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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

"БУЈОТО" ПРАВИ БУМ СО    

ЕКОНОМИЈА

Д НЕПРИКОСНОВЕНИ  
а се произведе ква-
литетен, конку рен тен 
производ, а да се би-
де евтин, при стапен 

за сечиј џеб беше главното 
мото според кое истакнатата 
фирма "Бу јото" ја лансираше 
"Про гра мата Икеја", која пре-
дизвика огромен интерес кај 
потро шувачите.  

"Во моментов е актуелна 
новата 'Програма Икеја', која 
е присутна на македонскиот 
пазар и која неочекувано по-
стигнува брз успех. За оваа 
програма можам да кажам 
дека е работена со висок ква-
литет, но со мошне достапни 
цени за нашиот стандард, од-
носно за македонскиот па-
зар. Главната поента е тоа 
што се добива нешто висо-
коквалитетно, речиси три 
пати поевтино", вели Љупчо 
Стојковски - Бујото, соп стве-
ник на препознатливата "Бу-
јото маркетинг М".

За ваквите новитети пр-
етходно се направени ана-
лизи на пазарот, односно мар  -
кетинг истражувања. За ис тра -
жувањата и проценките на 
пазарот тој вели:

"Според резултатите од 
истражувањето 'Бујото' е 
убед ливо на прво место како 
лидер во оваа дејност. "Бу-
јото" произведува ексклу зи-
вен мебел, кој многу луѓе би 
сакале да го имаат во својот 
дом. Токму тоа нè на тера да 
размислуваме и да видиме 
како да почнеме да про из-
ведуваме мебел кој ќе й па-
рира на куповната мож ност 
на просечниот граѓанин. Та-
ка се одлучивме за 'Про гра-
мата Икеја', која прет ставува 
производна про гра ма за сред -
но висока кате горија мебел, 
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мања кои, за жал, ги има во 
сè поголем број, не секогаш 
им е важен квалитетот, туку 
кол кави се цените на она 
што треба да го купат и дали 
се во согласност со нивните 
финан сиски можности. Затоа 
ние се потрудивме да нап ра-
виме производи со висок 
квалитет, а ниски цени, со 
што соз да довме можност на 
поголем број граѓани да го 
купат нашиот мебел. Стра-
тегијата ни налага да рабо-
тиме вака, а потоа пазарните 
принципи ќе го направат 
своето".

СТРАТЕГИЈА

"Бујото" е фирма која не 
тапка во место, туку со го-
леми чекори оди напред, 
сле дејќи ги новите техно ло-
гии, новитетите во светот на 
мебелот... 

"Во нашата општа стра-
тегија за развој уште пред 
четири години почнавме со 
еден Проект, со кој се пред-
видуваше изградба на нова 
фабрика, нови погони, нов 
изложбено-продажен салон. 
Објектот т.е. фабриката е во 
завршна фаза и се наоѓа во 
индустрискиот дел на патот 

со цени од су перниски ка те-
гории".

При тоа, господинот Стој-
ковски не можеше, а да не 
спомне за големата болка на 
македонската економија, а 
тоа е сивата економија, која е 
неверојатно присутна во си-
те сфери , без оглед дали ста-
нува збор за мали, средни 
или големи претпријатија. 

"Од сите досегашни сту-
дии и анализи за учество на 
сивата економија во созда-
вањето на бруто домашен 
производ може да се кон-
статира дека таа учествува 
со фрапантни 50 проценти 
што сериозно би требало да 
нè загрижува сите. Стопан-
ствениците кои работат ре-
гуларно, буквално се напад-
нати од нелојална конку-
ренција од сивата економија, 
а со тоа се доведува во пра-
шање опстанокот на многу 
фирми во Македонија. Има 
многу кои работат на диво и 
не си ги плаќаат обврските 
кон државата. Како начин за 
борба против ваквите појави 
- нагласува Стојковски - ние 
во БУЈОТО решивме да ги на-
малиме цените на про гра-
мата ИКЕЈА до таа мера, за да 
сивата економија (дивите мај-
стори) да не може да ни кон-
курира. Кога говорам за кон-
куренција мислам само на 
цените, бидејќи во поглед на 
квалитетот не би можеле во 
никој поглед да ни бидат ри-
вали. На луѓе со пониски при-
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пре  миерот, од министрите да 
создадат услови да можат да 
се развиваат малите и ср ед-
ните претпријатија и тие да 
ги освојуваат регионал ните и 
светските пазари", ис такну-
ваат бизнисмените.

