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Извршно резиме 

Високата невработеност и ниските плати во Македонија, ги принудуваат многу 
Македонци да бараат работа во странство, дури и во високо ризичните воени подрачја 
како што се Авганистан и Ирак. Во Студијата за детерминантите и трендовите за приватните 
трансфери кон Македонија, што ја изработи ЦЕА во 2008 година многу прецизно е предвидено 
дека од година во година бројот на лица што заминуваат во странство ќе биде се поголем, 
а  тековните трансфери ќе достигнат ниво од околу 22% од БДП во 2011 година. 
Спротивно на очекуваањата дека за време на светската економска криза ќе дојде до 
намалување на приватните трансфери во Македонија, поради зголемената нвработеност во 
развиените земји, приватните трансфери растеа за целиот периодот на светската 
економска криза, достигнувајќи рекорден износ од околу 1.5 милијарди евра.  Споредено 
со странските директни инвестиции, приватните трансфери се околу 5 пати поголеми  и 
претставуваат еден од најзначајните извори на средства за голем дел од македонските 
домаќинства.   

Традиционално Македонците одат да работат во европските развиени земји, како што се 
Германија, Италија, Швајцарија, Австрија, Холандија и сл., покрај нив има тренд на 
работа да се оди и во Арапските земји како што се Дубаи, Катар и сл. Исто така голем дел 
од граѓаните заминуваат во прекуокеанските земји, како што се САД, Канада и 
Австралија. Покрај претходните наведените  развиени земји, посебно интересно е што 
голем број од Македонците заминуваат да работат во воени високо ризични земји како 
што се Авганистан и Ирак. Најголем број на лица што се решаваат (регрутираат) да 
работат во американските воени бази во Авганистан и Ирак потекнуваат од Куманово и 
Тетово. Регионите каде што се лоцирани овие два градови се познати по примањето 
дознаки и според Студијата на ЦЕА за детерминантите и трендовите за приватните 
трансфери кон Македонија од 2008 година Полошкиот регион учествувал тогаш со 32,5% 
а Кумановскиот регион тогаш со 6% од вкупно пратените дознаки во Македонија. Во тој 
период бројот на лица што работат во Авганитан и Ирак бил незначителен во споредба со 
денешниот.  

Точниот број на Македонци што работат во овие места не е познат поради тоа што  
агенциите што вршат регрутација се многу затворени за споделување информации со 
јавноста, а и поради тоа што државата нема такви статистики. Според одредени 
истражувања, најголемата компанија за регрутација на ваков кадар FLOUR од Македонија 
има испратено околу 1400 лица, потоа следува Босна и Херцеговина со 1100 лица, Косово 
со околу 900 и од Албанија околу 200 лица. Имајќи предвид дека тешко се доаѓа до 
релевантни податоци за движењата во оваа област, а со цел да се истражат главните 
мотиви за заминување на работа во воените зони, заработката, однесувањето на истите 
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лица и нивното влијание врз локалната економија во Куманово и Тетово, ЦЕА во месец 
март, спроведе анкета помеѓу лицата што работат во Ирак и Авганистан и малите локални 
бизниси од двете општини.  

Резултатите покажуваат дека најголем мотив за заминување на работа во воените бази во 
Авганистан и Ирак е обезбедувањето подобра иднина на сопствените деца. Потоа 
следуваат ниските плати што се исплаќаат во Македонија и немањето работа.  Најважни 
надворешни фактори кои влијаат  врз одлуката за заминување во воените бази во Ирак или 
Авганистан се: Политизираноста на нашето општество (при барање работа и носење на 
други одлуки кои ги засегаат граѓаните); (не)грижата на државата за социјалните слоеви 
кои имаат ниски примања или се невработени и законите и другите прописи во нашата 
држава (даноци, казни итн.). Само 23% од испитаниците сметаат дека работењето во 
Авганистан и Ирак не е поволно решени за заработка, имајќи го во предвид големиот 
ризик по животот. Но три пати поголем број од испитаниците сметаат дека работењето во 
ризичните области претставува поволно решени за самите нив и нивните семејства.  

