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Έναρξη έρευνας από πλευράς Κίνας για επιβολή δασμών αντιντάμπινγκ σε 
εξαγωγές οίνου από την Αυστραλία 

 

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας έχει εκκινήσει επίσημη διαδικασία για την διερεύνηση 
καταγγελιών του Συνδέσμου Αλκοολούχων Ποτών Κίνας σχετικά με πρακτικές ντάμπινγκ στις 
εξαγωγές οίνου από την Αυστραλία. Η υπόθεση έχει διαχωριστεί σε δύο ανεξάρτητες έρευνες, 
εκ των οποίων η μία εξετάζει ενδεχόμενο επιβολής δασμών αντιντάμπινγκ, ενώ η άλλη εξετάζει 
την επιβολή αντισταθμιστικών δασμών στα αυστραλιανά προϊόντα.  
 
Στο πλαίσιο της πρώτης έρευνας, η οποία ξεκίνησε στις 18 Αυγούστου τ.ε., το Υπουργείο 
Εμπορίου της Κίνας εξετάζει, κατά πρώτον, εάν η τιμή πώλησης στην οποία προσφέρουν οι 
αυστραλιανές επιχειρήσεις τα προϊόντα τους στην Κίνα είναι χαμηλότερη σε σχέση με την 
αντίστοιχη τιμή στην Αυστραλία και, κατά δεύτερον, εάν αυτό προκαλεί βλάβη στην εγχώρια 
κινεζική παραγωγή. Η ανάλυση των τιμών πώλησης των αυστραλιανών προϊόντων λαμβάνει 
υπ’όψιν τις τιμές που διαμορφώθηκαν κατά το ημερολογιακό έτος 2019. Η μελέτη για τυχόν 
βλάβη που προκλήθηκε στην εγχώρια κινεζική παραγωγή εξετάζει την χρονική περίοδο από το 
2015 έως και το 2019. 
 
Στην δεύτερη έρευνα, η οποία ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου τ.ε., το Υπουργείο Εμπορίου της 
Κίνας εξετάζει τα προγράμματα κρατικών επιχορηγήσεων που εφαρμόζει η Κυβέρνηση της 
Αυστραλίας τα οποία ενδέχεται να επηρεάζουν την διεθνή ανταγωνιστικότητα του 
αυστραλιανού οίνου. Ο Σύνδεσμος Αλκοολούχων Ποτών Κίνας, στο αίτημα του προς τις 
κινεζικές αρχές το οποίο εκκίνησε την διαδικασία έρευνας, επικαλείται σειρά τέτοιων κρατικών 
προγραμμάτων στήριξης του αγροτικού τομέα στην Αυστραλία. Εξ αυτών, ορισμένα 
προγράμματα κατευθύνονται συγκεκριμένα στην στήριξη του οινικού κλάδου, όπως για 
παράδειγμα η επιστροφή του φόρου Wine Equalisation Tax (WET) που λαμβάνουν οι 
Αυστραλοί οινοπαραγωγοί. Άλλα προγράμματα έχουν ευρύτερο πεδίο εφαρμογής και έχουν 
ήδη αποτελέσει την βάση της επιχειρηματολογίας των κινεζικών αρχών στην πρόσφατη 
υπόθεση επιβολής υψηλότατων δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών 
συνολικού ύψους 80,5% στο κριθάρι προέλευσης Αυστραλίας, στις 19 Μαΐου τ.ε.  
 
Οι έρευνες προβλέπεται να ολοκληρωθούν 12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης τους, με 
ενδεχόμενο παράτασης για 6 επιπλέον μήνες εάν αυτό απαιτηθεί. Οι δασμοί που θα 
επιβληθούν σε περίπτωση επιβαρυντικής έκβασης θα διαρκέσουν για 5 έτη, με δυνατότητα 
αναθεώρησης ή χρονικής επέκτασης. Ωστόσο, εάν κατά την προπαρασκευαστική εξέταση της 
υπόθεσης, οι κινεζικές αρχές εκτιμήσουν ότι καταρχήν υφίσταται ζήτημα ντάμπινγκ στις 
εξαγωγές αυστραλιανών οίνων στην Κίνα, έχουν την δυνατότητα να εφαρμόσουν προσωρινά 
δασμολογικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ το συντομότερο 60 ημέρες μετά 
την ημερομηνία έναρξης της επίσημης έρευνας. Ο καθορισμός του ύψους των προσωρινών 
δασμολογικών μέτρων βρίσκεται στην διακριτική ευχέρεια των κινεζικών αρχών. Από την 
πλευρά του, ο Σύνδεσμος Αλκοολούχων Ποτών Κίνας εισηγείται στο αίτημά του την εφαρμογή 
δασμών αντιντάμπινγκ ύψους 200% και συμπληρωματικούς αντισταθμιστικούς δασμούς μη 
καθορισμένου ύψους. 
 
