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Вовед
_
Од 2016, Институтот за демократија и

За подобро да ги разбереме

Фондацијата „Конрад Аденауер“ (ИДСЦС

резултатите од анкетата и

и КАС) спроведуваат репрезентативна

разнообразноста на македонското

анкета на државно ниво со прашања

општество, со анализата се

поврзани со евроинтеграцискиот

тестираат релевантни прашања за 1)

процес на државата. Додека одредени

политичката ориентација/приврзаност

прашања се исти секоја година, други

кон партија и 2) етничката припадност

се прилагодени на одредени настани

на испитаниците. На тој начин

во соодветната година. На тој начин,

разграничуваме меѓу различните

со истражувањето се остава простор

политички и етнички групи во земјата,

за споредбени анализи на трендовите

а и нудиме анализа на нивото на

и промените во јавното мислење (а

политизација на пошироката јавност.

за најзначајните вакви трендови и
промени дискутираме понатаму),

Истражувањето на јавното мислење

а и се разгледува општиот став во

за 2020 г. беше спроведено меѓу

поглед на релевантните политички

11.11.2019 г. и 20.11.2020 г. и се

настани последната година. Во 2020,

потпира на репрезентативен примерок

од анализата на јавното мислење се

од 1006 испитаници. Анкетата е

обелоденуваат билатералните односи

спроведена телефонски.

меѓу Северна Македонија и земјитепартнери што се од пресудна важност за

Ако ве интересираат деталните

да се зголемат шансите за започнување

анализи од минатите години, слободно

пристапни преговори.

прочитајте ги на сајтот на ИДСЦС.

Политички контекст
_

за историјата и идентитетот на државата,
како и поради македонскиот јазик.1
Иронично е што ветото беше објавено
токму откако на двете земји им истече

Во поглед на ЕУ-интеграциите, 2020 г.,

мандатот за заедничко претседателство со

како и 2019 г., беше среќна, но и тажна

Берлинскиот процес, на крајот на ноември.

за Северна Македонија. Во првата
половина на 2020 г. црните последици

А, 2020 година беше и изборна година за

од пандемијата на Ковид-19, кои се тема

Северна Македонија. По француското

бр. 1, ги засенија вестите за членството

„не“ од октомври 2019, премиерот Зоран

на Северна Македонија во НАТО и за

Заев даде оставка и беше именувана

фактот дека земјата доби зелено светло

техничка влада која имаше за задача да ги

за почеток на пристапните преговори со

спроведе предвремените парламентарни

ЕУ. Но, радоста траеше кратко. И покрај

избори. Откако беа одложени поради

тоа што очекуваше да излезе од „вечната“

појавата на коронавирусот, изборите

чекална, земјата повторно ја изгуби

конечно се одржаа на 15 јули, по што се

шансата за членство во ЕУ поради ветото

формира старо-нова влада составена од

што Бугарија го стави на предложената

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија

преговарачка рамка, а со тоа и на

(СДСМ), поддржана од коалицијата

самиот пристапен процес поради спор

„Можеме“,2 и Демократскиот сојуз за

1

2

4

Совет на министри на Република Бугарија, „Рамковна положба на проширувањето на ЕУ и
процесот на стабилизација и асоцијација: Република Северна Македонија и Албанија,” октомври
2019, https://www.gov.bg/bg/prestsentar/novini/ramkova-pozitsia; Иван Колекевски, „Бугарија се
противи на анти-бугарската идеологија спонзорирана од државата,“ 16 септември, 2020 г., https://
mia.mk/bulgaria-objects-to-state-sponsored-anti-bulgarian-ideology-in-north-macedonia/?lang=en.
Коалицијата „Можеме“ е формирана од 25 политички партии, меѓу кои СДСМ, БЕСА (која работи
во албанскиот блок), Новата социјалдемократска партија (НСДП), Либерално демократската
партија (ЛДП), Партијата за европска иднина (ПЕИ), Обединетата партија за еднаквост на Ромите
(ОПЕР), Партијата на движењето на Турците во Македонија (ПДТ), Демократскиот сојуз на Власите
од Македонија (ДСВМ), Новата алтернатива (НА), Партијата за економски промени 21 (ПЕП 21),
Партијата за социјален и економски напредок (ПОЕН), Демократскиот сојуз (ДС), политичката
партија „Достоинство“ (ППД), Демократската партија на Турците во Македонија, Српската партија
во Македонија (ССМ), Демократската лига на Бошњаците, партијата на пензионерите (ПП),
Партијата за демократски просперитет на Ромите (ПДПР), ВМРО-народна партија (ВМРО-НП),
Демократска обнова на Македонија (ДОМ), Обединети за Македонија (ОМ), Партија за целосна
еманципација на Ромите од Република Северна Македонија (ЦЕР од РСМ) и Сојузот на Ромите од
Македонија. За повеќе информации в. Марко Панковски и колегите., „Второ и обновено издание на
прирачникот за парламентарните избори во Република Северна Македонија во 2020 г.“ (Институт
за демократија „Социетас Цивилис“ - Скопје и фондацијата „Конрад Аденауер“, 2020 г.), https://
izbornaarhiva.mk/dokumentacija/prirachnici/Prirachnik_za_parlamentarni_izbori_2020_ENG.pdf.
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интеграција (ДУИ), мнозинската партија

партии, изгубија многу пратенички

од т.н. албански блок. Внатрешната

места.8 Последователно, имаат многу

македонска револуционерна

слабо парламентарно мнозинство,

организација - Демократска партија

со 61 од 120 парламентарци, што

за македонско национално единство

честопати резултира со недоволен

(ВМРО-ДПМНЕ), како предводник на

кворум.

3

коалицијата „Обнова на Македонија“,

4

заедно со партијата Левица и Алијанса

Поради исходот на вонредните избори,

за Албанците, како и Алтернатива ја

како и низата несреќни настани

формираа парламентарната опозиција.

поврзани со европската интеграција на

Важно е да се спомене дека Левица

Северна Македонија, дополнително се

дебитираше во Македонскиот Парламент

замрсија конците на и онака кревкото

и, засега, е единствената парламентарна

општествено ткиво на земјата, што

партија која се противи на членството

се гледа и во анализата на јавното

на Македонија во НАТО и се залага

мислење на ИДСЦС и КАС од 2020 г.

5

за поблиски врски со Русија и Кина.

Како што се очекуваше, анкетата укажа

Сѐ на сѐ, со излезност од 52,02%, овие

на зголемување на Евроскептицизмот,

избори ќе бидат запомнети по големото

на негативната перцепција на соседите,

намалување во споредба со излезноста

имајќи ги предвид главно ветото на

од 66,79% минатите парламентарни

Бугарија и долгогодишниот спор за

избори во 2016.7 И СДСМ и ВМРО-

името со Грција, како и политичка

ДПМНЕ, како доминантни политички

поделба по етнички и партиски линии.

6

3
4

5
6

7
8

Ibid.
Ibid, Во „Обнова на Македонија“ спаѓаат Граѓанската опција за Македонија (ГРОМ), Движење за
турско национално единство, Демократската партија на Србите во Македонија, Демократската
партија на Ромите, Демократските сили на Ромите, Македонска акција (МААК), Новата
либерална партија, Партијата на Власите од Македонија, Партијата на обединетите демократи
од Македонија, Обединетата партија на Ромите во Македонија, Работничко-земјоделска партија
на Македонија, Социјалистичката партија на Македонија, Српската прогресивна партија,
Партијата за демократска акција на Македонија, Титовите леви сили, како и независните
кандидати Аднан Арсовски, Аднан Ќахил, Бајрам Берат и Салко Куч.
Ibid.
Махир Сијамија и други., „Странско авторитативно влијание на Западниот Балкан“ (Институт за
истражување и консултантски услуги за политиката на политичкиот капитал, 2020 г.), 35.
Ibid.
Ibid.

Политичка луда железница: интересна година за Северна Македонија на патот кон ЕУ

5

Општи трендови
_

разгледуваме најпопуларните извори на
економска помош, бидејќи малку повеќе
од една третина од испитаниците ги

Трендовите што отскокнуваа во

избираат двете опции.