Лицата што се одлучиле да заминат остануваат на подолг период. Околу 80% од 
испитаниците работат помеѓу  1 и 5 години, а околу 8% работат помеѓу 5 и 10 години во 
воените бази, во Авганистан и Ирак. Македонците најчесто работат одредени занаети, 
како што се столар, електричар, водоинсталатер, возачи на камиони и слично. Најчесто се 
наоѓаат на ниска работни позиции и многу мал број од анкетираните имаат раководна 
позиција. 

Над 90% од анкетираните се изјасниле дека ќе одат да работат во Авганистан и Ирак, без 
разлика дали можат да најдат работа во Македонија. Средствата што ги испраќаат лицата 
кои работат во Авганистан или Ирак се многу повисоки од македонската просечна 
годишна нето плата од околу 4.000 евра. По 35% од испитаниците испраќаат помеѓу 
10.000 и 25.000 евра и 25.000 и 50.000 евра годишно. Ова се високи суми и во Македонија 
тешко може да ги заработат лицата што работат нискоквалификувани работни позиции 
како шофери, електричари, водоинсталатери, столари  и слично. Ова е релативно висока 
сума споредено со студијата на ЦЕА од 2008 година кога пресметавме по скоро 2000 
долари вредност во годишни пратки во просек.  

Огромната разлика во платите во Македонија и платите во воените подрачја го прави 
работењето во матичната држава неатрактивно. Само 2% од испитаниците би останале во 
Македонија ако успеат да најдат работа во период од 6 месеци. Високите примања на 
лицата што работат во Авганистан и Ирак им овозможуваат да ги подмират животните 
трошоци и да заштедат одреден дел од парите. Најголем дел, 31% заштедиле помеѓу 11 и 
20 проценти од приходите, 27% од анкетираните имаат заштедено од 20 до 40 проценти од 
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примањата и 18% од анкетираните имаат одделено во заштеди помеѓу 40 и 60 проценти до 
приходот. 

Лицата што одат на работа во воените зони заработените пари ги трошат за издржување на 
своите семејства и реновирање, доградба и доопремување на домовите во кои што живеат. 
По 14,6% од анкетираните одговориле дека парите ги депонираат во банка или купуваат 
куќи и/или станови (сограѓани на овие работници во странство велат дека се купуваат 
станви и во Скопје), а најмал дел парите ги вложуваат за отпочнување на бизнис. 
Тетовчани многу повеќе ги трошат парите за уредување и проширување на куќите и 
становите во кои што живеат додека пак Кумановци своите пари повеќе ги депонираат во 
банките или купуваат нови недвижности (станови и куќи). Исто така процентот на лица 
што ги трошат парите за започнување на бизнис во Тетово е двојно повисок во споредба 
со започнување на бизнис од лицата од Куманово.  

Повеќе од половина од анкетираните бизниси во Тетово и Куманово, имаат забележано 
позитивни ефекти од купувачите кои што заработуваат во Авганистан и Ирак. Локалната 
економија во градовите каде што има лица кои што работат во Ирак и Авганистан 
забележува позитивни ефекти. Поголемата платежна моќ на овие лица им овозможува на 
стопанствениците да ја зголемат продажбата, што понатаму позитивно се одразува на 
проширување на бизнисите, нови инвестирања, нови вработувања и сл. Позитивна 
околност за локалното население е тоа што бизнисмените не ги зголемуваат цените на 
производите, како резултат на зголемената побарувачка на производи и услуги (без 
недвижнини) од страна на лицата кои што заработуваат во Авганистан и Ирак.  

Зголемената финансиска моќ скоро секогаш доведува до промени во однесувањето кај 
луѓето, истото е случај и со лицата кои што работат во Авганистан и Ирак. Според 
анкетата, кај 60% од лицата се забележува промени во однесувањето, што најчесто се 
рефлектира преку живеење на повисок стандард (купување брендирани и луксузни 
производи), дистанцирање од средината во која живеаат. Но сепак има и значаен дел од 
околу 40% кај кои што не се забележуваат промени во однесувањето, без разлика колку 
заработуваат во високо ризичните подрачја како што се Ирак и Авганистан.  

