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-Υπουργό Γεωργικής Ανάπτυξης
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Θέμα: Απειλή έρευνας Anti-Dumping/Anti-Subsidies για τους
ευρωπαϊκούς οίνους που εισάγονται στην Κίνα

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου που εκπροσωπεί το 70% της παραγωγής
και περίπου το 90% των εξαγωγών οίνου της χώρας μας επιθυμεί δια της
παρούσας επιστολής
να σας εκφράσει την βαθειά του ανησυχία για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό
οινικό τομέα εάν κλιμακωθεί περαιτέρω η ένταση μεταξύ της ΕΕ και της
Κίνας για το θέμα που μας απασχολεί.
1. Όπως θα γνωρίζετε, αμέσως μετά την ανακοίνωση της 5ης Ιουνίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλιακά
πάνελ που εισάγονται στην ΕΕ, οι αρμόδιες κινεζικές αρχές
ανακοίνωσαν ότι δέχθηκαν γραπτή αναφορά από την οργάνωση των
κινέζων οινοπαραγωγών με σκοπό να ξεκινήσει επίσημη έρευνα antidumping και anti-subsidies για τους ευρωπαϊκούς οίνους που
εισάγονται στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης, όπως
μεταδόθηκε από τα διεθνή ειδησεογραφικά μέσα, οι κινεζικές αρχές
ξεκάθαρα συνέδεσαν την ενέργεια αυτή με την εισαγωγή δασμών στα
ηλιακά πάνελ.
Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας από τις κινεζικές
αρχές μας ανησυχεί ιδιαίτερα μια και οι οινικός τομέας βρέθηκε άθελά του
όμηρος μιας εμπορικής κίνησης που δεν τον αφορά. Η έναρξη της έρευνας
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εναντίον των ευρωπαϊκών οίνων ως αντίποινα της επιβολής δασμών στα
ηλιακά πάνελ θα είναι τελείως αδικαιολόγητη και ενάντια στους κανόνες
του διεθνούς εμπορίου.
Ο ελληνικός αλλά και ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας είναι εξαιρετικά
κατακερματισμένος και απαρτίζεται από μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν μεγάλη δυσκολία να συμμετέχουν ενεργά
σε μία πιθανή κινεζική έρευνα με σκοπό να αποδείξουν την αθωότητά τους.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σημασία της κινεζικής αγοράς για τις εξαγωγές
οίνων από τη χώρα μας οι οποίες βρίσκονται σε σημαντική άνοδο τα
τελευταία χρόνια, η πιθανή επιβολή επιπλέον δασμών στους ευρωπαϊκούς
οίνους θα είχε καταστροφικές συνέπειες στην αναπτυξιακή πορεία των
εταιρειών-μελών του Συνδέσμου μας.
Θα επέφερε επίσης ανισορροπία σε εμπορικό επίπεδο στο σύνολο του
ευρωπαϊκού οινικού τομέα.
Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διερχόμαστε μια τέτοια εξέλιξη θα
είχε τεράστιες οικονομικές συνέπειες στην οικονομία και την απασχόληση
του ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα μας καθώς και στη Ευρωπαϊκή
Ένωση γενικότερα.
2. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής να επιβάλλει προσωρινούς δασμούς στα ηλιακά πάνελ σε
δύο στάδια αρχίζοντας με 11,8% για τους πρώτους δύο μήνες (από 6
Ιουνίου έως 5 Αυγούστου) και με 47,6% για τους επόμενους τέσσερις
μήνες (από 6 Αυγούστου έως Δεκέμβριο 2013). Ανακοινώνοντας την
επιβολή των δασμών σε δύο στάδια γίνεται κατανοητό ότι η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρόθεση να εξετάσει την πιθανότητα
να βρεθεί συμβιβαστική λύση πριν τις 5 Αυγούστου.
Πιστεύουμε ότι οι κινεζικές αρχές θα αντιδρούσαν θετικά σε αυτή την
εξέλιξη ανοίγοντας την προοπτική για περαιτέρω διακρατικές
διαβουλεύσεις με στόχο να καταλήξουν σε συμφωνία έως τις 5
Αυγούστου.
3. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ξεκάθαρη πρόθεση των κινεζικών αρχών
να προχωρήσουν στην έρευνα anti-dumping και anti-subsidies ως
αντίποινα για την επιβολή δασμών στα ηλιακά πάνελ και το
παράθυρο συμβιβασμού που προσφέρει η πιθανότητα εύρεσης
συμβιβαστικής λύσης για τα ηλιακά πάνελ έως τις 5 Αυγούστου σας
παρακαλούμε να υποστηρίξετε με κάθε τρόπο την εύρεση μιας
συμβιβαστικής λύσης με σκοπό την αποκλιμάκωση της έντασης με
στόχο να μην προχωρήσει η έρευνα στους ευρωπαϊκούς οίνους.
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Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες
χρειαστείτε για το καίριας σημασίας για τον οινικό τομέα της χώρας μας
θέμα αυτό.

Με εκτίμηση,

Για το Σύνδεσμο Ελληνικού Οίνου

Άγγελος Ρούβαλης

Γιώργος Σκούρας

Πρόεδρος

Γενικός Γραμματέας
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