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OPIS SYTUACJI 
 
 

europejskich importerów zastaw stołowych  
i naczyń kuchennych 

 
 
 
 
Europejscy importerzy zastaw stołowych i naczyń kuchennych wspierani przez wielu europejskich 

przedstawicieli handlu detalicznego oraz niektórych europejskich producentów mocno oponują i  wyrażają 

sprzeciw wobec wprowadzenia ceł antydumpingowych na ceramiczne zastawy stołowe i naczynia kuchenne 

pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej z następujących powodów:  

 
 
 
(a) Skarżący  (producenci z UE) nie kwalifikują się jako istotni przedstawiciele przemysłu  

wspólnotowego  
 
 

  ponieważ istnieje znaczna liczba producentów wspólnotowych, którzy sami importują produkty z 

Chin, których dotyczy zarzut dumpingu, 
 

  liczba producentów wspierających skargę, ale nie importujących z Chin, wynosi mniej niż 25 % 

całkowitej produkcji produktów podobnych produkowanych w ramach przemysłu wspólnotowego, 
 

  zatem bieżące procedury nie powinny być obecnie inicjowane. (Art. 5 (4) Rozporządzenia 

podstawowego) 

 
 
 
(b)    Skarżący  (producenci UE) reprezentują jedynie grupę mniejszościową dostawców  

 
 

  ponieważ rynek jest zależny od łącznych przywozów zastaw stołowych w wysokości blisko 93 %, 
 

  producenci europejscy obejmują udział w rynku nie większy niż 7 %, 
 

  Skarżący utrzymują, iż są wspierani przez 35 % europejskich producentów, co oznacza, iż 

producenci, którzy wspierają Skarżących obejmują udział w rynku rzędu zaledwie 2,5 %, 
 

  przy czym produkty importowane z Chin obejmują udział w rynku rzędu ponad 66 % 
 

  a wprowadzenie środków antydumpingowych oznaczałoby ochronę jedynie nielicznych kosztem 

znacznej większości uczestników rynkowych, co stanowiłoby dysproporcję i znajdowałoby się w 

sprzeczności z interesem Wspólnoty.  
 

(Art. 21 (1) Rozporządzenia podstawowego) 
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(c)  W rzeczywistości, dumping ze strony chińskich eksporterów nie ma miejsca  

 
 

  ponieważ chińscy producenci sprzedają na swoim rynku krajowym w takich samych lub nawet 

niższych cenach niż w przypadku eksportu swoich produktów.  
 

(Art. 1 (2) Rozporządzenia podstawowego) 
 
 
 
(d)  W rzeczywistości przywóz z Chin nie wiąże się z żadnym bezpośrednim zagrożeniem 

 
 

  ponieważ – z jednej strony – istnieje znacząca liczba europejskich producentów, którzy są w 

stanie produkować porównywalne produkty w znacznych ilościach w porównywalnych, jeżeli nie 

niższych, cenach,  
 

  natomiast – z drugiej strony – ceny, jakie europejscy importerzy musieli płacić za produkty 

importowane z Chin podlegały znacznemu wzrostowi w wysokości 39 % od stycznia 2010 do czerwca 

2012. 
 

(baza danych Eurostatu, w załączeniu wyciąg) 
 
 
 
(e)  W rzeczywistości producenci UE nie doznali żadnego uszczerbku wskutek przywozu z Chin 

 
 

  ponieważ europejscy producenci zaopatrują segment rynku klasy premium charakteryzujący się 

produktami o wysokich cenach, sprzedawanymi w specjalistycznych sklepach, 
 

  podczas gdy europejscy importerzy zaopatrują zupełnie inny segment rynku charakteryzujący się 

produktami o niskich cenach dystrybuowanymi głównie poprzez lokalne sklepy detaliczne i punkty 

zaopatrzenia w bliskim sąsiedztwie konsumentów,   
 

  zatem produkty importowane przez europejskich importerów nie konkurują bezpośrednio z 

produktami produkowanymi przez europejskich producentów,  
 

  między innymi dzięki czemu europejscy producenci, w oparciu o ich własne sprawozdania 

finansowe i komunikaty prasowe, osiągnęli w ostatnich latach rekordowe wyniki biznesowe 

(pomimo ich zarzutu, iż produkty importowane z Chin to produkty dumpingowe oraz pomimo faktu 

istnienia kryzysu ekonomicznego !!). 
 

(komunikaty prasowe BHS tabletop AG i Steelite International plc, w załączeniu) 
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(f)  Nawet ważni producenci europejscy mocno sprzeciwiają się cłom antydumpingowym  
 
 

  ponieważ obecna sytuacja na rynku i rozkład udziałów w rynku pomiędzy producentami UE a  

przywozami z Chin nie jest wynikiem bieżącego poważnego problemu wymagającego interwencji 

władz,  
 

  jest ona wynikiem rozwoju, który miał swoje początki kilka dekad temu, a wprowadzenie ceł 

antydumpingowych w obecnych okolicznościach nie oznaczałoby wyeliminowania zniekształceń i 

przywrócenia skutecznej konkurencji,  
 

  oznaczałoby natomiast dokładnie coś przeciwnego – w rzeczywistości cła antydumpingowe 

wyeliminowałyby skuteczną konkurencję wprowadzając zniekształcenia, co stałoby w sprzeczności z 

wymaganiami na rzecz interesu Wspólnoty,  
 

  w związku z czym nawet więksi  producenci europejscy  wyraźnie sprzeciwiają się wprowadzeniu 

ceł antydumpingowych, w szczególności obawiając się uszczerbku na własnej działalności.  
 

