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ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΕΣΗΣ 
 

των 
 

ευρωπαίων εισαγωγέων αντικειμένων για το τραπέζι και 
την κουζίνα 

 
 
 
 
Οι ευρωπαίοι εισαγωγείς αντικειμένων για το τραπέζι και την κουζίνα, έχοντας την υποστήριξη μεγάλου 

αριθμού ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και ορισμένων ευρωπαίων παραγωγών, δηλώνουν 

κατηγορηματικά τη διαφωνία τους και την αντίθεσή τους στη θέσπιση δασμών αντιντάμπινγκ για τα κεραμικά 

αντικείμενα για το τραπέζι και την κουζίνα καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τους ακόλουθους 

λόγους: 

 
 
 (α)   Οι καταγγέλλοντες (παραγωγοί από την ΕΕ) δεν μπορούν να θεωρηθούν αντίστοιχος κοινοτικός 

κλάδος 
 
 

  διότι υπάρχει σημαντικός αριθμός κοινοτικών παραγωγών που και οι ίδιοι εισάγουν από την Κίνα 

προϊόντα τα οποία κατά τους ισχυρισμούς αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ 
 

  ο αριθμός των παραγωγών που στηρίζουν την καταγγελία αλλά δεν εισάγουν από την Κίνα 

αντιπροσωπεύει ποσοστό μικρότερο του 25 % της συνολικής παραγωγής του ομοειδούς προϊόντος 

που πραγματοποιεί η κοινοτική βιομηχανία, 
 

  οπότε, η παρούσα διαδικασία δεν θα έπρεπε καν να είχε κινηθεί. 

(Άρθρο 5 παράγραφος 4 του βασικού κανονισμού) 

 
 
(β)    Οι καταγγέλλοντες (παραγωγοί από την ΕΕ) εκπροσωπούν μια μειονότητα μόνο των προμηθευτών 

 
 

  διότι η αγορά εξαρτάται από τις συνολικές εισαγωγές αντικειμένων για το τραπέζι σε ποσοστό 
σχεδόν 93 %, 

 
  το μερίδιο των ευρωπαίων παραγωγών στην αγορά μόλις που υπερβαίνει το 7 %, 

 
  οι καταγγέλλοντες ισχυρίζονται ότι έχουν την υποστήριξη του 35 % των ευρωπαίων παραγωγών, 

το οποίο σημαίνει ότι οι παραγωγοί που στηρίζουν την καταγγελία κατέχουν στην αγορά μερίδιο της 

τάξης του 2,5 %, 
 

  τα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα αντιστοιχούν σε μερίδιο της τάξης του 66 %, 
 

  και η επιβολή μέτρων αντιντάμπινγκ θα σήμαινε την προστασία πολύ λίγων παραγόντων της 

αγοράς σε βάρος της συντριπτικής πλειονότητας, κάτι που θεωρείται δυσανάλογο και αντίθετο προς 

το κοινοτικό συμφέρον 
 

(άρθρο 21 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού) 
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(γ)  Στην πραγματικότητα δεν υφίσταται θέμα ντάμπινγκ από πλευράς των κινέζων εξαγωγέων 

 
 

  διότι οι κινέζοι παραγωγοί πωλούν στην εγχώρια αγορά της Κίνας σε αντίστοιχες ή ακόμη 

χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τις τιμές στις οποίες εξάγουν προϊόντα τους. 
 

(άρθρο 1 παράγραφος 2 του βασικού κανονισμού) 
 
 
 (δ)  Στην πραγματικότητα δεν υφίσταται άμεση απειλή από τις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων 

 
 

  διότι, αφενός, υπάρχει αξιόλογος αριθμός ευρωπαίων παραγωγών που μπορούν να παράγουν 

παρεμφερή προϊόντα σε σημαντικές ποσότητες και σε παρόμοιες, αν όχι χαμηλότερες, τιμές, 
 

  και, αφετέρου, οι τιμές με τις οποίες χρεώνονται οι ευρωπαίοι εισαγωγείς για τα προϊόντα που 

εισάγονται από την Κίνα αυξήθηκαν αισθητά, ήτοι κατά 39 %, από τον Ιανουάριο του 2010 έως τον 

Ιούνιο του 2012. 
 

