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МЦМС по петти пат го спроведе истражувањето за општата доверба и довербата во
институциите. Истражувањето покажа пораст на довербата речиси кај сите институции
кои беа проверувани, но и пораст на општата доверба. Подолу се објавите на медиумите
посветени на истражувањето.

      МЦМС: Раст на општата и на довербата во институциите
  

Општата доверба и довербата во институциите е во пораст, покажува истражувањето
спроведено од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).

  

Извор: Канал 5

  МЦМС: Раст на општата и на довербата во институциите
  

Општата доверба и довербата во институциите е во пораст, покажува истражувањето
спроведено до Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС). 
Истражувањето, кое е спроведено по петти пат, покажа пораст на довербата речиси кај
сите институции кои беа проверувани, но и пораст на општата доверба.

  

Извор: МИА

  Анкета: Расте довербата во институциите
  

Општата доверба и довербата во институциите е во пораст, покажува истражувањето
спроведено од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).
- Истражувањето, кое е спроведено по петти пат, покажа пораст на довербата речиси
кај сите институции кои беа проверувани, но и пораст на општата доверба.

  

Извор: Е-вести

  МЦМС: На Иванов драстично му пораснал рејтингот
  

Расте довербата во институциите, покажало последното истражување на Македонскиот
центар за меѓународна соработка (МЦМС). Таа сега изнесува 56 отсто и е за 5,4
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проценти повисока во однос на слично истражување направено од „Галуп“ во 2012 г.

  

Извор: Плус инфо

  МЦМС: На Иванов драстично му пораснал рејтингот
  

Расте довербата во институциите, покажало последното истражување на Македонскиот
центар за меѓународна соработка (МЦМС). Таа сега изнесува 56 отсто и е за 5,4
проценти повисока во однос на слично истражување направено од „Галуп“ во 2012 г.

  

Извор: А1он 

  МЦМС: Раст на општата и на довербата во институциите
  

Општата доверба и довербата во институциите е во пораст, покажува истражувањето
спроведено од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).
- Истражувањето, кое е спроведено по петти пат, покажа пораст на довербата речиси
кај сите институции кои беа проверувани, но и пораст на општата доверба. Таа сега
изнесува 56 проценти и е за 5,4 процентни поени повисока во однос на слично
истражување направено од Галуп во 2012 година.

  

Извор: 24 Вести

  Расте довербата во институциите, во граѓанскиот сектор и во претседателот
Иванов
  

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) во своето последно
истражување забележува пораст на довербата на граѓаните во институциите и посебно
во граѓанскиот сектор. Довербата во институциите изнесува 56 отсто и е за 5,4
проценти повисока во однос на слично истражување направено од „Галуп" во 2012 г.

  

Извор: МКД

  МЦМС: Раст на општата и на довербата во институциите
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Општата доверба и довербата во институциите е во пораст, покажува истражувањето
спроведено од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).

  

Извор: Денешен

  МЦМС: Раст на општата и на довербата во институциите
  

Општата доверба и довербата во институциите е во пораст, покажува истражувањето
спроведено од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).
Истражувањето, кое е спроведено по петти пат, покажа пораст на довербата речиси кај
сите институции кои беа проверувани, но и пораст на општата доверба.

  

Извор: Курир

  МЦМС: Граѓаните имаат сè поголема доверба во институциите
  

Расте општата доверба и довербата во институциите, покажува истражувањето
спроведено од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).
Истражувањето, кое е спроведено по петти пат, покажа пораст на довербата речиси кај
сите институции што беа проверувани, но и пораст на општата доверба.Таа сега
изнесува 56 проценти и е за 5,4 процентни поени повисока во споредба со слично
истражување направено од „Галуп“ во 2012 година.

  

Извор: Телеграф

  Истражување: Расте довербата во институциите
  

Општата доверба и довербата во институциите е во пораст, покажува истражувањето
спроведено од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).
- Истражувањето, кое е спроведено по петти пат, покажа пораст на довербата речиси
кај сите институции кои беа проверувани, но и пораст на општата доверба.

