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Adóterhek csökkentése 
a technológiai fejlesztésért 

A régióban három bútoripari nagy-
vállalkozás található, a székelyud-
varhelyi Famos (373 személy), a 
szovátai Artemob (860 személy) és 
kiemelkedő alkalmazotti számával 
a csíkszeredai Iris Lemn (1134 sze-
mély). A bútoripari vállalat messze a 
legnagyobb munkaerővel bír a csíki 
térségben, a szeredai cég ellenálló 
képességéről tanúskodik az, hogy a 
koronavírus-járvány romániai meg-
jelenését követően majdnem egy év-
vel a Ziarul Financiar arról cikkezett, 
hogy az Iris Lemn több mint 50 aszta-
losnak hirdet felvételt. A gyár 2019-es 
árbevétele meghaladta a 106 millió 
lejt. Több helyen megfogalmazzák, 
hogy termelékenységben a bútoripar 
nem veheti fel a versenyt az IT-cégek-
kel, például ha a profi t szerint beso-
rolt 50 legerősebb székelyföldi céget 
vesszük, egyetlen bútoripari nagy-
vállalat sem kerül fel a listára. A ter-
melékenység növelését az adóterhek 
csökkentésével lehetne elérni. 

A bútoripar meglehetősen nagy 
munkaerőt szív fel, de kiemelke-
dő profi ttal csak néhány cég ren-
delkezik. Ezek a csíkszeredai Iris 
Lemn (több, mint 4 millió 760 ezer 
lej profi ttal), a bútortervezéssel is 
foglalkozó kézdivásárhelyi Moe-
belproiect (több, mint 3 millió 590 
ezer lejjel), vagy a szintén ottani  
Promobil (több, mint 1 millió 901 
ezer lejjel) és a székelykeresztúri 
Szél Mob több, mint 1 millió 876 ezer 
lejjel. A marosvásárhelyi Triplast 
is ide sorolható a maga 7 millió 356 
ezer lejes profi tjával, azonban az 
főleg műanyag termékek előállításá-
val foglalkozik.

Az exportorientált bútoripar 
próbatétele

Az APMR legutolsó, március 16-
ai közleménye szerint az orszá-
gos egyesület kapcsolatban áll az 
energiaügyi minisztériummal, a 
külkereskedelmi tanáccsal, és az 
Európai Bizottsággal, hogy a koro-
navírus-járvány okozta gazdasági 
krízis kezeléséről egyeztessenek. 
A bejegyzésben egy intézménykö-
zi munkacsoport megalakulásáról 
adnak hírt, amely a járvány okozta 
gazdasági hatásokat hivatott ele-
mezni. Az exportorientált román 
bútoripar számára a legnagyobb 
fejtörést az újonnan megválasztott 
Claudiu Năsui gazdasági miniszter 
februári döntése okozta. A miniszter 
ugyanis 2021-re felfüggesztette az 
export népszerűsítését célzó prog-

ramot, gyakorlatilag leállította a 
nemzetközi vásárokon való részvétel 
fi nanszírozását, ami a 90%-ban ex-
portra termelő bútoripar számára ér-
vágás. A 2020-as év első hét hónap-
jában az előző évhez képest 24%-kal 
csökkent az exportból származó ár-
bevétel a bútoriparban és 3300 mun-
kahely szűnt meg országosan. 

Ha a székelyföldi bútoripar szer-
kezeti sajátosságait nézzük, a kis- és 
középvállalkozásokat vélhetően ke-
vésbé érinti a járvány, ugyanis a bel-
földi fogyasztásra nem volt döntő ha-
tással, a kisebb üzemek könnyebben 
alkalmazkodnak a piaci igényekhez.              

A bútor a tulajdonosról mesél

Hogyan és milyen bútort választunk 
magunknak, milyen bútorelemek-
kel akarunk együtt élni? Nyilván a 
válaszok elárulják az igényeinket 
és egyáltalán azt, hogy mit is jelent 
számunkra az otthon melege, illetve 
azt is, hogy hogyan igyekszünk job-
bá, szebbé tenni azt, ahol lakunk.  
Mindemellett egyfajta státuszszim-
bólum jelzője is a bútor, annak függ-
vényében, hogy ki mit engedhet meg 
magának. A székelyföldi otthonokra 
még mindig jellemző a fenyő-, a tö-
mör, leginkább tölgyfából készül, de 
a hagyományos, népi, akár festett 
bútordarabok iránti kereslet egyfajta 
reneszánszát éli és nem véletlenül. 
A tudatosan természetközelséget 
keresők tábora növekedik, a ter-
mészetes anyagok használatához 
való visszatérés trenddé vált. Így a 
természetes fából készült bútorda-
rabok iránti érdeklődés és kereslet 
nemcsak a külföldi piacon mutatott 

növekedést, hanem a belső bútorpi-
acot is meghatározza. A technológia, 
a digitalizált modern világ természe-
tesen alakította és alakítja a bútor 
iránti kereslettrendeket és preferen-
ciáinkat. A székelyföldi bútoripar 
helyzetéről, trendjeiről és nehézsé-
geiről az említett székelykeresztúri 
bútorgyár egyik igazgatóját, egy 
bútoripari szakújságírót, illetve egy 
olyan, ismert bútorfaragót kérdez-
tünk, aki talán a leghíresebb ebben 
a szakmában.   

„Nagyon keresett kategória 
lett a Made in Romania!”  