анализата на јавното мислење од 2019 г.9
се забележуваат и оваа година. Првиот

Во споредба со минатата година, главно

е поврзан со ставот за можноста за

негласачите, но и симпатизерите на

членство во ЕУ, а другиот се однесува на

ВМРО-ДПМНЕ и Левица се вртат кон

мислењето дека Русија е потенцијален

истокот, а сѐ поголема е поддршката

сојузник и дека конкурентните сили што

за Евроазиската Унија (ЕАУ), како

не се од Западот повеќе ѝ помагаат

алтернативно решение за членство во

економски на земјата – што е нова

ЕУ. На пример, ако ја земеме предвид

категорија во овогодишната анализа.

евиденцијата од минатото гласање,
кај електоратот на ВМРО-ДПМНЕ

Иако испитаниците сѐ уште ја сметаат

поддршката за ЕАУ се зголеми од

Европската Унија за најдобар странски

39,8% во 2019 г. на 55,5% во 2020 г.

сојузник на земјата, како што се гледа

Кај негласачите, поддршката за ЕАУ

на 5. графикон, во споредба со минатата

порасна од 21,4% во 2019 г. на 43,8%

година бројот лица кои го претпочитаат

во 2020 г. Понатаму, од 2016 г. наваму

ваквиот сојуз се намали за 7,6% - што

Русија е на второ место во ранг-листата

е на претпоследно место од 2016 г.

на странски сојузници со 23%, со тренд

наваму. Понатаму, ЕУ веќе не се смета за

на зголемена поддршка кај етничките

странски фактор со најголемо влијание,

Албанци и партиите од т.н. албански блок.

и е повторно зад САД, повторно на

Згора на тоа, поддршката за ЕАУ како

претпоследно место од 2016 г. наваму.

алтернативно решение за членството

Перцепцијата дека ЕУ е најголемиот

во ЕУ се зголеми за 13% во однос на

донатор во земјата е малку зголемена.

минатата година. Од друга страна,

Сепак, и ЕУ и сите вклучени засегнати

поддршката за Турција како најголем

страни (Кина, Русија и ЕУ) влегуваат

странски сојузник на Северна Македонија

во границите на грешката кога ги

е на второ место кај симпатизерите на

9

6

Види Иван Николовски и Мари Јеленка Кирхнер. „Што сега? Неизвесноста на пристапувањето
на Северна Македонија кон ЕУ во 2019 година„ (Скопје: Институт за демократија „Социетас
цивилис“ - Скопје, 2020 г.), https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2020/02/A5_What-now-Theuncertaintyof-North-Macedonias-EUaccession-in-2019WhatENG-1.pdf.
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албанската опозиција - Алијансата

Еден од најпротивречните наоди е дека

за Албанците и Алтернатива. Бидејќи

кај етничките Албанци и гласачите од

почетокот на пристапните преговори

т.н. албански политички блок Русија е на

е одложен на неодредено, се очекува

второ место на ранг-лисатата на земји

бројката да порасне.

кои обезбедуваат економска помош.

Пријатели, непријатели и сe
во средина. Литмус тест за
односи со соседите
_
Графикон 1.
		
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Дали очекувате Грција да и помогне на земјата во пристапните 		
преговори за влез во ЕУ?

63.6
32.8
3.3

Да

Не

Не знам

На еден или друг начин, повеќето

додека само една третина (32,8%)

испитаници имаат оформено мислење

се пооптимистички во поглед на

за тоа дали треба или не треба да

поддршката од Грција. Резултатите

очекуваат помош од Грција на патот

не треба да изненадат поради

кон ЕУ. Две третини од учесниците

јаболкото на раздорот што промената

во анкетата, т.е. недвосмислено

на името го предизвика кај многу

мнозинство (63,6%) не веруваат дека

Македонци, при што дополнително

земјата ќе добие каква било помош,

се противеа многу социо-политички
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актери и движења, но и некои од

на евро-атлантската интеграција на

парламентарните политичките партии,

Скопје. Грција беше првата држава

како ВМРО-ДПМНЕ и Левица.

што го ратификуваше пристапниот

10

протокол за НАТО на Северна
Од друга страна, наодите може

Македонија. Понатаму, Атина стана

да се анализираат во контекст на

голем симпатизер на членството

подобрените билатерални односи

на Северна Македонија во ЕУ, па

по Преспанскиот договор. По

потоа го одобри започнувањето на

потпишувањето на Преспанскиот

пристапните преговори, и покрај

договор, Северна Македонија и

промената на владата и фактот што

Грција се посветија на стратешко

Киријакос Мицотакис се противеше

партнерство, особено во поглед

на Преспанскиот договор пред

Графикон 1.1. Дали очекувате Грција да и помогне на земјата во пристапните 		
		
преговори за влез во ЕУ? (гледано од аспект на етничка припадност)
100%
90%

69.8

80%
70%
60%
50%
40%

45.1

43.4
28.9

30%
20%

10.7
1.2

10%
0%

Да

10

8

Не знам

Не
Македонци

Aлбанци

Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицковски, изјави дека партијата ќе ја прифати
„реалноста“, но дека ќе се бори за да ги исправи неправдите што ги наследи Северна
Македонија со овој договор. За повеќе информации, в. 360 степени. „Мицкоски
за Преспанскиот договор: Нема да ја игнорираме реалноста, ама ќе се бориме да
ја исправиме неправдата,“ 5 февруари, 2020 г., https://360stepeni.mk/mitskoski-zaprespanskiot-dogovor-nema-da-ja-ignorirame-realnosta-ama-ke-se-borime-da-ja-ispravimenepravdata/.
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изборите.11 Исто така треба да се

минатите анкети честопати имаше јасна

напомене дека откако земјата влезе

граница меѓу етничката припадност

во НАТО, ловците „Ф-16“ на грчкото

кога се работеше за политизирани

воздухопловство го контролираат

прашања што се поврзани со

воздушниот простор на Северна

националниот идентитет, како

Македонија.

спротивставувањето на промената

12

на името како услов за членството во
Поради ваквата ситуација, ставот

ЕУ или начинот на кој се перципираше

за Грција во Северна Македонија е

Преспанскиот договор.13 Сепак, во

попозитивен и Грција е повидлива. И

овој случај, во првичниот графикон се

покрај тоа, довербата во намерите и

одразуваат мнозинствата и односот на

улогата на Атина во пристапувањето

испитаниците-етнички Македонци (и

кон ЕУ на Северна Македонија е сѐ уште

покрај тоа што е поместен за неколку

ниска, и во суштина ќе зависи од тоа

бројки во прилог на одлучни 69,8%

како Грција ќе се постави визави ветото

за „Не“). Меѓу испитаниците-етнички

на Бугарија во иднина.

Албанци, речиси 11% се несигурни за
тоа што мислат за Грција, додека постои

Кога ќе се погледнат овде етничките

рамнотежа кај одговорите „да“ и „не“, со

групи, навистина е интересно. Во

тоа што „не“ е во мала предност.

11

12

13

Том Елис, „Северна Македонија одлучува за иднината,“ 9 јули, 2020 г., http://www.
ekathimerini.com/254511/opinion/ekathimerini/comment/north-macedonia-decides-itsfuture; Владата на Република Северна Македонија. „Од средбата на премиерите Заев и
Мицотакис: партнерството засновано на доверба и пријателство го трансформиравме
во сојузништво со членство на нашата земја во НАТО, а Грција останува силен лобист и
поддржувач на нашата земја,“ 16 септември, 2020 г., https://vlada.mk/node/22499; влада
на Република Северна Македонија, „Премиерот Заев се сретна со грчкиот премиер
Мицотакис во Њујорк: максимален фокус на изградба на партнерство за просперитетен
регион во интерес на граѓаните на обете земји,“ 24 септември, 2019, https://vlada.mk/
node/19120?ln=en-gb.
Том Елис, „Грчки Ф-16-ки ја штитат Северна Македонија,“ 2 јуни, 2020 г., http://www.
ekathimerini.com/253290/opinion/ekathimerini/comment/greek-f-16s-protect-north-macedonia.
Зоран Нечев, Иван Николовски и Мари Јеленка Кирхнер, „Едрење низ бура – Македонија
и ЕУ во 2018“ (Институт за демократија „Социетас цивилис“ - Скопје и фондацијата
„Конрад Аденауер“, февруари 2019), https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2019/02/
A5_Sailing-through-stormy-weather-Macedonia-and-the-EU-in-2018ENG.pdf; Иван Дамјановски
и Мари Јеленка Кирхнер, „ Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на
пристапување кон Европската Унија (2014-2018)” (Институт за демократија „Социетас
цивилис“ - Скопје и фондацијата „Конрад Аденауер“, февруари 2019), https://www.kas.de/
documents/281657/281706/Public+Opinion+Analysis+2018%28ENG%29.pdf/af2eb07b-0e391005-af51-c2fd2490cfcc?version=1.1&t=1550738995025.
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Графикон 1.2. Дали очекувате Грција да и помогне на земјата во пристапните 		
		
