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Инервју

Разговорот го водеше:  
Елизабета АНДОНОВСКА

РИСТО ГУШТЕРОВ,  
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН БИЗНИСМЕН

Покрај многубројните шпекулации, новинарските про-
вокации и низата други опструкции, сепак "Johnson 
controls" се реализира. Тоа што го зацртавте и го ис пол-
нивте. Отворена е фабриката во слободната економска 
зона "Бунарџик"... 

ГУШТЕРОВ: Навистина не беше пријатно да се балансира 
амбиентот во Македонија таков каков што беше околу случајот 
со "Johnson Controls", глобална компанија која ужива висок 
рес пект на сите локации во светот каде што продуцира.

Удари имаше од сите страни, противници колку што ти 
душа сака, а секако најнепријатно беше тоа што некои но ви-
нарски пера работеа како подземје и како инструмент на днев-
ната политика, за овој проект да не успее.

Сепак упорноста, доследноста и големата желба Маке до-
нија да го почне процесот на отворање за големите гло бални 
компании, го донесе и резултатот.

Преку овој проект Македонија демонстрираше и политичка 
зрелост во преговорите со "Johnson Controls", потврдувајќи 
дека континуитетот и доследноста во преземените обврски се 
и најсилен аргумент да й се верува на Македонија. Одлучноста 
на Бучковски и на Груевски, како и енергичноста и реши те-
лноста на Груевски овој проект да успее, беа пресудни за она 
што се случи на 12 декември 2007 година.

Сега останува да демонстрираме дека имаме капацитет и 
знаење кај нашата млада генерација, за што не се сомневам 
дека успешно ќе го менаџираме процесот на производство, 

што на крај ќе резултира во бенефити за "Johnson Controls" и 
за Македонија.

Детали за тоа што ќе се произведува, колку вработени ќе 
има, во колку фази ќе се заокружи целата инвестиција, нај-
добро ќе биде да ви даде директорот на фабриката инг. Аврам 
Стојчевски. Таквата моја позиција во однос на ова прашање е 
исклучително од позиција на бизнис етика, која за мене е како 
заповед.

Моето јавно инволвирање во овој проект заврши со 12 де-
кември 2007 година.

По тој ден сите мораме да имаме респект кон менаџментот 
на фабриката, кој е и најкомпетентен во давањето информации 
за јавноста.

Сепак, во оваа прилика би сакал да истакнам дека ин ста-
лирањето на "Johnson Controls" во Македонија резултираше 
со три, за мене многу важни, проекти: капацитет за внатрешна 
електроника, програма за стипендирање студенти на Уни вер-
зитетот "Св. Кирил и Методиј" и успешна соработка со софт-
верската компанија "Einsof", која направи продукт кој широко 
во светот ќе се применува во автомобилската индустрија во 
сегментот дијагностика.

Вашите почетоци на кариерата датираат од времето 
кога и го изградивте својот бренд Гуштеров, поточно 
тоа е од периодот кога работевте во "Технометал" кој, 
за жал, доживеа колапс со распаѓањето на поранешна 
Југославија. Како стручњак сепак ја продолживте Ва ша-
та успешна кариера. Според Вас, дали денес некогаш 
многу познатите рентабилни фирми се на просјачки 
стап како последица на лошиот економско-политички 
систем во државава или во прашање е само човечкиот 
фактор?

ГУШТЕРОВ: "Технометал-Македонија" и подоцна "Техно ме-
тал-Вардар" беше многу силна компанија. Имаше капитал, 
силни кадри и секако зад себе ја имаше силната македонска 
индустрија.

