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12 Φεβρουαρίου 2017
Αγαπητοί συνεργάτες,
Συντάσσουμε την παρούσα επιστολή> θέλοντας να σας ενημερώσουμε για τις πρόσφατες
εξελίξεις σχετικά με την πιθανή εισφορά «αντιντάμπινγκ» στα ελαστικά φορτηγών και
λεωφορείων που παράγονται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EU) 2018/163].
Πιο συγκεκριμένα, το 2017, υπεβλήθη ανώνυμη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή> Επιτροπή> η οποία
αιτούσε τη διεξαγωγή έρευνας για ενδεχομένη απόρριψη ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων
που παράγονται στην Κίνα, επικαλούμενη τα μέσα προστασίας από αθέμιτο ανταγωνισμό
[ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EU) 2016/1036].
Στις 11 Αύγουστου του 2017 αποφασίστηκε να διερευνηθούν οι σχετικές καταγγελίες. Σύμφωνα
με τον κανονισμό (EU) 2018/163 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφασίστηκε η καταγραφή> όλων
των εισαγωγών ελαστικών φορτηγών και λεωφορείων που έχουν προέλευση παραγωγής την
Κίνα στα τελωνεία της ΕΕ από> την 1η Φεβρουάριου 2018. Παρόλο που δεν έχει οριστεί επίσημα
το ποσοστό του πιθανού φόρου, στον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται ξεκάθαρη
αναφορά για επιβολή εισφοράς της τάξης 26%-37% η οποία, εάν εφαρμοστεί, θα επιβληθεί σε
όλους τους εισαγωγείς. Παράλληλα γίνεται και αναφορά για επιβολή του φόρου με αναδρομική
ισχύ, θέτοντας σε κίνδυνο τους εισαγωγείς του κλάδου. Τέλος δίνουν ένα χρονικό ορίζοντα
εννέα μηνών, ξεκινώντας από τις 3 Φεβρουαρίου 2018, για την οριστική απόφαση περί επιβολής
των προαναφερθέντων μέτρων.
Αποτελεί γεγονός λοιπόν πως η πιθανή εφαρμογή των εισφορών επηρεάζει ήδη έμμεσα
ολόκληρη την αγορά. Οι εισαγωγείς, στο σύνολό μας, δεν έχουμε τα περιθώρια να
απορροφήσουμε εξολοκλήρου τους φόρους και ερχόμαστε στη δύσκολη θέση να
προετοιμαστούμε για όλα τα ενδεχόμενα. Κατά συνέπεια, ήδη γίνεται εμφανής η σχετική
αύξηση του επιπέδου τιμών στην αγορά των ελαστικών. Ένας μεγάλος αριθμός παραγωγών που
εδρεύουν στην Κίνα αντιτίθενται στις κατηγορίες και ελπίζουμε τους επόμενους μήνες να γίνει
σαφές τελικά το πλαίσιο επιβολής των μέτρων.
Συνεχίζουμε τις αξιόπιστες συνεργασίες μας, το ανταγωνιστικό επίπεδο τιμών μας και
παράλληλα δεσμευόμαστε να σας ενημερώσουμε άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη. Η ομάδα
πωλήσεων και το τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκονται δίπλα σας για οποιαδήποτε απορία.

