговориле со 3, а 4,8% со 4.

Дали сте член на политичка партија?

ЖЕНСКО

МАШКО

16.7%

77.1%

28.0%

67.1%

да

не

6.2%

4.9%

одбива да одговори
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Работен статус
Близу до половина (45,7%) од граѓаните пројавуваат одреден степен на незадоволство од
можностите за работа во средината во којашто живеат. 26,1% ниту се задоволни, ниту

Колку сте задоволни од можностите за работа во Вашата средина?
(%)
26.1
23.4

22.3

18.1

6.8
3.3

Многу задоволен,
Донекаде
Ниту задоволен,
Донедекаде
има многу
задоволен, има ниту незадоволен, незадоволен,
можности
ограничен опсег постојат одредени постојат малку
можности
можности
можности

Воопшто
Не знам/Одбива
незадоволен, не
да одговори
постојат
можности

незадоволни од постојната состојба, 18,1% се донакаде задоволни иако сметаат дека има
ограничен опсег на можности, а само 3,3% се целосно задоволни.
Работно активното население е генерално задоволно од работното место. 24,9% од нив
одговориле дека се многу задоволни од работното место, 41% донекаде задоволни, 22,5% ниту
задоволни ниту незадоволни, а само 11,2% изразуваат некој тип на незадоволство. Доколку
испитаниците ги поделиме според степенот на образование, се јавува дискрепанца помеѓу
граѓани со повисок степен на образование (високо, магистратура, вишо) и граѓани со понизок
степен на образование (основно и средно). 80% од граѓаните со повисок степен на образование
се најмалку донекаде задоволни, наспроти 54,5% од испитаниците со понизок степен на
образование. Оваа разлика е особено изразена кај граѓаните кои се изјаснија како многу
задоволни од работното место, вака се изјасниле 34,2% од повисоко образованите, наспроти
само 17,7% од пониско образованите. Иако кај сите категории на испитаници се забележува
високо задоволство од работното место, сепак поголема е концентрацијата на пониско
задоволство кај оние со понизок степен на образование.
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Колку сте задоволни од вашето работно место?
45.9
36.8

34.2
29.4

17.7

14.0

10.6
5

4.2

0.5

Основно и средно

1.1

0.6

Вишо, високо, магистерски и докторски

Многу задоволен

Донекаде задоволен

Ниту задоволен, ниту незадоволен

Донекаде незадоволен

Воопшто незадоволен

Не знам/Одбива да одговори

Малку повеќе од половина (52,3%) од работно активното население работи помеѓу 40 и 50
часови неделно, по тоа 30,9% работат помеѓу 30 и 40 часови, а 12,8% над 50 часови неделно.

Најголем
дел
од
работно
активното
население
има
неутрално
мислење
по
прашањето за можности за
дополнителни приходи, односно
28% одговориле дека се ниту
задоволни ниту незадоволни.
Следователно, 23% и 20,9% се
донекаде незадоволни,односно
донекаде
задоволни
од
можностите. 14,6% се воопшто
незадоволни, а само 6,4%
сметаат
дека
има
многу
можности
за
заработување
дополнителни приходи.

Колку сте задоволни од можностите за
обезбедување дополнителни приходи?
Не знам/Одбива да одговори

7.1

Воопшто незадоволен, не…

14.6

Донедекаде незадоволен,…

23.0

Ниту задоволен, ниту…

28.0

Донекаде задоволен, има…
Многу задоволен, има многу…

20.9
6.4
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На прашањето колку сте задоволни со вашиот статус, фокусиранo кон работниот статус на
работно неактивното население, 40,4% од испитаниците одговориле дека се воопшто
незадоволни, а 7,8% донекаде незадоволни, вкупно речиси половина од работно неактивното
неселние изразува одреден степен на незадоволство кон оваа состојба. 15,9% се неутрални кон
прашањето, 10,1% се донекаде задоволни, а само 8% се многу задоволни.