преговори за влез во ЕУ? (гледано од аспект на приврзаност кон
		
партија - како гласавте на последните парламентарни избори?)14
100 %
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

82.7
66.0
50.1

47.5
41.8
31.9

47.7

45.8
39.8

16.9

6.7
1.6 0.4
Да

Не

Коалиција „Можеме” (СДСМ, БЕСА, НСДП, ЛДП...)
ДУИ

18.4
1.7

Не знам
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова за Македонија”

Алијанса за Албанците и Алтернатива

Не гласав

Северна Македонија има

мала разлика (35,89%), а веднаш по

повеќепартиска демократија во

неа беа ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата

која, по традиција, партиите му

„Обнова на Македонија“ (34,57%).

служат (главно) на еден од двата

Третата најголема партија е ДУИ

етникуми. Во рамките на овој систем,

(11,48%), по која следи Алијансата за

Социјалдемократската партија СДСМ и

Албанците (8,95%) и Левица (4,1%), која

национално-конзервативната/центар-

освои 2 пратенички места за првпат

десничарска партија ВМРО-ДПМНЕ

во 2020 г.16 На крајот, Демократската

наизменично формираа коалициска

партија на Албанците (ДПА), партија

влада со една од помалите албански

од албанскиот политички блок која

партии.15 Во 2020, поради пандемијата

порано беше меѓу најголемите, освои

на Корона се усложни ситуацијата

1,53% од гласовите, односно само едно

со (вонредните) избори. На крајот,

место.17 Ваквата мала екскурзија во

коалицијата „Можеме“ победи со многу

односите на моќта во македонскиот

14

15

16
17

Во прашалникот беа вклучени сите политички партии што се натпреваруваа на изборите.
Сепак, ДПА, Левица, Интегра - Македонска конзервативна партија, Социјалдемократскиот
сојуз (СДУ), МОРО - Работничката партија, како и опцијата „го поништив гласачкото ливче“
беа изоставени зашто беа статистички незначајни. Опцијата „Одбивам да одговорам“ беше
отстранета како податок кој недостига.
За повеќе информации, погледнете Панковски и колегите., „ Второ и обновено издание на
прирачникот за парламентарните избори во Северна Македонија во 2020 г.,“ 138–39.
Ibid.
Ibid.
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парламент е од суштинска важност

неколку години, во споредба со

за да се разбере кростабулацијата

симпатизерите на ВМРО-ДПМНЕ и

на приврзаноста кон партиите во

коалицијата „Обнова на Македонија“

соодветен контекст.

шаблонот и односот меѓу двата става
е сличен, иако не толку изразен; па

Кога се разгледува приврзаноста

така, 66% имаат песимистички став за

кон партиите, сосем очекувано,

Грција, а 31,9% се оптимисти. Гласачите

мнозинството симпатизери на ВМРО-

од другите партии се поподелени во

ДПМНЕ и коалицијата „Обнова на

поглед на очекувањата за Грција, па

Македонија“ (82,7%) не очекуваат

меѓу тие што се „за“ и „против“ има

голема помош од Грција (а можно е

разлика од само неколку процентуални

да не сакаат да признаат дека би се

поени. Сѐ на сѐ, само меѓу гласачите на

согласиле на поддршка од земјата

Алијансата за Албанците/Алтернатива

која ја принуди државата да го смени

има многумина кои сѐ уште не можат да

уставното име). Исто така, имајќи ги

ги разберат овие билатерални прашања,

предвид трендовите од последните

па штиклирале „Не знам“ (18,4%).

Графикон  1.3. Дали очекувате Грција да и помогне на земјата во пристапните 			
		
преговори за влез во ЕУ? (гледано од аспект на приврзаност кон 		
		
партија - ако утре се одржат парламентарните избори, како ќе гласате?)18
100 %

82

90%

80.9
73.7

80%
70%
60%

54.5

46

50%

42.9

40%
30%

43.8

46.8
41.3

23.8
19.1

18

20%

1.7

10%
0%

Да
СДСМ
Левица

18

Не
ВМРО-ДПМНЕ
Нема да гласам

ДУИ

15.9
7.2

2.1

Не знам
Алијанса за Албанците

Опциите Алтернатива, БЕСА, ИНТЕГРА - Македонска конзервативна партија и „Ќе го
поништам гласачкото ливче“ беа отстранети поради тоа што беа статистички незначајни,
додека „Одбивам да одговорам“ беше исклучена бидејќи недостасуваа податоци.
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Во поглед на начинот на кој ќе гласаат

во графиконов. Кај испитаниците

во иднина, кај мнозинствата нема

кои ги привлекува Левица се

драстични промени. Како партија која

забележуваат следниве шаблони на

доби на тежина во последно време,

одлучување: 80,9% се песимисти за

откако влезе во парламентот во

поддршката од Грција, додека 19,1% се

изборите во 2020 г., Левица е вклучена

оптимисти.

Графикон 2.
		
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Дали очекувате Бугарија да и помогне на земјата во пристапните
преговори за влез во ЕУ?
73.8

22.4
3.7

Да

Не

Не знам

Кога ќе се свртиме кон источниот

го поддржа и постојано се залага

сосед, испитаниците се уште поголеми

за започнувањето на преговорите

песимисти. Јасно мнозинство од

за пристапување, а стави вето на

учесниците кои беа анкетирани (73,8%)

преговарачката рамка и со тоа на

не веруваат во бугарската поддршка

првата меѓувладина конференција

во процесот на пристапни преговори

закажана за декември. Бугарија

кон ЕУ. Помалку од четвртина од

настојува дека одредбите од Договорот

учесниците (22,4%) се оптимисти во

за пријателство, добрососедство и

врска со Бугарија.

соработка треба да се вметнат во
преговарачката рамка што ја предлага

Ваквите резултати беа очекувани,

Европската комисија. Истовремено,

исто така, поради нејасниот став на

Софија воведе дополнителни услови

Бугарија во однос на започнување

надвор од Договорот за пријателство

на пристапните преговори со

и добрососедство што произлегуваат

Северна Македонија. Имено, Софија

од Рамковната позиција за Северна

12
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Македонија и Албанија од 2019 г.,

владата и говорот на омраза итн.19 Освен

како и објаснувачкиот меморандум

тоа, неколку месеци пред состанокот на

кој им го прати на земјите-членки на

Советот за општи прашања, организиран

ЕУ пред одлуката за почетокот на

на 17 ноември од германското

пристапните преговори. Во нив спаѓаат

претседателство со Европскиот Совет,

условот македонскиот јазик да се

бугарските функционери од владата и од

вика „службениот јазик на Република

опозицијата секојдневно ги повторуваа

Северна Македонија“ во службената

овие тврдења и услови. Општиот став

кореспонденција на ЕУ; да се признае

на македонските колеги и јавноста за

„историската вистина“ за „бугарските

изјавите беше дека подриваат, дека

корења“ на македонскиот јазик,

се провокаторски и понижувачки,

национална историја и идентитет;

што резултираше со зголемен отпор

да се преземат мерки против „анти-

кон Бугарија и поголема политичката

бугарската“ идеологија поддржана од

поларизација во земјата.

Графикон 2.1. Дали очекувате Бугарија да и помогне на земјата во пристапните
		
преговори за влез во ЕУ? (гледано од аспект на етничка припадност)
100%

84.3

90%
80%
70%
60%

47.1

50%

40.8

40%
30%
20%

14.4

11.6
1.3

10%
0%

Да

19

Не знам

Не
Македонци

Албанци

Совет на министри на Република Бугарија. „Рамковната позиција во врска со проширувањето
на ЕУ и процесот на стабилизација и асоцијација: Република Северна Македонија и Албанија,“;
Колеќевски, „Бугарија се противи на „анти-бугарската идеологија поткрепена од државата“ во
Северна Македонија.”
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Повторно, негативните чувства кон

важноста на националниот идентитет

Бугарија се поизразени кај етничките

и интересите на Северна Македонија

Македонци, па дури 84,3% не веруваат

во контекст на пристапувањето

во поддршка од Бугарија. Групата

на земјата кон ЕУ. И претходно, во

албански испитаници не се толку

контекст на промената на името,

сигурни, но во однос на Бугарија

беше забележана слична ситуација.

