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Introducere
În conformitate cu datele statistice ale vămii române, în 2018 volumul total al
schimburilor comerciale bilaterale s-a cifrat la 2,629 miliarde dolari (nou record al relației
bilaterale, și al doilea record consecutiv), din care 1,570 miliarde dolari au reprezentat
exporturi româneşti (de asemenea, record pe relația bilaterală), iar 1,059 miliarde dolari,
importuri din SUA (record a fost consemnat și în cazul soldului balanței comerciale, care a fost
de 510 milioane dolari în favoarea țării noastre).
Schimburile comerciale bilaterale au înregistrat o creștere importantă, de 6,4% faţă de
anul 2017, din care exporturile româneşti au crescut cu 26,1% (peste ritmul de creștere
consemnat în 2017), iar importurile au înregistrat un recul de 13,5%, ajungându-se în final la un
excedent comercial record în favoarea României de 510 milioane dolari.
Principalele categorii de produse exportate din România în SUA în 2018 au fost:
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-

metale comune şi articole din acestea (cca 22,0% din totalul exporturilor către SUA),

-

maşini şi aparate, echipamente mecanice (cca 20,6%),

-

maşini şi aparate, echipamente electrice (13,7%),

-

cauciuc și produse din cauciuc (8,9%),

-

instrumente şi aparate optice şi medicale (6,3%),

-

lemn și articole din lemn (4,7%),

-

vehicule şi echipamente de transport (4,2%),

-

produse ale industriei textile şi pielăriei (3,9%) și

-

scaune (3,3%).

mini-studiu realizat de BPCE Washington/RD, prin utilizarea unor surse publice de informare (www.
https://dataweb.usitc.gov/, www.trademap.org, www.statista.com/statistics, Vama României); informațiile
prezentate au un caracter general și reprezintă interpretări proprii ale acestor surse: deși încercăm să furnizăm
informații corecte și de actualitate, nu există nicio garanție că aceste informații vor fi relevante la data la care
sunt primite sau vor continua să rămână de actualitate; orice demers ulterior nu trebuie să se bazeze doar pe
aceste informații, fără o reverificare prealabilă a lor și o atentă analiză a circumstanțelor specifice (de
asemenea, trebuie avută în vedere neconcordanța dintre cifrele vehiculate în lucrare, neconcordanță datorată
surselor diferite de date statistice utilizate)
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Detaliat pe produse (au fost înregistrate exporturi românești la 551 poziții tarifare la 4
cifre), principalele astfel de produse au fost:
-

diverse tablouri, panouri, console sau pupitre (cu 122,0 milioane dolari sau 7,7% din
totalul exporturilor în SUA),

-

semifabricate din fier sau oțeluri nealiate (cu 118,5 milioane dolari sau 7,5% din totalul
exporturilor în SUA),

-

anvelope pneumatice noi, din cauciuc (cu 116,9 milioane dolari sau 7,4% din totalul
exporturilor în SUA),

-

țevi, conducte și profile tubulare (cu 112,7 milioane dolari sau 7,1% din totalul
exporturilor în SUA),

-

nespecificate (cu 72,2 milioane dolari sau 4,6% din totalul exporturilor în SUA),

-

rulmenți cu bile, cu găleți, cu role (cu 59,0 milioane dolari sau 3,7% din totalul
exporturilor în SUA),

-

unele părți și accesorii de autovehicule (cu 52,4 milioane dolari sau 3,3% din totalul
exporturilor în SUA) și

-

lemn tăiat sau cioplit longitudinal (cu 51,6 milioane dolari sau 3,2% din totalul
exporturilor în SUA).
Principalele categorii de produse importate de România din SUA în 2018 au fost:

-

combustibili minerali (18,3%),

-

maşini şi aparate, echipamente electrice (17,0%),

-

vehicule şi echipamente de transport (15,8%),

-

maşini şi aparate, echipamente mecanice (13,1%),

-

metale comune (7,6%),

-

produse alimentare și băuturi (5,7%),

-

instrumente şi aparate optice şi medicale (5,4%),

-

produse ale industriei chimice (5,0%) sau

-

produse ale regnului vegetal (4,7%).

Detaliat pe produse (au fost înregistrate importuri românești la 766 poziții tarifare la 4
cifre), principalele astfel de produse au fost:
-

uleiuri din petrol, din minerale bituminoase (cu 157,5 milioane dolari sau 14,8% din
totalul importurilor din SUA),

-

alte vehicule aeriene (cu 130,1 milioane dolari sau 12,2% din totalul importurilor din
SUA),

-

fire, cabluri, conductori electrici izolați (cu 47,7 milioane dolari sau 4,5% din totalul
importurilor din SUA),

-

boabe de soia, chiar sfărâmate (cu 40,2 milioane dolari sau 3,8% din totalul importurilor
din SUA),
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-

turboreactoare, turbopropulsoare (cu 31,7 milioane dolari sau 2,9% din totalul
exporturilor din SUA),

-

aparate electrice pentru telefonie (cu 23,9 milioane dolari sau 2,2% din totalul
importurilor din SUA) și

-

huile, brichete și combustibili solizi (cu 20,4 milioane dolari sau 1,9% din totalul
importurilor din SUA).

Obiectele din piele, articolele de curelărie sau de șelărie2 reprezintă o categorie de
produse de export deosebit de diversificată (aceste articole sunt cuprinse în cadrul Capitolului
42 din Tariful Vamal armonizat), astfel încât evoluțiile de pe această piață sunt puternic
determinate de mai mulți factori, precum cei demografici (numărul și structura populației), de
veniturile medii anuale și de stilul de viață al populației, dar și de trendurile modei din țara
sau zona analizată.
Și în SUA această categorie de mărfuri este, bineînțeles, extrem de variată și de
segmentată, incluzând obiecte pornind de la valize, geamantane, serviete, ghiozdane, mape
port-documente, articole de șelărie și/sau sau de curelărie pentru animale, articole și
îmbrăcăminte din piele naturală sau reconstituită și până la diverse articole din intestine de
animale, din bășici, vezici sau din tendoane.
Diversificarea ofertei de astfel de produse din ultimii ani s-a datorat unei cereri din ce
în ce mai mari din partea consumatorilor, creșterii interesului general pentru astfel de
produse, precum și lărgirii bazei de materii prime la nivel mondial.
În același timp, în această perioadă s-a amplificat, la nivelul statelor, aplicarea
politicilor de sprijinire a industriilor de bază, prin asimilarea unor noi capacități de producție
și a unor noi tehnologii, implicit a înăspririi concurenței externe (în special, pe partea de
marochinărie, a micilor producători din Asia de Sud și de Est, din America Latină și din nordul
Africii), care în ultimii ani au determinat o scădere a prețurilor pe piața mondială.