Kovács Zoltán, a székelykeresztúri 
Szél Mob Kft . eladási igazgatója sze-
rint mind a hazai, mind pedig a kül-
földi piacon a bútorvásárlásban a 
következők a legfontosabbak (nem 
feltétlenül ebben a sorrendben): a 
brand/márka, a trendek, a kultúra, 
a presztízs, a fi zetőképesség, az áru 
életciklusa, illetve az egészségtu-
datosság, tehát a felületkezelések 
és az öko-, bioanyagok használata. 
Szerinte minden bútorgyártó cégnek 
megvan a célkliensköre, ennek értel-
mében építi fel az eladási-értékesíté-
si stratégiáját. A Szél Mob bútorgyár 
masszív fenyő- és tölgyfa bútorokat 
gyárt már több mint 26 éve és ennek 
a kategóriájú bútornak is megvan 
a saját kliensköre, annál is inkább, 
hogy mind a hatszázféle termék, amit 
gyártnak, akár egyedi méretekben 
is megrendelhető. Kovács szerint 
ugyanakkor az is tény, hogy egyre 
többen választják a hazai piacon 
is a masszív fabútorokat. A préselt 
alapanyagokból gyártott bútorok ter-

mészetesen továbbra is keresettek a 
piacon, elsősorban azért, mert a nagy 
fogyasztói kategóriát célozzák meg, 
és ennek megfelelő árkategóriát kép-
viselnek. De a preferenciák minden 
esetben változnak, ezeket nagymér-
tékben befolyásolni lehet és kell is, il-
letve a média, a szakújságok, illetve a 
belsőépítészek, a véleményformálók 
olyan meghatározó tényezők, ame-
lyek és akik hatékonyan irányvonalat 
szabnak meg és alakítják a trendet.

– A népi, festett bútor mennyi-
re van az otthonainkban, trendi-e 
még?

– Ez egy olyan kategória, mint a 
helyi termékek: mindig volt és lesz 
rá igény, természetesen csak egy 
kisebb körben, de abban mindig is 
trendi lesz. Ezek a vásárlók csak ezt 
a típusú bútort keresik, és tulajdon-
képpen őket kimondottan a kultú-
rafaktor irányítja. Olyan esetünk 
már volt, hogy felkerestek minket, 
megterveztették és megrendelték 
tőlünk a minőségi masszív fabútort, 
amit mi lefestettünk hófehérre, majd 
elvitték és egy erre szakosodott sze-
mély kidíszítette hagyományos népi 
motívumokkal. Ebben az is nagy 
szerepet játszott, hogy olyan termé-
keink is vannak, amelyeknek erős a 
rusztikus jellege, de természetesen 
portfóliónkban minden stílusnak 
megfelelő bútor megtalálható. 

– Létezik-e ma helyi innováció, 
bútortervezés?

– Ez a mai piaci helyzetben tu-
lajdonképpen kötelező, mondhat-
ni elvárás. Mindig kell újat hozni, 
frissíteni, mert az nyer, aki tud és 

képes alkalmazkodni. A Szél Mob 
bútorgyár egyik erőssége, hogy sa-
ját tervezőcsapata van, ezáltal olyan 
szolgáltatást is nyújt, amit más nem 
tud. A kérdésre a válasz, tehát: igen!

– Mit gyártanak manapság 
Székelyföldön, mi a „menő”?

– Ez tényleg érdekes, mert min-
den zónának megvan a jellegzetes-
sége. Ez azonban a bútorvásárlásra 
nem igaz. Mivel minden lehetséges 
kategóriában van termékünk, az 
előszobabútortól kezdve, nappali, 
háló, konyha, fürdőszoba vagy akár 
éttermek, vendéglátó egységek, pan-
ziók és hotelek bútorzatáig, mond-
hatni nagyon reálisan látjuk a vásár-
lási szokásokat. Ezeket kielemezve, 
nem lehet konkrétan rászabni egy 
bizonyos típusú bútort egy bizonyos 
zónára. De ha mégis kellene, akkor 
talán azt mondanám, hogy Székely-
földön a masszív tölgyfából készült 
nappali bútorok a menő termékek!

– Mennyi hazai bútort ve-
szünk, rendelésre gyártatunk-e 
otthonra?

– Mi nagyrészt exportra gyártunk, 
ám örvendetes és biztató, hogy a hazai 
piac egyre erősebb, határozott és fo-
lyamatos növekedésben van, mára el-
mondhatjuk, hogy a termelésünk több 
mint 20%-a hazai piacra kerül. Mivel 
rendelésre egyedi méretű bútorokat is 
tudunk gyártani, ezt egyre több kliens 
igényli. A leggyakrabban ez a szolgál-
tatás a konyhabútorok esetében for-
dul elő, de minden kategóriában van 
egyedi rendelés, a kisasztaltól a legna-
gyobb könyvesszekrényig.

– Milyen termékek vannak a 
bútorüzletekben, illetve az inter-
netes boltokban a hazait forgal-
mazzák?

– A bútorüzletekben mindenféle 
típusú és gyártmányú bútor megtalál-
ható, az online üzletekben is ugyanez 
a helyzet, ezek alól kivételek a hazai 
gyártók saját online-üzletei. De a ha-
zai piacon is egyre nagyobb teret hódí-
tanak a hazai termékek, nagyon kere-
sett kategória lett a Made in Romania.  

Kovács Zoltán szerint a járvány-
ügyi intézkedések minden máshoz 
hasonlóan a bútoripart is nagymér-
tékben befolyásolják, gyakorlatilag 
mindent bizonytalanná, változékony-
nyá, előreláthatatlanná tesznek. A ha-
zai és a nemzetközi piacon egyaránt 
az alkalmazkodóképesség a döntő, 
vagyis az tud haladni előre, aki képes 
folyamatosan alkalmazkodni.

Székelyföldön több kis- és középvállalkozás is 
foglalkozik bútorgyártással
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