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Zhvillimet kryesore që karakterizojnë periudhën gjatë të cilës është kryer hulumtimi:

• Kjo është një periudhë pas zgjedhjeve lokale, në të cilat opozita e bashkuar fitoi mandate për

kryetar bashkie në disa komuna;

• Kryeministri aktual Zoran Zaev njofton për dorëheqjen nga posti kryeministër i Republikës së

Maqedonisë së Veriut, si dhe dorëheqjen nga posti kryetari i LSDM-së;

• Paralajmërim i krizës energjetike (që paralajmërohet në të gjithë Evropën), krizës ekonomike,

situatës me pandeminë KOVID, e cila është aktuale dhe shqetësuese;

• Vetoja e Bullgarisë ndaj Maqedonisë për fillimin e negociatave të anëtarësimit është aktuale dhe

negociatat me Bullgarinë për shkak të zgjedhjeve lokale në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe

zgjedhjeve të parakohshme parlamentare në Bullgari janë praktikisht në fazën „status quo“;

• Mungesa e kuorumit (afera me deputetin Kastriot Rexhepi) për të votuar mosbesimin ndaj

Qeverisë, veçanërisht e nxitur nga opozita dhe mediat, hedh hije mbi veprimet jodemokratike;

• Opozita është aktive në media me kritika ndaj pushtetit aktual, kritika ndaj sundimit të ligjit,

korrupsionit etj., duke kërkuar dorëheqje dhe zgjedhje të parakohshme parlamentare;

• Koalicioni dhe partitë/partnerët e tjerë politik në situatë të dorëheqjes së paralajmëruar të

kryeministrit Zoran Zaev janë në negociata të vazhdueshme;

• Ndikimi nga ngjarje të tjera që lidhen me funksionimin e institucioneve shtetërore, si: zjarri në

spitalin modular të Tetovës, aksidenti trafikor në Bullgari (zjarri i autobusit);

• Në përgjithësi, është krijuar një atmosferë që Republika e Maqedonisë së Veriut është aktualisht në 

një krizë socio-politike.

1. HYRJE
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40% e qytetarëve janë të mendimit se në R. e Maqedonisë së Veriut nuk ka demokraci.

Për momentin, pothuajse gjysma mendojnë se gjërat në R. e Maqedonisë po lëvizin në drejtimin e

gabuar.

69% e publikut mendojnë se “anëtarësimi i Maqedonisë në BE është një gjë e mirë”. BE-ja perceptohet

si një faktor dominues ekonomik dhe një bashkim i bazuar në rregulla dhe rregullore.

Qytetarët (48%) janë të pakënaqur me qëndrimin e BE-së ndaj R. së Maqedonisë së Veriut, të cilin e

konsiderojnë të padrejtë dhe shantazhues, në krahasim me 30%, të cilët e konsiderojnë atë të drejtë

dhe miqësor.

Megjithatë, pothuajse dy të tretat (63%) besojnë se Bashkimi Evropian është alternativa më e mirë për

Maqedoninë, për dallim nga një e treta, të cilët pajtohen me deklaratën se Maqedonia duhet të

kërkojë modelin e saj vetanak për zhvillim jashtë BE-së. 

Për sa i përket fillimit të negociatave të anëtarësimit, një e katërta presin që kjo mund të ndodhë në

gjashtë muajt e ardhshëm ndërsa rreth një e treta presin t&#39;i bashkohen BE-së në pesë vitet e 

ardhshme.

Krahas skepticizmit të caktuar ndaj Bashkimit Evropian dhe datës për fillimin e negociatave për

anëtarësim, pothuajse tre të katërtat (74%) e të anketuarve në qoftë se mbahet referendum për hyrjen

e Maqedonisë në BE do të votonin „po/për“. Arsyet kryesore për mbështetjen për anëtarësimin në BE

janë standardet më të mira të jetesës dhe demokracia më e madhe (gjyqësia, liria e medias, sundimi i

ligjit, etj.). 15% që do të votonin “jo/kundër” në një referendum të tillë, në fakt janë euroskeptikë, të

cilët besojnë se asgjë nuk do të përmirësohet, standardi i jetesës do të përkeqësohet, emigracioni do 

të rritet etj.