2

exceptând încălțămintea din piele (care este cuprinsă într-un alt capitol tarifar și un face obiectul prezentei
analize)
3
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Piața de obiecte din piele din SUA
Cererea americană de obiecte din piele, blănuri și produse asemănătoare este estimată
să atingă 13,1 miliarde de dolari în 20223, potrivit unui raport publicat recent de Freedonia
Focus Reports4. Furnizorii pieței SUA vor beneficia de creșterea veniturilor consumatorilor și a
cheltuielilor relevante în perioada prognozată (2019-2022). Iar ca factori suplimentari, care
susțin creșterea cererii, pot fi incluse și evoluția produselor respective, inițiativele de
marketing, dar și, paradoxal, creșterea prețurilor. Cererea de bunuri de piele a depășit nivelul
minim înregistrat în perioada 2007-2017 (cea de după criza economică), în parte pentru că
prețurile produselor din piele înregistrează adesea creșteri mai mari datorită imaginii premium
asociată cu acestea.
Cererea americană pentru valize din piele, cel mai mare segment de produse din
această categorie de articole, este proiectată să crească cu 1,8% anual până în 2022. Acest
segment cuprinde produse din piele și produse conexe care sunt utilizate în mod obișnuit
pentru a împacheta bunuri personale pentru călătorii. Consumatorii preferă un stil din ce în ce
mai mare de tip “casual”, iar această tendință va sprijini cererea pentru rucsacuri (de
exemplu) și produse similare, peste cea a unor produse considerate mai “tradiționale”, cum ar
fi în cazul mapelor din piele sau al servietelor. Se așteaptă, totuși, ca ciclurile de înlocuire
lungi să prevină și alte progrese în ceea ce privește evoluția vânzărilor la aceste categorii de
produse, iar loialitatea față de marca de consum să rămână relativ scăzută (cu repercusiuni
directe asupra concurenței pe piață).
SUA importă majoritatea produselor din piele consumate aici, dar produsele fabricate
de firmele americane au un conținut intern foarte ridicat - deci, atunci când aceste produse
menționează faptul că sunt "fabricate în S.U.A.", ele conțin cu adevărat foarte puține
materiale străine5.
Interesant este faptul că, indiferent de statul unde sunt produse, peste 90% din pieile
(materia primă) din SUA sunt vândute tăbăcăriilor de piele din străinătate. Procesatorii și
exportatorii de piei sunt concentrați în câmpiile din sudul SUA și statele vestice, practic în
apropierea centrelor de producție de carne din țară. Marea majoritate a acestei producții de
piei de animale se îndreaptă către China și alte țări asiatice, mare parte din pielea obținută
fiind folosită pentru a face pantofi.
Pentru materia primă care rămâne în SUA companiile din industria de tăbăcire și
finisare a pieilor sunt concentrate în zona de nord-est, vestul mijlociu, statele din zona
central-estică (pe coasta Oceanului Atlantic) și California. Aceste companii locale primesc de
obicei piei brute de la abatoare, apoi le tratează și le vopsesc pentru a crea pielea finită.

în perioada cuprinsă între 2001- 2008, de exemplu, importurile americane au înregistrat creșteri constante,
urmate însă de o scădere dramatică, de peste 20%, în anul 2009; ulterior, aceste importuri au revenit spectaculos
pe creștere în 2010 și au continuat apoi pe un trend pozitiv și în anii următori – piața americană reprezintă o
piață imensă, care consumă și continuă să absoarbă cantități impresionante de articole din piele și de curelărie
4
www.freedoniafocusreports.com/Leather-Fur-Products-United-States-FF15015/
5
https://buffalojackson.com/blogs/insight/which-state-produces-the-most-leather
4
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Tăbăcăriile din SUA au suferit, din păcate, în ultimii ani, iar cererea în scădere
provenită de la producătorii de autovehicule, încălțăminte și mobilă a provocat și scăderea
veniturilor în sector cu nu mai puțin de două cifre. Industria se va stabiliza, totuși, în anii
următori, pe măsură ce cererea își va reveni treptat (în special pe piața globală a
încălțămintei).
Producția de pielărie este una dintre cele mai importante industrii din lume, deci este
interesant de analizat situația principalilor producători mondiali în acest domeniu:
China produce de departe cea mai mare cantitate din fiecare categorie de piele pe care
o analizăm și în materialul de față: piele grea (de obicei cea folosită pentru talpa de
încălțăminte, curele etc), piele ușoară (folosită în majoritatea celorlalte aplicații: saci,
învelituri, încălțăminte etc), provenită de la bovine ( inclusiv bivoli sau bizoni) și piele ușoară
provenită de la ovine și caprine. În ansamblu, industria chineză de piele produce aproape 4
miliarde metri pătrați de piele pe an - mai mult decât dublul celui mai mare al doilea
producător din top.
Brazilia se află pe locul al doilea al acestui clasament, producând aproape exclusiv
piele ușoară (provenită de la bovine). Dintre cele 1,7 miliarde de metri pătrați de piele
produsă în Brazilia, mai puțin de 4% sunt din piele de oaie sau capră, iar puțin peste 2% este
reprezentată de pielea grea - dar chiar și aceste mici procente reprezintă, practic, mai mult
decât cantitatea totală produsă în majoritatea celorlalte țări producătoare, care îi urmează în
clasament.
Pe locul al treilea se află Italia, liderul european de necontestat în producția de piele.
Producând peste 1,5 miliarde metri pătrați de piele pe an, cea mai mare parte din piele este o
piele ușoară (provenită de la bovine); aproximativ 25% este pielea de la ovine și caprine și
aproximativ 3% este piele grea.
Rusia ocupă poziția a patra cu doar puțin peste 1,4 miliarde de metri pătrați de piele
pe an, dar producția de piele din Rusia a scăzut de la începutul anilor ‘90 și probabil a fost de
fapt întrecută de India (de la ultima statistică făcută). Rusia produce în principal piele ușoară
de la bovine, 8% de la oi și capre și mai puțin de 3% piele grea.
Imediat după Rusia urmează India, aflată și ea în top 5 al producătorilor mondiali de
piele, cu o producție totală de aproape 1.4 miliarde metri pătrați de piele pe an. Interesant
este faptul că India produce cantități aproape egale de piele ușoară de la bovine, ovine și
piele de capră. Există peste 670 de milioane de metri pătrați de piele de oaie și capră, care
reprezintă o cantitate mai mare decât cea produsă în Brazilia. Acest lucru face ca India să fie
al doilea producător după China în producția de piele provenită de la ovine și caprine.
Doar pentru referință, producția totală anuală de piele a Statelor Unite este de doar 6,7
milioane de metri pătrați, plasând SUA pe locul 8 (în urma Coreei de Sud și Argentinei).
Trebuie menționat, totodată, că taxele vamale de import la această categorie tarifară
variază între 0 și 20%, ca exemple putând aminti taxa vamală zero pentru subproduse precum:42029930 (cutii, genți și articole similare care conțin căptușeli cu materiale textile),
42050080 (articole din piele sau din conținând piele, excluzând pielea de reptilă), la 2,4%, ca
valoare minimă de tarifare, în acest caz fiind întâlnite produsele din subcategoria 42010030
(lese pentru câini) și ajungând la un maxim de 20%, la subcategorii precum 42021221 (cutii sau
valize cu suprafața exterioară din plastic) sau 42022990 (genți de mână cu sau fără curele de
umăr din plastic).
5
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Importurile totale de articole din piele ale SUA
Importurile totale de articole din piele și curelărie în SUA s-au cifrat în 2018 la 14,398
miliarde dolari, reprezentând o creștere de 6,7% comparativ cu 2017 și de 9,0% față de 2016.
Nu mai puțin de 159 de țări “concurează” cu produsele proprii pe această imensă piață
de desfacere, la Capitolul 42 al Tarifului Vamal, țara noastră clasându-se pe un onorabil loc 24
la nivel mondial și pe locul 1 în regiunea central și est-europeană, la mare distanță de
celelalte țări din vecinătatea noastră (Ungaria reprezintă cel de-al 2-lea exportator regional,
aflându-se pe locul 27 între furnizorii mondiali de încălțăminte pentru piața americană, în
timp ce Republica Moldova, care este al 3-lea exportator regional, se află pe poziția a 36-a) și
al 9-lea furnizor din Europa. Principalii exportatori de articole din piele și de curelărie pe
piața americană, la nivelul anului trecut, au fost: China (7,814 miliarde dolari 54,2% din
totalul livrărilor pe piața SUA), Italia (1,423 miliarde dolari, 9,8% din totalul livrărilor),
Vietnam (1,087 miliarde dolari, 7,5%), Franța (831 milioane dolari, 5,7%), India (553 milioane
dolari, 3,8%), Cambodgia (406 milioane dolari, 2,8%), Filipine (367 milioane dolari, 2,5%),
Indonezia (352 milioane dolari, 2,4%), Mexic (278 milioane dolari, 1,9%) și Spania (188 milioane
dolari, 1,3%).
Merită menționat că în primii 10 exportatori pe piața SUA există nu mai puțin de 6 țări
asiatice, doar primele 2, China și respectiv Vietnam, asigurând aproximativ 62% din totalul
livrărilor mondiale. Dintre țările europene, Italia este principalul furnizor pentru piața
americană, acoperind 9,8% din acestea (fiind pe poziția a 2-a), iar Spania este pe locul al 10lea, acoperind 1,3% din totalul importurilor americane din piele și de curelărie.
Țări exportatoare pe piața SUA,
principalele 50 de poziții