се малку пооптимистички (47,1%)

На пример, во 2016, 74% од етничките

отколку песимистички (40,8%)

Македонци се противеа на членство

настроени. Повторно, поголема

во ЕУ под услов да се смени името, во

група Албанци не е сигурна што да

споредба со 36% од етничките Албанци,

мисли по тоа прашање. Резултатите

и покрај тоа што јазот се намали со

само се надоврзуваат на постојните

текот на времето.20 Ова можеше да се

разлики по етничка линија во однос

објасни и со фактот дека албанските

на тоа како се поима и перципира

политички елити и функционери во

Графикон 2.2. Дали очекувате Бугарија да и помогне на земјата во пристапните
		
преговори за влез во ЕУ? (гледано од аспект на приврзаност кон
		
партија - како гласавте на последните парламентарни избори?)
92.8

100 %
90%

77.4

80%

68.6

70%
60%

49.9
48.6

50%
40%

39.8
36.8
27.9
21.3

30%
20%
10%

13.3 11.6

6.5

2.9 0.6

1.3

0%

Да

Не

Коалиција „Можеме” (СДСМ, БЕСА, НСДП, ЛДП...)
ДУИ
20

Не знам
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова за Македонија”

Алијанса за Албанците и Алтернатива

Не гласав

Дамјановски и Кирхнер, „Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на
пристапување кон Европската Унија (2014-2018),” 19.
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земјата, меѓу кои и министерот за

поддршка од источниот сосед. Кај

надворешни работи Бујар Османи, имаа

лицата кои гласале за коалицијата

прилично прагматичен пристап во

„Можеме“ има поголемо разидување

однос на спорот со Бугарија поврзан со

по ова прашање, но сепак се блиску

идентитетот.

до мнозинството од две третини за
„не“. Резултатите на негласачите се

Кога ќе ги разгледаме резултатите

наоѓаат меѓу овие два резултати

за приврзаност кон партија, нема

на симпатизерите. Од гласачите од

изненадувања, и тие се одраз на

обете групи („Можеме“ и негласачите)

резултатите во однос на етничката

може да се очекува да се хетерогени,

дивергенција во претходниот графикон.

но сепак поголемиот дел да се од

Од страната на македонскиот блок,

македонскиот етникум.

92,8% од лицата кои гласале за

Гласачите на албанските партии, кои

ВМРО-ДПМНЕ не очекуваат никаква

очекуваме да се главно Албанци, се

Графикон 2.3. Дали очекувате Бугарија да и помогне на земјата во пристапните 		
		
преговори за влез во ЕУ? (гледано од аспект на приврзаност кон 		
		
партија - ако утре се одржат парламентарните избори, како ќе гласате?)
92.3

91.5

100 %

80.4

90%
80%

69.5

70%

56.3

60%
50%
40%

46.7

42.2

37.1

28.4

30%
20%
10%

17.6

11.1

7.7

7.9

2.1 0.6

6.6 0
2

0%

Да
СДСМ
Левица

Не
ВМРО-ДПМНЕ
Нема да гласам

ДУИ

Не знам
Алијанса за Албанците
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како прво понесигурни по ова прашање,

на симпатизери на ДУИ, па слабо

а како второ се понаклонети кон

мнозинство е сега помалку

бугарската поддршка, иако со само

оптимистички расположено кон

13,1% (ДУИ) од една страна и со 9,2%

Бугарија (маргина од 4,5%). Гласачите

(Алијансата за Албанците/Алтернатива)

на ВМРО-ДПМНЕ и Левица, како и

од друга.

негласачите, се најпесимистички
настроени кон Бугарија. Иако се на

Со сите резултати поврзани со

спротивните страни на идеолошкиот

приврзаноста кон партија секогаш се

спектар, ВМРО-ДПМНЕ и Левица

проверува однесувањето при гласање

поднесоа приговор за Преспанскиот

на минатите парламентарни избори,

договор и за Договорот за

како и актуелната склоност кон партија

пријателство и добрососедство.

(„како би гласале ако изборите се

Меѓутоа, ВМРО-ДПМНЕ изјави

одржат утре“). Честопати промената

дека би ја прифатило (пост-

од поранешните и очекуваните идни

преспанската) „реалност“,21 додека

избори е многу мала. Овој аспект

Левица повеќепати повикуваше

е поинаков во ова прашање, меѓу

на поништување на Преспанскиот

другото и зашто е вклучена друга

договор.22 Понатаму, ВМРО-

партија (Левица). И покрај сите настани

ДПМНЕ инсистираше на заеднички

поради кои се оладија односите меѓу

„црвени линии“ на ниво на држава,

Северна Македонија и Бугарија во 2020

како одговор на објаснувачкиот

г., поголем број гласачи кои очекуваат

меморандум на Бугарија.23 Од друга

поддршка од Бугарија гравитираат

страна, Левица предложи Декларација

кон Алијансата за Албанците. Од друга

за осуда на бугарските „национал-

страна, има промена кај пропорциите

шовинистички претензии“.24

21
22

23

24

360 степени, “Мицкоски за Преспанскиот договор.”
Левица, „Програма,” пристапено на 16 декември, 2020, https://levica.mk/kratka-agitaciskaprograma/.
360 Степени, „Милошоски на седницата на собраниската комисија донесе макета
од Димитров,” 11декември, 2020, https://360stepeni.mk/miloshoski-na-sednitsata-nasobraniskata-komisija-donese-maketa-od-dimitrov/.
Левица, „Левица поднесе предлог Декларација за осуда на бугарските националшовинистички претензии,“ 22 октомври, 2020, https://levica.mk/2020/10/22/levica-podnesepredlog-deklaracija-za-osuda-na-bugarskite-nacional-sovinisticki-pretenzii/.
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Одиме на исток?
Искушението од
Евроазија
_
Графикон 3.
		

Дали би поддржале членство во ЕАУ, на чело со Русија, како 		
алтернативно решение за членството во ЕУ?

100%
90%
80%
70%

53

60%
50%

38.7

40%
30%
20%

7.5

10%
0%

Да

Не

Не знам

Прашањето за можно членство во

со пристапните преговори. За жал,

Евроазиската Економска Унија беше

наесен, бугарското вето повторно

поставено за првпат во 2019 г., годината

го запре напредокот на земјата во

во која доминираа големи разочарувања

процесот на развивање преговарачка

за аспирациите на Северна Македонија

рамка и во секоја можна смисла. И

за влез во ЕУ. 2020 г., од друга страна,

покрај тоа, ЕУ обезбеди постојана

требаше да биде година на европски

поддршка целата бурна година, меѓу

можности, кога во март земјата конечно

другото и со великодушни средства за

доби зелено светло за да започне

финансиско закрепнување25 во рамки на

25

Европската комисија, „ Економски и инвестициски план за Западен Балкан,” текст,
Европската комисија - Европската комисија, 6 октомври, 2020, https://ec.europa.eu/
commission/presscorner/detail/en/ip_20_1811.
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Повеќегодишната финансиска рамка за

да се постулира обратниот аргумент

периодот од 2021 до 2027 г., која допрва

дека само половина од македонската

треба да се одобри. Во овој контекст,

популација сѐ уште го поддржува

за соодносите во овој графикон треба

членството во ЕУ, креаторите на

сериозно да се размисли. Во 2019 г.

политики и во земјава и во ЕУ треба

четвртина од испитаниците, повеќето

да ги имаат предвид. Всушност, во

симпатизери на македонската ВМРО-

2020 г., 68,8% од Македонците сѐ уште

ДПМНЕ, ја претпочитаа ЕАУ на сметка

би гласале „да“ ако утре се спроведе

на ЕУ, што изгледаше како голем

референдум за членство во ЕУ. 26

удел. Но бројката порасна на 38,7% во

Меѓутоа, силната поддршка изгледа

анкетата од оваа година, што полека

поинаку. Сѐ повеќе Македонци се и

се приближува до 53-те проценти

тоа како свесни, и во искушение, од

кои непоколебливо ја поддржуваат

цели за надворешната политика што

ЕУ. Иако со овие резултати не може

отстапуваат од евроинтеграцијата.

Графикон 3.1. Дали би поддржале членство во ЕАУ, на чело со Русија, како 		
		
алтернативно решение за членството во ЕУ? (во споредба со 2019 г.)
100%
90%
80%
70%
50%

55.6

53

60%

38.7

40%

25.8

30%

17.7

20%

7.5

10%
0%

Да

Не
2020

26

Не знам
2019

Иван Дамјановски, „ Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на
пристапување кон Европската Унија (2014-2020)” (Институт за демократија „Социетас
цивилис“ - Скопје и фондацијата „Конрад Аденауер“, 2020 г.).
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Како што веќе споменавме, се работи

3% во споредба со 2019 г. Преостанатите

за значително зголемување на

10%, поради кои има пораст од 13% со

симпатизери на ЕАУ, со оглед на тоа дека

текот на годините, веројатно доаѓаат од

во овој момент може да се споредат

базата испитаници кои претходно биле

само две вредности. Интересно е што

воздржани. Процентот на испитаници

поддршката за членство во ЕУ (во овој

кои не знаат како би одговориле е

контекст) се има намалено за само околу

опаднат за 10% на само 7,5% во 2020 г.

Графикон 3.2. Дали би поддржале членство во ЕАУ, на чело со Русија, како 		
		
алтернативно решение за членството во ЕУ? (гледано од аспект на
		
етничка припадност)
100%
90%
80%
70%
50%

56.6

52.2

60%

41.9

40%

27.6

30%

14.4

20%

5.1

10%
0%

Да

Не
Македонци

Не знам
Албанци

Ако ги земеме предвид трендовите

се повеќе неодлучни по прашањето од

од 2019 г., има поголема веројатност

етничките Македонци.

етничките Македонци да ја
претпочитаат ЕАУ на сметка на ЕУ

Ако ги споредиме резултатите со

во споредба со етничките Албанци,

минатата година, станува јасно дека

додека во поглед на отпорот кон ЕАУ,

етничките Македонци имаат одлучено.

обата етникума се речиси на исто

Повторно, како што е случајот со

ниво, т.е. 52,2% (од Македонците) и

групи кои претходно биле неодлучни,

56,6% (од Албанците). И во овој случај

а и со негласачите, намалувањето на

е поверојатно етничките Албанци да

одговорите „Не знам“ оди во прилог на
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„помалку ЕУ, повеќе Северна Македонија“,

помалку лица кои се против членството

со прости зборови. Од друга страна, кај

во ЕАУ, повторно, на сметка на поголема

албанските испитаници има драстично

поддршка за членство во ЕАУ.

Дали би поддржале членство во ЕАУ, на чело со Русија, како 		
алтернативно решение за членството во ЕУ? (гледано од аспект 		
на приврзаност кон партија - како гласавте на последните 		
парламентарни избори?)

Графикон 3.3.
		
		
		
100 %
90%
80%
70%
60%

68.5
55.5

30%

25.3

58
49.7

43.8

50%
40%

62.3

42.2

26.6
22.7

19.3

20%

5.7 2.3

10%

9.9

6.1

0%

Да

Не

Коалиција „Можеме” (СДСМ, БЕСА, НСДП, ЛДП...)
ДУИ

Не знам
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова за Македонија”

Алијанса за Албанците и Алтернатива

Не гласав

Гледано од аспект на приврзаност кон

(43,8% избрале „гласав на минатите избори“,

партија, резултатите не нѐ изненадуваат

а 45,7% избрале „ќе гласам“). Мнозинствата

многу и се слични на анкетата од 2019

што гласале „не“ кај другите групи се

г. (иако со други бројки): Најголемата

поизразени, па симпатизерите на „Можеме“

поддршка за ЕАУ како алтернативно

/ СДСМ гласале со 68,5% наспроти

решение ја дава електоратот на ВМРО-

72,8%, минатиот и идниот електорат на

ДПМНЕ (55,5% избрале „гласав на

ДУИ гласал со 62,3% наспроти 69,4%, а

минатите избори“, а 57,4% избрале „би

електоратот на Алијансата за Албанците

гласал/а“), по што следат негласачите

гласал со 58% наспроти 60% насто.
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Графикон 3.4.
		
		
		

Дали би поддржале членство во ЕАУ, на чело со Русија, како 		
алтернативно решение за членството во ЕУ? (гледано од аспект на
приврзаност кон партија - ако утре се одржат парламентарните
избори, како ќе гласате?)

100 %
90%
80%
60%

30%

60

56.8
45.7

57.4

50%
40%

69.4

72.8

70%

38.7

38.4
23.5

47

18.724.4

20%

3.7 4.2

10%

11

15.5

3.5 6

0%

Да
СДСМ
Левица

Не знам

Не
ВМРО-ДПМНЕ
Нема да гласам

ДУИ

Алијанса за Албанците

Кога ќе ја вклучиме Левица во

членови честопати ги критикуваат

прашалникот, резултатите не би требало

дека се Russlandversteher, односно „ѝ

да нѐ изненадат. Имајќи го на ум ставот

влегуваат под кожа на Русија“.28 И покрај

на партијата против НАТО, против

тоа, се разбира, битно е да се има на

Албанија и за Македонија, се очекува

ум колкава поддршка ужива Левица во

да се настроени кон истокот.

моментов. И покрај тоа, од демократска

27

Додека

и за Левица е неопходна анализа во

перспектива и од аспект на европските

контекст на земјата, нивните анти-

интеграции и нивната вредносна основа,

империјалистички гледишта и „отворен

треба да се забележи подобрувањето на

став“ кон Русија можат до некоја мера

ситуацијата на партија која навидум има

да се забележат и кај, на пример,

порадикален електорат кој е помалку

германската Левичарска партија, чии

европеизиран.

27

28

Синиша Јаков Марушиќ, „Левичарската партија од Северна Македонија е под големо
влијание на десницата,“ Балкан инсајт (блог), 31 јули, 2020, https://balkaninsight.
com/2020/07/31/north-macedonias-left-party-borrows-heavily-from-right/.
Јустус Бендер, “AfD und Linke: Die Russland-Versteher,” FAZ.NET, 13 септември, 2020, https://
www.faz.net/1.6948883.
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Меѓународно мешање:
влијание на странскиот
фактор и глобални
партнерства
_
Графикон 4.
		

Според вас, кој странски фактор има најголемо влијание во Северна
Македонија?29

100%
90%
80%
70%
60%

43.8

50%
40%

34.1

30%
20%

8.6

10%
0%

EУ

САД

Русија

Испитаниците од истражувањето на

признанието на Европската Унија, која на

јавното мислење на ИДСЦС и КАС

почетокот започна со 21,8% во споредба

од почетокот добиваат прашања за

со САД, за која повеќе од половина

влијанието на странскиот фактор во

испитаниците сметаа дека е каде-каде

Северна Македонија, па овој графикон

повлијателна (48,1%). Во 2019 г., ЕУ ја

овозможува да се дискутираат

престигна САД првпат, а сега повторно е

трендовите. Трендот е зголемување на

зад неа за речиси 10%.

29

Преостанатите проценти се поделени меѓу други, статистички незначајни странски фактори.
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Во поглед на другите странски фактори,

највлијателна сила се зголемија само

Русија многу полека забележува

благо во споредба со минатата година

враќање на првичниот (низок)

(за под 3%), а во падот на поддршката

пиедестал од речиси 9% откако во 2018

за ЕУ има голема промена (од 44,8%

г. ѝ опадна угледот. Интересно е што

во 2019 г. на 34,1% во 2020 г.) Русија се

вредностите за порастот на САД како

зајакна за уште 2,7%.

Графикон 4.1. Според вас, кој странски фактор има најголемо влијание во Северна
		
Македонија? (претходни години)
100 %
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

44.8

43.8
34.1

49

41

48.1

40.8
38.1

36.2

21.8
8.6

6.1

3.1

6.2

3.7

10%
0%
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ЕУ

САД
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Русија

Графикон 4.2. Според вас, кој странски фактор има најголемо влијание во Северна
		
Македонија? (гледано од аспект на етничка припадност)
100 %
90%
80%
70%

52.9

60%
50%
40%

36.6

41.6
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Етничките Албанци традиционално

мера) меѓу етничките Албанци, кои

изразуваат поголема поддршка за

во минатото беа прилично скептично

САД и во оваа анкета го изразија

расположени кон големата источна сила.

наводното влијание на оваа земја.

Сега за 10,1% од испитаниците Русија е

Па така, интересно е да се види дека

највлијателна, што е поголема цифра и од

во 2019 ставот на мнозинството

8,3-те насто на етничките Македонци. Од

испитаници се смени во корист на

табелата, сепак, не може да се извлечат

ЕУ. Оваа година работите повторно

заклучоци за тоа дали ова би се сметало

се сменија и повеќе од половина

за позитивно или негативно. И покрај

албански испитаници (во споредба со

тоа, се забележува општа промена во

само добра третина во 2019) повторно

ставот на Албанците кон Русија бидејќи

ја сметаат САД за највлијателна. Но,

речиси третина Албанци го поддржуваат

во овој случај повпечатлива двојно

алтернативното членство во ЕАУ.

поголемата поддршка за Русија како
највлијателна сила. Признанието на

Како што се гледа во табелата, кај

Русија е релативно нов тренд (до оваа

етничките Македонци нема радикална

Графикон 4.3. Според вас, кој странски фактор има најголемо влијание во Северна
		
Македонија? (гледано од аспект на приврзаност кон партија - како
		
гласавте на последните парламентарни избори?)
100 %
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80%
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70%
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48

50%
40%

28.128.8

30%

31.9
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30.3
20.3
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20%

11.8
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10%
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7.3
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Коалиција „Можеме” (СДСМ, БЕСА, НСДП, ЛДП...)
ДУИ
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Русија
ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова за Македонија”
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Не гласав

промена на ставот како кај Албанците,

дека Русија е највлијателна, во споредба

но сепак постои видлив пад на

со 16,4% кои се за ЕУ. Во однос на

поддршката за ЕУ.

поддршката за Русија, на второ место се
гласачите на „Обнова на Македонија“ /

Меѓу различните партии, прилично е

ВМРО-ДПМНЕ, со 11,8%.

јасно дека електоратот на „Можеме“
(иако само со 54,8%) смета дека ЕУ има

Од друга страна, не голем дел (8,5%)

најголемо влијание, додека од друга

од електоратот на Левица, кој е

страна електоратот на ДУИ (малку

прилично проруски настроен, како што

појасно, со 61,2%) влече кон САД. Во

веќе објаснивме, смета дека Русија

контекст на мислата од претходно,

е највлијателна. Сосем спротивно:

во поглед на етничките Албанци и

(„Империската сила“), САД, победува

Русија, кај електоратот на Алијансата

во трката во оваа група (41,7%), што

за Албанците/Алтернатива постои

е можеби сигнал дека ставот за

силна приврзаност кон Русија, слично

„влијанието на странските фактори“ е

на минатата година, па 20,3% сметаат

негативен.

Графикон  5.

Според вас, кој би бил најголемиот сојузник на Северна Македонија?30

100%
90%
80%
70%
60%

35.6

50%

23

20.9

40%
30%

3.7

20%

9

10%
0%

ЕУ

30

САД

Русија

Кина

Турција

Преостанатите проценти се поделени меѓу други, статистички незначајни странски
сојузници што се претпочитаат.
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Исто така слично како претходните

Од сите графикони што ги анализираат

изданија, „влијанието од странските

странските фактори и Северна

фактори“ честопати не се поклопува со

Македонија, овој остава најголем простор

„најголем сојузник“. Иако ЕУ се смета

за толкување бидејќи поимот „сојузник“

за најголемиот сојузник на Северна

е веројатно емотивно обоен. Секој од

Македонија од самиот почеток, во

петте горенаведени актери претставува

споредба со 2020 г. бројките претходно

сосем поинаква палета вредности,

беа драстично повисоки. Годинава

светски поредок (особено ако се има

се само малку повеќе од третина

предвид дека Доналд Трамп раководи

испитаници (35,6%). Од друга страна,

со САД последниве 4 години), и пристап

Русија (23%) станува сѐ посилна, но

кон Северна Македонија. Додека ЕУ нуди

истото важи и за САД (20,9%), кои се

ветување за членство, демократија и

изедначуваат со Русија. Турција (9%)

економска стабилност, САД застапуваат

полека застанува на нозе, а Кина, новиот

цврста безбедносна агенда (со НАТО).

актер на сцената, некои испитаници

Русија, од друга страна, примамува со

(3,7%) ја сметаат за позначаен сојузник.

ветувањата за сила, самоопределување
и државна моќ, додека Кина нуди кредити
без демократски услови и слично.

Графикон 5.1. Според вас, кој би бил најголемиот сојузник на Северна Македонија?
		
(претходните години)
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Турција

2016

11.3

Графикон 5.2. Според вас, кој би бил најголемиот сојузник на Северна Македонија?
		
(гледано од аспект на етничка припадност)
100 %
90%
80%
70%
60%
50%

45.9

39

40%
30%
20%

26.4
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13.6
4.2
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12.2

7.3

3.1
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0%

Македонци
ЕУ

Албанци
САД
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Турција

Етничките Македонци се поделени

и САД. Скокот на речиси 60% за ЕУ,

главно на две групи (од различна

наспроти слаби 22% за САД во 2019

големина): Тие кои ја сметаат ЕУ за

г. е навидум неочекувано. Сепак, чуди

најголем сојузник (39%) и тие кои се

што мнозинствата се обратни во 2020

надеваат на поголема поддршка од

г., при што сега за 45,9% (со што се

Русија (26,4%). САД се наоѓа во оваа

надминува највисоката вредност за

етничка група со 13,6%, додека Турција

2018 г. од речиси 42%) од Албанците

(7,3%) и Кина (4,2%) се на последното

најголемиот сојузник е САД, додека

место. Ова укажува на речиси никаква

таквото мислење за ЕУ го имаат само

промена во споредба со 2019 г.

23,4%, што е засега најниска вредност.
Русија, од друга страна, ја достигнува

Кај етничките Албанци, од друга страна,

највисоката вредност од претходно

повторно се забележува промена

(од 2016 г.), т.е. 12,2%, а Турција,

во перцепцијата. Перцепцијата на

голем покровител на муслиманската

Албанците по прашањето кој е најголемо

(албанска) заедница во земјата,

сојузник од почетокот подлежи на

повторно се стекнува со признание

варијации и подеми и падови меѓу ЕУ

(12,6%).
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Графикон 5.3. Според вас, кој би бил најголемиот сојузник на Северна Македонија?
		
(гледано од аспект на приврзаност кон партија - како гласавте на
		
последните парламентарни избори?)
80%
70%

61.6
51.2
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33.9
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25.3
13.6
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Коалиција „Можеме” (СДСМ, БЕСА, НСДП, ЛДП...)
ДУИ

Кина

Турција

ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова за Македонија”

Алијанса за Албанците и Алтернатива

Не гласав

Меѓу партиите, коалицијата „Можеме“ (и

вредност овде е перцепцијата на 25,3% од

поконкретно СДСМ) го привлекуваат про-

овој електорат, кои сметаат дека Турција

европскиот електорат. Електоратот што

е најголемиот сојузник. Накратко веќе

ја поддржува ЕУ се наоѓа во оваа група

споменавме дека Турција е со години

(61,6%), во споредба со 23,9% кај гласачите

голем покровител на муслиманската

на ВМРО-ДПМНЕ. Од друга страна,

(албанска) заедница во Северна

албанскиот електорат ја дава најголемата

Македонија31 и ваквата вредност е добар

поддршка за САД. Негласачите се

показател за плодот на овој труд.

воздржани по ова прашање и не оставаат
простор за шпекулации. Ова е едноставно

На Кина и на Турција не им беше

доказ дека негласачите се хетерогена група.

придадено значење во анкетата од 2019
г. поради тоа што не беа голем фактор,

На крајот, но не најмалку важно, Алијансата

а освен тоа нема големо поместување

за Албанците/Алтернатива заслужува

на соодносите меѓу коалициите на

подетална анализа. Нивниот електорат

големите партии. Како што и се очекува

е поделен меѓу сите можни одговори

од етничката кростабулација, има пресврт

освен Кина, а додека мнозинството гледа

кај соодносите во албанскиот партиски

благонаклоно кон САД (39,4%), најинтересна

електорат во полза на САД.

31

Асли Ајдинташбаш, „ Од мит до реалност: како да се разбере улогата на Турција на
Западен Балкан,” ECFR, 13 март, 2019, https://ecfr.eu/publication/from_myth_to_reality_how_
to_understand_turkeys_role_in_the_western_balkans/.
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Парите го
вртат светот
_
Графикон 6.
		

Кој е најголемиот донатор (кој обезбедува пари за развој) во 		
Северна Македонија?

100%
90%
80%
70%
60%
50%

46.9

40%

22

30%
20%

4.8

10%

4.2

0%

ЕУ

САД

Русија

Кина

Безмалку половина учесници (46,9%)

значат дека ја сметаат за највлијателна

ја сметаат ЕУ за најголемиот донатор

(а згора на тоа, го губи приматот како

за Северна Македонија, а по неа се

сојузник). Русија, од друга страна,

САД (22%) и на крајот, со многу помали

се смета за голем сојузник и покрај

вредности, се Русија (4,8%) и Кина

недостатокот на финансиска поддршка,

(4,2%). Пред сѐ, ова е доказ дека - по сѐ

што е јасен доказ дека - во зависност

изгледа - влијанието (не заборавајте ја

од групата - не се врти сѐ околу парите.

силната положба на САД) не подразбира

Наместо тоа, може да претпоставиме

и финансирање. Спротивно на тоа, ова

дека кај некои испитаници идеологијата

значи и дека иако ЕУ за многумина е

(или, едноставно, фантазијата) е и

најголемиот донатор, средствата не

повеќе од доволна.
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Графикон 6.1. Според вас, кој е најголемиот донатор (кој обезбедува пари за 		
		
развој) во Северна Македонија? (претходните години)
100 %
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Графикон 7.

2019
Русија

Кина

2018
Германија
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Не знам / немам одговор

Според вас, колку пари годишно ЕУ и дава на Северна Македонија?

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

8.2

12.5

16.2

20.6

18.2

13.4

6.8

10%
0%

100.000 -1 милион
1 - 5 милиони евра
5 - 10 милиони евра

10 – 100 милиони евра
100 - 200 милиони евра
над 200 милиони евра

Не знам / Одбива да одговори

Неколку години испитаниците

инфраструктура, граѓанско општество

добиваат прашања за тоа колку

и зајакнување на демократските и

средства ЕУ распределува за Северна

законските структури. Ваквите средства

Македонија. Овие резултати се одраз

се распределени во рамките на

на знаењето, односно свесноста на

Повеќегодишната финансиска рамка и

македонското општество за количината

затоа се буџетирани за 7 години. Од 2014

финансиска поддршка од ЕУ што е

г. до 2020 г., од ЕУ се буџетирани 608,7

вложена во најразлични области, како

милиони евра во рамки на Инструментот
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за претпристапна помош (ИПА II).32 По

проценти на симпатизери. Како и

ова прашање, би можело да се рече дека

последниве години, бројот испитаници

земјата добива околу 87 милиони евра

кои се несигурни или не сакаат да

годишно, со што е точно на средината

одговорат е и сега голем, 18,2%, меѓутоа

на графиконот (10-11 милиони евра

секоја година бележи видлив пад. Иако

годишно), бидејќи 20,6% од испитаниците

од овие бројки може да се надеваме

ги знаат - или ги претпоставуваат -

дека испитаниците се сѐ посвесни за тоа

точните бројки. И покрај тоа, одговорите

колку ЕУ навистина донира во земјава,

ги покриваат сите делови на спектарот, а

од анкетава не може да се донесат такви

само на рабовите се наоѓаат едноцифрени

заклучоци.

Според вас, колку пари годишно ЕУ и дава на Северна Македонија?
(претходните години)

Графикон 7.1
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Графикон 8.
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2017
Не знам

Од која земја треба Северна Македонија да добие значителна 		
економска помош?
36.1
9.4

Кинески иницијативи
32

2018

33.1

14.7

Русија

ЕУ

Сите засегнати страни

Европска комисија, „Северна Македонија - финансиска поддршка под ИПА II,“ текст, Европска
добрососедска политика и преговори за проширување - Европска комисија, 6 декември,
2016 г., https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/northmacedonia_en.
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Прашањето повторно беше воведено во

2018 г. (3,2 милијарди евра),33 Северна

2020 г., како реакција на сѐ поголемиот

Македонија е отворена за инвестиции и

странски интерес во регионот на

економска соработка со другите глобални

Западен Балкан, особено од Кина. Во

и регионални сили на Западниот Балкан.

границите на грешката, и ЕУ и сите

Дури и проевропската влада на СДСМ

вклучени засегнати страни (Кина, Русија

изјави дека има блиски економски

и ЕУ) се сметаат за најпопуларни извори

односи, особено со Кина, па смета дека

на економска помош, бидејќи малку

иницијативата 17+134 се надоврзува на

повеќе од една третина од испитаниците

евро-атлантските аспирации на Северна

ги избираат двете опции. Иако ЕУ

Македонија.35 Како што изјави премиерот

се смета за најголемиот сојузник на

Зоран Заев, „ нашата земја убава“

земјата и донатор кој ја обезбедува

раскрсница на американски, европски

највисоката сума кумулативни СДИ

и кинески интереси,“ со можност за

во земјата во периодот од 2010 г. до

економски пораст.36

33

34

35

36

Народна банка на Република Северна Македонија, „ Директни инвестиции во Република
Северна Македонија,” 2018, https://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-direktni-investicii-vorepublika-makedonija---metodologija-bpm6-en.nspx.
17+1 е кинеска иницијатива за унапредување на деловните и инвестициските односи меѓу
Кина и 17 земји од централна и источна Европа - Албанија, Босна и Херцеговина, Бугарија,
Хрватска, Чешка, Естонија, Грција, Унгарија, Латвија, Литванија, Северна Македонија, Црна
Гора, Полска, Романија, Србија, Словачка и Словенија.
Влада на Република Северна Македонија, „ Премиерот Заев на Самитот 16+1 во Софија: Со
новите иницијативи од овој самит ја зацврстуваме и унапредуваме заемната соработка,“
7 јули, 2018 г., https://vlada.mk/node/15133; влада на Република Северна Македонија,
„ Премиерот Заев од 8. самит на шефови на влади на земјите од централна и источна
Европа и Кина 16+1: Ја унапредуваме економската соработка со НР Кина, потпишавме
Акционен план за соработка во областа на земјоделството,“ 12 април, 2019, https://vlada.
mk/node/17469; влада на Република Северна Македонија, „Премиерот Заев од пленарната
сесија на шефови на влади на земјите од централна и источна Европа и Кина 16+1:
Силно ја поддржуваме иницијативата 16+1, имаме огромен потенцијал да ги унапредиме
економските и бизнис партнерства,“ 12 април, 2019, https://vlada.mk/node/17465.
Цитирано во Мирче Јовановски, „ Од продажба на земјоделско земјиште Заев очекува 200
до 300 милиони евра. Попова Шапка може да оди во „пакет“ со Брезовица,“ 15 ноември,
2020, https://nezavisen.mk/od-prodazhba-na-zemjodelsko-zemjishte-zaev-ochekuva-200-do-300milioni-evra-popova-shapka-mozhe-da-odi-vo-paket-so-brezovica/.
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Графикон 8.1. Од која земја треба Северна Македонија да добие значителна 		
		
економска помош? (гледано од аспект на етничка припадност)
100%
90%
80%

66.7

70%
60%

44

50%

32.5

40%

22

30%
20%

10.6

11.3

19.9

15.3

10%
0%

Кинески иницијативи

Русија
Македонци

ЕУ

Сите засегнати страни

Албанци

Гледано од аспект на етничка

Кина (во границите на грешката), додека

припадност, наодите од анкетата

Русија ужива поголема поддршка кај

се конфузни. Не чуди што ЕУ ужива

етничките Албанци. Оттука може да се

поголема поддршка кај испитаниците-

заклучи дека, од аспект на етничката

етнички Албанци, т.е. 66,7%, што е

припадност, перцепциите за најголемиот

речиси двапати поголема поддршка

сојузник на Северна Македонија, и покрај

во споредба со испитаниците-етнички

сѐ поголемата поддршка за Русија,

Македонци, кои се поотворени за

не се поклопуваат со перцепциите за

економска помош од различни извори.

најпопуларниот давател на економска

Но, барем од гледиште на посакуваниот

помош. Затоа причините за ваквите

сојуз со странските сили, нелогично е

перцепции треба да се бараат надвор од

што има безмалку еднаква поддршка за

етничката припадност на испитаниците.
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Графикон 8.2. Од која земја треба Северна Македонија да добие значителна 		
		
економска помош? (гледано од аспект на приврзаност кон партија 		
како гласавте на последните парламентарни избори?)
100 %
90%

70.8

80%
70%

72.3

60.1

60%

40%

10%

33.2

27.2 25.125.9

30%
20%

46.3

43.2

50%

17.3
7

12.9

8.110.3

16.1

34.3
22

19

12

5.5

0%

Кинески иницијативи

Русија

Коалиција „Можеме” (СДСМ, БЕСА, НСДП, ЛДП...)
ДУИ

ЕУ

Сите засегнати страни

ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата „Обнова за Македонија”

Алијанса за Албанците и Алтернатива

Не гласав

Слични трендови се забележуваат и кога

чии симпатизери се најрасположени

се гледа од аспект на приврзаноста кон

за економска помош само од ЕУ.

партија (и во поглед во однесувањето при

Гласачите на ВМРО-ДПМНЕ, од друга

гласање на минатите парламентарни

страна, најверојатно би поддржале

избори, и во поглед на актуелниот

економска помош од сите засегнати

избор на партија). Имено, поддршката

страни заедно. Ова може да се објасни

за ЕУ е поголема во т.н. албански

со сѐ поголемиот Евроскептицизам кај

политички блок, бидејќи е поверојатно

симпатизерите и гласачите на ВМРО-

дека релевантните политички партии

ДПМНЕ, што со текот на годините се

на етничките Албанци ќе поддржуваат

гледа и во други категории, како на

економска помош што доаѓа исклучиво

пример најпопуларната странска сила

од ЕУ. Единствениот исклучок во т.н.

со која сакаат да се склучи сојуз или

македонски политички блок е СДСМ,

поддршката на алтернативни решенија
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за членство во ЕУ, како Евроазиската

да се извлече сличен заклучок. Имено,

Унија. Најголем впечаток остава

перцепциите за најпопуларната странска

резултатот дека Русија е рангирана на

сила со која би се склучил сојуз не мора

второ место како давател на економска

да соодветствуваат со перцепциите за

помош кај албанските партии, за чии

најпопуларниот давател на странска

гласачи втор избор поверојатно би бил

помош од аспект на приврзаност

Москва отколку Пекинг или сите други

кон партија, без оглед на порастот на

засегнати страни заедно. Повторно може

популарноста на Русија.

Од која земја треба Северна Македонија да добие значителна 		
економска помош? (гледано од аспект на приврзаност кон партија ако утре се одржат парламентарните избори, за која партија ќе
гласате?)

Графикон 8.3.
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Kинески иницијативи

Русија
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Левица
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Други

ЕУ
ДУИ

Сите засегнати страни
Алијанса за Албанците
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Заклучок
_

земјата. Истиот тренд се забележува и во
поддршката за членство во Евроазиската
Унија, предводена од Москва, кој исто

И покрај оптимистичкиот почеток, се

така е во пораст, а истото важи и за

чини дека 2020 г. е непредвидлива

најпопуларниот давател на економска

за патот на Северна Македонија

помош.

кон ЕУ исто колку динамиката на
коронавирусот на светско ниво.

Сѐ на сѐ, согласно трендовите од

Всушност, иднината на Северна

минатите години, од резултатите на

Македонија е уште понепредвидлива

анкетата на јавно мислење на ИДСЦС за

сега во споредба со минатата година,

2020 г. може да се согледа сѐ поголема

што е привлечно за големите сили

поларизација и поголем евроскептицизам

да се обидат да ја привлечат или

во контекст на пречките за пристапување

штетно да ѝ влијаат. Русија добива

кон ЕУ. Меѓутоа, ова не треба да нѐ

сѐ поголема поддршка кај етничките

изненади со оглед на тоа дека ЕУ

Македонци, симпатизерите на ВМРО-

повторно не успева да биде едногласна

ДПМНЕ, негласачите и електоратот на

по прашањето за шансата на Северна

Левица, но и од етничките Албанци и

Македонија за членство во ЕУ. Згора

албанските политички партии. Згора

на тоа, напорите што ги вложи земјата

на тоа, за гласачите на Алијансата за

со оглед на условите што ги поставија

Албанците и Алтернатива, главните

единечни земји членки - што е преседан

опозициони партии од албанскиот блок,

во историјата на проширувањето на ЕУ -

Турција е втор најголем сојузник на

беа казнети, место наградени.
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Зверс, Воутер, Владимир Шопов, Франс-Пол ван дер Путен, Мирела Петкова
и Мартин Лемстра. „Кина и ЕУ на Западниот Балкан - игра со резултат
нула?“ Извештај на „Клингендал“. Институт „Клингендал“ за меѓународни
односи, Холандија, август 2020 г. https://www.clingendael.org/sites/default/
files/2020-08/china-and-the-eu-in-the-western-balkans.pdf

Информации за
КАС
_

Информации за
ИДСЦС
_

Слобода, правда и солидарност се

ИДСЦС е тинк тенк организација која

основните начела врз кои почива

го истражува развојот на доброто

работата на фондацијата Конрад

управување, владеењето на правото

Аденауер Штифтунг (КАС). КАС е

и европските интеграции на Северна

политичка фондација тесно поврзана

Македонија. ИДСЦС има мисија да ја

со Христијанската Демократска Унија

помогне граѓанската вклученост во

на Германија (ЦДУ). Ние работиме на

носењето на одлуки и да ја зајакне

образовни програми за општеството и

партиципативната политичка култура.

соработуваме со владини институции,

Преку зајакнување на слободарските

политички партии, граѓански

вредности, ИДСЦС придонесува на

организации и избрани елити,

соживот помеѓу различностите.

градејќи силни партнерства. Заедно
со нашите партнери даваме придонес
кон создавањето на меѓународен
поредок, кој овозможува секоја земја
да се развива во духот на слободата и
својата одговорност.

Контакт податоци за КАС
Адреса: ул. Ристо Равановски
бр.8, 1000 Скопје.
Телефонски броj: +389 2 321 70 75
+389 23 21 70 76,
електронска пошта: Skopje@kas.de

Контакт податоци за ИДСЦС
Адреса: ул. Мирослав Крлежа
бр. 52/1 /2, 1000 Скопје
Тел. бр.: +389 2 3094 760 ,
електронска пошта: contact@idscs.org.mk

Информациja за
авторoите
_

Анамарија Велиновска е проектна
асистентка во Центарот за европски
интеграции во рамките на ИДСЦС.
Велиновска е магистер на науки
по јавни политики, со диплома од

Иван Николовски е помлад

Универзитетот во Единбург. Нејзини

истражувач во Центарот за европски

полиња на интерес се европските

интеграции во рамките на ИДСЦС.

интеграции, меѓународните односи и

Николовски завршил магистерски

политичката писменост.

студии во областа политички
науки на Централноевропскиот
Универзитет, со специјализација
во областа споредбена политика.
Полиња од интерес за Николовски
се поделени општества, европски
интеграции и меѓународни работи.
Мари Јеленка Кирхнер е
надворешна соработничка и
вонредна истражувачка на
Центарот за европски интеграции
во рамките на ИДСЦС. Кирхнер
е докторантка на Универзитетот
во Грац, која има магистрирано
централно и источноевропски
студии на Јагелонскиот Универзитет
во Краков. Таа е основач на
„European Thinkers’ Lab“. Нејзините
истражувања се фокусираат на
европеизацијата и европската
надворешна политика, особено во
поглед на проширувањето на ЕУ.

Линк
_
Ова издание е електронски
достапно на:
https://idscs.org.mk/mk/portfolio/
политичка-луда-железница-интересна-г/
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