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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας της Ελλάδος (ΕΒΗΕ) είναι πρωτοπόρος στον
χώρο των ΑΠΕ πανευρωπαϊκά δεδομένου ότι δραστηριοποιείται από το 1976, όταν η Ελλάδα
ήταν η πρώτη χώρα της Ευρώπης που είχε αναπτύξει σοβαρή παραγωγή θερμικών ηλιακών
συλλεκτών και δεξαμενών. Αποτελείται από 50 ενεργά μέλη, κυρίως βιομηχανίες. Ο κλάδος είναι
παραγωγικός και απασχολεί περίπου 3.700 άτομα πανελλαδικά. Το προϊόν μας, τα θερμικά
ηλιακά συστήματα, χαρακτηρίζεται ως το πλέον ‘πράσινο’ μεταξύ όλων την ΑΠΕ. Οι εξαγωγές
μας, προς την Ευρώπη όλες και τις άλλες ηπείρους, ξεπέρασαν το 50% της παραγωγής μας το
2010. Τα περισσότερα μέλη μας έχουν συνεχή παρουσία στις μεγαλύτερες διεθνείς εκθέσεις,
όπου εκθέτουν προϊόντα πιστοποιημένα με διεθνή σήματα ποιότητας.
Η ευκαιρία για τον κλάδο μας να αναπτυχθεί μέσω των εξαγωγών είναι τεράστια καθότι η
παγκόσμια αγορά θερμικής ηλιακής ενέργειας μεγαλώνει με ρυθμό 25% ετησίως (βάσει μελέτης
του International Energy Agency το 2009). Δυστυχώς όμως είναι και πολλοί οι ανασταλτικοί
παράγοντες που επικρατούν στη χώρα μας και δυσχεραίνουν σημαντικά τη δυνατότητα
αντιμετώπισης του ραγδαία εντεινόμενου ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουμε από ισχυρούς
ομίλους που εποφθαλμιούν τη θέση μας στην διεθνή αγορά. Ο ανταγωνισμός αυτός προέρχεται
αφενός από χώρες με υψηλή τεχνολογία και παραγωγικότητα (π.χ. Γερμανία, Αυστρία) και
αφετέρου από χώρες με χαμηλό εργατικό δυναμικό και επιδοτούμενες εξαγωγές (π.χ. Κίνα,
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Τουρκία). Είναι δυσάρεστο το γεγονός ότι ήδη μερικά από τα μέλη μας εγκατέλειψαν τη χώρα
μας και εγκατέστησαν μονάδες παραγωγής στο εξωτερικό.
Ζητάμε να επιδείξετε ενδιαφέρον για τον παραγωγικό, ‘πράσινο’ και εξαγωγικό κλάδο μας
και να μας κάνετε την τιμή να δεχτείτε ολιγομελή αντιπροσωπεία μας σε συνάντηση προκειμένου
να σας εκθέσουμε τους προβληματισμούς μας αλλά και τις σκέψεις μας για τον τρόπο ενίσχυσης
της ανταγωνιστικότητάς μας.
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