Loc

Total mondial

Importuri în 2016, mii dolari

Importuri în 2017, mii dolari

Importuri în 2018, mii dolari

13197711

13488245

14398400

1

China

7835184

7716387

7814724

2

Italia

1041319

1130200

1423012

3

Vietnam

1183045

1198777

1087647

4

Franța

690792

710663

831561

5

India

478237

505876

553553

6

Cambodgia

69026

194027

406602

7

Filipine

345564

365194

367194

8

Indonezia

177003

247819

352294

9

Mexic

208376

198467

278051

10

Spania

132704

147440

188182

11

Pakistan

118048

115910

126999

12

Tailanda

115460

129754

116696

13

Republica Coreea

105355

89866

104876

14

Myanmar

70712

85178

97288

15

Canada

86173

88010

75699

16

Taiwan, China

72508

67819

66874

17

Bangladesh

61550

68115

62327

18

Hong Kong, China

88416

94295

60815
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Țări exportatoare pe piața SUA,
principalele 50 de poziții

Loc

Importuri în 2016, mii dolari

Importuri în 2017, mii dolari

Importuri în 2018, mii dolari

19

Germania

37640

42255

42002

20

Guatemala

23295

31644

41380

21

Turcia

34032

30905

37189

22

Marea Britanie

32915

30783

35186

23

Elveția

18908

19047

25574

24

Romania

18374

18950

24838

25

Columbia

16391

14844

15566

26

Japonia

12178

13870

14922

27

Ungaria

8133

9109

13661

28

Republica Dominicană

7174

7170

9204

29

Israel

9771

7992

7622

30

Tunisia

5527

6551

7419

31

Etiopia

5320

5020

7324

32

Danemarca

4124

5448

5604

33

Olanda

3539

5903

5244

34

Argentina

5359

5752

5032

35

Brazilia

4970

4187

4532

36

Republica Moldova

2707

2535

4453

37

Sri Lanka

3667

4257

4319

38

Paraguay

4681

6567

4211

39

Costa Rica

4432

4058

4160

40

Republica Cehă

2479

2126

4051

41

Nicaragua

3742

3420

3965

42

Portugalia

2582

2990

3741

43

Suedia

2474

3190

3217

44

Belgia

2245

2307

2996

45

Maroc

1676

2819

2718

46

Polonia

2764

3996

2645

47

Salvador

2300

1863

2631

48

Noua Zeelandă

2571

2554

2546

49

Peru

1464

1743

2251

50

Bulgaria

3769

3495

2244

România asigură 0,17% din totalul importurilor americane (în condițiile în care mai mult
de 54% din livrările totale de astfel de produse provind dintr-o singură țară, respectiv China),
în timp ce întreaga regiune geografică în care se află țara noastră (și care face obiectul
analizei de față6) nu acoperă decât aproximativ 0,39% din totalul acestor importuri.

6

Pe lângă țara noastră, în analiza de față sunt comparate exporturile unor țări din regiunea noastră geografică, respectiv
Polonia, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Croația, Ucraina și Grecia

7
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România este, de departe, principalul exportator regional de articole din piele și de
curelărie pentru piața americană (și al 8-lea din Europa), cu 24,8 milioane dolari, urmată la
mare distanță de Ungaria, cu 13,6 milioane dolari (locul 27) și Republica Moldova cu 4,4
milioane dolari (locul 36). Totalul exporturilor pe piața SUA ale țărilor analizate în prezentul
material este de 55,022 milioane dolari (inclusiv țara noastră), livrările provenite din
România reprezentând peste 45% din totalul regiunii.
Țara noastră deține supremația la 2 din cele 5 grupe tarifare ce formează capitolul 42,
fiind depășită doar la grupa 4201 de Polonia, Ungaria și Croația și la 4202 de Ungaria. La grupa
4205 exporturile românești sunt de numai 47 mii dolari, în timp ce la grupa 4206 nu există
înregistrate importuri americane din România.

Procentaj din total export regional (figura de mai jos):
Livrările de produse din piele și de curelărie ale unor țări CEE pe
piața SUA în 2018, mii dolari
Slovacia
Grecia
Serbia
1%
1%
Ucraina
0,09%
3%
Bulgaria
4% Polonia
5%

Croația
1%

Republica Cehă
7%
România
45%

Republica
Moldova
8%
Ungaria
25%
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Comerțul mondial cu obiecte din piele al României
Principalele țări de destinație pentru exporturile de articole din piele și de curelărie
românești (360,5 milioane dolari) au fost, la nivelul anului 2018: Italia (193,0 milioane
dolari), Franța (43,5 milioane dolari), Germania (30,2 milioane dolari), Spania (20,5 milioane
dolari), Olanda (15,9 milioane dolari), Polonia (10,6 milioane dolari), Portugalia (5,6
milioane dolari), Marea Britanie (4,5 milioane dolari), Republica Moldova (4,4 milioane
dolari) și SUA (3,5 milioane dolari), conform datelor statistice ale Vămii din țara noastră.
Merită menționat că SUA a reprezentat în 2018 a 10-a piață de destinație pentru
exporturile românești de obiecte din piele și de curelărie, în 2017, de asemenea a 10-a piață
de destinație pentru exporturile românești de obiecte din piele și de curelărie, în timp ce în
2016 s-a situat pe poziția a 12-a.
Defalcând pe principalele grupe tarifare7:

7

-

4,564 milioane dolari au reprezentat exporturile românești din cadrul grupei 4201
(articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale, inclusiv șleauri, zgărzi,
genunchiere, botnițe, pături pentru șa, oblâncuri, îmbrăcăminte pentru câini și
articole similare din orice materiale), principalele destinații ale acestora fiind
Germania, Italia, Austria, Emiratele Arabe Unite și Franța (SUA situându-se abia pe
poziția a 13-a, cu 8 mii dolari);

-

203,156 milioane dolari au reprezentat exporturile românești din cadrul grupei 4202
(valize, geamantane și cufere, inclusiv casete de toaletă și mape port-documente,
serviete, ghiozdane, tocuri pentru ochelari, tocuri pentru binocluri, tocuri pentru
aparate fotografice, pentru aparate de filmat, cutii pentru instrumente muzicale sau
arme, tocuri de pistol și articole similare; genți de voiaj, genți izolate termic pentru
produse alimentare și băuturi, truse de toaletă, rucsacuri, genți, sacoșe pentru
cumpărături, portofele, portmonee, porthărți, tabachere, pungi pentru tutun, truse
pentru scule, genți pentru articole sportive, cutii pentru sticle sau bijuterii, cutii
pentru pudră, casete pentru argintărie și articole similare din piele naturală sau
reconstituită, din foi de material plastic, din materiale textile, din fibră vulcanizată
sau din carton sau acoperite în totalitate sau în mare parte cu astfel de materiale
sau cu hârtie), principalele destinații ale acestora fiind Italia, Germania, Franța,
Spania și Olanda (SUA situându-se pe poziția a 10-a, cu 1,463 milioane dolari);

-

46,160 milioane dolari au reprezentat exporturile românești din cadrul grupei 4203
(îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită),
principalele destinații ale acestora fiind Italia, Olanda, Germania, SUA (poziția a 4-a,
cu 1,963 milioane dolari) și Marea Britanie;

-

106,568 milioane dolari au reprezentat exporturile românești din cadrul grupei 4205
(alte articole din piele naturală sau reconstituită), principalele destinații ale
acestora fiind Italia, Franța, Polonia, Sania și Portugalia (SUA situându-se abia pe
poziția a 17-a, cu 108 mii dolari);

la nivelul anului 2018
9
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-

la grupa 4206 (articole din intestine de animale - altele decât cele de la viermii de
mătase, din bășici, din vezici sau din tendoane) nu au fost înregistrate livrări ale
producătorilor sau exportatorilor români destinate pieței din SUA.

În același timp, țara noastră a fost destinație pentru exporturile ce fac obiectul
Capitolului 42 (656,438 milioane dolari importuri în 2018) a unor țări precum: Italia (143,5
milioane dolari), Ungaria (87,4 milioane dolari), Austria (77,7 milioane dolari), Polonia (54,3
milioane dolari), China (44,0 milioane dolari), Slovenia (35,0 milioane dolari), Germania (33,3
milioane dolari), Croația (31,7 milioane dolari), Slovacia (20,7 milioane dolari) și Spania (19,6
milioane dolari)8.

8

www.trademap.org
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Comerțul cu articole din piele al României cu SUA (Tabelul nr. 1)
România a exportat în SUA9 pe parcursul anului 2018 articole din piele și de curelărie
(încadrările tarifare 4205, 4203, 4202, 4201, 4114 și 4107) de 3,672 milioane dolari, i.e. cca
0,23% din totalul exporturilor țării noastre pe această relație (și a importat de 521 mii dolari,
respectiv la pozițiile tarifare 4104, 4107, 4112, 4114, 4201, 4202, 4203 și 4205); exporturile
românești către piața americană au înregistrat, astfel, o creștere de 17,9% comparativ cu anul
2017, în timp ce importurile au fost mai mari doar cu 0,3%, rezultând un excedent comercial –
la aceste poziții tarifare – de 3,151 milioane dolari.
Principalele categorii de produse cuprinse în Capitolul 42 al Tarifului Vamal Armonizat
(Obiecte din piele; Articole de curelărie sau de șelărie; Articole de voiaj, bagaj de mână și
articole similare; Articole din intestine de animale, altele decât cele de la viermii de mătase)
sunt cele de la subcategoria 4201 (articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale,
inclusiv șleauri, zgărzi, genunchiere, botnițe, pături pentru șa, oblâncuri, îmbrăcăminte
pentru câini și articole similare din orice materiale), 4202 (valize, geamantane și cufere,
inclusiv casete de toaletă și mape port-documente, serviete, ghiozdane, tocuri pentru
ochelari, tocuri pentru binocluri, tocuri pentru aparate fotografice, pentru aparate de filmat,
cutii pentru instrumente muzicale sau arme, tocuri de pistol și articole similare; genți de
voiaj, genți izolate termic pentru produse alimentare și băuturi, truse de toaletă, rucsacuri,
genți, sacoșe pentru cumpărături, portofele, portmonee, porthărți, tabachere, pungi pentru
tutun, truse pentru scule, genți pentru articole sportive, cutii pentru sticle sau bijuterii, cutii
pentru pudră, casete pentru argintărie și articole similare din piele naturală sau reconstituită,
din foi de material plastic, din materiale textile, din fibră vulcanizată sau din carton sau
acoperite în totalitate sau în mare parte cu astfel de materiale sau cu hârtie), 4203
(îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită), 4205 (alte
articole din piele naturală sau reconstituită) și 4206 (articole din intestine de animale - altele
decât cele de la viermii de mătase, din bășici, din vezici sau din tendoane).
Pentru mai multă acuratețe, am adăugat în această analiză non-exhaustivă și pozițiile
tarifare cuprinse în Capitolul 41 (Piei brute, altele decât pieile cu blană, și piei finite).

9

conform statisticilor vamale românești, care diferă în mod semnificativ de cele ale Vămii americane; conform
statisticilor vamale americane, exporturile românești în SUA au fost, de fapt, de aproape 25 milioane dolari, iar
analiza de față se va referi în principal la aceste din urmă date statistice
11

Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de obiecte din piele în SUA

Principalele exporturi de astfel de produse s-au înregistrat la pozițiile tarifare 4203
(articole de îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte din piele), cu 1,975 milioane dolari,
4202 (cufere, valize și geamantane), cu 1,465 milioane dolari, 4107 (piei depilate ale altor
animale și piei de animale), cu 113 mii dolari și 4205 (alte articole din piele naturală sau
reconstituită), cu 108 mii dolari.