(listy Portmeirion Group plc oraz Just Mugs Ltd, w załączeniu) 
 
 
 
 
(g)  Europejscy importerzy i detaliści stanowią o wiele większą grupę ‘przedstawicieli przemysłu  
 wspólnotowego’  

 
 

  ponieważ reprezentują udział w rynku w wysokości ponad 66 %, 
 

  wprowadzenie dodatkowych ceł spowodowałoby, iż ten europejski sektor importu oraz inne 

przedsięwzięcia związane z dystrybucją tychże produktów, doznałyby poważnych szkód, 
 

  ponieważ europejscy importerzy oszczędzali ciężko przez wiele lat i kosztowało ich to wiele 

wysiłku, by ustanowić segment rynkowy, który obecnie zaopatrują, by wykreować swoje własne 

marki i znaki towarowe oraz aby zbudować dobrze funkcjonujący system kanałów dystrybucji i 

punktów sprzedaży detalicznej, umożliwiający sprzedaż zastaw stołowych w przystępnych 

cenach poprzez sieć punktów sprzedaży zlokalizowanych blisko konsumentów,  
 

  wszystko to zostałoby zagrożone z chwilą wprowadzenia ceł antydumpingowych, 
 

  ponieważ rynek, który zaopatrują nie zaakceptuje podwyżek cen nie wynikających z samych 

działań sił rynkowych, lecz z sztucznych zakłóceń ze strony władz (cła antydumpingowe),  
 

  co w nieunikniony sposób doprowadziłoby do znacznego spadku ich sprzedaży, z 

prawdopodobnym spadkiem do zera w przypadku niektórych obszarów produktów. 
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(h)  Zaistniałoby ryzyko utraty znaczącej liczby stanowisk pracy 

 
 

  ponieważ wielu europejskich importerów i detalistów, których działalność zależy od badanych 

produktów, byłaby zmuszona do opuszczenia rynku lub do poważnej restrukturyzacji swojej 

działalności,  
 

  co mogłoby spowodować, że 7.000 pracowników straciłoby pracę tylko po stronie europejskich 

importerów,  
 

  a dodatkowe setki jeśli nie tysiące pracowników – po stronie europejskich detalistów,  
 

  co według oświadczenia Metro podczas przesłuchania Komisji w dniu 22 sierpnia 2012 r., mogłoby 

z łatwością kosztować nie mniej niż 5.000 stanowisk pracy związanych z branżą zastaw stołowych 

w całej Europie w samej tylko grupie Metro  
 

(a Metro jest zaledwie jednym z 20 wiodących łańcuchów handlu detalicznego, do których 
zaliczają się Auchan, Carrefour, Edeka, Tesco, itp.). 

 
 
 
(i)  Zaistniałaby poważna szkoda dla europejskich konsumentów   

 
 

  ponieważ wprowadzenie dodatkowych ceł nie pomoże europejskim producentom przezwyciężyć 

formalnych problemów, z którymi część z nich może się mierzyć,  
 

  natomiast zasadniczo doprowadzi do tego, iż europejscy konsumenci doświadczą szkody, 

ponieważ cła antydumpingowe wywrą bezpośredni liniowy wpływ na ceny konsumpcyjne, co 

sprawi, że produkty takie jak zastawy stołowe, które większość z nich kupuje, będą znacznie 

droższe a w wyniku zmniejszenia sprzedaży, produkty te w bliskiej przyszłości całkowicie znikną 

z półek w łańcuchach handlu detalicznego,  
 

  pozbawiając w ten sposób europejskich konsumentów możliwości nabywania zastaw stołowych i 

naczyń kuchennych w przystępnych cenach poprzez sieć lokalnych punktów sprzedaży w ich 

sąsiedztwie.  

 
Wprowadzenie ceł antydumpingowych jest niestosowne i sprzeczne z interesem Wspólnoty.  

 
(Art. 21 (1) Rozporządzenia podstawowego) 

 
 
Załączniki: 

 

  List sprzeciwu, Casa Inte rnational (europejski detalista) 

  List sprzeciwu, tedox (europejski detalista) 
 

  Wyciąg z bazy danych Eurostatu, wzrost cen przywozu z Chin od stycznia 2010 - czerwca 2012 

  Komunikat prasowy, Steelite International 
 

  Komunikat prasowy, BHS tabletop 
 

  List sprzeciwu, Portmeirion Group plc (europejski producent) 

  List sprzeciwu, Just Mugs Ltd (europejski producent) 