"Тоа се нашите барања, а 
ќе видиме колку Владата ќе 
биде во можност и истото да 
го реализира. Сметам дека 
кога се поставуваат вакви ба-
рања до Владата треба да се 
има предвид колкави се ре ал-
ните можности на држа вата, 
кои како фактор не сме еме 
да ги запоставиме. Ба раме 
етапно и континуирано да се 

ботењето, маркетинг стра те-
гиите треба да ги при ме ну-
ваме на дело. Работните за-
дачи треба да ги остваруваме 
на висина како што тоа е кај 
западните др жави. Токму со 
оваа 'Про грама Икеја', Бујото 
со зна чително зголемена про -
дук тивност, со максимална 
ра  ционализација при работе-
њето покажа дека  работите 
можат да бидат и поинакви", 
вели Стојковски.

Во врска со таканаре че на-
та даночна пирамида, соп-
ственикот на "Бујото" смета 
дека на сè тоа му се даде ед-
на друга димензија, како на 

кон населбата Драчево, на 
ло  кација од 12.000 метри ква-
дратни, а самиот објект из-
несува  околу 8. 000 метри 
ква дратни. Тоа значи дека ќе 
работиме во најсовремен об-
јект, со перфектни услови, 
нови производствени линии, 
односно ќе имаме подобро 
заокружен технолошки про-
цес. Би сакал и да заокру жи-
ме со отворање дистри бу-
тивни центри ширум држа-
вава, со што целосно ќе го 
опфатиме домашниот пазар, 
а потоа истото ќе го напра-
виме и на Косово, во Србија, 
Бугарија, Грција и Албанија, 
односно во поширокиот ре-
гион. Она што е битно е дека 
ние веќе сме етаблирани ка-
ко препознатлив бренд на 
домашниот и на странскиот 
пазар и тоа треба добро да 

го искористиме. Се надевам 
дека со реализација на пла-
новите кои ги имаме ќе на-
правиме позитивен пресврт, 
барем кога е во прашање на-
шата бранша", вели Стој ков-
ски.

СОЈУЗОТ

"Во Македонија сè уште 
нема добар бизнис амбиент 
за малите и за средните пр ет-
пријатија", резимираа сто-
панствениците - членки на 
Со  јузот на стопански комори, 
а чиј член е и господинот Љуп  -
чо Стојковски - Бујото (кој 
воедно е и претседател на 
Индустриската комора на Ма-
кедонија), на неодам неш ната 
прослава - годишнина од неј-
зиното постоење. 

"Бараме од Владата, од 

  НА ПАЗАРОТ 

работи на нашите ба рања, за 
да се обезбеди тол ку не оп-
ходен економски раст, за што е 
одговорна Вла дата со своите 
потези, како и ние сто пан-
ствениците. Вла дата мора да 
извлече мак симум од мож-
ностите на др жавата при из-
готвувањето на стратегија за 
подобрување на еко ном ски-
от амбиент, но исто така, и од 
нас ќе зависи како тоа ќе го 
искористиме. Треба да има-
ме конкурентни цени, а тоа 
ние самите треба да  научиме 
да го правиме. Во про из вод-
ството мора мно  гу да тре-
нираме, многу да работиме, 
за да им кон курираме на 
европските про изводители. 
Кај нас, за жал, сè уште се 
мисли дека мо же ме со малку 
труд многу да заработиме, но 
треба да би деме свесни дека 
во реал носта не е така. Токму 
во тој дел треба да се деј-
ствува и да се занимаваме со 
таа про блематика. Искус тва-
та од за пад, нормите на ра-

ед  на морална категорија.
"Данокот не е морална, ту-

ку е законска категорија - де-
циден е Стојковски - и за тоа 
постојат институции, кои се 
задолжени да се зани ма ваат 
со таа проблематика, да утвр-
дуваат и да дока жу ваат дали 
некој го прекршил или не за-
конот. Во случајов со даноч-
ната пирамида ме диу мите 
премногу шпеку лираат во врс-
ка со наводните учес ници.

Во секој случај сум против 
шпекулации со што се ком-
промитираат лица без пред-
ходен доказ и осуда од ст-
рана на релевантните инсти-
туции во државата.

Зошто, на пример, ме диу-
мите не почнат повеќе да се 
занимаваат со сивата еко-
номија која учествува со 50-
тина проценти во созда ва-
њето на бруто општествениот 
производ и претставува нај-
голем проблем во функцио-
нирањето на економијата во 
државата?".


