
Se scumpesc laptele, carnea si uleiul
Dafora Medias si firma germana Man Ferrostaal au renuntat la investitia de 100 de milioane de euro in
fabrica de biodiesel de la Atel, proiect considerat solutie pentru revitalizarea zonei de nord a judetului.
Abandonul proiectului da peste cap planurile mai multor oameni de afaceri din Sibiu si din judetele
invecinate, care s-au bazat pe cultivarea rapitei si valorificarea acesteia la fabrica din Atel. Cele doua
parti implicate in investitie, Dafora si Man, au decis sa opreasca proiectul din cauza instabilitatii pietei
europene de biodiesel. Reprezentantii firmei romane si ai celei germane au luat aceasta decizie in urma
unei intalniri care a avut loc la finele anului trecut, la Munchen. \"Acest proiect se baza in mare parte pe
experienta si competenta partenerilor germani si, tinand cont de faptul ca piata europeana de biodiesel
este instabila, s-a hotarat ca acest proiect nu se va mai continua\", arata Cristina Şuteu, purtator de cuvant
al companiei de foraj petrolier Dafora Medias. La proiectul din fabricii de biodiesel din Sibiu ar fi trebuit
sa participe si Consiliul Judetean Sibiu, precum si autoritatile publice locale din comuna Atel,
responsabile cu punerea la dispozitie a terenurilor. Proiectul ar fi trebuit realizat inca din urma cu un an,
insa a fost intarziat din cauza a ceea ce autoritatile publice locale din Sibiu au numit \"ezitarea
concernului german\". O ultima lovitura data investitiei a fost evolutia pietei combustibililor, unde
biodieselul a devenit la un moment dat, mai scump decat motorina. Din cauza caldurilor din vara trecuta,
pretul unui litru de biodiesel a trecut bine de trei lei. \"Au aparut niste divergente. in Germania,
schimbarile de legislatie si impozitare au dat peste cap industria biodieselului, ceea ce a produs ezitarile
concernului german in privinta proiectului de la Atel \", declara Martin Bottesch, presedintele Consiliului
Judetean, inainte ca reprezentantii Dafora si Man sa se intalneasca la Munchen. Ezitarea aratata de cei doi
parteneri privati, Dafora si Man, a determinat autoritatile din Atel sa nu incurajeze cultivarea de rapita,
anul trecut. „Nici noi nu am mai lucrat nimic. Pe aici, nimeni nu a mai semanat rapita ca daca nu stim ce
se intampla cu proiectul. Deocamdata asteptam sa vedem ce se va intampla ", a declarat primarul din
Atel, Sergiu Moldovan. Din investitia de 100 de milioane de euro din Sibiu a ramas doar o societate,
creata pentru administrarea afacerii ce nu s-a mai lansat. Firma Biodiesel Transylvania a fost inregistrata,
avand ca actionari pe Consiliul Local Atel si Consiliul Judetean, care au adus ca aport terenurile de circa
72.000 de metri patrati, precum si pe Man Ferrostaal si Dafora. Acest pas, facut la inceputul lui 2007, nu
a mai fost urmat de nicio mutare a unuia din factorii implicati in proiectul de 100 de milioane de euro.
Cultivatorii de rapita isi muta acum sperantele intr-un alt proiect de constructie a unei fabrici de biodiesel
la Ighisul nou, proiect anuntat de un investitor privat german. 1.000 de ha, degeaba Esecul proiectului a
mai dat peste cap planurile altor oameni de afaceri din judetul Sibiu, care se bazau pe culturi de rapita,
pentru a realiza profit din agricultura. Unul din oamenii de afaceri locali care a luat in calcul conversia
mai multor culturi agricole in culturi de rapita, pentru valorificare la viitoarea fabrica de biodiesel din
Atel, este Wilhelm Grama, care controleaza grupul Grama, din care face parte societatea Agricola SA.
Omul de afaceri intentiona sa transforme 1.000 de hectare din cele 3.000 detinute de Agricola SA in
culturi de rapita.
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