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Главни заклучоци
• И покрај чувството на горчина, видливо во растот на граѓаните што веруваат дека „односот на ЕУ
кон РСМ е нефер, надмен и уценувачки“, рекордни 67,3 % од испитаниците веруваат дека членството
на Северна Македонија во ЕУ би било добра работа. Тоа укажува дека мнозинството останува
убедено дека државата припаѓа во европското семејство и покрај тешкотиите во процесот на
пристапувањето. Од критичка гледна точка, резултатот може да се протолкува и како индикатор за
некритички став на македонските граѓани кон Европската Унија.
• Во сличен контекст, рекордни 70,4 % од анкетираните сметаат дека членството во ЕУ би било
корисна работа, што е индикатор за стабилноста на високата поддршка за членство и индиректно
укажува на инаку неартикулираните очекувања дека проблемот со бугарската блокада, сепак, набргу
ќе се реши, со што пристапните преговори ќе започнат.
• Драматично е зголемен бројот на граѓани што веруваат дека односот на ЕУ кон државата е нефер,
надмен и уценувачки, што се должи на разочарувањето од очекувањата дека државата официјално
ќе отпочне преговори за членство и покрај бугарските противења. Со бугарската блокада беше
нанесен силен удар на наративот на власта во Македонија, која сите тешки и непопуларни одлуки,
каква што беше промената на името, ги легитимираше со „наградата“ во форма на отпочнување
преговори.
• Политичките пречки за започнувањето на пристапните преговори на С. Македонија навидум
немаат големо влијание врз континуираната поддршка на граѓаните за ЕУ. Сепак, ова го толкуваме
како последица на верувањето дека политичките блокади ќе се решат брзо. Доколку тоа не е случај,
постои голема веројатност и јавното мислење да се промени.

Испитувањето на јавното мислење беше спроведено од страна на агенцијата Индаго од Скопје преку
компјутерски потпомогната телефонска анкета (CATI) во периодот од 10 до 21 декември 2020 година
на репрезентативен примерок од 1003 испитаници со маргина на грешка од +/- 3 %. Методолошката
исправност на анкетата е одговорност на Индаго, додека прашалникот беше подготвен од страна на
истражувачкиот тим на ЕВРОТИНК – Центар за европски стратегии. Во истражувањето се користени
и податоци од анкети од 2014 година наваму, кои се спроведени од разни локални агенции по нарачка
на ЕВРОТИНК.

На прашањето: „Што претставува за Вас

дека членството во ЕУ ќе резултира со

Европската Унија?“, 26 % од испитаниците

подобрување на животниот стандард. Една

одговориле дека ја перципираат Унијата

од главните причини за ваквите сентименти

како доминантен економски фактор, додека

е драматично понискиот животен стандард

17 % во неа гледаат политичка заедница.

во РСМ во споредба со државите членки

По 12 % од испитаниците одговориле дека

на ЕУ. Статистичката анализа што ја објави

ЕУ претставува „унија на вредности и

ЕВРОСТАТ во декември 2020 година

норми“, односно дека „Унијата е базирана на

покажува дека е РСМ третата најсиромашна

правила и прописи“ (графикон 1). Слично на

држава во Европа, со безмалку трипати

поранешните изданија на Еврометарот, кај

понизок БДП од просечниот на државите што

македонските граѓани доминира перцепцијата

се членки на Еврозоната¹.

Графикон 1: Што претставува за Вас Европската Унија?
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1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_
indices#Relative_volumes_of_consumption_per_capita

Испитаниците беа прашани и за нивната

ЕУ (графикон 2). Интересно е тоа што

согласност со тврдењето дека „членството

и покрај т.н. „бугарско вето“, односно

на РСМ во ЕУ би било добра работа“. Тие

неотпочнувањето на преговорите и

имаа можност да ја дадат својата согласност

неодржувањето на првата меѓувладина

на скала од 1 до 5, каде што 1 значи дека

конференција на крајот на 2020 година²,

испитаниците целосно не се согласуваат

поддршката на граѓаните пораснала за

со тврдењето, додека 5 значи дека тие

повеќе од два процентни поени во споредба

целосно се согласуваат со тврдењето. 67,3

со есента 2019 година. Погледнато низ

% од испитаниците одговориле со оценка 4

годините, поддршката на граѓаните

или 5, односно дале јасна и недвосмислена

традиционално се движела околу 60 %, со

поддршка за членство на државата во

забележлив раст во последните две години.