Колку сте задоволни со вашиот (работен) статус?
Не знам/Одбива да одговори

17.9

Воопшто незадоволен
Донекаде незадоволен

40.4
7.8

Ниту задоволен, ниту незадоволен

15.9

Донекаде задоволен
Многу задоволен

10.1
8.0

Работно неактивното население е поделено по прашањето дали бараат работа во овој момент.
49,3% се изјасниле дека не бараат работа, а 47,4% бараат работа. Ова во најголема мера се
должи на испитаниците студенти кои во најголема мера (85,5%) се уште не бараат работа, оние
кои се опишуваат како домаќинки (87%) и секако пензионерите (сите). Додека кај останатите
работно неактивни има драстична разлика со дури 69% испитаници кои декларираат дека
активно бараат работа.

Претприемништво
Во најголема мера (40,9%) најпреферирано работно место на граѓаните им е во државна
институција, следено од опциите вработен во приватна компанија и сопствен бизнис, соодветно
со по 27,9%, односно 27,8%.

Преферирано работно место
56-65

40.7%

45-55

39.8%

36-45

39.9%

26-35
16-25

29.0%
32.8%

33.0%
28.4%

23.0%

6.2%

25.2%

26.5%

43.5%
40.5%

24.1%

0
0.6%

25.2%
31.5%

Вработен во државна институција

Вработен во некоја приватна компанија

Сопствен бизнис

друго

0
5%

Доколку анализираме според возразни категории, единствено се добива мала отстапка од
генералниот тренд кај најмладата возразна група 16-25 и средната 36-45 во корист на поголемо
преферирање на соптвен бизнис. Однсно 31,5% од 16-25 години и 33% од 36-45 години
преферираат сопствен бизнис наспроти 25,2% од 26 до 35 години, 25,2% од 45-55 години и 24,1%
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на кај најстарата возрасна група. Овие отстапки во најголема мера се за сметка на
преферирањето на работа во некоја приватна компанија.
Повеќе
од
половина
(55,9%)
од
граѓаните
сметаат дека во моментов
55.9
нема поволни услови за
46.8
започнување на бизнис.
22,6%
сметаат
дека
постојат поволни услови, а
30.8
21,6% не знаат. Речиси
22.6 22.4
истата
состојба
се
21.6
повторува и на прашањето
за тоа дали очекуваат по
една
година
да
има
поволни
услови
за
започнување
на
бизнис,
Да
Не
Не знам/одбива да
единствената
поголема
одговори
разлика е зголемување на
во моментов
по една година
неизвесноста, односно на
граѓаните кои одговориле
дека не знаат (на 30,8%) за сметка на оние кои сметаат дека нема поволни услови.

услови за започнување на бизнис...?

Во однос на тоа дали граѓаните се чувствуваат способни за започнување на бизнис 31,3%
одговориле позитивно, односно сметаат дека ги имаат потребните заења и искуства за таа цел,
додека пак значително помал е процентот на оние кои сметаат дека имаат соодветни средства
за започнување на бизнис, истиот изнесува 12,6%. Дополнително, доколку ги разгледуваме
податоците според родовата припадност на испитаниците, се забележува поголема доверба кај
машката популација. И тоа, 37,8% од машките испитаници сметаат дека ги имаат потребните
знаења и искуства наспроти 24,6% од женските испитаници.

Дали за започнување на бизнис имате
соодветни...?
ЗНАЕЊА И ИСКУСТВО

СРЕДСТВА

31.3

62.2

12.6

79.8

Да

Не

6.5

7.7

Не знам/одбива да одговори
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9% од испитаниците се изјасниле дека во моментов се обидуваат да започнат нов сопствен
бизнис, тука вклучувајќи и видови на самовработување, продавање добра и услуги итн. Притоа
најчесто наведени причини за започнување за оваа активност се немањето на подобри опции за
работа (47,7%) и искористување на одредена добра бизнис шанса (34,7%).
ДА Л И В О М О М Е Н Т О В С Е
ОБИДУВАТЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ НОВ
БИЗНИС? (ВКЛУЧИТЕЛНО
С А М О В Р А Б О Т У В А Њ Е , П Р О ДА В АЊ Е
ДО Б Р А И У С Л У Г И И С Л И Ч Н О )

ДАЛИ В О ИЗМ ИНАТИТ Е ТРИ
ГОДИНИ СТЕ ПРЕКИНА Л Е СО
В АШ БИЗНИС?
86.2

89.2

9.0

7.6

1.8

6.3

На друга страна 7,6% од граѓаните во изминатите три години прекинале со водење на сопствен
бизнис. Најчесто наведена причина за затварање на бизнисот е непрофитабилноста со 26,4%,
потоа немањето на доволно финансии 21,5%%, започнување на друга работа (12,4%) и државни
процедури 11,6%.