(Βάση δεδομένων της Eurostat, συνημμένα το σχετικό απόσπασμα) 
 
 
(ε)  Στην πραγματικότητα οι παραγωγοί της ΕΕ δεν έχουν ζημιωθεί από τις εισαγωγές από την Κίνα 

 
 

  διότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί εξυπηρετούν το τμήμα της αγοράς με τα προϊόντα ανώτερης 

ποιότητας, το οποίο χαρακτηρίζεται από προϊόντα με υψηλές τιμές που διατίθενται κυρίως μέσω 

ειδικευμένων καταστημάτων, 
 

  οι ευρωπαίοι εισαγωγείς εξυπηρετούν ένα τελείως διαφορετικό τμήμα της αγοράς, το οποίο 

χαρακτηρίζεται από προϊόντα με χαμηλές τιμές και τα οποία διατίθενται κυρίως μέσω τοπικών 

καταστημάτων λιανικής και εγκαταστάσεων στη γειτονιά των καταναλωτών, 
 

  κατά συνέπεια, τα προϊόντα που εισάγονται από τους ευρωπαίους εισαγωγείς δεν ανταγωνίζονται 

άμεσα τα προϊόντα των ευρωπαίων παραγωγών, 
 

  αυτός είναι και ο λόγος που οι ευρωπαίοι παραγωγοί, σύμφωνα με δικές τους οικονομικές 

καταστάσεις και δικά τους δελτία τύπου, κατάφεραν να επιτύχουν τα τελευταία χρόνια ρεκόρ στις 

επιχειρηματικές τους επιδόσεις (παρά τους ισχυρισμούς ότι τα προϊόντα που εισάγονται από την 

Κίνα αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ και παρά την ύφεση!!). 
 

(Δελτία τύπου της BHS tabletop AG και της Steelite International plc, συνημμένα) 
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(στ)  Ακόμη και μεγάλοι ευρωπαίοι παραγωγοί αντιτίθενται έντονα στους δασμούς αντιντάμπινγκ 
 
 

  διότι η παρούσα κατάσταση στην αγορά και η κατανομή των μεριδίων μεταξύ των παραγωγών της 

ΕΕ και των εισαγωγέων κινεζικών προϊόντων δεν είναι αποτέλεσμα κάποιου πρόσφατου οξυμμένου 

προβλήματος που επιτάσσει την παρέμβαση των αρχών, 
 

  αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από αρκετές δεκαετίες, η δε επιβολή 

δασμών αντιντάμπινγκ υπό τις δεδομένες συνθήκες δεν πρόκειται να εξαλείψει τις στρεβλώσεις 

ούτε να αποκαταστήσει τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό, 
 

  αλλά θα είχε ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς οι δασμοί αντιντάμπινγκ θα αφάνιζαν τον 

αποτελεσματικό ανταγωνισμό και θα προκαλούσαν στρεβλώσεις, κάτι που αντίκειται στα 

συμφέροντα της Κοινότητας, 
 

  αυτός είναι ο λόγος που ακόμη και μεγάλοι ευρωπαίοι παραγωγοί εκφράζουν ρητά την αντίθεσή 

τους στην επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ, ιδίως επειδή φοβούνται ότι θα ζημιωθούν οι ίδιοι. 
 

(Επιστολές της Portmeirion Group plc και της Just Mugs Ltd, συνημμένα) 
 
 
(ζ)  Οι ευρωπαίοι εισαγωγείς και λιανέμποροι είναι μακράν ο μεγαλύτερος «κοινοτικός κλάδος» 

 
 

  διότι κατέχουν στην αγορά μερίδιο που υπερβαίνει το 66 %, 
 

  η επιβολή επιπρόσθετων δασμών θα προκαλούσε σοβαρές ζημίες στον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό 

κλάδο εισαγωγών και σε όλες τις λοιπές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διανομή των προϊόντων, 
 

  διότι οι ευρωπαίοι εισαγωγείς επί σειρά ετών έχουν επενδύσει και καταβάλει μεγάλες προσπάθειες 

για την εδραίωση του τμήματος της αγοράς το οποίο τροφοδοτούν σήμερα, για τη δημιουργία των 

δικών τους επωνυμιών και εμπορικών σημάτων και για τη συγκρότηση ενός εύρυθμου συστήματος 

καναλιών διανομής και πρατηρίων λιανικής, το οποίο επιτρέπει την πώληση αντικειμένων για το 

τραπέζι σε προσιτές τιμές μέσω ενός δικτύου πρατηρίων που βρίσκονται κοντά στους καταναλωτές, 
 

