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Пишува: 
Александар КЕЛТАНОСКИ
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Откако млекопроизводителите 
влегоа во фабриката "Свед милк", 
а дел од нив и ги блокираа 

патиштата барајќи да им бидат ис-
платени парите за млекото кое го пре-
дале во последните 5-6 месеци, не офи-
цијално, се прошири веста дека фи-
нишираат преговорите за продажба 
на млекарницата. Американско-изра-
елскиот фонд "Feniks Energi Grup" е за-
интересиран за преземање на фаб ри-
ката.

"Сведмилк" им должи повеќе од 3,5 
милиони евра на околу 3.000 фармери. 
Не можејќи да им ги исплати парите, 
млекарницата побара нов инвеститор. 
Потврдуваат дека купувачот е финан-
сиски силен партнер и е подготвен да 
ги регулира обврските кон фармерите, 
финансиските институции и другите 
добавувачи.

Во меѓувреме, фармерите кои на ја-
вија продолжување на протестите ги 
ставија во мирување очекувајќи фаб-
риката да биде продадена за да им 
бидат исплатени нивните 3,5 милиони 
евра.

Пред обелоденувањето на продаж-
бата на "Сведмилк" и од страна на Вла-
дата постоеше интерес за продажба на 
млекарницата за да се изнајде формула 
првенствено за исплата на сточарите. 

"Потенцијалните инвеститори раз-

Млекарницата "Сведмилк", 
која како голема шведска 
инвестиција беше отворена 
пред две години, на 
фармерите им должи повеќе 
од 3 милиони евра.

Фармерите велат дека од 
новите газди ќе бараат 
парите наеднаш и целосно 
да им бидат исплатени, а во 
спротивно повторно ќе ги 
активираат протестите. Тие 
нагласуваат дека сите 
рокови се нарушени, и дека 
повеќе нема место и простор 
за разговор околу рокови. 
Нивниот став е дека целиот 
долг треба да биде исплатен 
наеднаш. Доколку ова не се 
реализира до 20 февруари 
фармерите ќе ги 

актуелизираат 
протестите.

говараа со банките на кои мле кар-
ницата им должи за репрограмирање 
на обврските. Сите кои имале директна 
инволвираност во случајот треба да се 
согласат и да најдат решение за излез 
од оваа ситуација. Настојуваме да по-
могнеме во наоѓањето инвеститор кој 
ќе ја извлече млекарницата за во ид-
нина да опстои и да им се платат 

долговите на фармерите. Ја следиме 
ситуацијата и се надеваме дека ин вес-
титорите и банките кои ја кредитирале 
млекарницата ќе најдат заедничко ре-
шение. Тоа ќе овозможи инвеститорот 

"СВЕДМИЛК" НА ФАРМЕРИТЕ 
ИМ ДОЛЖИ ПОВЕЌЕ ОД 
3,5 МИЛИОНИ ЕВРА

НИКОЈ НЕМА ПРАВО ДА ИМ           ГО СКРАТУВА НА МЛЕКАРИТЕ НИКОЈ НЕМА ПРАВО ДА ИМ      
ТОА ШТО ИМ СЛЕДУВАТОА ШТО ИМ СЛЕДУВА

Според најавите американско-израелскиот фонд "Feniks Energi 
Grup" е новиот газда на млекарницата "Сведмилк".

"Feniks Energi Grup" е компанија која работи со шеќер, млеко во 
прав, брашно, меѓутоа вклучена е и во нафтената индустрија. Прв 
човек на Фондот е Мајк Баум.

Познато е дека Фондот како компанија соработува со нашава 
држава, добро ги познава состојбите во земјава. Битно е дека 
Американско-израелскиот фонд ќе се залага да им помогне на 
фармерите со добра технологија и со соодветна опрема за да 
можат да го зголемат извозот.
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да ги насочи другите средства кон 
фармерите, зашто тоа е еден од ус-
ловите млекарницата да продолжи со 
работа", вели вицепремиерот Зоран 
Ставрески. 

телските односи регулирани со закон", 
нагласи Ацо Спасеноски, министер за 
земјоделство, објаснувајќи дека никој 
не смее да склучува договори ако се 
штетни за земјоделците.

Фармерите, пак, велат дека од но-
вите газди ќе бараат парите наеднаш и  
целосно да им бидат исплатени, а во 
спротивно повторно ќе ги активираат 
протестите. Тие нагласуваат дека сите 
рокови се нарушени, и дека повеќе 
нема место и простор за разговор 

НИКОЈ НЕМА ПРАВО ДА ИМ           ГО СКРАТУВА НА МЛЕКАРИТЕ      ГО СКРАТУВА НА МЛЕКАРИТЕ 
ТОА ШТО ИМ СЛЕДУВА

ФАРМЕРИТЕ БАРААТ ФАРМЕРИТЕ БАРААТ 
ЦЕЛИОТ ДОЛГ ЦЕЛИОТ ДОЛГ 

ДА ИМ БИДЕ ИСПЛАТЕН ДА ИМ БИДЕ ИСПЛАТЕН 
ВЕДНАШВЕДНАШ

Поради неорганизираноста на македонскиот пазар на млеко, 
дневно секој млекопроизводител и дел од млекарниците трпат 
големи загуби. Откупната цена на млекото во Македонија варира, 
па така во еден момент падна на 10 денари. Според експертите, 
проблемот со "Сведмилк" е одраз на општата состојба со пазарот 
на млеко во Македонија.

Владата претходно беше во пре го-
вори со неколку странски фирми кои 
би сакале да инвестираат во "Свед-
милк".

"Никој нема право да им го скратува 
на земјоделците тоа што им следува. 
Владата ќе застане на страна на зем-
јоделците за да им помогне да го ос т-
варат правото во должничко-до вери-

околу рокови. Нивниот став е дека це-
лиот долг треба наеднаш да биде ис-
платен. Доколку ова не се реализира 
до 20 февруари, фармерите ќе ги ак-
туелизираат протестите. 

Исто така, претходно директорот 
на млекарницата, Роџер Оскарсон, ги 
потврди информациите дека млекар-
ницата има долгови и најави дока пи-

рите. Парите од млекото кое сега се 
продава одат за плаќање кредити. 
Точно е дека имаме долгови, но тие не 
се многу големи. Доколку фабриката 
се продаде, нејзината цена би била од 8 
до 10 милиони евра", вети Оскарсон.

Тој демантираше дека млекарницата 
е банкротирана и додаде дека тоа не 
е во ничиј интерес.

Пред две години шведската 
млекарница "Сведмилк" беше 
најавувана како голем проект, 
а беше и конкуренција на мо-
нополот на Битолската мле-
кар ница. 

Меѓутоа, отворањето на 
"Сведмилк" создаде нова 
млечна криза. На пазарот се 
јави дефицит од млеко. По ра-
ди тоа цените на производот 
за само шест месеци откако се 
отвори "Сведмилк" се зголе-
мија за речиси 80 отсто.

тализација на фирмата или нејзина це-
лосна продажба.

"Со влегување на свежи пари во 
фирмата прво ќе се исплатат фарме-