Околу 60% од испитаниците се двоумат или не сакаат своите заштеди да ги инвестираат 
во Македонија, а останатите 40% би ги инвестирале своите заштедени пари во својата 
земја. Најважни фактори кои ги одвраќаат од инвестирање се политизираноста на 
македонското општество при носење на одлуки кои ја засегаат бизнис заедницата и 
граѓаните, и законите и другите прописи како што се казните, одобренија/лиценци, даноци 
и слично. Процентот што се  двоуми и не сака да ги инвестира своите пари во Македонија 
е многу голем, и претставуваа силен сигнал за креаторите на политиките да работат на 
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намалување на недовербата од страна на лицата кои поседуваат значајни средства за 
инвестирање.  

Повлекувањето на американската војска од Ирак и Авганистан значи и намалување на 
бројот на лица од Македонија кои што ќе работат во воените бази во овие земји. Лицата 
кои што нема да можат да продолжат со работа во овие места не сакаат да се вработат во 
Македонија поради ниските плати што се исплаќаат. Исто така голем дел од нив 
поседуваат релативно големи заштеди кои сигурно би ги инвестирале во отпочнување 
бизниси доколку се подобри бизнис околината. Општините мораат да ја искористат оваа 
прилика и со ингеренциите што ги поседуваат институционално да ги поддржат во 
отпочнување на нови бизниси и продуктивно канализирање на овие заштеди. 
Одделенијата за локален економски развој од Куманово и Тетово потребно е да изнајдат 
начин за да ги поддржат во развивањето на бизнисите од страна на оваа категорија на 
граѓани. Но големината на приватните трансфери, од околу 20-тина% од Бруто домашниот 
производ, и нивниот тренд на раст, покрај од локалните власти, треба и централната власт 
сериозно да го проанализира и врз база на тоа да креира политики за менаџирање на 
дознаките, кои не се за занемарување. Приоритетни области за интервенирање на 
локалната и централната власт претставуваат подобрување на законите и другите прописи 
во врска со казните, одобренија/лиценци, даноци и слично, и намалување на 
политизираноста на македонското општество при вработувања и носење на одлуки кои ја 
засегаат бизнис заедницата и граѓаните. 
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Анкета на работници во Ирак и Авганистан 

Во ова истражување анкетирани се 46 граѓани од Куманово и Тетово кои што работат во 
Авганистан и Ирак. 

Националност 
Македонци 50% 
Албанци 44% 
Друго 6% 

 

Општина на живеење 
Куманово 48% 
Тетово 52 

 

Пол 
Мажи 90% 
Жени 10% 

 

 

Најголем дел, 66,7%, од анкетираните се на возраст од 26 до 35 години, потоа следува 
групата помеѓу 36 и 45 години со 25% и 8,3% од анкетираните се на возраст од над 45 
години  

 

 

 

Претежно застапени се лица кои што имаат завршени средно образование, 52,5%, иста 
така голем дел од анкетираните имаат диплома од факултет, 35,4%, и најмал дел имаат 
завршено само основно образование, 12,5%. 
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Како најголеми прични за заминување на работа во воените бази во Авганистан и Ирак е 
обезбедувањето подобра иднина на сопствените деца. Потоа следуваат ниските плати што 
се исплаќаат во Македонија и немањето работа. 
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Споредено по општини се забележуваат одредени разлики во тоа кои се главните причини 
за заминување на работа во Авганистан и Ирак. Кумановците заминуваат поради тоа што 
можат да обезбедат повисоко платена работа, истата причини има најмала важност за 
Тетовчаните што заминуваат да работат во воените бази во воените жаришта. Главна 
причина кај Тетовчаните за заминување на работа во претходно споменатите места е 
обезбедување на подобра иднина на децата, односно да им овозможат доволно средства за 
храна, облека, образование и сл. 