Vlerësimi i përgjithshëm për pozitën ndërkombëtare të R. së Maqedonisë së Veriut sot në krahasim me

12 muaj më parë është se është më e dobët, por vlerësohet se pas 12 muajsh do të jetë më e fortë. Në

një përqindje më të lartë, por të ngjashme (42-44%), qytetarët vlerësojnë se pozita ka mbetur e njëjtë

me 12 muaj më parë dhe se do të mbetet e njëjtë edhe pas 12 muajsh.

Sa i përket pozicionit ndërkombëtar të R. së Maqedonisë së Veriut, një e treta besojnë se për

momentin ka vende/institucione që paraqesin kërcënim për R. e Maqedonisë së Veriut. Bullgaria

përmendet në vend të parë (23%), ndërsa të tjerët përmenden në një përqindje dukshëm më të ulët (0-

2%). Ndryshe nga kjo, por në të njëjtin kontekst, si miku më i mirë i R. së Maqedonisë së Veriut

spontanisht përmenden Serbia (24%), SHBA (17%), BE (9%), Turqia (9%), Gjermania (5%) etj.

2. PËRMBLEDHJE
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Tema e parë në këtë hulumtim janë pyetjet lidhur me qëndrimin e publikut nëse Maqedonia është

shtet demokratik. Për të vlerësuar këtë çështje është përdorur një shkallë nga 1 në 5, ku 1 = Nuk ka

aspak demokraci dhe 5 = Ka demokraci të plotë.

Ekziston një ndarje e mendimit publik për këtë çështje, kështu që 12% janë të mendimit se në R. e

Maqedonisë së Veriut ka demokraci të plotë, për dallim nga 28% që deklarojnë se nuk ka aspak

demokraci. Më gjerësisht, rreth një e katërta (25% = përmbledhje e përgjigjeve 4 + 5) janë të mendimit 

se në R. e Maqedonisë Veriut ka demokraci, në krahasim me 40% që janë të mendimit se nuk ka

demokraci në R. e Maqedonisë Veriut (përmbledhje e përgjigjeve 1 + 2). Rezultatet janë paraqitur në

Grafiku 1.

Hulumtimi i mendimit publik është realizuar nga agjencia Brima nga Shkupi, përmes anketës telefon-

ike të ndihmuar me kompjuter (CATI) në platformën NIPO në periudhën prej 23 Nëntor deri më 30 

Nëntor 2021, në një kampion përfaqësues prej 1001 të anketuarve, me diferencë gabimi prej +/- 3%.

Korrektësia metodologjike e anketës është përgjegjësi e Brima-s, ndërsa pyetësori është përgatitur 

nga ekipi hulumtues i EUROTHINK - Qendra për Strategji Evropiane, në bashkëpunim me ekipin e 

Brimës. Në hulumtim janë përdorur gjithashtu të dhëna nga anketat e nga viti 2014 e këndej, të cilat 

janë kryer nga agjenci të ndryshme lokale të porositura nga EUROTHINK.

Nuk ka aspak demokraci / 1

Ka demokraci të plotë / 5

Nuk e di/ Refuzon të përgjigjet
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4

28

12
40%

25%

34

13
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1

Në përgjithësi a është Maqedonia shtet demokratik?

Në një shkallë nga 1 deri në 5, ku 1 do të thotë se nuk ka aspak demokraci dhe 5 se ka demokraci të plotë, cili është vlerësimi juaj??

3. SHËNIM METODOLOGJIK

4.  PËR DEMOKRACINË NË MAQEDONI
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Qëndrimi se nuk ka demokraci në R. e Maqedonisë së Veriut në përqindje më të lartë e ndajnë të

anketuarit maqedonas, të anketuarit më të moshuar (mbi 55 vjeç), të anketuarit që janë përkrahës të

VMRO-DPMNE-së, kundrejt përkrahësve të LSDM-së (të anketuar të caktuar që në këtë moment do të

votonin për një parti të caktuar).

Pothuajse gjysma e të anketuarve (49%) janë të mendimit se gjërat në R. e Maqedonisë së Veriut për

momentin po lëvizin në drejtim të gabuar. Këtë qëndrim e ndajnë një përqindje më e lartë e të

anketuarve maqedonas, ata që jetojnë në qytete, si dhe mbështetësit e VMRO-DPMNE-së.

