
Luxuscipők made in Romania

A risco.ro adatai szerint a romániai 
cipőipar top 10-es listáján két buka-
resti és egy bákói vállalaton kívül 
mind erdélyi megyéket találunk. 
A legerősebb cipőipari központok 
a történeti Erdély területén Bihar, 
Szeben, Fehér, Máramaros és Temes 
megyékben vannak. Ha a cipőgyá-
rak számát tekintjük, a fővároson 
kívül messze a legtöbb (161) Bihar 
megyében található, bár a legutób-
bi tendenciákat nézve ez az előny 
megkopni látszik. Florin Godean, a 
humánerőforrással és munkaköz-
vetítéssel foglalkozó Adecco Romá-
nia & Magyarország leányvállalat 
vezetője nemrégiben lényeges gon-
dolatot fogalmazott meg előadásá-
ban, ami a romániai feldolgozóipar 
jövőjét illeti. Az ipari tevékenység 
megőrzésének egyetlen módja, ha 
képzettebb munkaerőt biztosítunk 
és magasabb hozzáadott értékű 
munkafolyamatokra állnak át az 
üzemek. A gondolat közel sem új, 
gazdasági szaktanulmányok is 
megfogalmazzák, sőt, a politikai 
nyilatkozatokban is találkozunk ve-
le, csak gyakorlatba kellene ültetni. 
Az ún. win-win időszak lejártához 
értünk, s ha a helyi politikai/gaz-
dasági szereplők nem lépnek, akkor 
lépnek a transznacionális válla-
latok. Ha az alacsony hozzáadott 
értékű, összeszerelő munkák domi-
nanciája megmarad egy országban, 
gyakran beragadnak egy alacsony 
jövedelmi és fejlettségi szintbe, 
ahonnan nagyon nehéz vagy lehe-
tetlen kitörni. A gazdasági helyzet 
a romániai feldolgozóipart komoly 
próbatétel elé állította, kérdés, hogy 
tudunk-e adekvát választ adni.  

Nemzetközi trendek: 
vásárlói tudatosság, 
fenntarthatóság, minőség

Akár hazai vagy nemzetközi viszony-
latban vizsgáljuk, a cipőgyártást érte-
lemszerűen a cipővásárlási szokások 
befolyásolják, ugyanakkor a nemzet-
közi felmérések azt mutatják, hogy 
erősen változó lábbeli gyártás-keres-
let-kínálat folyamatok elé nézünk. 

A cipőiparról világviszonylat-
ban a WorldFootwear által készí-

tett nemzetközi statisztikák és 
előrejelzések azt jelzik, hogy ezt 
az iparágat erőteljesen befolyásol-
ják azok a demográfi ai, társadalmi 
és kulturális folyamatok, amelyek 
meghatározzák az egyes régiókat és 
országokat. A globalizációs folya-
matok mellett az egyes társadalmak 
elöregedése és egy újszerű társadal-
mi középréteg alakulása modellezik 
a cipőgyártás ágazatát, ezek igen 
erőteljes hatással lesznek a cipőter-

mékek használatára, fejlesztésére 
és kereskedelmére is. Meghatároz-
zák például azt, hogy mennyire kell 
mélyen a pénztárcákba nyúljunk és 
azt is, hogy milyen minőségű cipőt 
választunk. 

A cipőgyártóknak és viszontel-
adóknak főként azokat a folyama-
tokat kell megérteniük, amelyek 
révén a lábbeligyártás nagyobb 
lehetőségekkel bír, piaci és vásár-
lóerő szempontjából egyaránt. A 
hangsúly sokkal inkább a helyi 

vásárlóerőre fog összpontosulni, 
függetlenül a földrajzi vagy fi zikai 
határvonalaktól. A gyártóknak a 
fi gyelme a globalizációs világban 
nemcsak a helyi, regionálisan 
megszokott piacra kell kiterjedjen 
majd, hanem jóval távolabbi orszá-
gokban való piaclehetőségekkel is 
számolniuk kell, mindez nagyobb 
vásárlókört és nagymértékben, il-
letve állandóan változó termékpre-
ferenciákat jelenthet. 

Egy másik fontos befolyásoló 
tényezőt az elöregedő társadalom 
jelenti, amely nemcsak a nyugat-eu-
rópai erős gazdasággal rendelkező 
társadalmakra jellemző, hanem a 
közép-kelet-európai országokat is 
érinti. Ha csak Romániára gondo-
lunk, a demográfi ai mutatók alap-
ján a masszív kivándorlás mellett az 
ország összlakosságára is rányomja 
a bélyegét az elöregedés jelensége. 
Mindemellett a cipővásárlási pre-
ferenciák meghatározásában nagy 

szerepet fog játszani a következő 
években a gazdasági növekedés 
mellett a tömegkommunikáció és 
információáramlás jelenségei. To-
vábbá az egyes ázsiai országok gaz-
dasági növekedése és Kína szerepe 
is jelentősen befolyásolja a gyár-
tás-kereskedelem folyamatait – nyil-
ván ez nemcsak a lábbeligyártásra 
és -kereskedelemre vonatkozik. A je-
lenlegi gazdasági folyamatok hatá-
sára az európai és amerikai gyártók 

fi gyelme az ázsiai piaci lehetőségek 
felé fordultak, főként azok, ame-
lyeknek a gyártási egységei már ott 
vannak, helyben, illetve azok, akik 
már azon vannak, hogy áthelyezzék 
gyáraikat oda. A legtöbb ilyen nagy 
gyártó nemcsak az olcsó munkaerő 
szempontját vizsgálva tette meg ezt 
a lépést, hanem azért is, mert az 
ázsiai vásárlóerő egy új (az eddig 
hagyományosnak tekinthető euró-
pai piactól eltérő) piacot jelenthet 
számukra. 

Hazai trendek 
a cipőgyártásban

A felmérések szerint Romániában 
2019-ben, 1,2 milliárd eurót költöt-
tek cipőre, ebben az összegben ben-
ne vannak az online vásárlásokból 
származó összegek is. Sőt, az online 
vásárlás jelentős növekedést muta-
tott, míg az offl  ine enyhe visszaesést. 
Romániában a leginkább a női cipők 
fogynak jól, legalábbis a többihez 
képest – mutatnak rá a szakvélemé-
nyek. Továbbá az online vásárlás, il-
letve piac folyamatosan erősödik, és 
a világjárvány csak ráerősített erre a 
tendenciára. A verseny mindinkább 
az online-ban fog kibontakozni, de az 
már nyilvánvaló tény, hogy a gyártók 
folyamatos és szorosabb versenyt kell 
fussanak a vásárlók fi gyelméért. 

A romániai cipőgyártás piaca 
alapvetően három szegmensre oszt-
ható: női, férfi  és gyerekcipő kategó-

riákra. A női cipők 60%-ban domi-
nálják a piacot, míg a férfi aké 30%-ot 
tesz ki, a fennmaradt 10% pedig a 
gyerekcipők szegmense. A nagyon 
erős konkurenciára épülő cipőgyár-
tás annak is köszönhető, hogy éven-
te egy személy átlagosan 65 eurót 
költ cipőre. A hazai cipőgyártók mel-
lett több a nemzetközi brand, általá-
ban a német és olasz márkák azok, 
amelyek a leginkább hódítanak. A 
Business Magazin adatai alapján Ro-

mánia tavaly 37 millió cipőt expor-
tált, ez közel 930 millió dollárt jelent. 
Ezzel az összeggel a tizedik helyre 
került abban a toplistában, amely a 
legdrágább cipőket gyártja export-
ra. Az első helyen Svájc áll, közel 
980 millió dollár értékben exportált 
cipőt, míg az átlagosan egy pár cipő 
92,4 dollárba került. Ezzel szemben 
a romániai, exportra gyártott cipő 
átlagára 25,3 dollárba került.  

Ebben az értelemben Románia 
nemcsak a nagy cipőexportőrök 
között tartja a frontot, hanem a 
luxuscipőgyártó kategóriában is 
jelen van. A romániai gyártású ci-
pők leginkább az európai piacokon 
vannak jelen, a prémium-kategóriás 
lábbelik általában Olaszországban, 
Németországba, Franciaországba 
és Magyarországra jutnak, azokra 
a piacokra, ahol a vásárló hajlandó 
a prémium kategória árát kifi zetni. 
Mindez annak is köszönhető, hogy 
a nagy nyugati cipőgyártók gyárai 
Romániában működnek, ebben vi-
szont az alacsony munkabér is szá-
mottevő. A román cipőipar napjain-
kig is Európa egyik legjelentősebb 
exportőre, de világszinten is előkelő 
helyen áll, a ország cipőexportjának 
értéke a világrangsor 22. helyén sze-
repel. Ha a külföldön eladott egyes 
cipők átlagértékét vesszük, akkor 
az országot világviszonylatban a 9. 
helyre rangsorolják.
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Romániában ma bármilyen márka, méret, alak és szín megtalálható és megrendelhető – ha ismert márkáról van szó
Folytatás a  IV.  oldalon 