 

Лицата што заминуваат да работат во споментатите подрачја одат на подолг период од 
неколку години. Околу 81% од испитаниците работат помеѓу 1 и 5 години, а 8% работат 
помеѓу 5 и 10 години. Долгиот временски период говори дека лицата што одат таму се 
добро платени и имаат добри услови за работа, иако станува збор за воени зони.   
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Само 23% од испитаниците сметаат дека работењето во Авганистан и Ирак не е поволно 
решение за заработка, имајќи го во предвид големиот ризик по животот. Но три пати 
поголем број од испитаниците сметаат дека работењето во ризичните области претставува 
поволно решени за самите нив и нивните семејства. 
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Над 90% од анкетираните се изјасниле дека ќе одат да работат во Авганистан и Ирак, без 
разлика дали можат да најдат работа во Македонија. Огромната разлика во платите во 
Македонија и во воените подрачја го прави работењето во матичнат држава 
непримамливо. Само 2% од испитаниците ќе останат во државата ако успеат да најдат 
работа во период од 6 месеци. 

 

Македонците најчесто работат одредени занаети, како што се столар, електричар, 
водоинсталатер, возачи на камиони и слично. Најчесто се наоѓаат на ниска работни 
позиции и многу мал број од анкетираните имаат раководна позиција. 
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Лицата што одат на работа во воените зони заработените пари ги трошат за издржување на 
своите семејства и реновирање, доградба и доопремување на домовите во кои што живеат. 
По 14,6% од анкетираните одговориле дека парите ги депонираат во банка или купуваат 
куќи и/или станови, и најмал дел од парите ги вложуваат за отпочнување на бизнис.  

 

И во двете општини голем дел од парите ги трошат за задоволување на семејните потреби, 
обезбедување храна, облека, образование, комунални давачки и сл. Тетовчани многу 
повеќе ги трошат парите за уредување и проширување на куќите и становите во кои што 
живеаат. Многу интересно е што Кумановци многу повеќе ги депонираат своите пари во 
банките или купуваат нови недвижности (станови и куќи). Исто така процентот на лица 
што ги трошат парите за започнување на бизнис во Тетово е дупло повисок во споредба со 
лицата од Куманово.  
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Најчесто парите ги примаат сопругата/сопругот на лицата што работат во Авганистан или 
Ирак. Помал дел од околу 23%, своите пари ги испраќаат на родителите во Македонија, и 
12,5% од анкетираните своите пари ги праќаат на сопствените браќа или сестри.  
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Погледнато по општините опфатени во истражувањето, се забележуваат големи разлики. 
Тетовчаните своите пари најмногу ги испраќаат на своите сопруги и деца. Кај 
Кумановците најчесто приматели на пари се родителите, но за разлика од нив Тетовчаните 
своите пари многу малку ги испраќаат на родителите.  

 

 

Кај половина од анкетираните лица забележан е раст на средствата што ги заработуваат, 
во однос на 2010 и 2009 година. Ова се должи на системот на плаќање, односно колку 
подолго работат во воените бази, добиваат унапредувања а со тоа и се зголемува 
приходот. Кај 43% од анкетираните прихдот е зголемен помеѓу 10 и 50 проценти, а кај 6% 
е зголемен за 50 или 100 проценти. Кај 27% од испитаницеите нема никакви промени, а 
околу 23% изјавиле дека приходите им се намалени.  
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Средствата што ги испраќаат лицата кои работат во Авганистан или Ирак се многу 
повисоки од македонската просечна годишна нето плата од околу 4.000 евра. По 35% од 
испитаниците испраќат помеѓу 10.000 и 25.000 евра и 25.000 и 50.000 евра. Помал дел од 
околу 8% испраќа помеѓу 5.000 и 10.000 Евра годишно, но и околу 12% од испитаниците 
испраќаат помеѓу 50.000 и 75.000 евра. Ова претставуваат високи суми и во Македонија 
тешко може да ги заработат лицата што работат како шофери, електричари, 
водоинсталатери, столари  и слично. 
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Помеѓу анкетираните лица што работат во Авганистан и Ирак се забележува разлика во 
заработувачката погледнато по општини. Тетовчаните во просек испраќаат помалку пари 
во Македонија. Кумановците заработуваат повисоки суми, довјно повеќе лица од 
Куманово испраќаат помеѓу 25.000 и 50.000 долари годишно, во споредба со лицата од 
Тетово. Исто така, во Тетово нема лица кои што успеваат да испрата помеѓу 50.000 и 
75.000 американски долари годишно.  