Analizând, pentru conformare, cifrele oferite de statistica americană, totalul livrărilor
românești pe piața SUA la capitolul 42 a fost de 24,837 milioane dolari (nivel de cca 7 ori mai
mare decât cel dat de statistica românească).
Raportându-ne la perioada analizată, în principal, în lucrarea de față, se observă că
țara noastră a înregistrat exporturi de 18,3 milioane dolari, la nivelul anului 2016, crescând la
18,9 milioane dolari în 2017 (+3,1%) și apoi în mod semnificativ, cu 31,0%, anul trecut, până la
nivelul de 24,8 milioane dolari.
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Defalcând pe principalele grupe de produse:

10

-

la grupa 420110 România a exportat în 2018 de numai 171 mii dolari (scădere de
11,8% comparativ cu 2017 și de 14,9% comparativ cu 2016, când a fost înregistrat un
maxim de 200 mii dolari), fiind pe locul 3 în clasamentul furnizorilor regionali pe
piața americană

-

la grupa 420211 România a exportat în 2018 de 17,8 milioane dolari (creștere de
18,2% comparativ cu 2017 și de 23,8% comparativ cu 2016, când a fost înregistrat un
minim – pentru perioada supusă analizei de față - de 14,3 milioane dolari), fiind pe
locul 1 în clasamentul furnizorilor regionali pe piața americană

-

la grupa 420312 România a exportat în 2018 de 6,8 milioane dolari (creștere de 84,8%
comparativ cu 2017 și de 80,0% comparativ cu 2016, când a fost înregistrat export de
3,7 milioane dolari), fiind, de asemenea, pe locul 1 în clasamentul furnizorilor
regionali pe piața americană

la această poziție tarifară taxele vamale americane de import sunt cuprinse între 2,4% și 2,8%; informații
complete privind taxele vamale impuse la importurile în SUA pot fi consultate la următorul link
https://hts.usitc.gov/current
11
la această poziție tarifară taxele vamale americane de import sunt cuprinse între 0% și 20%; informații
complete privind taxele vamale impuse la importurile în SUA pot fi consultate la următorul link
https://hts.usitc.gov/current
12
la această poziție tarifară taxele vamale americane de import sunt cuprinse între 0% și 14%; informații
complete privind taxele vamale impuse la importurile în SUA pot fi consultate la următorul link
https://hts.usitc.gov/current
13
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Comerțul cu articole din piele al Poloniei cu SUA (Tabelul nr. 2)
Exporturile Poloniei pe piața americană nu reprezintă decât o fracție din cele ale țării
noastre, respectiv 1/19 din totalul exporturilor românești.
Polonia a exportat în 2016 de 2,7 milioane dolari, urcând nivelul acestor exporturi la
aproape 4,0 milioane dolari în 2017 și înregistrând o scădere de 33,8% anul trecut, până la
nivelul de 2,6 milioane dolari.
Defalcând pe principalele grupe de produse:
-

la grupa 4201 Polonia a exportat în 2018 de 464 mii dolari (creștere de 6,1%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4202 Polonia a exportat în 2018 de 1,3 milioane dolari (scădere de 51,5%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4203 Polonia a exportat în 2018 de 805 mii dolari (creștere de 4,4%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4205 Polonia a exportat în 2018 de numai 52 mii dolari (scădere de 8,7%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4206 Polonia nu a înregistrat exporturi pe piața americană

Se observă faptul că în 2017 au fost înregistrat cel mai mare nivel al exporturilor
poloneze pe piața SUA, respectiv de 3,9 milioane dolari.

15
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Comerțul cu articole din piele al Serbiei cu SUA (Tabelul nr. 3)
Exporturile Serbiei pe piața americană sunt nesemnificative, fiind de numai 52 mii
dolari, 44 mii dolari reprezentând livrări în cadrul grupei 4202, iar diferența înregistrându-se
la grupa 4203.
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Comerțul cu articole din piele al Slovaciei cu SUA (Tabelul nr. 4)
Exporturile Slovaciei pe piața americană sunt, de asemenea, nesemnificative, în
cuantum total de 242 mii dolari.
Slovacia a exportat în 2016 de 255 mii dolari, înregistrând o scădere a nivelului acestor
exporturi la 109 mii dolari în 2017 și revenindu-și printr-o creștere de 122% anul trecut, până
la nivelul de 242 mii dolari.
Defalcând pe principalele grupe de produse:
-

la grupa 4201 Slovacia a exportat în 2018 de 2 mii dolari (dublare a exporturilor
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4202 Slovacia a exportat în 2018 de 176 mii dolari (creștere de 158,8%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4203 Slovacia a exportat în 2018 de 36 mii dolari (creștere de 28,5%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4205 Slovacia a exportat în 2018 de 28 mii dolari (creștere de 133,3%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4206 Slovacia nu a înregistrat exporturi pe piața americană

17
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Comerțul cu articole din piele al Ucrainei cu SUA (Tabelul nr. 5)
Exporturile Ucrainei pe piața americană sunt 1/17 din cele ale României, Ucraina
exportând în 2016 de 1,6 milioane dolari, înregistrând o creștere a nivelului acestor exporturi
la 2,1 milioane dolari în 2017 și scăzând cu 30,2% anul trecut, până la nivelul de 1,4 milioane
dolari.
Defalcând pe principalele grupe de produse:
-

la grupa 4201 Ucraina a exportat în 2018 de 132 mii dolari (scădere a exporturilor cu
86,5% comparativ cu 2017)

-

la grupa 4202 Ucraina a exportat în 2018 de 91 mii dolari (creștere de 4,6%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4203 Ucraina a exportat în 2018 de 1,244 milioane dolari (creștere de 18,4%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4205 Ucraina a exportat în 2018 de 12 mii dolari (creștere de 11 ori
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4206 Ucraina nu a înregistrat exporturi pe piața americană

18

Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de obiecte din piele în SUA

Comerțul cu articole din piele al Republicii Moldova cu SUA
(Tabelul nr. 6)
Exporturile Republicii Moldova pe piața americană sunt de aproximativ 4,5 milioane
dolari sau de 5,5 ori mai mici decât cele ale țării noastre.
Republica Moldova a exportat în 2016 de 2,7 milioane dolari, înregistrând o scădere a
nivelului acestor exporturi la 2,5 milioane dolari în 2017 și crescând, semnificativ, cu 75,3%
anul trecut, până la nivelul de 4,5 milioane dolari, iar nivelul acestora situează vecinul de la
est pe poziția a 3-a în clasamentul exportatorilor regionali în SUA.
Defalcând pe principalele grupe de produse:
-

la grupa 4201 Republica Moldova nu a înregistrat exporturi pe piața americană în
intervalul analizat

-

la grupa 4202 Republica Moldova a exportat în 2018 de 3,9 milioane dolari dolari
(creștere de 115% comparativ cu 2017)

-

la grupa 4203 Republica Moldova a exportat în 2018 de 533 mii dolari (scădere de
25,5% comparativ cu 2017)

-

la grupa 4205 Republica Moldova a exportat în 2018 de 9 mii dolari (creștere de 8 ori
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4206 Republica Moldova de asemenea nu a înregistrat exporturi pe piața
americană în intervalul analizat
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Comerțul cu articole din piele al Ungariei cu SUA (Tabelul nr. 7)
Ungaria reprezintă cel de-al doilea exportator regional pe piața americană cu un nivel
general la capitolul 42 de 13,6 milioane dolari.
Ungaria a exportat în 2016 de 8,1 milioane dolari, urcând nivelul acestor exporturi la
9,1 milioane dolari în 2017 și înregistrând o nouă creștere de cca 50% anul trecut, până la
nivelul de 13,6 milioane dolari.
Defalcând pe principalele grupe de produse:
-

la grupa 4201 Ungaria a exportat în 2018 de 406 mii dolari dolari (creștere de 35,3%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4202 Ungaria a exportat în 2018 de 12,1 milioane dolari dolari (creștere de
52% comparativ cu 2017)