Drejtim krejtësisht i gabuar/ 1

Drejtim shumë të mirë/ 5

Nuk e di/ Refuzon të përgjigjet
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35
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30
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Generally speaking, what is the direction that Macedonia is moving to?

Cili është vlerësimi juaj, përsëri në një shkallë nga 1 deri në 5, ku 1 do të thotë drejtim krejtësisht i gabuar dhe 5 do të thotë drejtim

Pjesë e kësaj teme është edhe pyetja e drejtimit të shtetit (Gra�ku 2).

Grafiku 2:
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Perceptimi i qytetarëve për Bashkimin Evropian (Grafiku 3) në një përqindje më të lartë (29%) është se

ai perceptohet si një faktor ekonomik dominues (aspekti ekonomik), dhe se ai është një bashkim i

bazuar në rregulla dhe rregullore (24%), ndërsa nën shprehjet &quot;Rregullat dhe rregulloret&quot; 

lirisht mund të nënkuptohet sundimi i ligjit dhe respektimi i ligjeve dhe rregulloreve. Rregullat dhe 

rregulloret janë bërë më të rëndësishme, për dallim nga anketat e mëparshme, ku më shumë qytetarë 

e konsideronin

Bashkimin si një komunitet politik.

15% e të anketuarve e perceptojnë BE-në si një bashkim të shteteve kombëtare, që megjithatë është

një tjetër ndryshim nga e kaluara, kur shumë më pak qytetarë ndanin këtë pikëpamje.

Rreth 2% thonë se asnjë nga këto deklarata nuk i referohet Bashkimit Evropian, por pa treguar

drejtimin e qëndrimit ndaj Bashkimit Evropian (nëse është pozitiv apo negativ), ndërsa 1% shprehin

qëndrim negativ ndaj BE-së.

Qëndrimi i qytetarëve ndaj proceseve integruese evropiane është matur me pyetjen e pajtimit të tyre

me deklaratën nëse anëtarësimi i Maqedonisë në BE do të ishte një gjë e mirë, kështu që 69%

(kumulativa e përgjigjeve 4 + 5) pajtohen me këtë pohim (Grafiku 4), i cili është një rënie prej vetëm

një përqind nga anketa e mëparshme.

Faktor ekonomik dominues

Bashkim i vlerave dhe normave

Bashkësi kulturore

Tjetër

Asnjë nga përgjigjet e lartëpërmendura

Mendim negativ për BE

Të gjitha të mësipërmet

Bashkim i bazuar në rregulla/rregullore

Bashkim i shteteve kombëtare

Bashkësi politike

29

24

15

13

8

6

0

0

2

1

Grafiku 3

5. MARRËDHËNIET MAQEDONI-BE

Çfarë do të thotë për ju Bashkimi Evropian?
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Mendimi publik për qëndrimin e Bashkimit Evropian ndaj Maqedonisë (Grafiku 5) është ashpër i ndarë:

nga 37%, të cilët deklarojnë se qëndrimi i BE-së është i padrejtë, arrogant dhe shantazhues (ose 

gjithsej 48% si përgjigje kumulative 1 + 2), deri në ekstremin tjetër, ku pothuajse një e katërta (24%) 

(ose 30% në kumulativën e përgjigjeve 4 + 5) se qëndrimi i BE-së ndaj Maqedonisë është i drejtë, miqë-

sor dhe korrekt. Siç mund të vërehet nga hulumtimet e mëparshme, pavarësisht nga bllokimi i procesit 

të integrimit dhe vetos së Bullgarisë, reputacioni i BE-së është përmirësuar pak, të paktën në aspektin 

e ndjenjës pozitive.

          Grafiku 5:

Në përgjithësi, si do ta vlerësonit këtë marrëdhënie, në një shkallë nga 1 deri në 5, ku 1 do të thotë se qëndrimi i BE-së është i padrejtë,
arrogant dhe shantazhues, dhe 5 se qëndrimi i BE-së ndaj Maqedonisë është i drejtë, miqësor dhe korrekt?

