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ЗА ДНЕВНИКОТ

Дневникот на пристапувањето(натаму Дневникот), или на англиски Accession Log, е алатка 
на ЕВРОТИНК – Центарот за европски стратегии, преку која се следи работата на Владата на 
Република Македонија, развојот на европските политики, имплементирањето на итните 
реформски приоритети и редовниот политички дијалог меѓу Македонија и Европската Унија или, 
со други зборови, процесот на пристапување на Македонија во Европската Унија. 
Дневникот ќе се обиде да ги анализира и клучните случувања, како што се: состаноците на 
Советот на ЕУ, Европскиот совет или друг тип состаноци на високо ниво; различните документи 
што ги објавува Европската Унија, а се поврзани со политиката на проширувањето, како и другите 
глобални случувања што влијаат врз политиките на Европската Унија, a со тоа и врз политиките 
на Република Македонија. Конечно, преку Дневникот ќе се следат и другите процеси, 
политики, документи и случувања кои се поврзани со стратегискиот приоритет на Македонија 
- да стане дел од ЕУ и од НАТО.  

Во своите поединечни записи, Дневникот ќе анализира, ќе утврдува репери, ќе предлага 
алтернативи на политиките и ќе застапува одредени решенија. Записите ќе бидат 
куси обраќања на соодветна тема, изработени врз основа на анализата на:
-  податоците добиени од ЕВРОМЕТАР, односно од теренските истражувања на другите 
организации; 
-  податоците добиени од другите истражувања и анализи на ЕВРОТИНК, односно од 
истражувањата и анализите на другите организации; 
-  исказите добиени преку структурирани интервјуа со релевантни соговорници, преку 
организирани фокус-групи, односно преку спроведените едукативно-дебатни сесии 
EUROTALK; 
-  објавените документи на Европската Унија, Европската комисија и/или на владите на 
државите-членки, документите на НАТО и на членките на Алијансата, како и документите 
на Владата на Република Македонија;
-  објавите во медиумите во Република Македонија и во државите-членки.
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•  Пред Самитот на Европскиот совет во октомври 2019 година, на кој 
државите-членки не успеаја да постигнат согласност за отпочнување пристапни 
преговори со Северна Македонија и со Албанија, поддршката на македонското 
општество за членство во ЕУ остана на високо ниво. Сепак, големите очекувања за 
брз влез во ЕУ значително спласнаа во изминативе осум месеци (во февруари 2019 
година 63,4 % од граѓаните верувале дека Северна Македонија ќе стане членка на 
ЕУ во наредните десет години, додека во октомври истата година овој процент е 
намален на 51,6 %). Голема е веројатноста дека оптимизмот дополнително драстично 
ќе се намали. 

•  Високите, а изневерени очекувања на македонската јавност од Самитот на ЕУ 
(47,7 % од граѓаните очекувале почеток на преговорите), комбинирани со високата 
оценка на јавноста за подготвеноста на државата за почеток на преговорите 
(речиси 6 од 10 испитаници оцениле дека државата е делумно или целосно 
подготвена да отпочне преговори), веројатно ќе водат до намалување на 
веродостојноста на процесот на пристапување во очите на граѓаните и до намалена 
поддршка за членство во ЕУ. Паралелите со ситуацијата во државата во 2008 
година, кога грчкото вето за македонската апликација за членство во НАТО 
предизвика демократско назадување, раст на национализмот и изгубена деценија 
на политички план, не се целосно неосновани. Фактот дека веќе на 20 октомври 
2019 година политичките лидери се договорија за спроведување предвремени 
избори во април 2020 година укажува на опасноста од блокада на реформските 
процеси и на тековните обврски, како што е веќе најавеното одложување на 
пописот.

•   Зад традиционално високата поддршка за ЕУ-интеграцијата на македонското 
општество, се крие и тренд на сè подлабока поделеност по етнички и по партиски 
линии. Поддржувачите на СДСМ, етничките Албанци и поддржувачите на ДУИ се 
значително поголеми оптимисти и поддржувачи на процесот од гласачите на 
ВМРО-ДПМНЕ и етничките Македонци. Чувството на неправичност (поттикнато со 
потфрлувањето на Европскиот совет да постигне согласност за почеток на 
преговорите и ставањето под прашање на веродостојноста на процесот) може 
дополнително да ги продлабочи овие поделби и да направи алтернативните 
надворешнополитички визии и модели на развој да станат попривлечни за 
граѓаните.

Клучни поенти од истражувањето Еврометар, есен 2019 година
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Овој Дневник на пристапувањето ги сумира податоците од анкетното истражување Еврометар 
за есента 2019 година, ставајќи ги добиените податоци во ретроспектива и користејќи анкетни 
податоци од истражувањето Еврометар од 2014 година па наваму, со цел да се доловат 
одредени трендови. Анкетата  беше спроведена во периодот 27 септември – 14 октомври 2019 
година, со цел да се пресретнат Советот на ЕУ за општи работи (GAC) и Европскиот совет, на 
кои една од главните теми беше проширувањето и дискусијата околу одлуката за 
определување датум за почеток на пристапните преговори со Северна Македонија и со 
Албанија. Планирано е дел од анкетните прашања да се повторат во истражување што би се 
реализирало наскоро и би имало за цел да утврди како одлуката на Европскиот совет 
влијаела врз јавното мислење. Резултатите од истражувањето, проследени со кратка анализа 
и контекстуализација, се прикажани подолу во овој документ. 