 

Високите примања на лицата што работат во Авганистан и Ирак им овозможуваат да ги 
подмират животните трошоци и да заштедат одреден дел од парите. Само 8% одоговориле 
дека ништо немаат заштедено, а сите останати имаат заштедено различен процент од 
приходот. Најголем дел, 31% заштедиле помеѓу 11 и 20 проценти од приходите. Потоа 
27% од анкетираните имаат заштедено од 20 до 40 проценит од примањата, 18% од 
анкетираните имаат одделено во заштеди помеѓу 40 и 60 проценти до приходот.  
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Од претходните два графикони јасно може да се согледа причината за преземање на ризик 
на Македонските граѓани за да работат во Авганистан или Ирак. Доколку во Македонија 
ги работат истите професии ќе имаат примања за скромно да ги покријат основните 
животни потреби.  

Околу 60% од испитаниците се двоумат или не сакаат своите заштеди да ги инвестираат 
во Македонија, а останатите 40% би ги инвестирале своите заштедени пари во својата 
земја. Процентот што се  двоуми и не сака да ги инвестира своите пари во Македонија е 
многу голем, а причините за таквиот став претставуваат одлична тема за идни 
истражувања, и сигнал за креаторите на политиките да го истражат причините за 
недовербата на лицата кои поседуваат значајни средста да ги инвестираат.  
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Тетовчани се многу поодлучни своите пари да ги инвестираат во Македонија, но за 
разлика од нив поголем дел од Кумановците не сакаат да ги инвестираат заработените 
пари во Македонија. Ова претставува силен сигнал дека е потребно да се анализараат и 
променат одредени политики, со цел да се зголеми довербата во инвеститорите и да им се 
намали ризикот.   
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Доколку лицата што работат во Ирак и Авганистан решат да останат и работат во 
Македонија, минималната плата за која би биле согласни да работат е над 20.000 денари, 
што е многу повисока од законски утврдената минимална плата од околу 8.000 денари. 
Само 2% би работеле за плата од 10.000 денари, за 25% би прифатиле да работат за 30.000 
денари, а 12,5%  би се задоволиле со плата од 50.000 денари.   

 

Повлекувањето на Американската војска од Ирак и Авганистан ќе значи губење на 
работни места за Македонците во Ирак и Авганистан. Но сепак најголем дел од 
анкетираните лица очекуваат 2012 година да биде успешна на финансики план. Помал дел 
од 12,5% сметаат дека 2012 година ќе биде неповолна за нив, околу 41% очекуваат 
неизвесна 2012 година.  
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Како најважни фактори врз одлуката за заминување во воените бази во Ирак или 
Авганистан се: Политизираноста на нашето општество (при барање работа и носење на 
други одлуки кои ги засегаат граѓаните); Грижата на државата за социјалните слоеви кои 
имаат ниски примања или се невработени и Законите и другите прописи во нашата држава 
(даноци, казни итн.). Трите најглавни фактори се под влијание на креаторите на 
политиките, што значи луѓето ја напуштаат државата како резултат на лошото креирање и 
водење на јавните политики во Македонија, многу години наназад. 
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Анкета на бизниси 

Вкупно анкетирани 63 малопродажни објeкти во Куманово и Тетово, од нив 33 
испитаници се лоцирани во Тетово а останaтите 30 во Куманово. Во анкетатa беа 
опфатени Бутици, Маркети, продавници за бела техника, угостителски објекти, 
парфимерии и сл.  

