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Вовед

Истражувањето на јавното мислење за доверба во Владата е насочено кон ставовите на граѓаните
за работата на Владата, општо и конкретно во одредени сфери, работата на Министерствата и
јавните институции.
За потребите на својот клиент МЦМС и Телма, во јуни 2018 М-Проспект спроведе истражување за
перцепциите и ставовите на граѓаните за работата на Владата во првата година. Резултатите од
истото се достапни на следниот линк:
https://www.mcms.mk/mk/za-nasata-rabota/istrazuvana-i-publikacii/2031-edna-godina-vlada.html
Сегашното истражување е по истек на две години од мандатот на Владата.

Методологија и пристап
Теренска анкета спроведена на повеќеслоен стратификуван примерок од 1000 испитаници постари
од 18 години, национално репрезентативен според пол, возраст, етничка припадност и место на
живеење. Анкетирањето е правено на македонски и на албански јазик. Сите резултати се подложни
на статистичка грешка од 3,15% со прифатливо ниво на доверба од 95%.
Истражувањето го спроведе агенцијата М-Проспект од 15.05-07.06.2019.

Одобрување на работата на Владата
Запрашни колку ја одобруваат работата на Владата, половина (51.3%) од испитаниците одговараат
негативно, додека 43.8% ја одобруваат работата.
Погледнато низ етничка призма, видливо е дека етничките Албанци повеќе од етничките Македонци
ја одобруваат – 53.7% наспроти 39.8%. Секој трети етнички Македонец (36.3% воопшто не ја
одобрува работата на Владата)
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графикон 1

Специфични подрачја од работата на Владата
Учесниците понатаму беа запрашани за специфични подрачја од работата на Владата.
Така, размислувајќи за надворешната политика на Владата, 45% ја одобруваат надворешната
политика, наспроти 51% кои не ја одобруваат.
Надврешната политика е повеќе одобрена од етничките Албанци (62.2%) отколку од етничките
Македонци (39.6%).

графикон 2
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Работата на Владата во однос на економијата и отварањето нови работни места ја одобруваат
37.6%, додека повеќе од половина од испитаниците (56%) не ја одобруваат. И за овие политики на
Владата, етничките Албанци во поголем процент се со позитивен став за разлика од етничките
Македонци кои во помал процент ја одобруваат работата на Владата по ова прашање (42.8%
наспроти 35.2%)

графикон 3

Работата на Владата во борбата против корупцијата и криминалот ја одобруваат третина од
испитаниците (34.9%), наспроти скоро две третини (59.2) кои не ја одобруваат. Нема големи разлики
доколку се погледнат одговорите од аспект на етничка припадност.
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графикон 4

Оценки на реформите на Владата
Испитаниците исто така и ги оценија реформите во Борбата против корупција, на скала од 1 до 5,
каде 1 е најниска и 5 највисока оценка. Според дистрибуцијата на одговорите, средната оценка е
2.18. А најголем дел од испитаниците (39%) даваат најниска оценка – 1.

графикон 5
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Оценувајќи ги реформите во Судството, каде 1 е најниска и 5 највисока оценка, средната оценка е
2.18. Најголем дел (34.7%) од испитаниците даваат најниска оценка 1. Одговорот на ова прашање не
се разликува помеѓу етничките Македонци и етничките Албанци.

графикон 6

Понатаму, испитаниците ги оценуваа реформите во Јавната администрација. Дистрибуцијата на
одговори покажува дека секој трети граѓани (32.1%) даваат најниска оценка. Средната оценка за
овие реформи е 2.35.

графикон 7
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Размислувајќи за реформите во безбедносните служби, повторно најголем дел (27.6%) одговараат
со најниска оценка. Средната оценка за реформите во Безбедносните служби е 2.52.

графикон 8

Ставови на граѓаните за Министерствата и јавните институции
Министерството за надворешни работи е оценето од најголем број испитаници (9.5%) како
министерство кое си ја врши најдобро својата работа. Следно е министерството за труд и социјална
политика (7.8%). Сепак скоро четвртина (23.1%) немаат оформен став за ова прашање.
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графикон 9

Министерството за здравство, пак, е оценето како министерство кое најлошо си ја врши својата
работа од најголем број испитаници (16.8%). Министерството за економија е следно министерство
кое најлошо си ја врши својата работа (6,3%). Скоро петтина од испитаниците немаат мислење за
ова прашање (18.7%).
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графикон 10

10

графикон 11

Од горе прикажаниот графикон (11) може да се забележи дека позитивен баланс има кај
министерството за надворешни работи, министерството за труд и социјална политикаи
министерството за земјоделие.
Забележливо е министерството за здравство е со најголема дискрепанца помеѓу позитивните и
негативните перцепции. Министерствато за правда, образование и наука и за животна средина исто
така се повеќе негативно перцепирани.
Од спроведената анкета во јуни 2018 за МЦМС/ТЕЛМА може да се забележи дека и тогаш
министерството за надворешни било најдобро оценувано, а министерството за здравсто најлошо.
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Дистрибуцијата на одговорите за доверба во СЈО покажува дека повеќе од половина од
испитаниците (57.1%) немаат доверба, наспроти 37.5% кои имаат. Низ призма на етничката
припадност, етничките Албанци имаат поголема доверба (52.6%) наспроти етничките Македонци
(32.2). Кај етничките Македонци мнозинството нема воопшто доверба (41.1%)