-

la grupa 4203 Ungaria a exportat în 2018 de 1,0 milion dolari (creștere de 35%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4205 Ungaria a exportat în 2018 de 25 mii dolari (creștere de 56,2 ori
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4206 Ungaria nu a înregistrat exporturi pe piața americană în intervalul
analizat
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Comerțul cu articole din piele al Greciei cu SUA (Tabelul nr. 8)
Exporturile Greciei pe piața americană sunt nesemnificative, comparativ cu ale
României, fiind de cca 772 mii dolari.
Grecia a exportat în 2016 de 857 mii dolari, înregistrând o creștere a nivelulului acestor
exporturi la 1,2 milioane dolari în 2017 și scăzând cu 35,6% anul trecut, până la nivelul de 772
mii dolari.
Defalcând pe principalele grupe de produse:
-

la grupa 4201 Grecia nu a înregistrat exporturi pe piața americană în intervalul
analizat

-

la grupa 4202 Grecia a exportat în 2018 de 496 mii dolari dolari (creștere de 149%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4203 Grecia a exportat în 2018 de 155 mii dolari (scădere de 82,5%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4205 Grecia a exportat în 2018 de 121 mii dolari (creștere de 10%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4206 Grecia de asemenea nu a înregistrat exporturi pe piața americană în
intervalul analizat
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Comerțul cu articole din piele al Republicii Cehe cu SUA (Tabelul nr. 9)
Exporturile Republicii Cehe pe piața americană sunt de aproximativ 4,0 milioane dolari,
i.e. cca 1/6 din nivelul exporturilor românești.
Republica Cehă a exportat în 2016 de 2,4 milioane dolari, scăzând nivelul acestor
exporturi la 2,1 milioane dolari în 2017 și înregistrând o creștere semnificativă, de 90,4%, anul
trecut, până la nivelul de 4,0 milioane dolari.
Defalcând pe principalele grupe de produse:
-

la grupa 4201 Republica Cehă nu a înregistrat exporturi pe piața americană în
intervalul analizat

-

la grupa 4202 Republica Cehă a exportat în 2018 de 496 mii dolari dolari (creștere de
149% comparativ cu 2017)

-

la grupa 4203 Republica Cehă a exportat în 2018 de 155 mii dolari (scădere de 82,5%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4205 Republica Cehă a exportat în 2018 de 121 mii dolari (creștere de 10%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4206 Republica Cehă de asemenea nu a înregistrat exporturi pe piața
americană în intervalul analizat
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Comerțul cu articole din piele al Croației cu SUA (Tabelul nr. 10)
Exporturile Croației pe piața americană reprezintă sunt de numai 584 mii dolari la
nivelul anului 2018.
Croația a exportat în 2016 de 370 mii dolari, înregistrând o scădere semnificativă a
nivelulului acestor exporturi la 267 mii dolari în 2017 și crescând cu 118% anul trecut, până la
nivelul de 584 dolari.
Defalcând pe principalele grupe de produse:
-

la grupa 4201 Croația a exportat în 2018 de 13 mii dolari dolari (creștere de peste 3
ori comparativ cu 2017)

-

la grupa 4202 Croația a exportat în 2018 de 373 mii dolari dolari (creștere de 95%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4203 Croația a exportat în 2018 de 150 mii dolari (creștere de 108%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4205 Croația a exportat în 2018 de 48 mii dolari (aici nemaiexistând
înregistrate livrări până anul trecut)

-

la grupa 4206 Croația nu a înregistrat exporturi pe piața americană în intervalul
analizat
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Comerțul cu articole din piele al Bulgariei cu SUA (Tabelul nr. 11)
Exporturile Bulgariei pe piața americană sunt de cca 2,2 milioane dolari sau cca 1/11
din valoarea livrărilor românești.
Bulgaria a exportat în 2016 de 3,7 milioane dolari, înregistrând o scădere a nivelulului
acestor exporturi la 3,5 milioane dolari în 2017 și scăzând din nou, încă și mai abrupt, cu 35,7%
anul trecut, până la nivelul de 2,2 milioane dolari.
Defalcând pe principalele grupe de produse:
-

la grupa 4201 Bulgaria a exportat în 2018 de 99 mii dolari dolari (creștere de peste
4,5 ori comparativ cu 2017)

-

la grupa 4202 Bulgaria a exportat în 2018 de 1,9 milioane dolari dolari (scădere de
41,6% comparativ cu 2017)

-

la grupa 4203 Bulgaria a exportat în 2018 de 153 mii dolari (creștere de 88,8%
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4205 Bulgaria a exportat în 2018 de 13 mii dolari (creștere de 12 ori
comparativ cu 2017)

-

la grupa 4206 Bulgaria nu a înregistrat exporturi pe piața americană în intervalul
analizat
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Scurte concluzii
 Criza economică și financiară mondială din 2007-2009 a afectat în mod inerent
negativ și consumul total pe piața americană inclusiv în sectorul articolelor din piele și a celor
de curelărie, dar reluarea ulterioară a creșterii, în majoritatea sectoarelor economice din SUA,
s-a reflectat și în impulsionarea consumului. Prin urmare, nici sectorul pielăriei și curelăriei nu
a fost ocolit de această tendință pozitivă.
 Deși criza economică s-a încheiat de aproape 10 ani, principalele pericole în acest
moment pentru o dezvoltare sănătoasă a comerțului cu produse de curelărie și pielărie o
constituie tendințele protecționiste ale Administrației americane.
 În acest larg context, este de așteptat ca și în sectorul pielăriei și curelăriei,
creșterea consumului să conducă la creșterea cererii pe piață 13, deși într-un ritm mai lent
comparativ cu alte industrii.
 În același timp, așa cum s-a observat deja și în evoluția cererii pentru alte bunuri de
consum americane, apreciem că odată cu continuarea creșterii economice în SUA va avea loc
și amplificarea tendinței de economisire ca urmare a rafinării gusturilor consumatorilor
(opțiunile populației îndreptându-se din ce în ce mai mult spre produse de calitate mai
ridicată atât în ceea ce privește stilul și materialele utilizate, cât și în privința manoperei,
chiar în condițiile unor prețuri mai mari).
 În acest cadru și cererea pentru obiecte din piele și articole de curelărie de
proveniență din România (apreciate pe piața SUA drept mediu-superioare din punct de vedere
calitativ) își va putea menține trendul ascendent din ultimii ani, chiar dacă este puțin probabil
ca această creștere să fie reflectată în totalitate în statistica românească, datorită existenței
active și a altor canale indirecte de distribuție, cu mare putere financiară.
 Pe piața americană firmele româneşti din sectorul pielărie trebuie să facă faţă
puternicei concurenţe asiatice (în primul rând concurenței chinezești, care ocupă o poziţie de
piată imbatabilă în SUA datorită factorului preţ şi a raportului preţ/calitate), scăderii
vânzărilor şi reducerii preţurilor cauzate de aceasta, iar singura contramăsură în acest sens nu
poate fi decât desfășurarea de acțiuni susținute pentru reducerea costurilor şi creşterea
productivităţii pe plan intern. Se observă, din păcate, nivelul ridicat al ponderii Chinei ca
principal furnizor pe piața SUA, aceasta continuând să se mențină la peste 50% din piață (de la
59,3% din piața americană în 2016, a scăzut ușor la 57,2% în 2017 și la 54,2% anul trecut). Se
remarcă, în același timp, creșterea ponderii de piață a unor țări europene, precum cea a
Italiei (de la 7,9% în 2016 la 9,8% anul trecut), a Franței (de la 5,2% în 2016 la 5,7% anul
trecut) sau Spaniei (de la 1,0% în 2016 la 1,3% anul trecut).
 În acest domeniu (în fapt, în ansamblul industriei ușoare românești de textile,
confecţii şi pielărie-încălţăminte) competitivitatea noastra externă a intrat în declin începând
încă din anul 2005, având loc o pierdere accelerată a poziţiei competitive a României pe piaţa
internaţională, în special în UE14.
13