  όλα αυτά θα διακυβεύονταν με την επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ, 
 

  διότι η αγορά που εξυπηρετούν δεν θα αποδεχθεί αύξηση των τιμών, η οποία δεν θα είναι 

αποτέλεσμα της αμιγούς λειτουργίας των δυνάμεων της αγοράς αλλά αποτέλεσμα τεχνητών 

παρεμβάσεων των αρχών (δασμοί αντιντάμπινγκ) και, συνεπώς 
 

  θα επέλθει αναπόφευκτα δραστική μείωση στις πωλήσεις τους οι οποίες, για ορισμένα προϊόντα, θα 

μπορούσαν να πέσουν ακόμη και σε μηδενικά επίπεδα. 
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(η)  Θα υπήρχε κίνδυνος απώλειας σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας 

 
 

  διότι πολλοί ευρωπαίοι εισαγωγείς και λιανέμποροι, των οποίων η δραστηριότητα εξαρτάται από την 

εισαγωγή των υπό διερεύνηση προϊόντων, θα αναγκάζονταν να αποχωρήσουν από την αγορά ή να 

αναδιαρθρώσουν εκ βάθρων τις επιχειρήσεις τους, 
 

  το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια έως και 7.000 θέσεων εργασίας μόνο από πλευράς 

των ευρωπαίων εισαγωγέων, 
 

  και αρκετών ακόμη εκατοντάδων, αν όχι χιλιάδων, από πλευράς των ευρωπαίων λιανεμπόρων 
 

  αυτό, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η Metro στην ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής στις 22 

Αυγούστου 2012, θα μπορούσε εύκολα να κοστίσει 5.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την 

Ευρώπη στον τομέα των αντικειμένων για το τραπέζι μόνο για τον όμιλο Metro 
 

(η Metro είναι μόνο μία από τις 20 κορυφαίες αλυσίδες λιανικής στην Ευρώπη, άλλες αλυσίδες είναι 
 

η Auchan, η Carrefour, η Edeka, η Tesco κ.λπ). 
 
 
(θ)  Θα ζημιώνονταν σημαντικά οι ευρωπαίοι καταναλωτές 

 
 

  διότι η θέσπιση επιπρόσθετων δασμών δεν θα βοηθήσει τους ευρωπαίους παραγωγούς να 

ξεπεράσουν τα διαρθρωτικά προβλήματα που κάποιοι από αυτούς ενδέχεται να αντιμετωπίζουν, 
 

  αλλά θα ζημιώσει καταρχάς τους ευρωπαίους καταναλωτές, διότι οι δασμοί αντιντάμπινγκ θα έχουν 

άμεση γραμμική επίδραση στις τιμές καταναλωτή καθιστώντας τα προϊόντα για το τραπέζι που 

αγοράζει η πλειονότητα αυτών αρκετά πιο ακριβά ενώ, εξαιτίας της συρρίκνωσης των πωλήσεων, τα 

εν λόγω προϊόντα θα εξαφανιστούν τελείως από τα ράφια των αλυσίδων λιανικής στο εγγύς μέλλον, 
 

  αποστερώντας έτσι από τους ευρωπαίους καταναλωτές τη δυνατότητα να αγοράζουν προϊόντα για 

το τραπέζι και την κουζίνα σε προσιτές τιμές μέσω ενός δικτύου τοπικών εγκαταστάσεων 

εφοδιασμού στη γειτονιά τους. 

 
 
Η επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ είναι δυσανάλογη και αντίθετη προς το κοινοτικό συμφέρον. 

 
(Άρθρο 21 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού) 

 
 
Συνημμένα: 

 

  Επιστολή δήλωσης εναντίωσης, Casa International (ευρωπαίος έμπορος λιανικής) 

  Επιστολή δήλωσης εναντίωσης, tedox (ευρωπαίος έμπορος λιανικής) 
 

  Απόσπασμα από τη βάση δεδομένων της Eurostat, αύξηση των τιμών στις εισαγωγές από την Κίνα Ιαν 2010 - Ιούν 2012 

  Δελτίο τύπου, Steelite International 
 

  Δελτίο τύπου, BHS tabletop 
 

  Επιστολή δήλωσης εναντίωσης, Portmeirion Group plc (ευρωπαίος παραγωγός) 

  Επιστολή δήλωσης εναντίωσης, Just Mugs Ltd (ευρωπαίος παραγωγός) 