Sa pajtoheni me pohimin e mëposhtëm duke përdorur një shkallë nga 1 në 5 ku 1 do të thotë se nuk pajtoheni aspak me

pohimin dhe 5 se plotësisht pajtoheni: Në përgjithësi, anëtarësimi i Maqedonisë në BE do të ishte një gjë e mirë?

Grafiku 4:
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Kjo ndarje është e theksuar edhe në vija etnike: maqedonasit në një përqindje më të lartë (52%) 

deklarojnë se qëndrimi i BE-së është i padrejtë, arrogant dhe shantazhues, në krahasim me 60% të 

shqiptarëve etnikë, të cilët theksojnë se qëndrimi është i drejtë, miqësor dhe korrekt. 

Mbështetja e partisë (përcaktimi) është gjithashtu një faktor diskriminues për qëndrimin e publikut 

për këtë çështje: 67% e mbështetësve të VMRO-DPMNE vlerësojnë qëndrimin e BE-së me notën 1 = qën-

drimi i BE-së është i padrejtë, arrogant dhe shantazhues, kundrejt 32% të mbështetësve të LSDM-së. Në 

partitë e bllokut shqiptar në përgjithësi mbizotëron qëndrim që është i prirur kah ekstremi: 5 = qën-

drimi i BE-së ndaj Maqedonisë është i drejtë, miqësor dhe korrekt.

Pavarësisht nga ndarja e mendimit për qëndrimin e BE-së ndaj Maqedonisë, pothuajse dy të tretat (63 

%) besojnë se Bashkimi Evropian është alternative më e mirë për Evropën. Kjo është, në fakt, përqindja 

më e lartë e marrë për këtë çështje nga të gjitha vitet e tjera, dhe tregon euroentuziazmin e rritur. Një e 

treta (33%), megjithatë, konsideron se Maqedonia duhet të kërkojë modelin e saj të zhvillimit jashtë 

BE-së, e cila është një rënie nga dy hulumtimet e mëparshme dhe kthehet në numrat nga viti 2019 

(Grafiku 6). Më shumë gjasa, premtimet që në mes të Dhjetorit procesi do të zhbllokohet kanë dhënë 

fryt dhe në qëndrimet e qytetarëve ndaj BE-së.

Do t'ju lexoj dy deklarata, më tregoni se cila është më afër mendimit tuaj:

• Bashkimi Evropian është alternativa më e mirë për Maqedoninë;

• Maqedonia duhet të kërkoj model vetanak për zhvillim jashtë BE-së.

Grafiku 6:
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Në 5 vitet e ardhshme

 26+ vjet 

Asnjëher

Nuk e di / Refuzon të përgjigjet

5 - 9 vjet

10 - 14 vjet

15 - 25 vjet

32

17

18

8

4

17

5

Sipas jush, kur mund të pres Maqedonia anëtarësim në Bashkimin Evropian?

Qëndrimi i publikut për këtë çështje përcaktohet nga preferencat politike.

82% e mbështetësve të LSDM-së besojnë se BE është alternativa më e mirë për Maqedoninë. Me këtë 

deklaratë pajtohen edhe 32% e mbështetësve të VMRO-DPMNE-së. Te partitë e bllokut shiptar 

pajtueshmëria me këtë deklaratë është shumë e lartë (prej 88 % te Alternativa deri 97 % te BDI).

Kundrejt kësaj, nga ana tjetër, 65% e mbështetësve të VMRO-DPMNE-së mbështesin deklaratën që 

Maqedonia duhet të kërkojë modelin e vet të zhvillimit jashtë BE-së (këtë e deklarojnë edhe 17% e 

mbështetësve të LSDM-së). Në bllokun shqiptar pajtueshmëria është shumë e ulët (prej 1-4 %).

Fillimin aktual të negociatave midis Maqedonisë dhe BE-së e presin rreth një e katërta (26%), kundrejt 

63% që janë skeptikë, gjegjësisht mendojnë se negociatat e pranimit nuk do të fillojnë në gjashtë 

muajt e ardhshëm.

Megjithatë, të anketuarit në një përqindje më të lartë (32%) (Grafiku 7) mendojnë se negociatat e 

pranimit do të fillojnë në pesë vitet e ardhshme. Këtë në përqindje më të lartë e konsiderojnë: më të 

rinjtë (18-34 vjeç), të anketuarit shqiptarë, si dhe mbështetësit e LSDM-së. Kjo është, në të njëjtën kohë, 

reduktim i ndjeshëm i pritjeve të tilla nga hulumtimi i mëparshëm këtë vit, kur kjo përqindje ka qenë 

41%.