Основното ниво на истражувањето Еврометар, што го спроведува Евротинк, ја мери 
поддршката за членство во ЕУ преку согласување со следниве два исказа:   
1. „Генерално, членството на Македонија во ЕУ би било добра работа“
2. „Генерално, членството на Македонија во ЕУ би било корисна работа“

Идејата на првиот исказ е да ја долови етичката и емотивната димензија на поддршката, 
додека идејата на вториот исказ е да ја долови рационалната и економската димензија на 
поддршката. Слични прашања, инспирирани од слична логика на објаснување, употребува и 
ЕВРОБАРОМЕТАР, што го спроведува Евростат. Нумеричките вредности во истражувањето 
Еврометар се групираат на тој начин што оценките 4 и 5 значат согласување со исказот, 
додека оценките 1 и 2 значат несогласување. Во графиконите 1 и 2 подолу се претставени 
процентите испитаници (во анализираните години) кои се согласиле со дадените искази. 

Поддршката за членство во ЕУ од страна на граѓаните на Северна Македонија 
останува висока, што е видливо од анкетните податоци за 2019 години. ЕВРОТИНК 
традиционално ги мери поддршката за членство и перцепциите на граѓаните за 
Европската Унија, преку низа прашања со кои се доловуваат различни аспекти важни 
за квантитетот и квалитетот на поддршката што граѓаните му ја даваат на 
пристапувањето. Сепак, зад високата општа поддршка се кријат големи разлики во 
нивото на поддршката на надворешнoполитичките и на развојните визии, пред сè по 
етничка и по партиска линија, но и по голем број други карактеристики.

Вовед, методологија и структура

Испитувањето на јавното мислење беше направено од страна на агенцијата М-Проспект од Скопје, преку компјутерски потпомогната 
телефонска анкета во периодот 27 септември – 14 октомври 2019 година, на репрезентативен примерок од 1 000 испитаници 
со +/- 3,1 % маргина на грешка. Методолошката исправност на анкетата е одговорност на М-Проспект, додека прашалникот 
беше подготвен од тимот на ЕВРОТИНК. 
Целосното прашање гласи: „Сега имаме неколку прашања кои се одговараат на скала од 1 до 5, при што 1 значи дека целосно не се 
согласувате со тврдењето што ќе ви го прочитам, а 5 значи дека целосно се согласувате. 
Каква е вашата оценка за секое од следниве тврдења?“ 
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Податоците укажуваат на стабилна и висока поддршка од 2014 година до денес, која ретко се 
спуштила под 60 проценти. Согласувањето со двата исказа, според очекувањата, е на слично 
ниво. 
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Во Еврометарот, поддршката за пристапувањето ја мериме и со две прашања кои треба да ги 
доловат: 1) перцепциите за кредибилитетот на ЕУ и за нејзиниот однос кон нашата земја, и 
2) посакуваноста на ЕУ како развоен модел, наспроти алтернативните модели за развој, 
со што се тестира политичката парола дека „пристапувањето во ЕУ нема алтернатива“.  
Како што е прикажано на графиконите 3 и 4 подолу, во октомври 2019 година голем дел од 
јавноста има позитивни перцепции за кредибилитетот и за односот на ЕУ кон Северна 
Македонија и Европската Унија ја смета за најдобра алтернатива за развој.  

Првото прашање гласи: „Луѓето понекогаш дискутираат за односот на Европската Унија кон Македонија. Генерално гледано, како би го 
оцениле овој однос на скала од 1 до 5, при што 1 значи дека односот на ЕУ е нефер, надмен и уценувачки, а 5 значи дека односот на ЕУ 
кон Македонија е фер, пријателски и коректен?“. Второто прашање гласи: „Сега би ве запрашал/а за една дилема која постои во јавноста. 
Ќе ви прочитам два исказа, а вие кажете ми кој од нив е поблиску до вашето мислење: а) Европската Унија е најдобрата алтернатива за 
Македонија; б) Македонија треба да бара сопствен модел за развој надвор од ЕУ; в) Ниту едното од наведените (не се чита); 
г) Не знам (не се чита)“.

