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ЕКОНОМИЈА

Пишува: Рената МАТЕСКА

"МИКРОСАМ" ОД  ПРИЛЕП ПРО   

ЕКОНОМИЈА

МАКЕДОНЦИТЕ СЕ СПОСОБНИ ДАМАКЕДОНЦИТЕ СЕ СПОСОБНИ ДА

"Микросам" од Прилеп не-
одамна промовираше нова 
машина за обработка на мер-
мер и гранит, прва од ваков 
вид во државава, која досега 
сме имале можност да ја уве-
зуваме само од Италија и ко-
јашто нуди перспектива за из-
воз надвор од државава, што 
претставува и можност за раз -
вој на малите и на сред ните 
претпријатија. 

"Инженерскиот тим на 'Ми   -
кросам' ја произведе оваа ма-
шина, која по своите ка рак-
теристики е една од врвните 
во светот и прет ставува по-
тенцијал за малото сто пан-
ство а, исто така, е и извозен 
потенцијал. Маши ната е веќе 
продадена во Македонија", 
изјави на пре зентацијата на 
новата маши на, Благоја Са ма-
коски, соп ственикот на фаб-
риката.

Ова со други зборови е 
уште еден доказ дека ние 
можеме да извезуваме на-
предна и успешна техно ло-
гија, со што Македонија ќе ја 
сместиме на едно високо рам  -
ниште на полето на на пред-
ната технологија.

Со новиот производ "Микросам" во септември ќе 
учествува на Саемот во Верона.

Пред прилепската фабрика стојат нови пре диз-
вици, идеи и промоции на нови машини!

конку рен цијата, која ко рис те-
ше не соодветни економски 
мерки, злоупотребувајќи моќ. 
Из гу бивме неколку милиони 
промет и привремено ја из-
губивме својата позиција на 
светскиот пазар. Сепак, по ка-
жавме дека сме фирма која 
го почитува законот и го про-
должуваме својот пат на раз-
вој", изјави Благоја Са ма кос ки. 

Ставањето на "Микросам" 
на црната листа на амери-
канската Влада на фирми со 
кои не треба да се соработува 
поради производство на 
оруж је за масовно уни шту-
вање, Самакоски го оквали-
фи    кува како бирократска 
греш ка помешана со локални 
манипулации. Според него, 
странските држави ја ко-
ристат политичката неста-
билност на земјата и успеаја 
да издејствуваат од нашите 
власти решенија во полза на 
конкурентските фирми на 
"Микросам". Тој отворено ја 
повика македонската Влада, 

"'Микросам' немал про-
блеми. Проблемот беше 
по    веќе политички, от кол-
ку реален. Се наоѓавме под 
притисок на конку рен ци-
јата, која користеше не-
соодветни економски мер-
ки, злоупотребувајќи моќ. 
Изгубивме неколку милио-
ни промет и при времено 
ја изгубивме сво јата по-
зиција на светскиот пазар. 
Сепак, покажавме дека сме 
фирма која го почитува 
законот и го про дол жу ва-
ме својот пат на развој", из-
јави Благоја Самакоски.

ПОЛИТИЧКИ 
ПРОБЛЕМИ

Во претходниот период од 
своето работење оваа при-
лепска фабрика преживеа 
многу проблеми. Поради за-
браната за извоз од државава 
од пред неколку години, 
"Микросам" претрпел многу 
штети, како финансиски, така 
и во поглед на кочење на 
делот за развојот на фирмата. 
Но, сопственикот Самакоски 
и за тоа има свое толкување. 
Но, духот и ентузијазмот за 
работа никогаш не ги на пуш-
тија Самакоски и неговиот 
стручен тим. 

"'Микро сам' не мал проб ле-
ми. Проблемот бе  ше повеќе 
политички, от кол ку реален. 
Се наоѓавме под притисок на 
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поточно нејзините инсти ту-
ции, Царинската управа, за-
едно со американски екс-
перти за вооружување да 
дојдат и да го прегледаат 
севкупното производство на 

"Микросам" и потоа да по-
сочат каде е грешката во про-
изводството за да може, до-
колку се докаже тоа, "Ми кро-
сам" да ја смени својата про-
изводствена програма.

НА СВЕТСКИОТ ПАЗАР 
СМЕ ЦЕНЕТИ КАКО 

НАЈДОБРИ

Господине Самакоски ка же-
те ни нешто повеќе за новата 
машина на "Микросам"?

САМАКОСКИ: Ова претста-
вува нов производ на маке дон-
скиот пазар. Досега ваква ма ши-
на се увезуваше само од Ита-
лија. Досега во Македонија има 
околу четириесет-педесет так-
ви увезени машини. Ние за клу-
чивме дека за малиот биз нис е 
многу важна една ваква ма ши-
на. Нашите проценки го ворат 
дека овој бизнис ќе биде мошне 
успешен, без да се врши увоз од 

Италија, што значи директна поддршка за малите и средните 
претпријатија. Освен тоа, сметаме дека нашата машина е 
далеку подобра од конкуренцијата, што значи дека добро и 
ќе се извезува.

Дали склучивте и некои конкретни договори?

САМАКОСКИ: Да, машината е веќе продадена. По про-
моцијата на Саемот во Верона очекуваме и многу повеќе по-
рачки, односни побарувања за машината.

"Микросам" од Прилеп, за жал, досега наидуваше на 
многу проблеми. Ги решивте ли? Наидовте ли на поддршка 
каква што заслужувате?

САМАКОСКИ: Полека ги решаваме сите проблеми и 
докажуваме дека сè тоа претходно што ни се случуваше бе-
ше само груба политичка манипулација.

Имаше и најави по сè што Ви се случуваше дека бизнисот 
ќе го преселите во Канада или во Кина. Но, што се случи?

САМАКОСКИ: Никогаш немав идеја да ја селам тех-
нологијата, односно фабриката некаде надвор, иако некои 
пријатели ми сугерираа таква можност. Меѓутоа, фабриката 
беше предуслов за развој на оваа средина и јас со моите 
колеги професори сакавме да покажеме и да докажеме дека 
Македонците се способни да произведат врвни технологии.

Сепак, во државава премиерот Бучковски, заедно со 
својот нов експертски тим, најави економски препород. Што 
Вие очекувате од досега ветеното?

САМАКОСКИ: Засега можеме само да й посакаме среќа 
на Владата затоа што сите ние посакуваме тоа и да се случи. 
Конкретни податоци не знаеме, но можеме да коментираме 
дека почетокот е добар. Но, ние имавме многу почетоци, а ќе 
видиме каква ќе биде конкретната реализација.

Со што ново во иднина ќе нè изненадите, каква нова 
машина, господине Самакоски? 

САМАКОСКИ: Ние ќе продолжиме повторно да бидеме 
присутни на светскиот пазар, иако и сега сме присутни и це-
нети како најдобри, според нивни оценки во нашиот сектор. 
Секако ќе има уште многу нови машини.

ПРВИОТ ЧОВЕК НА ПРВИОТ ЧОВЕК НА 
"МИКРОСАМ", БЛАГОЈА "МИКРОСАМ", БЛАГОЈА 
САМАКОСКИСАМАКОСКИ

НОВАТА  МАШИНА ЗА ОБРАБОТКА НА МЕРМЕР И ГРАНИТНОВАТА  МАШИНА ЗА ОБРАБОТКА НА МЕРМЕР И ГРАНИТ