Според истражувањето, во трошењето на парите, од страна на семејствата што имаат 
членови кои што работат во Ирак или Аваганистан, доминатно учество имаат жените со 
50,8%, а после нив следуваат мажите со 44,4%. Останатите членови, како деца или 
родители во трошењето на парите учествуваат со 4,8%.   

 

Локалната економија во градовите каде што има лица кои што работат во Ирак и 
Авганистан забележува позитивни ефекти. Поголемата платежна моќ на овие лица им 
овозможува на стопанствениците да ја зголемат продажбата, што понатаму позитино се 
одразува на зголемување на бизнисите, инвестирања, нови вработувања и сл. Повеќе од 
половина од анкетираните бизниси, имаат забележано позитивни ефекти од купувачите 
кои што заработуваат во Авганистан и Ирак. Само 3,2% се изјасниле дека имаат негативни 
ефекти од потрошувачите кои што работат во Аганиситан и Ирак, а 41,3% немаат 
забележано никакво влијание од истата група на потрошувачи. 
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Купувачите што работат во Авганистан и Ирак, генерално не трошат многу пари при 
еднократно купување, но имаат моќ тоа да го повторуваат ,многу повеќе во споредба со 
купувачите кои што земаат македонски плати. Најмногу од нив, односно 25,4% трошат од 
500 до 1500 денари при еднократно купување. Со по 6% учествуваат лицата кои имаат 
можност да потрошат помеѓу 5.000 и 10.000 денари и над 10.000 денари при едно 
посетување на продавниците.  
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За најголем дел од бизнисмените, околу 47%, зголемената куповна моќ на лицата што 
работат во Авганистан или Ирак не доведува до поголемо производство, продажба или 
ниво на залихи. Но за голем дел од бизнисмените,  околу 41%, лицата што работат во 
високо ризичните подрачја им го зголемуваат обемот на производство, продажба и залихи. 
Мал дел од околу 10% изјавиле дека имаат негативно влијание врз обемот на 
производство, продажба и залихи, од овие лица.  

 

 

Бизнисмените од Тетово чуствуваат многу повеќе позитивни влијание врз производство, 
продажба и залихите  на производите од лицата кои што работат во воените бази во Ирак 
и Авганистан. Додека пак во Куманово, бизнисмените помалку имаат забележано некакви 
промени од истите лица. 
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Позитивна околност за локалното население е тоа што бизнисмените не ги зголемуваат 
цените на производите, како резултат на зголемената побарувачка на проиводи и услуги1 
од страна на лицата кои што заработуваат во Авганистан и Ирак. Само 6,3% од 
анкетираните бизниси ги зголемиле цените како резултат на зголемената побарувачка, 
7,9% се изјасниле дека ги имаат намалено цените, а остатокот од 85,7% одговориле дека 
не маат направена никаква промена на цените.  

 
                                                            
1 Напомена: во истражувањето не е опфатена трговијата со недвижности. 
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И во двете општини нивото на цените е задржано на исто ниво, и не се забележуваат 
позначајни разлики во одговорите. 

 

Поголемиот дел од купувачите кои работат во Аваганистан и Ирак се задоволни со 
понудата на производи што е достапна во Куманови и Тетово, и немаат некои посебни 
барања. Околу 35% од анкетираните бизниси одговориле дека лицата кои работат во 
ризичните подрачја имаат барања за производи и услуги кои што не се застапени на 
македонскиот пазар. Генерално побаруваат брендови на чоколада, разни алкохолни 
пијалоци и брендови на облека што не се присутни на нашиот пазар.  
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Ако ги анализраме по градови, може да се заклучи дека кумановците повеќе бараат 
производи кои што не се присутни на македонскиот пазар. За разлика од нив тетовчани 
повеќе се задоволни со понудата на производи и услуги што е застапено во Македонија. 

 

Најголемиот дел од потрошувачите кои што работат во Авганистан и Ирак, немаат 
поплаки или жалби за проиводите што се достапни во Куманово и Тетово, малиот дел од 
23,8%,  што имаат поплаки и жалби за производите се однесуваат на квалитетот и 
високите цени.  