Duhet të theksohet se 17% mendojnë se Maqedonia nuk do të hyjë kurrë në Bashkimin Evropian.

Pavarësisht nga skepticizmit të caktuar ndaj Bashkimit Evropian dhe datës për fillimin e negociatave të 

pranimit, pothuajse tre të katërtat (74%) e të anketuarve, nëse do të mbahet një referendum për hyrjen 

e Maqedonisë në BE do të votonin „po/për“. Në të njëjtën kohë, kjo është gjithashtu përqindja më e 

lartë që kur Eurothink bën matjen e këtyre pyetjeve.

„Jo/kundër“ do të votonin rreth 15 % (Grafiku 8). Kjo përqindje ka një rritje të lehtë nga pranvera, por 

ende mban qëndrueshmëri 14-15% që nga viti 2019.

Grafiku 7:
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Nëse të dielën mbahet referendum me pyetjen “A jeni pro hyrjes së Maqedonisë në Bashkimin Evropian?”, si do të votoni?

Si arsye për votimin „po/për“, në përqindje më të lartë (48 %) përmendet standardi më i mirë i jetesës, 

demokracia më e madhe (gjyqësia, liria e fjalës, media, sundimi i ligjit etj.), si dhe ulja e papunësisë 

(më shumë investime) (Grafiku 9а).

Kjo pasqyrë shkon në përputhje me besimin se BE është fillimisht bashkim ekonomik, ku shtetasit 

maqedonas presin që do t’u zgjidhen çështjet ekzistenciale. Megjithatë, një përqindje e madhe e qytet-

arëve (32%) kanë pritje pro-demokratike për votim për hyrjen në BE.

Grafiku 8:

Arsyet kryesore për mbështetjen e hyrjes në BE (të mundura më tepër përgjigje spontane):

Grafiku 9а:
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Është karakteristike që përgjigjen „demokraci më e madhe“ në përqindje më të lartë e theksojnë qytet-

arët më të moshuar, të anketuarit me arsim më të lartë dhe të anketuarit shqiptarë, ndërsa,  „qasje më 

e lehtë për punë jashtë vendit “ e theksojnë më të rinjtë.

Kundrejt kësaj, të anketuarit (15 %) që nuk do të votonin për pranimin në BE, si arsye deklarojnë që 

asgjë nuk do të përmirësohet, ndërsa vetëm do të na vendosen kushte shtesë (6 %), pastaj që do të 

ketë rritje të çmimeve, me këtë do të përkeqësohet edhe standardi i jetesës (6 %), emigrimi i të rinjve 

do të rritet (6%), identiteti do të humbet (emri, gjuha etj.) (Grafiku 9b).

Arsyet kryesore për refuzimin e hyrjes në BE (të mundura më tepër përgjigje spontane):

Grafiku 9b:
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Overall, it is assessed that nowadays the international position of the Republic of North Macedonia is 

weaker compared to the same position 12 months ago. This question marks a divided viewpoint on a 

political party affiliation. Namely, the weaker position is primarily highlighted by the VMRO-DPMNE 

supporters, as opposed to the SDSM and DUI supporters who underline that nowadays the interna-

tional position of the Republic of North Macedonia is stronger compared to 12 months ago.

However, there is some optimism concerning the opinion about the international position of the 

Republic of North Macedonia within 12 months. Hence, 36% believe that the position shall be stronger 

as opposed to 20% that believe that the position shall be weaker.

The percentage of citizens that believe that the international position of Macedonia is the same as it 

was 12 months ago amounts to 42% and is within the same ratio (44%) with the viewpoint that it shall 

remain the same in 12 months. The in-depth analysis indicates high correlation between these two 

issues. The respondents that are of the opinion that the present position is stronger are also of the 

opinion that the position shall be stronger in 12 months from now. Similarly, the respondents that are 

of the opinion that the present position is weaker, are also of the opinion that the international posi-

tion of the Republic of North Macedonia shall remain weaker in 12 months from now. The same view-

point is noticeable in the respondents that believe that the position is the same (unaltered) and that it 

shall remain unaltered in 12 months.