Преквалификација
Големо мнозинство од граѓаните (87,1%) во текот на изминатите 12 месеци не биле вклучени во
некоја едукација за стекнување на знаења и вештини потребни за унапредување на
моменталното работно место или во случајот на невработените за полесно наоѓање на работа.

Во последните 12 месеци бевте ли вклучени во некоја едукација за
стекнување на знаења и вештини потребни за Вашата работа/
полесно наоѓање на работа?
ВИШО, ВИСОКО, МАГИСТРСКИ И ДОКТОРКСИ

ОСНОВНО И СРЕДНО

20.8

78.4

7.5

да

91

не

0.8

1.5

не знам

Процентот на граѓани кои посетиле ваква едукација значително се разликува доколку граѓаните
ги поделиме според степенот на образование. 20,8% од повисоко образованите граѓани се
изјасниле дека посетиле вакви обуки, наспроти 7,5% од граѓаните со понизок степен на
образование. Притоа 10 дена изнесува просечното време кое граѓаните го посветиле на вакви
обуки.

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија.
Институт за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје.
Тел/Факс: +389 2 30 94 760, www.idscs.org.mk, contact@idscs.org.mk

Унапредување на социјалната вклученост преку ефективно искористување на ЕУ фондовите
Проектот е финансиран од Европската Унија

Колку сте задоволни од можностите за здобивање на вештини и знаење надвор
од формалното образование?
27.9
22.3

20.6
11.6

6.4

11.3

Многу задоволен,
Донекаде
Ниту задоволен,
Донедекаде
има многу
задоволен, има ниту незадоволен, незадоволен,
можности
ограничен опсег постојат одредени постојат малку
можности
можности
можности
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постојат
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Најголем дел (27,9%) од граѓаните одговориле дека се ниту задоволни ниту незадоволни од
можностите за здобивање на вештини и знаења надвор од формалното образование, на второ
место со 22,3% се граѓаните кои одговориле дека не знаат. Во двата случаи се покажува дека
има ниско ниво на запознаеност со ваквите можности или дека има малку можности.

Дали сметате дека неформалното образование може да ви
помогне во пронаоѓање на работно место/подобрување на
постоечката позиција? (%)
РАБОТНО АКТИВНИ

48.8

РАБОТНО НЕАКТИВНИ

34.3

36.4
Да

17.0

40.0
Не

23.6

Не знам/одбива да одговори

42% од граѓаните сметаат дека неформалното образование може да им помогне за пронаоѓање
на работно место или подобрување на постоечката работна позиција. Притоа, речиси половина
од работно активните граѓани (48,8%) сметаат дека може да им помогне, наспроти 36,4% од
работно неактивните.
37.3
30.4

10.9 11.3

1

14.9

12.6

11.4

2

19.9

19.6

15.8

8.2

3

4

5

7.8

Не знам /Одбива
да одговори

На скала од 1 до 5 колку сметате дека е потребно работоспособните да се пре(до)квалификуваат
преку посета на курсеви/едукации/семинари за стекнување на нови вештини и знаења
На скала од 1 до 5 колку сметате дека работоспособните се спремни за пре(до)квалификување
преку посета на курсеви/едукации/семинари за стекнување на нови вештини и знаења
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Речиси третина од граѓаните ја оцениле потребата на работоспособните за доквалификација
односно преквалификација со цел стекнување на нови вештини и знаења со средна оцена 3, а
повеќе од третина од граѓаните ја оцениле спремноста на работоспособните со истата оцена.
39,5% од граѓаните со 4 и 5 ја оцениле потребата работоспособните да се преквалификуваат
односно доквалификуваат, наспроти 20,8% кои сметаат дека работоспособните се спремни на
тоа.
Граѓаните се речиси еднакво поделени помеѓу такви кои се подготвени за преквалификација
односно доквалификација и оние кои не се подготвени. Иако истото е случај и со работно
активните и работно неактивните, сепак првите изразија поголема подготвеност за 7,3 проценти.