 

http://www.cea.org.mk/�
mailto:info@cea.org.mk�


 

CENTER FOR ECONOMIC ANALYSES (CEA) 
We are making a difference 

 

CEA | Center for Economic Analyses | Blvd. Jane Sandanski 63/3 |1000 Skopje | Macedonia  
www.cea.org.mk | mail: info@cea.org.mk |Tel/fax: +389 (0)2 24 44 766 

Споредено по општини, тетовчаните кои што работат во Авганистан и Ирак имаат двојно 
поплаки во однос на кумановчани. Односно во Тетово повеќе се бараат квалитетни 
прозиводи и со пониски цени.  

 

Пролетниот, летниот период и празниците имаат зголемен обем на купување од страна на 
купувачите кои што работат во Авганистан и Ирак. Вообичаено за празниците ги 
искористуваат деновите за одмор што им следуваат и поради тоа има зголемен обем на 
купување од овие лица. Исто така, околу 30% одговориле дека имаат константна 
потрошувачка во текот на целата година, и ова се должи на тоа што жените повеќе 
купуваат за потребите на семејствата, а мажите редовно им ги испраќаат заработените 
пари од Авганистан или Ирак.  
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Споредено во двете општини, кумановци имаат поконстантна потрошувачка и повеќе се 
купува за време на празниците. Во Тетово, потрошувачката е најголема за време на 
пролетните и летните месеци.   

 

Повеќето од лицата што работат во Авганистан или Ирак не се претприемачки 
расположени, и не отвараат сопствени бизниси во матичната земја, Македонија. Но голем 
дел од нив, односно 44,4%, започнуваат сопствени бизниси во матичната земја. Претежно 
започнуваат бизнис во трговија или угостителство, како што се маркети, пилјари, бутици, 
кафетерии.  
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Анализарно по општини, во Куманово повеќе се отвараат нови бизнис во однос на Тетово. 
Кумановците се повеќе претприемнички расположени за започнување сопствен бизнис.  

 

Според мислењето на анкетираните бизнисмени, повеќето бизниси што ги отвараат лицата 
кои работат во Авганистан и Ирак не се успешни, односно банкротираат. Како главни 
причини за неуспех се недоволниот почетен капитал, лошата бизнис клима, малата 
куповна моќ на населението, немањето на знаење и искуство и сл. Но има и голем дел од 
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41,3% кои што започнале бизнис и успешно работат. Главни причини за успехот се 
следните: голем почетен капитал, луксузно опремување на продажните простории, 
воведување на нови идеи  и сл.  

 

Доколку се спореди успешноста во двете општини може да се заклучи дека во Тетово 
претприемачите што работат во Авганистан и Ирак се многу поуспешни. Ова наведува 
дека Куманово има помала куповна моќ и полоша бизнис клима до Тетово.   
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Зголемената финансиска моќ скоро секогаш доведува до промени во однесувањето кај 
луѓето, истото е случај и со лицата кои што работат во Авганистан и Ирак. Според 
анкетата кај 60% од лицата се забележува промени во однесувањето, што најчесто се 
рефлектира преку зголемено трошење пари, живаат со повисок стандард, се дистанцираат 
од средината, зголемена агресивност и сл. Но сепак има и значаен дел од околу 40% кај 
кои што не се забележуваат промени во однесувањето, без разлика колку заработуваат во 
високо ризичните подрачја како што се Ирак и Авганистан.  

 

Ако ги споредиме двете општини опфатени со истражувањето, се забележува дека 
зголемената маса на пари со која располагат тетовчаните што работат во Аганистан и 
Ирак многу помалку им го променува однесувањето. Од друга страна во Куманово двојно 
повеќе има промена во однесувањето на лицата кои што работат во Авганистан и Ирак, 
односно се дистанцираат од останатите жители, го збогатуваат животниот стил (живеат на 
повисока нога) и се поагресивни.  
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