графикон 12

Рејтинзи на политичари и партии
Испитаниците беа прашани во кој политичар имаат најголема доверба, а имаа можност спонтано да
одговараат. Дистрибуцијата на одговори покажува дека секој трети граѓанин (30.1%) нема доверба
во ниту еден политичар. За 18.3% од испитаниците Зоран Заев е политичар во кој имаат најмногу
доверба. Додека пак во Христијан Мицкоски доверба имаат 11.7% од испитаниците.
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графикон 13

Споредено со истото прашање поставено пред една година, односно една година од новата Влада,
може да забележиме дека постои опаѓање на рејтингот на Зоран Заев (24.1% во 2018). Во 2018 во
Христијан Мицкоски имале доверба 2.9%.
И етничките Македонци и етничките Албанци во најголем процент не веруваат во ниту еден
политичар (28.8% од етничките Македонци и 33.2% од етничките Албанци). Етничките Македонци го
преферираат Зоран Заев (21.3%), а 16.1% имаат најголема доверба во Христијан Мицкоски.
Етничките Албанци најмногу го бираат Али Ахмети (18.2%), потоа го избираат Зијадин Села (15.9%).
За Зоран Заев се изјаснуваат 9.3%, а Билал Касами е избран од 8.4% од испитаниците.
Доколку утре се одржат парламентарни избори секој четврти граѓанин (25%) би гласал за ВМРО
ДПМНЕ, додека пак за СДСМ би гласале 23.1%. За ДУИ би гласале 5.1%, за АА би гласале 4.2% и за
БЕСА 2,1%.

графикон 14
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Споредено со резултатите од пред една година, може да се забележи дека гласовите за СДСМ се
намалени (25.5% во 2018), а за ВМРО ДПМНЕ зголемени (20.6% во 2018).
Секој трети етнички Македонец би гласал за ВМРО ДПМНЕ – 34%, додека пак 26.6% би гласале за
СДСМ. Од етничките Албанци 10.8% би гласале за СДСМ, 22.6% за ДУИ, 19.3% за АА, 9.8% за БЕСА.

Заклучок
Од анализата на добиените резултати може да се забележи дека испитаниците се поделени во однос
на општиот впечаток за работата на Владата, меѓутоа сепак преовладува неодобрување на истата
(43.8% ја одобруваат, 51.3% не ја одобруваат).
Повеќе се перцепирани како позитивни надворешните политики (45%), додека само 37.6%
одобруваат економски политики. Најмалку одобрување има на работата на Владата во однос на
борбата против корупцијата и криминалот (34.9%).
Во склад со тоа е и најниското оценување на реформите во Судството (2.18) и борбата против
корупција (2.18). Реформите во јавната администрација се оценети со средна оценка 2.35. Нешто
подобро се оценети реформите во безбедносните служби (2.52).
Министерството за надворешни работи си ја врши својата работа најдобро (9.5%), а за 16.8% од
испитаниците министерството за здравство најлошо ја врши својата работа.
Испитаниците покажуваат ниско ниво на доверба кон СЈО (57.1% недоверба кон институцијата).
Забележлив е пад на довербата во Зоран Заев споредено со пред една година (18.3% 2019 и 24.1%
во 2018). ВМРО ДПМНЕ би добил 25% од гласовите, а СДСМ 23.1%.
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Демографија
Пол
Машки
Женски
Вкупно

49,5
50,5
100,0

Етничка припадност
Македонска
Албанска
Турска
Ромска
Српска
Влашка
Бошњачка
Друго
Вкупно

68,7
21,5
3,1
2,5
1,7
0,8
0,2
1,5
100,0

Регион
Вардарски
Источен
Југозападен
Југоисточен
Пелагониски
Полошки
Североисточен
Скопски
Вкупно

8,1
8,9
9,4
8,3
12,2
14,6
7,4
31,0
100,0

Место
Село
Град
Вкупно

39,6
60,4
100,0

Возраст
18-29
30-39
40-49
50-64
65+

Вкупно

19,8
19,9
17,7
25,1
17,5
100,0

Инструмент за мерење на јавното мислење:
1. Колку ја одобрување на работата на Владата, општо?
1. Целосно ја одобрувам
2. Донекаде ја одобрувам
3. Донекаде не ја одобрувам
4. Воопшто не ја одобрувам
5. Не знам (НЕ СЕ ЧИТА)
6. Одбива да одговори (НЕ СЕ ЧИТА)
2. Одобрување на работата на владата, по подрачја
2.1 Надворешна политика
2.2 Економија (и отворање на работни места)
2.3 Борба против корупција и криминал
1. Целосно ја одобрувам
2. Донекаде ја одобрувам
3. Донекаде не ја одобрувам
4. Воопшто не ја одобрувам
5. Не знам (НЕ СЕ ЧИТА)
6. Одбива да одговори (НЕ СЕ ЧИТА)
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3. Според Вас, кој од министрите/министерствата имате впечаток дека ја врши својата
работа најдобро?
Друго_______
4. Според Вас, кој од министрите/министерствата имате впечаток дека ја врши својата
работа најлошо?
Друго______
5. На скала од 1 до 5 како би ги оцениле реформите во:
(9. Не знам/Одбива да одговори)
5.1 Борба против корупција
5.2 Судство
5.3 Јавна администрација
5.4 Безбедносни служби
6. Колку доверба имате во СЈО?
1. Целосна доверба
2. Донекаде доверба
3. Донекаде недоверба
4. Целосна недоверба
5. Не знам/Одбива да одговори (НЕ СЕ ЧИТА)
7. Во кој политичар имате најголема доверба?
8. За која политичка партија би гласале доколку утре се одржат парламентарни избори?
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