
Romania produce anual sase tone de bijuterii
Piata neagra a bijuteriilor a atins in momentul de fata cote alarmante, este de parere presedintele
Patronatului Bijutierilor din Romania (PBR), Heinz Karl.  "Comertul subteran cu bijuterii de toate tipurile
depaseste cu mult 50% din piata totala a bijuteriilor din Romania" . Aceasta ramura economica cuprinde
peste 4000 de firme si mai mult de 40. 000 de angajati, dintre care mai putin de jumatate sunt firme
abilitate. Situatia a fost creata din cauza fiscalitatii in domeniu, multi membri PBR fiind nevoiti sa
renunte la afaceri. Astfel, in timp ce firmele autorizate care presteaza servicii in acest domeniu trebuie sa
plateasca taxe la stat de aproximativ 50% din profit. De pe urma comerciantilor ilegali statul nu primeste
nici un ban.  "Dupa revolutie au ajuns pe piata din Romania tot felul de bijuterii de proasta calitate
importate, de regula, din Turcia. Comerciantii de astfel de bijuterii se gasesc la colt de strada, in piete sau
sunt vanzatori ambulanti. Toate serviciile lor sunt facute de mantuiala, o bijuterie conceputa de ei
necesitand reparatii la putin timp dupa achizitionare. Acestia reusesc sa-si vanda marfa profitand de
naivitatea oamenilor si practicand preturi mici" , ne-a mai declarat Heinz Karl. Din fericire, romanii au
inceput sa prefere bijuteriile de calitate.  "In mare parte cumparatorii au inceput sa se sature de
�turcisme�, bijuterii de calitate inferioara, si prefera calitatea �italiana�. In multe cazuri, produsele
declarate �italiene� provin din productia autohtona superioara din punct de vedere calitativ fata de cea
italiana" , a adaugat Heinz. Bijuteriile de calitate sunt cumparate, in general, de romanii care au vazut
preferintele celor de peste granita in materie. Productia anuala de bijuterii din Romania depaseste sase
tone, dintre care jumatate sunt din aur si jumatate din argint. Jumatate din productia bijuteriilor din argint
este destinata exportului, fiind vorba de un export clasic si nu de  "lohn" . Destinatia acestor produse este
reprezentata de Comunitatea Europeana si SUA. Importurile cuprind toate gamele de bijuterii din aur si
argint, mai putin din platina. Cantitativ vorbind, se pare ca din Turcia provine volumul cel mai mare de
bijuterii din aur. Bijuteriile din argint provin, in mare majoritate, din Thailanda, Italia, Turcia si Mexic.
Cat despre vanzari, Heinz spune  "Profitul realizabil astazi in domeniul productiei si al comertului cu
bijuterii este foarte mic. Nu ne sunt accesibile cifrele vanzarilor. Estimativ, putem spune ca productia
autohtona nu cuprinde nici 50% din volumul vanzarilor" .
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