Графикон 2: Согласност со тврдењето дека „членството на РСМ во ЕУ би било
добра работа“
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2 https://www.politico.eu/article/bulgaria-blocks-eu-membership-talks-for-north-macedonia/
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Испитаниците дадоа уште поголема поддршка

загадувањето и уништувањето на животната

околу корисноста од потенцијалното членство

средина, се само дел од проблемите за кои

на државата во Унијата. Повеќе од 70 % од

граѓаните сметаат дека ќе се намалат или,

граѓаните се согласуваат или целосно се

пак, целосно ќе се решат со пристапувањето

согласуваат со тврдењето дека „членството на

на државата во ЕУ. Дијахрониски, околу 60

РСМ во ЕУ би било корисна работа“ (графикон

% од граѓаните веруваат во корисноста од

3). Корисноста од членството во Унијата, која

членството во Унијата, а слично со претходното

ја препознаваат граѓаните, недвосмислено

прашање, поддршката кон ова тврдење е

влече корени од лепезата социополитички

зголемена во последните 2 години. Во однос на

и економски фактори. Неможноста на фер и

есента 2019 година, поддршката е зголемена

чесен начин да се стигне до добро платено

за речиси пет процентни поени. Во исчекување

работно место во јавниот сектор, ограничената

на датумот за отпочнување на преговорите,

функционалност на јавниот здравствен систем,

граѓаните сè повеќе се информираа и за

предизвиците во борбата против системската

придобивките од членството во ЕУ, што, пак,

корупција и организираниот криминал, како

може да влијае за зголемување на позитивните

и занемарувањето на проблемите како

перцепции по ова прашање.

Графикон 3: Согласност со тврдењето дека „членството на РСМ во ЕУ би било
корисна работа“
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Подигнатите очекувања околу отпочнувањето

Динамиките поврзани со неотворањето

на преговорите и одржувањето на првата

на пристапните преговори, како и изјавата

меѓувладина конференција, како и неможноста

на еврокомесарот за добрососедство и

на Унијата да ја убеди Република Бугарија

проширување дека околу отворените прашања

во целисходноста од започнувањето на

со Бугарија не треба да се драматизира, туку

преговорите со С. Македонија и со Албанија,

треба да се остави дипломатијата да работи³,

неминовно резултира со променети чувства на

засилено со празната реторика од страна

граѓаните кон ЕУ. Одговарајќи на прашањето:

на Брисел дека „се работи на изнаоѓање

„Каков е односот на ЕУ кон Македонија?“,

на одржливо и трајно решение“, ја разниша

59,2 % одговориле дека е тој нефер, надмен

довербата што граѓаните на С. Македонија

и уценувачки, додека 21,2 % од испитаниците

ја имаа во институциите на ЕУ. Голем дел од

сметаат дека односот на Унијата кон С.

општата, но и од стручната јавност, веруваше

Македонија е фер, пријателски и коректен

дека бриселската дипломатија или, пак,

(графикон 4). Само пред нешто повеќе од

најмоќните држави членки, ќе изнајдат начин

една година перцепцијата на граѓаните биле

преговорите фактички да започнат до крајот на

дијаметрално спротивна. Во есента 2019 година

2020 година. Сепак, тоа не се случи, и покрај тоа

близу 43 % сметале дека ЕУ се однесува фер,

што реториката на власта само ги засилуваше

пријателски и коректно кон С. Македонија,

заблудите дека спорот може да се избегне

додека 30 % од испитаниците сметале дека

со, според нив, извесното вмешување на

е односот нефер, надмен и уценувачки.

Европската комисија и на државите членки.

Графикон 4: Односот на ЕУ кон С. Македонија
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3 https://telma.com.mk/2020/10/07/%D0%B2%D0%B0%D1/%80%D1%85%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0
%B0%D1%80%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80
%D0%B0%D1%88%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%BE/
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Резултатите од ЕВРОМЕТАР влеваат надеж

спроведено во есента 2019 година. Сепак, вреди

дека евроскептицизмот во С. Македонија нема

да се потенцира дека во пролетта 2019 година

да надвладее, барем не во догледно време.

членството во ЕУ немало друга алтернатива за

Мнозинството од анкетираните граѓани (55,2

повеќе од 60 % од анкетираните граѓани.

%) сѐ уште веруваат дека е ЕУ најдобрата
опција за државата и дека други алтернативи

Иако, очекувано, во споредба со претходниот

не му се потребни на македонското општество

ЕВРОМЕТАР, одредени параметри покажуваат

(графикон 5). Од друга страна, пак, 36,4 % од

дека граѓаните имаат измешани чувства

испитаниците сметаат дека државата треба да

кон ЕУ, и во однос на одредени прашања

бара сопствен модел за развој надвор од ЕУ.

поддршката за Унијата е козметички намалена,

Овие резултати се во рамките на маргината на

сепак, бугарското вето не успеа да ја победи

грешка, споредено со претходното истражување

„еврофилијата“ на македонските граѓани4.