Creșterea importurilor în SUA a fost de 6,7% anul trecut (comparativ cu 2017) și de 9,1% comparativ cu 2016
Acest declin era oricum inevitabil dupa aderarea noastra la UE din cauza convergenţei către structurile de
producţie europene (experienţele Portugaliei, Spaniei, Poloniei și Ungariei arătaseră acest lucru) consecinţele
directe fiind scăderea cotei de piaţă şi reducerea numărului de angajaţi.
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 Industria noastră a intrat apoi într-o perioadă de restructurare forţată, accelerată şi
de presiunea unor factori conjuncturali negativi, printre care aprecierea puternică a cursului
de schimb, liberalizarea preţurilor administrate la utilităţi, reducerea activităţii în lohn, şi
deschiderea pieţei internaționale (inclusiv europene) către produsele asiatice.
 Această restructurare a fost de tipul unei adaptări defensive, care s-a manifestat
prin reducerea volumului producţiei, reducerea cotelor de piaţă, scăderea profitului şi
creşterea productivităţii (adică aceleaşi procese prin care a trecut industria europeană de
profil în ultimele două decenii), în căutarea eficienţei minime de scală.
 Producţia în lohn a încetat să mai fie o opţiune promiţătoare pentru firmele
româneşti15, care au început să înțeleagă că acum au nevoie de o strategie nouă referitoare la
concurenţă şi la creşterea competitivităţii în cadrul căreia îmbunătăţirea calităţii, inovarea,
designul16, moda și diversificarea sunt elemente de importanță vitală pentru contracararea
concurenţei chineze.

Prin urmare, în vederea adaptării treptate a caracteristicilor industriei românești
de profil la noile realități economice globale strategia de urmat trebuie să se bazeze pe de o
parte pe reducerea costurilor şi creşterea productivităţii în firmă, iar pe de altă parte pe o
diversificare și o promovare generală a unei gamei de produse de calitate.
 În acest context, pentru reducerea costurilor este important ca operatorii români
din domeniu să urmărească integrarea lanţului productiv pielărie-produs finit prin crearea de
concentrări economice între producătorii locali și să investească în propriile lanţuri de
desfacere, iar pe piaţa externă, să urmărească diversificarea desfacerii către zone în care
exportul actual este încă sub nivelul exportului potenţial (cum este și cazul pieței SUA).
 Pentru piata externă, în afara concentrărilor economice, o altă soluţie alternativă ar
putea consta în realizarea unor asociații comune de marketing și comercializare, care să
promoveze şi să distribuie în exterior produsele mai multor producători locali 17.
 De asemenea, este necesară creşterea investiţiilor în cercetare-dezvoltare, în
tehnologii noi, în formarea designerilor și în realizarea de studii de piaţă pentru adaptarea la
preferinţele consumatorilor.
 Scopul final a tuturor acestor activități trebuie să fie nu doar deservirea unei cereri
volatile şi combaterea concurenţei prin preţ, ci crearea cererii pentru produse noi, proprii, şi
depășirea concurenţei prin inovarea și dezvoltarea de branduri puternice, de calitate
deosebită.
 În opinia noastră, o altă condiţie esenţială pentru promovarea produselor de obiecte
din piele și de curelărie pe piaţa SUA este ca agenţii economici români (producătorii şi/sau
exportatorii) să fie cât mai mult prezenţi pe aceasta piaţă, atât prin stabilirea unor
centre/saloane de expunere semi/permanente, cât şi printr-o participare constantă la marile
târguri cu profil asemănător organizate atât pe Coasta de Est, cât şi pe Coasta de Vest a SUA
15

Unul dintre motivele pentru care s-a restrans activitatea în lohn, pe lângă creşterea costurilor salariale, a fost
trecerea majorităţii industriei de profil în proprietatea capitalului străin, producţia în lohn transformându-se în
producţie proprie datorită schimbării structurii acţionariatului.
16
Produsele exportate de România încorporează foarte puţin design propriu
17
Tot între procesele de integrare a lanţului productiv, stimularea şi dezvoltarea clusterelor industriale
reprezintă o soluţie viabilă.
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(ca exemple putem aminti Sole Commerce, la Jacob Javits Center și Los Angeles Show Expo
fiind principalele manifestări internaţionale în domeniul obiectelor din piele și de curelărie de
pe continentul nord-american; pe lângă acestea, poate fi de interes pentru mediul de afaceri
din țara noastră și târgul internațional The Travel Goods Show, organizat la Las Vegas).
 Totodată, trebuie avut în vedere faptul că produsele româneşti din această
categorie au un potenţial bun de “cucerire” a pieţei nord-americane, dar acest lucru se poate
realiza numai dacă agenţii economici români interesaţi vor întreprinde demersuri constante şi
serioase în acest sens, de adaptare la cerinţele importatorilor locali, precum și de a încerca
realizarea, atunci când și unde este posibil, de contacte directe cu importatorii americani,
pentru reducerea costurilor și creșterea competitivității produselor noastre comparativ cu cele
importate din Asia de Sud, de Est sau din America Latină.
 De asemenea, din datele de mai sus, rezultă că ţările central şi est-europene din
vecinătatea României concurează ţara noastră în general pe acelaşi segment de piaţă în SUA 18
şi, totodată, împreună cu noi, împotriva mărfurilor de origine asiatică sau sud-americană, însă
momentan nu constituie un pericol pentru producătorii și exportatorii interni19.
 În acest context, apreciem că însă că este necesară o continuă diversificare a
nomenclatorului de produse oferite din România pieței americane, dar și o “concentrare” mai
puternică a agenților economici români pe producția de obiecte din piele destinate călătoriilor
(geamantane sau rucsacuri, de exemplu) sau cele de șelărie, pentru care există cerere ridicată
și constantă și la care pot fi înregistrate marje de profit superioare (această sugestie o
precizasem și într-una din analizele anterioare ale Biroului de Promovare Comercial-Economică
din SUA).
 Totuși, pentru a-şi putea spori livrările pe piaţa SUA, producătorii români de
obiectelor din piele și de curelărie trebuie să identifice şi să întreprindă în mod constant și cu
prioritate măsuri eficiente care să vizeze atât diversificarea gamei de mărfuri la export, cât şi
creşterea competitivităţii lor în plan extern, iar relaționarea cu reprezentanții Birourilor de
Promovare Comercial-Economică din SUA constituie un element de sprijin substanțial pentru
aceștia.
 Canalele de distribuție pentru obiectele din piele, accesorii și de curelărie sunt
caracterizate, ca și în Europa, de o mare diversitate, canalele specializate fiind recomandate
pentru anumite grupe de produse (precum valize, geamantane sau serviete), în timp ce pentru
articolele considerate mai “ușor vandabile”, există o rețea largă de distribuție, care include
vânzarea prin intermediul magazinelor de confecții și încălțăminte, magazine de articole
sportive și firme prestatoare de servicii și chiar în unele parfumerii. Totodată, nu trebuie
neglijată și posibilitatea distribuirii online a unor astfel de produse, pentru care există
website-uri specializate, însă care presupun costuri suplimentare legate de livrarea la
domiciliul cumpărătorului.