"JOHNSON CONTROLS""JOHNSON CONTROLS"
  Е СИДРО ЗА ГОЛЕМИО   ТЕ СИДРО ЗА ГОЛЕМИО  
КАПИТАЛ, НО  МАКЕД   ОНИЈАКАПИТАЛ, НО  МАКЕД  
ТРЕБА ДА ДЕМОНСТР   ИРАТРЕБА ДА ДЕМОНСТР   
ВОЛЈА ЗА ПРОФИТВОЛЈА ЗА ПРОФИТ
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Во 1983 година, ЦК на Македонија донесе погрешна одлука. 
Наместо за нов генерален директор да биде поставен човек 
од богатиот арсенал на кадри од самата фирма, ЦК на Ма-
кедонија политички постави генерален директор, кој имаше 
позиција на извршен секретар, односно човек кој во ниеден 
елемент немаше капацитет да ја води фирмата кон по на та-
мошен успех.

Овој погрешен избор по политичка директива беше и 
најкатастрофалниот чекор, кој фирмата полека но сигурно ја 
водеше кон пропаст и банкрот. Во тој период од фирмата си 
заминаа и најуспешните луѓе, што беше фатално за пона там-
ошната егзистенција на фирмата.

И на крај, финалето ви е добро познато. Фирмата речиси за 
без пари беше приватизирана од анонимуси и маргиналци, 
кои во наше време не значеа речиси ништо.

Планирате ли да продолжите со посредување и со ло-
бирање за влез на други странски инвестиции, кои не 
мора да бидат од американско потекло, особено што 
нашава држава станува интересна десетинација со пла-
новите за отворање нова царинска зона во Гевге-
лиско?

ГУШТЕРОВ: Доколку не ме напушти ентузијазмот, секако 
дека ќе продолжам да лобирам за Македонија.

Што се однесува до еуфоријата за отворање на повеќе 
слободни економски зони, мој совет до Владата е дека треба 
малку да се прикочи во тој процес. Треба уште многу сили, 
упорност и средства за да се заокружи целиот процес во Сло-
бодната економска зона "Бунарџик" во Скопје.

Откако ќе биде завршен процесот на ангажирање на це-
лиот капацитет на оваа слободна економска зона, тогаш ќе 
бидеме и во позиција да го демонстрираме нашиот полн ка-
пацитет како држава, дека можеме да се носиме и со такви 
грандиозни проекти.

Успехот на Слободната економска зона Скопје ќе биде сид-
ро на потенцијално отворање на други такви зони во разни 
делови од нашата држава.

Сигурно сè уште Ви функционираат и бизнис врските 
со Русија. Дали Македонија може да очекува инвес-
тиции од источниот свет? Како би направиле паралела 
меѓу источниот и западниот начин на водење бизнис, 
имајќи предвид дека дел од Вашиот бизнис е лоциран 
на Фло рида?

ГУШТЕРОВ: Отсекогаш и во континуитет сум бил за блиски, 
пријателски и продуктивни односи со Русија.

Македонската економија е премала за да може да се 
позиционира во однос на Руската Федерација, како што тоа го 
правиме последниве 17 години, дека Русија и рускиот пазар за 
Македонија се маргинални.

Сите политички елити во континуитет немаа сенс и ка па-
цитет за тоа каква треба да биде позицијата на Македонија во 
однос на Руската Федерација.

Рускиот пазар отсекогаш бил, а и треба да остане како го-
лем потенцијал за нашата економија. Доколку за рускиот па-
зар впрегнуваат неизмерно сили и ЕУ и САД, се прашувам 
зошто поради нашата еднонасочна љубов кон ЕУ и САД ние 
треба да имаме речиси никакви позиции на тој пазар. Зарем 

"JOHNSON CONTROLS"
 Е СИДРО ЗА ГОЛЕМИО   ТТ  
КАПИТАЛ, НО  МАКЕД   ОНИЈАОНИЈА  
ТРЕБА ДА ДЕМОНСТР   ИРАИРА  
ВОЛЈА ЗА ПРОФИТ

Господинот Ристо Гуштеров е познат Македонец и 
бизнисмен, чие реноме се надгради со успешното 
лобирање за градење на фабриката на познатиот 
автомобилски бренд "Johnson controls", во слободната 
економска зона "Бунарџик". Неговиот успех мора да 
претставува рецепт за тоа како треба да се привлече 
странскиот голем капитал, а истовремено дома да се 
води борба против лицата кои се обидуваат тоа да го 
попречат. Гуштеров стипендира надежни менаџери и 
студенти, а се јавува и како ктитор на МПЦ.
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Инервју РИСТО ГУШТЕРОВ, 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН БИЗНИСМЕН

кадровски промашувања кои ги имавме во последните 17 го-
дини и кои Македонија ја доведоа во речиси безизлезна 
состојба.