3
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Европската Унија е најдобрата алтернатива за Македонија

Македонија треба да бара сопствен модел за развој надвор од ЕУ

Графиконот 3 дава преглед на движењето на перцепциите низ годините и за тоа како истите се менуваат 
според политичкиот контекст. Од 2017 година наваму, односно по излегувањето на државата од 
политичката криза (во чие решавање голема улога играше и Европската комисија), постои тренд на 
стабилизација на перцепцијата дека ЕУ е веродостоен актер, чиј однос кон Северна Македонија е „фер, 
пријателски и коректен“. На графиконот 4, пак, е видлив сличен тренд: по 2017 година се стабилизира 
процентот испитаници (околу 60 %) кои Европската Унија ја сметаат за „најдобрата алтернатива за 
Македонија“. 
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Графикон 4: Модел за развој
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Графикон 5: 
ЕУ е најдобрата алтернатива (вкрстување)

Сепак, значителен е и бројот на испитаници кои се поборници на спротивното тврдење 
дека „Македонија треба да бара сопствен модел за развој надвор од ЕУ“. Внимателната 
анализа на вкрстените податоци во графиконите 5 и 6 подолу дава повеќе детали за 
различните ставови на различните општествени групи. Две линии на поделба се чинат 
клучни: етничката и партиската. На графиконот 5 е видливо дека поддржувачите на ДУИ, 
Албанците и поддржувачите на СДСМ се натпросечно ентузијастички расположени за тоа 
дека „ЕУ е најдобрата алтернатива“. 

На графиконот 6, пак, се гледа дека поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ и етничките Македонци, 
како категории граѓани, се натросечно чести поборници на тезата дека „Македонија треба да 
бара сопствен модел за развој надвор од ЕУ“. Овие сознанија, анализирани во контекст на 
неможноста на Европскиот совет да се договори за отворање на пристапните преговори со 
Северна Македонија и со Албанија во октомври 2019 година и неизвесната иднина на 
проширувањето, укажуваат на опасноста од продлабочување на ваквиот тренд. 
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Графикон 6: 
Сопствен модел за развој (вкрстување)
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Графикон 7: Референдум за членство

За крај, поддршката што македонските граѓаните му ја даваат на членството во ЕУ 
истражувањето Еврометар ја мери преку стандардното прашање: „Доколку во недела се 
одржи референдум со прашање Дали сте за влез на Република Македонија во Европската 
Унија, како би гласале?“. Одговорите на ова прашање за периодот 2015 – 2019 година се 
прикажани во графиконот 7 подолу. Овие податоци покажуваат попозитивна слика, која се 
огледа во стабилната поддршка за членство во текот на целиот анализиран период. 
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Очекувањата на граѓаните за брзо членство во ЕУ остануваат високи, иако во октомври 
2019 година се значително намалени во споредба со февруари 2019 година. 
За очекување е оптимизмот и натаму да „издишува“, имајќи ги на ум изневерените 
очекувања од Европскиот совет во октомври 2019 година.

Преку својата програма Еврометар, Евротинк од 2014 година наваму ги мери и очекувањата и 
оптимизмот на граѓаните за членство во ЕУ. Графиконот 8 подолу го прикажува процентот 
граѓани кои низ годините сметале дека државата може да очекува влез во наредните 5 години, 
додека графиконот 9 кумулативно го прикажува процентот граѓани кои сметале дека 
членството ќе се случи во наредната деценија. Очекувањата на граѓаните биле најмали во 2016 
година (во екот на политичката криза). 2017 година претставува пресвртница, кога оптимизмот 
за брз влез во ЕУ бележи континуиран раст, достигнувајќи го врвот пролетта 2019 година, кога 
речиси 64 % од испитаниците очекувале дека Северна Македонија ќе стане членка на ЕУ во 
наредната деценија. Во последната анкета Еврометар веќе се забележува намалување на 
оптимизмот (пад од речиси 12,4 процентни поени за само 6 месеци (од 64 % во февруари на 
51,6 % во октомври 2019 година).

24.20%

2015 г. 2018 г.2014 г. 2016 г. 2017 г. 2019 г.
Есен

2019 г.
Пролет

18.70%

19.57%
29.59%

Графикон 8: 
Македонија може да очекува влез во ЕУ во наредните пет години
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Пред одржувањето на Самиот во октомври 2019 година, речиси половина од граѓаните 
очекувале дека Европскиот совет ќе донесе одлука нашата држава да ги започне 
преговорите со ЕУ (Графикон 10), а речиси шест од десет граѓани во истата анкета сметаат 
дека Северна Македонија е или целосно подготвена (22,9 %) или делумно подготвена (36,8 
%) да ги отпочне пристапните преговори. Високите очекувања, комбинирани со добрата 
оценка за подготвеноста на државата, се судираат со политичката реалност, која вели дека 
државите-членки имаат различни визии за проширувањето. Сето тоа може да доведе до 
разочарување и губење надеж за можноста за промени во македонското општество, кое 
направи големи компромиси и непопуларни чекори легитимирани со ветувањето за 
забрзани евроинтеграции.

47.07%

2015 г. 2018 г.2014 г. 2016 г. 2017 г. 2019 г.
Есен
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31.90%

41.97%

37.32%

Графикон 9: 
Македонија може да очекува влез во ЕУ во наредните десет години

51.20%

63.39%

51.60%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%



11

Графикон 10: 
Европскиот совет ќе донесе одлука Македонија да ги започне преговорите со ЕУ

Графикон 11: 
Дали Северна Македонија е подготвена за отпочнување пристапни преговори?

Воопшто не е подготвена

Не знам/Одбива да одговори

Целосно е подготвена

Делумно е подготвена, но потребно 
е уште многу да се работи

Не/Против

Да/За

Се уште не знам47.7%

12.4%

39.9%

22.9%

36.8%

34.1%

6.2%
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