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ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΒΟΡ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

ΣΒΒΕ: Μην επιβάλλετε φόρο στο φυσικό
αέριο

Την πλήρη αντίθεσή του στην επιβολή οποιουδήποτε είδους φόρου
στην κατανάλωση του φυσικού αερίου και τα αίτηµα να σταµατήσει
κάθε ενέργεια στην κατεύθυνση αυτή, καθώς σε αντίθετη
περίπτωση οι επιχειρήσεις οδηγούνται σε περαιτέρω συρρίκνωση
της παραγωγικής τους δραστηριότητας, εξέφρασε ο ΣΒΒΕ.

Η ∆ιοίκηση του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, µε επιστολή που

απέστειλα σήµερα στον υπουργό Οικονοµικών, Ευ. Βενιζέλο, τονίζει ότι ο

νέος αυτός φόρος θα δηµιουργήσει τεράστια προβλήµατα σε κάθε

βιοµηχανία που χρησιµοποιεί το φυσικό αέριο ως καύσιµο.

Ήδη το ενεργειακό κόστος µε τις αλλεπάλληλες αυξήσεις της τιµής του

φυσικού αερίου έχει αυξηθεί υπέρµετρα και η οποιαδήποτε επιπλέον

αύξηση θα έχει καταστροφικά αποτελέσµατα στην ανταγωνιστικότητα των

ενεργοβόρων βιοµηχανιών.

Στην επιστολή το συγκεκριµένο µέτρο χαρακτηρίζεται ως άκρως

αντιαναπτυξιακό και αντιπαραγωγικό, "σε µια εποχή που απαιτεί την τόνωση

της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας, ως λύση στην ιδιαίτερα αρνητική

πορεία της οικονοµίας".

Τέλος, επισηµαίνεται ότι ο συγκεκριµένος φόρος που βαρύνει αποκλειστικά

το φυσικό αέριο ουσιαστικά καταδικάζει τις βιοµηχανίες που έκαναν την

προοδευτική επιλογή να εκσυγχρονιστούν και να γίνουν πιο φιλικές προς το

περιβάλλον και ότι εξετάζεται υπό τις παρούσες συνθήκες από πολλές

επιχειρήσεις που θεωρούν πλέον ασύµφορη τη χρήση φυσικού αερίου, το

ενδεχόµενο επιστροφής στο µαζούτ και διακοπής της παροχής φυσικού

αερίου.
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Που θα πάνε οι υπάλληλοι µετά την κατάργηση [ «E»

18/7 ]

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ∆ΙΕΘΝΗ

ΕΘΝΟΣΠΟΡ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΘΝΟΣΠΟΡ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΝΘΕΤΑ TV ΕΘΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΑ

ΕΘΝΟΣ | ΗΜΕΡΗΣΙΑ | SENTRAGOAL | E-GO | ΣΙΝΕΜΑ | Ι∆ΑΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ   | SPORTY | ΑΣΤΡΑ & ΟΡΑΜΑ | WHEELS & MOTORS | WOMENONLY.GR | COOK BOOK 

ΕΘΝΟΣΠΟΡ | TV ΕΘΝΟΣ | ΚΥΝΗΓΙ | ΨΑΡΕΜΑ & ΦΟΥΣΚΩΤΟ | REPORTAGE | RADAR | ΤΑΞΙ∆Ι | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΠΑΙ∆ΕΙΑ