  

Извор:  Прес 24

  Граѓаните со се поголема доверба во институциите
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Општата доверба и довербата во институциите е во пораст, покажува истражувањето
спроведено од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).
- Истражувањето, кое е спроведено по петти пат, покажа пораст на довербата речиси
кај сите институции кои беа проверувани, но и пораст на општата доверба.

  

Извор: Максим

  

Анкета МЦМС: Раст на довербата во државните институции

  

Расте доверба на граѓаните во речиси сите државни институции, покажува последната
анкета на МЦМС. Значителен е растот во образованието,здравството и полицијата.
Овие сектори го презедоа приматот на Армијата. Индексот на доверба од 44,5 во 2010
годинава е зголемен на 56 проценти. Разликата се должи на порастот на довербата во
државата кај етничките Албанци од 16 на 35,4 отсто вклучително и во политичките
партии.

  

Извор: Сител

  Расте општата и довербата во институциите, но најмногу им веруваме на комшиите
  

Општата доверба и довербата во институциите е во пораст, покажува истражувањето
спроведено од Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС).

  

Извор: Економски

  МЦМС: Општата доверба и довербата во институциите е во пораст
  

Пораст на довербата речиси кај сите институции, но и пораст на општата доверба
покажува последното истражување на Македонскиот центар за меѓународна соработка.
Според соопштението таа сега изнесува 56 проценти што е за 5,4 процентни поени
повисока во однос на слично истражување направено од Галуп во 2012 година.
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Извор: Алфа ТВ

  МЦМС за довербата во институциите
  

Oпштата доверба и довербата  во институциите е во пораст, покажува истражувањето
спроведено од Mакедонскиот центар за меѓународна соработка.. Истражувањето кое е
спроведено по петти пат покажа пораст на довербата речиси кај сите институции кои
беа проверувани, но и пораст на општата доверба.

  

Извор: МТВ

  Најмногу пораснала довербата во претседателот Иванов
  

Првпат откако МЦМС ја мери довербата се забележува мнозинска доверба во
граѓанскиот сектор, и тоа 54,2 отсто. Значителен е порастот на довербата во
образованието, здравството и полицијата, кои го презедоа приматот од Армијата.

  

Извор: Нова Македонија

  Полицајците им го зедоа приматот на војниците
  

Мнозинството граѓани и понатаму ѝ веруваат на полицијата, покажа најновото
истражување на МЦМС за довербата во институциите и во професиите. По малиот пад
во 2010 година, сега полицијата бележи голем пораст на довербата со над 13 отсто
повеќе, особено кај етничките Албанци, кај кои довербата пораснала за речиси 24 отсто

  

Извор: Нова Македонија

  Македонците им веруваат на професорите, докторите, поповите и оџите
  

Македонските граѓани се повеќе веруваат во институциите, а расте и општата доверба,
покажува истражувањето кое што го спроведе Македонскиот центар за меѓународна
соработка (МЦМС).
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Извор: Република

  Најголема доверба во професорите и лекарите, најмала во судиите и цариниците
  

Граѓаните најмногу им веруваат на професорите и лекарите, а најмалку на судиите и
цариниците (36,5 проценти),  покажа истражувањето на Македонскиот центар за
меѓународна соработка (МЦМС) спроведено по петти пат. Генерално расте довербата
на граѓаните во повеќе институции како и општата доверба.

  

Извор: Фактор

  МЦМС: расте довербата во институциите
  

И покрај константните критики што од политичарите, што од граѓаните, денеска
објавената анкета на македонскиот центар за меѓународна соработка изненади
многумина кои критиките ги слушаа – општата доверба и довербата во институциите во
Макeдонија е во пораст.
Истражувањето, се спроведува по петти пат и покажа пораст на довербата речиси кај
сите институции кои беа проверувани, но и пораст на општата доверба.

  

Извор: ТВ Орбис
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