Stronger

Weaker

The same

I don’t know/refuses to answer

20
30

20

2
6

36

42
44

With reference to this theme, the respondents were asked to assess the international position of the 

Republic of North Macedonia compared to the period from 12 months ago and to give a forecast of the 

position in the forthcoming 12 months (Graph 10/11). 

6.  FOREIGN POLICY

International position of Macedonia

T10. Is the international position of Macedonia stronger, weaker or the same compared to the position 12 months ago? 

T11. Do you expect the international position of the state to be stronger, weaker or the same as of today?  

Graph 10/11:

The position of Macedonia compared to the same position 12 months ago The position of Macedonia in 12 months from now
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With reference to the relations of the Republic of North Macedonia with Europe and beyond, the 

respondents were asked whether for the time being they considered a given state or an institution a 

threat to the Republic of North Macedonia (Graph 12).

Generally speaking, do you consider any state or an international organization to be a threat to Macedonia? 

Graph 12:

One third (33%) are of the opinion that there is such a state or an organization that poses a threat to 

Macedonia, whereas 63% believe the opposite. Compared to the previous years, the respondents that 

believe in the existence of a threat range within the figures of one third three years consecutively, 

whereas the ones that do not believe in the existence of a threat mark an increase in approximately 3%.

With reference to the afore-stated, the respondents were asked to name the country or international 

organization that poses a threat to the Republic of North Macedonia (Graph 12a).

Approximately one quarter (23%) consider Bulgaria to be the greatest threat to the Republic of North 

Macedonia for the time being. This percentage is higher among the Macedonians compared to the 

ethnic Albanians. The shift in the perception of Greece as a threat is particularly noticeable. Greece 

used to be ranked higher, but it marks a continuous decline to less than 2%, which is a direct outcome 

from the Prespa Agreement. As regards Bulgaria, there is an evident decline in this figure compared to 

last year when the vast majority of citizens considered Bulgaria to be a threat (almost 80% of the ones 

believing in the existence of a threat), and its present ranking is on the level of 2018.

2018 2019 2020 2021

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

41.7%

31.6%32.9%33%

44.2%

57.8%
59.3%

14.1%
10.6%7.8%

4%

63%

I don’t know/refuses to answerYes No

16



If there is a threat, which state or international organization poses a threat to Macedonia? 

Which country is an enemy?
(relative numbers, % of the ones that declared that there was a hostile country/organization)

  According to you, which country or international organization is the greatest friend of Macedonia?

Graph 13:

The following question is regarding the country or international organization that is the greatest 

friend of Macedonia (Graph 13). 

Graph 12а:
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A quarter of the respondents (24%) pinpoint Serbia as the greatest friend of Macedonia, followed by the 

USA (17%), the European Union and Turkey (9%), etc.

Sixteen percent of the respondents declared that the Republic of North Macedonia had no friends.

Serbia is perceived as the greatest friend to Macedonia with a higher percentage among the Macedo-

nians, as opposed to the USA and EU as the greatest friends among the ethnic Albanians.

In the case of the young, this is the EU, whereas in the case of the elderly, it is NATO.

The supporters of the Albanian parties pinpoint the USA and EU.

Forty-two percent of the VMRO-DPMNE supporters consider Serbia as the greatest friend as opposed to 

twenty-two percent that believe that the Republic of North Macedonia has no friends.

As for the SDSM supporters, the overview is as follows: 25% consider Serbia as the greatest friend, 16% 

the USA, 14% Germany, 10% of the belief that the Republic of North Macedonia has no friends, etc.

In comparison to the previous surveys, a marked incline is observed in the case of Serbia as the great-

est friend of the country, which may directly be ascribed to the vaccination solidarity of our northern 

neighbor in the course of 2021. Nevertheless, there is noticeable increase in the EU and USA percentag-

es compared to the previous years, which may be attributed to the support that is given to the Republic 

of North Macedonia by the USA with reference to the dispute with Bulgaria.

According to you, which state or international organization is the greatest friend of Macedonia? (Historical comparison) 

Which country is a friend? 
(relative numbers, % of the ones that declared that there was an amicable country/organization)
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Graph 13а:




