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Kötött nadrág és csuklyás 
mackófelső blézer és farmer 
helyett – 2020-ban a koronaví-
rus-világjárvány nagyobb divat-
diktátornak bizonyult, mint a 
legnagyobb tervezők. Ez derül ki 
a Glami online divatkereső plat-
formnak a tavalyi évet górcső 
alá vevő elemzéséből. A webáru-
házak forgalmának görbéjét is a 
korlátozások alakították.

 » BÁLINT ESZTER

A koronavírus-világjárvány ala-
kította tavaly a divatot is: a 
pandémia terjedésének meg-

fékezése érdekében foganatosított 
óvintézkedések részeként elrendelt 
home offi  ce-ban már nem örvendett 
túl nagy népszerűségnek a tűsarkú, 
a ceruzaszoknya vagy éppen az öl-
töny. Akik megtehették, mert nem 
kellett óránként más-más zoomos ér-
tekezletre bejelentkezniük, mackóra 
váltottak, de azok is kényelmesebb 
viseletet választottak, akiknek folya-
matosan online jelenésük volt, a de-
réktól felfelé az irodai dress code-nak 
megfelelő ruházat mellé gyakran pá-
rosult tréning- vagy cicanadrág.

Mivel sok esetben olcsóbb árucik-
kek váltották a drágákat, és sokan 
nem is kívántak vagy tudtak ruhá-
zati cikkekre költeni, világviszony-
latban 9 százalékkal visszaesett 
a divatáru iránti kereslet – ebben 
benne vannak a webáruházak és a 
fi zikai boltok eladásai is.

Nem volt nagy szükség
elegáns ruhadarabokra
A Glami online divatkereső plat-
form elemzése szerint a romániai 
piac alakulását tekintve egyértel-

műen kijelenthető, hogy az iroda 
hazaköltözésével a kötött nadrág 
és a csuklyás mackófelső váltotta 
a népszerűségi topban a blézert 
és a farmert. Érdekességként em-
lítik ugyanakkor, hogy megugrott 
az ékszerek eladása is, mint hang-
súlyozzák, a zoomos értekezletek 
világában könnyű néhány kiegészí-
tővel feldobni az irodainál azért ké-
nyelmesebb szerelést. A kesztyűk és 
sálak iránti kereslet is növekedést 
mutatott, az elemzők ezt a járvány 
miatt ajánlott egészségügyi intézke-
désekkel magyarázzák.

S mivel március után már nem sok 
alkalmunk volt gálaruhákat viselni, 
nem csoda, hogy ez az a kategória a 
divatáruk sorában, amelyből a leg-
nagyobb visszaesést regisztráltak, 
ugyanez vonatkozik a tűsarkúkra is. 
Meglepő módon vesztettek ugyan-

akkor népszerűségükből az órák is, 
úgy tűnik, legtöbben inkább csak 
az irodában, üzleti tárgyalásokon 
viselik.  

Ha bezár a bolt, megugrik az 
online forgalom
Amúgy az online divatáruházak el-
adási görbéje követi a járvány és az 
óvintézkedések alakulását. Az év 
elején az ilyenkor szokásos pangás 
volt tapasztalható, amire a Glami 
elemzői szerint már kezdte rányom-
ni a bélyegét a koronavírus köze-
ledésétől való félelem. A kijárási 
korlátozások elrendelését követően 
viszont jelentősen megugrott a for-
galom. A trendnek a nyári lazítások 
vetettek valamelyest véget, a tényle-
ges boltok megnyitása után sokan 
tértek be inkább a butikokba, de 
visszafogta a keresletet az is, hogy 
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Blézer és farmer helyett mackófelső és cicanadrág

A home offi  ce kényelmében. Távmunkában átlagban mindenki lazábban öltözik

Még számolgatnak. Reformokat is ígér erre az évre a Florin Cîţu vezette román kormány 
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elmaradtak a fesztiválok, családi 
események, és az utazások is kor-
látozások közé szorultak.

A görbe viszont újra növekedés-
nek indult a karácsonyt megelő-
ző időszakban, ehhez nagyban 
hozzájárultak az ünnepi vásárlási 
láz mellett a fekete pénteki akció, 
amelyeket előszeretettel alkal-
maztak a divatárut kínáló webáru-
házak is.

Hol vásárolunk
az online térben?
Romániában az online divatáru-ér-
tékesítés piacvezetőjének két éve az 
Epantofi .ro cipőket és kiegészítőket 
árusító webáruház. Az About You 
a második helyről az elsőre ugrott 
előre, a harmadik pedig a hasonló 
profi lú Fashion Days. Mint láthat-
tuk, az első három helyet az e-ke-
reskedelem már bejáratott szereplői 
foglalták el 2020-ban is. A  top 10-et 
nézve viszont azt láthatjuk, hogy a 
fi zikai boltok webshopjait is sokan 
felkeresték tavaly. A negyedik he-
lyen a H&M-et találjuk, az ötödik 
a sportfelszereléseket árusító De-
cathlon. A hatodik helyen viszont 
újra egy kizárólag az online térben 
működő áruházat, a Bonprixet ta-
láljuk. A top 10-be a Remixshop, a 
Zara, a Reserved és az Answear fért 
még be.

 » Romániában 
az online diva-
táru-értékesítés 
piacvezetőjének 
két éve az Epan-
tofi .ro cipőket 
és kiegészítőket 
árusító webáru-
ház. 

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

A kormány továbbra is a bruttó ha-
zai termék (GDP) 7, legtöbb 7,1 

százalékára rúgó államháztartási hi-
ánnyal számol az idei évi költségvetés 
kidolgozásakor – jelentette ki tegnap 
Florin Cîţu miniszterelnök. Elmondása 
szerint a jövő héten tervezik beterjesz-
teni a parlament elé a büdzsé terveze-
tét, amelynek kidolgozása azért idő-
igényes, mert „harminc éve halogatott 
reformokat” szeretnének bevezetni, 
ugyanakkor a pénzügyi fenntartható-
ság biztosítása érdekében módosítani 
akarnak bizonyos intézkedéseken, 
amelyek „pusztító hatással voltak” az 
elmúlt években az ország pénzügyi 
helyzetére.

 A bukaresti Victoria-palotában 
tartott sajtótájékoztatón a kormány-
fő azt is elmondta, hogy a kormány a 
többéves költségvetés-tervezés beve-
zetésére készül. „Itt most a 2021-es és 
a 2022-es büdzséről is szó van, hiszen 
a 2021-ben bevezetendő reformok egy 
részének a gazdasági hatásai 2022-ben 
érződnek majd meg. Ezért is jár vala-

melyest több munkával ez a folyamat, 
de az ország történetében először be-
vezetjük a többéves költségvetés-ter-
vezést” – idézte Cîţu nyilatkozatát az 
Agerpres hírügynökség.  A miniszterel-
nök egyúttal leszögezte, „a nyugdíjak 

idén nagyobbak lesznek, mint tavaly 
voltak”, azt azonban nem pontosította, 
hogy mennyivel nő a nyugdíjpont érté-
ke. „A nyugdíjtörvényen módosítani 
fogunk, mert ott több probléma is van” 
– vetítette előre Florin Cîţu. 

Többéves költségvetésen dolgozik a kormány
 » Várhatóan 

a jövő héten ter-
vezik beterjesz-
teni a parlament 
elé a büdzsé 
tervezetét.

Nőttek az online divatáru-eladások

Összességében véve a Glami szerint tavaly 40,8 száza-
lékkal nőtt az e-kereskedelem az előző évhez mérten, az 
előrejelzések még csak 14 százalékos bővülést vártak, 
de nem számoltak a kĳ árási korlátozásokkal. Az online 
divatáru-eladások aránya 19 százalékról 29,5 százalékra 
bővült. Idénre a szakemberek 20 százalékos növekedést 
várnak az online divatáruházak forgalmában, amivel az 
eladásaik meghaladják az 5 milliárd lejt, 2023-ra pedig 
elérik a 6,4 milliárd lejt.

Válságos évben
nem kell az acél

Tavaly összességében csök-
kent a világ acéltermelése, de 

decemberben már növekedést 
jeleztek az adatok. A nemzetközi 
acélipari szövetség, a The World 
Steel Association (WSA) hon-
lapján található adatok szerint 
tavaly 0,9 százalékkal, 1 milliárd 
829 millió tonnára zsugorodott a 
globális acéltermelés. December-
ben ugyanakkor éves összevetés-
ben 5,8 százalékkal, 160,86 millió 
tonnára bővült az acélgyártás. 
A WSA 64 ország több mint 160 
acéltermelőjét fogja össze, tagjai 
a világ acéltermelésének csaknem 
85 százalékát adják. A legnagyobb 
acélgyártó Kína termelése 5,2 
százalékkal, 1 milliárd 53 millió 
tonnára nőtt. Kína részesedése 
a világ acéltermelésében tavaly 
56,5 százalékra emelkedett a 2019. 
évi 53,3 százalékról. A World Steel 
Association kimutatása szerint 
2019-ben 3,4 százalékra lassult a 
világ acéltermelésének növekedése 
az egy évvel korábbi 4,8 százalékos 
bővülés után. (Hírösszefoglaló)