Το επόμενο στάδιο της έρευνας του Υπουργείου Εμπορίου της Κίνας αφορά στην άντληση 
πληροφοριών σχετικά με τις εξαγωγές και τις πωλήσεις των Αυστραλών εξαγωγέων. Ο 
Σύνδεσμος Αλκοολούχων Ποτών Κίνας παρουσίασε στις κινεζικές αρχές κατάλογο 10 
Αυστραλών οινοπαραγωγών των οποίων η εξαγωγική δράση στην Κίνα κρίνουν ότι θα πρέπει 
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να εξεταστεί. Επιπλέον, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε χρονική διορία 
εγγραφής ενδιαφερομένων μερών στην υπόθεση, σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, και ο 
αυστραλιανός σύνδεσμος Wine Australia παρότρυνε Αυστραλούς εξαγωγείς να εγγραφούν ως 
ενδιαφερόμενα μέρη, προσφέροντας τους διοικητική, νομική και μεταφραστική υποστήριξη, 
προκειμένου να υπάρξει αντιπροσωπευτικότερη εκπροσώπηση του κλάδου. Ως αποτέλεσμα, 
εγγράφηκαν στον κατάλογο του Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ως ενδιαφερόμενα μέρη 31 
Αυστραλοί εξαγωγείς, οι οποίοι εκπροσωπούν αθροιστικά μερίδιο 90% των συνολικών 
εξαγωγών οίνου της Αυστραλίας στην Κίνα.  
 
Οι ανωτέρω Αυστραλοί εξαγωγείς έλαβαν στις 15 Σεπτεμβρίου τ.ε. προσωρινό δειγματοληπτικό 
ερωτηματολόγιο σχετικά με την εξαγωγική τους δράση, με προθεσμία απάντησης 10 ημερών 
(λήξη προθεσμίας την Παρασκευή 25.09.2020) και αναμένεται ότι, μετά την επεξεργασία του 
δειγματοληπτικού ερωτηματολογίου από τις κινεζικές αρχές, θα τους αποσταλεί το τελικό 
ερωτηματολόγιο στο οποίο θα δοθεί προθεσμία απάντησης 37 ημερών.  
 
Ο αυστραλιανός σύνδεσμος Wine Australia εκτιμά ότι δεν υφίσταται ζήτημα πρακτικών 
ντάμπινγκ στις αυστραλιανές εξαγωγές και παρουσιάζει στην δημοσιότητα στοιχεία σύμφωνα 
με τα οποία τα αυστραλιανά προϊόντα είχαν την δεύτερη υψηλότερη μέση τιμή στην Κίνα, μετά 
τους νεοζηλανδικούς οίνους, και σημαντικά υψηλότερη μέση τιμή σε σχέση με τα προϊόντα 
άλλων μεγάλων προμηθευτών της χώρας, όπως Αργεντινή, ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Χιλή, Ισπανία. 
Παρατίθεται σχετικός πίνακας σύγκρισης τιμών του συνδέσμου Wine Australia: 
 

 
  
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδεχόμενη επιβολή υψηλών δασμών στα αυστραλιανά προϊόντα θα 
δημιουργήσει σημαντικό κενό προσφοράς στην αγορά της Κίνας, το οποίο θα έχουν την 
δυνατότητα να εκμεταλλευθούν οι λοιποί διεθνείς προμηθευτές της χώρας, καθώς η Αυστραλία 
καταλαμβάνει επί του παρόντος την πρώτη θέση μεταξύ των διεθνών προμηθευτών οίνου στην 
Κίνα και σημαντικό μερίδιο της αγοράς. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία 
διεθνούς εμπορίου, κατά το 12μηνο 06/2019-05/2020, η Αυστραλία κατείχε μερίδιο 37% της 
κινεζικής αγοράς, με βάση την αξία, στον τομέα του εισαγομένου οίνου, ακολουθούμενη από 
την Γαλλία (μερίδιο 27%), την Χιλή (μερίδιο 13%) και την Ιταλία (μερίδιο 6%). 
 
Επιπλέον, ενδεχόμενη επιβολή υψηλών δασμών στις αυστραλιανές εξαγωγές θα αποτελέσει 
ισχυρό πλήγμα για τους Αυστραλούς οινοπαραγωγούς, καθώς το 37% των παγκόσμιων 
ετήσιων εξαγωγών της χώρας, με βάση την αξία, διοχετεύεται στην Κίνα (στοιχεία οικονομικού 
έτους 2019/2020). 
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Επισημαίνεται ότι, το 2015, τέθηκε σε ισχύ Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Αυστραλίας 
και Κίνας, η οποία προβλέπει μηδενικούς δασμούς στις αυστραλιανές εξαγωγές οίνου και 
δημιουργεί σημαντικό πλεονέκτημα στους Αυστραλούς εξαγωγείς έναντι των διεθνών 
ανταγωνιστών τους. Η θέση σε ισχύ της Συμφωνίας ωφέλησε συνολικά τον αγροδιατροφικό 
τομέα της Αυστραλίας και οδήγησε σε αύξηση των εξαγωγών προς την Κίνα κατά 30%, αλλά ο 
μεγάλος κερδισμένος της Συμφωνίας ήταν χωρίς αμφιβολία ο τομέας του οίνου, καθώς οι 
αυστραλιανές εξαγωγές οίνου προς την Κίνα έχουν έκτοτε υπερδιπλασιαστεί σε αξία. 
Συγκεκριμένα, κατά την τελευταία πενταετία, οι εξαγωγές οίνου από την Αυστραλία στην Κίνα 
αυξήθηκαν, από 543 εκατ. AUD κατά το οικονομικό έτος 2015/2016, σε 1,2 δισ. AUD κατά το 
οικονομικό έτος 2019/2020. 

Ενημέρωση 23.09.2020 
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