Графикон 5: Алтернативи за С. Македонија во ЕУ и надвор од неа

80
70
60.1

60
50
40

41.88

46.57

50.21
42.71

47.4
39.4

58.1

55.2

50.2

35.9

32.2

32.8

36.4

30
20
10
0
Европската Унија е најдобрата алтернатива за Македонија
Македонија треба да бара сопствен модел за развој надвор од ЕУ

4 https://www.slobodnaevropa.mk/a/%D1%9C%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0
%BC%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%
D0%BE-%D0%BD%D0%B5-/30967890.html
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Посебно е интересен ставот на граѓаните во

што одговориле дека државата ќе стане дел од

однос на прашањето: „Кога С. Македонија

Унијата во следните 5 години изнесувал 29,7 %,

може да очекува влез во ЕУ?“ Доминантна е

што покажува раст од повеќе од 7 процентни

категоријата граѓани што одговориле дека тоа

поени, во контекст на блокираните европски

ќе се случи во следните 5 години (37 %), додека

интеграции (графикон 7). Овие резултати уште

26 % сметаат дека државата ќе стане дел од

еднаш ја потенцираат желбата и оптимизмот

европското семејство за 10–15 години. Од друга

што владее кај македонските граѓани, и покрај

страна, 16 % од испитаниците сметаат дека С.

суровата реалност со која се соочува државата

Македонија нема никогаш да стане членка на

на патот кон Брисел, а тоа е бугарското вето

ЕУ (графикон 6). Оптимизмот на испитаниците

за усвојување на преговарачката рамка,

е уште поинтересен кога ќе се погледне

неодржувањето на првата меѓувладина

дијахрониски. Пред малку повеќе од една година

конференција, како и неможноста да се предвиди

(есен 2019 година) процентот на испитаниците

кога ќе се одблокира оваа status quo состојба.

Графикон 6: Процена за влез на С. Македонија во ЕУ
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Графикон 7: Процент на испитаници што сметаат дека С. Македонија ќе стане дел од ЕУ
во следните 5 години
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Непроменета останува и подготвеноста

Резултатите се речиси непроменети во однос

на граѓаните афирмативно да гласаат на

на тие што датираат од есента 2019 година.

референдум за влез во ЕУ. На прашањето:

Сепак, подготвеноста на испитаниците да

„Доколку во недела се одржи референдум со

се изјаснат афирмативно на потенцијален

прашање: ‘Дали сте за влез на С. Македонија

референдум за членство во Унијата е намален

во ЕУ?’, како би гласале?“, 66 % би гласале „ЗА“,

за безмалку 7 процентни поени во споредба со

додека 17 % би гласале „ПРОТИВ“ (графикон 8).

пролетта 2019 година.

Графикон 8: Расположението на граѓаните за гласање на потенцијален референдум за
членство на С. Македонија во ЕУ
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есен

2020
зима

Не би излегол/а на референдумот

Не / Против

Не знам / Одбива да одговори

Се уште не знам

За огромен број од испитаниците главната

пад на невработеноста. Граѓаните, исто

причина за поддршка за влез на С. Македонија

така, веруваат дека полесно ќе можат

во ЕУ е подобриот животен стандард,

да стигнат до работа во странство, но и

додека добар дел од нив сметаат дека

дека општеството дополнително ќе се

европската интеграција ќе резултира со

демократизира (графикон 9).

Графикон 9: Главни причини за поддршка на влезот на С. Македонија во ЕУ

Подобар животен стандард

79%

Намалување на невработеноста

44%

Поголема демократија

29%

Полесен пристап до работа во странство

29%

Поголема сигурност за државата

28%
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Од друга страна, оние испитаници што се

посебно да се смени. Дел од испитаниците

противат на влезот на државата во Унијата,

сметаат и дека ќе им се влоши животниот

како главни причини ги наведуваат губењето на

стандард, односно дека цените драматично ќе се

националниот идентитет, односно оспорувањето

зголемат, додека значаен дел од анкетираните

на името и јазикот на државата, како и

се соочуваат со идеолошки проблем, односно

впечатокот дека членството ќе резултира со

веруваат дека ние како општество не припаѓаме

наметнување на дополнителни услови за

во ЕУ (графикон 10).

граѓаните, додека во практиката нема ништо

Графикон 10: Главни причини за одбивање на влезот на државата во ЕУ

Губење на националниот идентитет
(името, јазикот итн.)

58%

Нема да се подобри ништо, а само ќе ни
наметнуваат дополнителни услови

46%

Влошување на животниот стандард
(качување на цени)

26%

Не припаѓаме во таа Унија

25%

Зголемено иселување на младите

19%
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