Мојот и Вашиот град, Радовиш, ја имаше таа привилегија 
да го добие најубавиот новоизграден храм на Балканот 
и пошироко. Инвестиравте и во урбанистичкото уре-
дување на градот, а во последно време се најавуваат и 
нови инвестиции... 

ГУШТЕРОВ: Јас, радовишани и сите граѓани на Македонија, 
без разлика на етничката и на верската припадност, навистина 
сме горди што креиравме таков монументален храм.

Нека овој храм биде предизвик за сегашните и за идните 
генерации, секогаш да можат да креираат и да изградат и 
поубаво и помонументално.

Радовиш е мојот роден град од каде го почнав и мојот по-
ход по светот. Затоа и најмногу го сакам. Таму е мојот зародиш, 
таму е мојот дух и енергија, таму е мојот камен на кој му при-
паѓам.

Голема желба ми е Радовиш да добие високошколска ин-
ституција со име и квалитет, која ќе ја помогне младата по-
пулација во регионот.

Времето ќе покаже дали ќе успеам во убедувањата со при-
јателите од Америка.

рускиот капитал има рогови? Руската Федерација во 2007 го-
дина има инвестирано по веќе од 100 милијарди долари над-
вор од државата, од кои речиси ништо не е дојдено во Маке-
донија.

Зошто на "Лукоил" не му се дадат услови да го исполни 
првобитниот план за пенетрација во Македонија? Доколку 
"Лукоил" почувствува благопријатна клима во Македонија, то-
гаш ќе размислува и за отворање и на други производни 
капацитети кај нас. Доколку "Лукоил" ја имаше ОКТА, сигурен 
сум дека ќе ги немавме проблемите кои ни ги направи грчкиот 
партнер.

"Гаспром" е гигант на кој што поскоро треба да му се от-
ворат вратите за влез во Македонија, за да биде завршен про-
цесот на гасификација во целата држава, како и стаби лиза-
цијата на потребите за енергија, кои ќе го овозможат процесот 
на посакуваниот индустриски раст од повеќе од 6 проценти.

Со што би ја отсликале политичката и економската 
состојба во изминатиот период во Македонија, доколку 
разгледувате од аспект дека преговорите за влез на 
"Johnson controls" на македонска почва ги почнавте со 
претходната, а ги завршивте со сегашната Влада?

ГУШТЕРОВ: Со новата Влада Македонија е на добар пат да 
ги стабилизира позициите на нашата држава како на еко ном-
ски, исто така, и на политички и безбедносен план. Пролетниот 
влез во НАТО и очекуваниот прием во ЕУ ќе бидат круна во 
настојувањето на македонскиот народ да опстои во својата 
дваиполмилениумска голгота.

Познато е како заврши Вашиот политички ангажман во 
Либералната партија. Постојат ли амбиции за Ваше 
повторно вклучување во политичките води и дали мо-
же да се очекува Ваша кандидатура за претседа телските 
избори? 

ГУШТЕРОВ: Политички амбиции немам по сè она што го 
искусив на македонската политичка сцена.

Сепак, би сакал да имаме претседател кој ќе биде патриот, 
кој ќе биде со висок морален капацитет, кој ќе биде лидер на 
сите граѓани на Македонија и кој нема да биде инструмент за 
реализација на амбициите на одредена политичка партија.

Крајно време е Македонија да добие таков лидер, по сите 