18

Merită menționat faptul că nicio țară din cele analizate în prezentul material nu au efectuat livrări pe piața
americană la grupa 4206 (Articole din intestine de animale - altele decât cele de la viermii de mătase, din bășici,
din vezici sau din tendoane)
19
Cât privește perspectivele pe termen scurt și mediu, apreciem că locul de “lider regional” al țării noastre în
relațiile cu SUA nu va putea fi pus în pericol în viitorul apropiat de către vecinii noștri
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 Ca exemple de mari rețele de distribuție articole de piele și de curelărie, putem
menționa (lista fiind însă non-exhaustivă):
-

Wilson Leather (www.wilsonleather.com),

-

Macy’s (www.macys.com),

-

JC Penney (www.jcpenney.com),

-

Jillian Distributors (www.jilliandistributors.com),

-

JW Hulme (www.jwhulmeco.com),

-

Townsend Leather (www.townsendleather.com),

-

Boston Leather (www.bostonleather.com),

-

Southern Leather Company (www.southernleatherco.com),

-

Texas Leather Goods (www.texasleathergoods.com),

-

Maverick Leather (www.maverickleathercompany.com),

-

TJ Maxx (www.tjmaxx.tjx.com),

-

Marshalls (www.marshalls.com) etc.

Precizăm, totuși, că simpla enumerare a acestor date de contact nu garantează în
niciun fel accesul producătorilor sau exportatorilor români la rețelele de distribuție
respective, în mod curent acest lucru implicând serviciile de intermediere ale unor brokeri
agreați de respectivele companii.

28

Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de încățăminte în SUA

Tabelul nr. 1

Importuri SUA din România, mii dolari
Grupa

Descriere produs
2016

'4202

Valize, geamantane și cufere, genți de voiaj

'4203

2017

2018

14384

15059

17809

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

3783

3685

6810

'4201

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale, inclusiv șleauri, zgărzi,
genunchiere, botnițe

201

194

171

'4205

Alte articole din piele naturală sau reconstituită

6

12

47

0

0

0

'4206

Articole din intestine de animale - altele decât cele de la viermii de mătase, din bășici, din
vezici sau din tendoane
sursa: www.trademap.org
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Tabelul nr. 2

Importuri SUA din Polonia, mii dolari
Grupa

Descriere produs

'4201

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale, inclusiv șleauri,
zgărzi, genunchiere, botnițe

'4202

Valize, geamantane și cufere, genți de voiaj

'4203

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

'4205

Alte articole din piele naturală sau reconstituită

2016

2017

2018

420

437

464

1602

2731

1324

651

771

805

91

57

52

sursa: www.trademap.org

30

Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de obiecte din piele în SUA

Tabelul nr. 3

Importuri SUA din Serbia, mii dolari
Grupa

Descriere produs

2016

2017

2018

'4202

Valize, geamantane și cufere, genți de voiaj

30

22

44

'4203

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

11

15

9

sursa: www.trademap.org
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Tabelul nr. 4

Importuri SUA din Slovacia, mii dolari
Grupa

Descriere produs

'4201

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale, inclusiv șleauri, zgărzi,
genunchiere, botnițe

'4202

Valize, geamantane și cufere, genți de voiaj

'4203
'4205

2016

2017

2018

2

1

2

124

68

176

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

30

28

36

Alte articole din piele naturală sau reconstituită

99

12

28

sursa: www.trademap.org
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Tabelul nr. 5

Importuri SUA din Ucraina, mii dolari
Grupa

Descriere produs
2016

'4201

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale, inclusiv șleauri, zgărzi,
genunchiere, botnițe

'4202

Valize, geamantane și cufere, genți de voiaj

'4203

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

'4205

Alte articole din piele naturală sau reconstituită

2017

2018

129

981

132

37

87

91

1460

1050

1244

3

1

12

sursa: www.trademap.org
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Tabelul nr. 6

Importuri SUA din Republica Moldova, mii dolari
Grupa

Descriere produs
2016

2017

2018

'4202

Valize, geamantane și cufere, genți de voiaj

1399

1817

3912

'4203

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

1297

716

533

'4205

Alte articole din piele naturală sau reconstituită

11

3

9

sursa: www.trademap.org
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Tabelul nr. 7

Importuri SUA din Ungaria, mii dolari
Grupa

Descriere produs

'4201

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale, inclusiv șleauri, zgărzi,
genunchiere, botnițe

'4202
'4203
'4205

2016

2017

2018

218

300

406

Valize, geamantane și cufere, genți de voiaj

6744

7988

12143

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

1131

805

1087

40

16

25

Alte articole din piele naturală sau reconstituită
sursa: www.trademap.org
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Tabelul nr. 8

Importuri SUA din Grecia, mii dolari
Grupa

Descriere produs
2016

2017

2018

'4202

Valize, geamantane și cufere, genți de voiaj

217

199

496

'4203

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

478

890

155

Alte articole din piele naturală sau reconstituită

162

110

121

'4205

sursa: www.trademap.org
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Tabelul nr. 9

Importuri SUA din Republica Cehă,
Grupa

2016
'4201

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale, inclusiv șleauri, zgărzi,
genunchiere, botnițe

'4202

Valize, geamantane și cufere, genți de voiaj

'4203
'4205

mii dolari

Descriere produs
2017

2018

72

73

116

2353

1925

3694

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

37

81

195

Alte articole din piele naturală sau reconstituită

16

48

46

sursa: www.trademap.org

37

Comparaţie regională - Evoluţia exporturilor de obiecte din piele în SUA

Tabelul nr. 10

Importuri SUA din Croația, mii dolari
Grupa

Descriere produs
2016

'4201

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale, inclusiv șleauri, zgărzi,
genunchiere, botnițe

'4202
'4203
'4205

2017

2018

3

4

13

Valize, geamantane și cufere, genți de voiaj

105

191

373

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

262

72

150

0

0

48

Alte articole din piele naturală sau reconstituită
sursa: www.trademap.org
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Tabelul nr. 11

Importuri SUA din Bulgaria, mii dolari
Grupa

Descriere produs

'4201

Articole de șelărie sau de curelărie pentru orice animale, inclusiv șleauri, zgărzi,
genunchiere, botnițe

'4202

Valize, geamantane și cufere, genți de voiaj

'4203

Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din piele naturală sau reconstituită

'4205

Alte articole din piele naturală sau reconstituită

2016

2017

2018

29

19

99

3491

3393

1979

248

81

153

0

1

13

sursa: www.trademap.org
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