Колку сте спремни да се преквалификувате/доквалификувате со цел
унапредување на работното место, односно полесно наоѓање на
работа?
45.1

49.1

41.6

37.8

13.1

Да

Не
Работно активни

13.1

Не знам/одбива да одговори
Работно неактивни

Економска состојба во државата
Повеќе од половина од граѓаните (51,9%) сметаат дека економската состојба на државата се
движи во негативна насока, 27,3% сметаат дека стагнира, додека само 14,5% сметаат дека се
движи во позитивна насока. Работно активните граѓаните се поголеми оптимисти, од нив 20%
сметаат дека државата се движи во позитивни насока, наспроти 9% од работно неактивните
граѓани.

ВО КОЈА НАСОКА СМЕТАТЕ ДЕКА СЕ ДВИЖИ
ЕКОНОМСКАТА СОСТОЈБА НА ДРЖАВАТА? (%)
НЕ ЗНАМ/ОДБИВА ДА ОДГОВОРИ

6.3

НЕМА ДА СЕ ПРОМЕНИ

27.3

НЕГАТИВНА
ПОЗИТИВНА

51.9
14.5
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Колкав дел од населението во Македонија сметате дека живее под
прагот на сиромаштијата?
49.8
23.1

17.3
5.3

4.5
Многу голем дел од
населението

Голем дел од
населението

Мал дел од
населението

Незначителен дел од Не знам/Одбива да
населението
одговори

Речиси половина од граѓаните сметаат дека голем дел од населението живее под прагот на
сиромаштија, а 23,1% многу голем дел од населението. 17,3% од граѓаните сметаат дека мал
дел живее под прагот на сиромаштијата, а само 4,5% сметаат дека незначителен дел живее под
прагот на сиромаштијата.

Со кој од овие тврдења се согласувате? (%)
РАБОТНО НЕАКТИВНИ

67.6

РАБОТНО АКТИВНИ

23.3

53.1

9.1

41.4

5.5

Невработените не можат да најдат работа бидејќи тешко се наоѓа ра
Невработените можат да најдат работа доколку се потрудат повеќе
Не знам/одбива да одговори

Две третини од граѓаните сметаат дека невработените не можат да се вработат бидејќи тешко
се наоѓа работа, наспроти една третина кои сметаат дека може да се најде работа доколку се
потрудат повеќе. Овој однос се менува доколку анализираме според работниот статус. Така,
41,4% од работно активните сметаат дека невработените можат да најдат работа доколку се
потрудат повеќе, наспроти 23,3% од работно неактивните.

На скала од 1 до 5 (каде 1 е многу тешко, а 5 многу лесно) колку е лесно во
Македонија да се најде работа? (%)
32.3
29.0
24.9

6.6

5.1

2.1
1

2

3

4

5

Не знам /Одбива
да одговори
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Најголем дел од граѓаните (32,3%) сметаат дека во Македонија е многу тешко да се најде работа,
односно ја даваат најниската можна оцена 1, која означува многу тешко. Потоа 29% ја даваат
следната оцена по тежина 2, 24,9% ја даваат средната оцена 3. На позитивната страна од оската,
со оцените 4 и 5, само 8,7% од граѓаните ја оцениле можноста за наоѓање работа. Разлика се
јавува помеѓу работно активните и неактивните граѓани, односно кај првите во поголема мера се
јавуваат повисоки оцени. 12,4% од активните оценуваат со оцените на позитивната страна од
оската (4 и 5), а само 5,1% од неактивните граѓани го делат тоа мислење. Соодветно, 53,8% од
активните граѓани ги доделуваат најниските оцени (1 и 2), наспроти 68,8% од неактивните.

Социјален систем
Колку сметате дека државата се залага да им помогне на социјално
загрозените? (%)

ПРИХОДИ НАД 30 ИЛЈАДИ

ПРИХОДИ ПОД 30 ИЛЈАДИ

10.8

5.5

36.3

28.8

35

38.7

Многу се залага

Донекаде се залага

Воопшто не се залага

Не знам/Одбива да одговори

15.1

21.3

2.8

5.7

Недоволно се залага

Најголем дел од граѓаните, или 36%, сметаат дека државата недоволно се залага за социјално
загрозените, 30,1% сметаат дека донекаде се залага, 19,9% дека воопшто не се залага, а само
6,4% сметаат дека многу се залага. Притоа граѓаните кои се декларирале дека имаат месечни
приходи над 30 илјади денари во домаќинството за разлика од оние кои имаат под 30 илјади
денари месечни примања, имаат тенденција да искажат мислење дека државата се залага
повеќе за социјално загрозените. 47,1% од првите истакнале дека државата се залага многу или
донекаде се залага, наспроти 34,3% од вторите. Иако и кај двете групи далеку доминира
мислењето дека недоовлно се залага.
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74.4

50.7
36.6

16.6
8.9

12.8

Да
Не
Не знам
Дали сметате дека државата треба повеќе да одвојува средства од буџетот за поддршка на
социјално загрозените?
Дали сте спремни да одвоите повеќе средства од вашите примања за социјално загрозените?

Високи 74,4% сметаат дека државата е потребно да одвои повеќе средства од буџетот за
поддршка на социјално загорозените, но на прашањето дали се спремни да одвојат повеќе
средства од сопствените средстваа за таа цел, процентот на граѓани кои одговориле позитивно
се намалува на 36,6%. Само 16,6% сметаат дека државата не треба да одвои повеќе средства
за социјално загрозените, соодветно 50,7% не се спремни да одвојат од сопствените средства.
Половина од граѓаните кои одговориле позитивно на прашањето дали би одвоиле средства од
сопствените примања, се изјасниле дека би одвоиле до 1000 денари, 20,5% до 2000 денари, а
15,6% до 3000 денари на годишно
ниво.
ДАЛИ СМЕТАТЕ ДЕКА ИЗНОСОТ НА
СОЦИЈАЛН А Т А ПОМ ОШ Е ДОВ ОЛЕН ДА
Повторно, како и на прашањето дали
ОБЕЗБЕД И ДОСТОИНСТВ Е Н ЖИВ ОТ НА
е потребно да се одвојуваат средства
КОРИСНИЦИ Т Е ?
од буџетот за поддршка на социјално
загрозените, се повторува висок
79.8
процент на граѓани. Овој пат 79,8%
сметаат дека износот кој го добиваат
15.7
4.6
социјално загрозените како социјална
помош е недоволен за да обезбеди
ДА
НЕ
НЕ
достоинствен живот, а само 4,6% од
ЗНАМ/ОДБИВА
граѓаните сметаат дека износот на
ДА ОДГОВОРИ
социјалната помош е доволен.
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Оценете колку сте задоволни од...? (1 е воопшто незадоволни, 5 е
целосно задоволни) (%)
33.8 33.5

20.9

19.6

13.9

23.3

14.3
11.4
8.4

10.6
7.0
3.3

1

2

3
Здравство

4

5

не знам

Образование

Нивото на задоволство на граѓаните од јавниот здравствен и образовен систем во голема мера
кореспондира. Најголем дел од граѓаните (33,8 и 33,5 соодветно за здравство и образование) ја
даваат среднат оцена 3; потоа следи 4 со 20,9% и 23,3% за здравство и образование. 19,6% и
14,3% (здравство и образование) од граѓаните ја даваат оцената 2, потоа следи најниската оцена
со 13,9%,односно 11,4% застапеност. Најмалку (8,4% и 10,6%) се оние кои ги оцениле
здравствениот и образованиот систем со највисоката можна оцена 5.
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Примерок
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