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A gyártók a kínai piac növekedé-
sétől tartanak, hiszen az a világon 
az első helyen áll, ami a cipőkeres-
kedelmet (is) illeti. A világjárvány 
egyáltalán nem könnyítette meg se-
hol ezen iparág lehetőségeit, sőt  ar-
ra kényszerítette a gyártókat, hogy 
újragondolják főként a logisztikai 
stratégiáikat, illetve a nyersanyag-
forrás- és szállítás-modelljeiket és 
azok költségeit. 

Kína egy jelentős szereplő már a 
lábbeligyártásban, főként a külön-
böző földrajzi térségekben kiterjedt 
piacainak köszönhetően. A nemzet-
közi gyártóknak hatalmas erőfeszí-
tésébe kerül az azokra a paicokra va-
ló betörés és fennmaradás, ugyanis 
az alacsony árkategóriákkal és a sa-
játos termékekkel szemben kell ver-
senystratégiákat gyakorlatba ültes-
senek. Mindemellett megnövekedett 
az orvosi cipők és a terápiás céllal 
gyártott cipők iránti érdeklődés. 

A legnagyobb növekedési szeg-
menst a női lábbelik iránti kereslet 
mutatja, nem meglepő módon, és 
mindez nemcsak azért, mert a nők 
általában szeretnek vásárolni és 
főként cipőket venni, hanem leg-
inkább annak köszönhető, hogy  a 
nők munkaerőpiacon való jelenléte 
globális viszonylatban folyamato-
san erősödik. Minél több nő kezd 
el dolgozni, annál nagyobb lesz a 
kereslet a női cipők iránt és főként a 
divatos lábbelik és kiegészítők iránt 
nő meg a kereslet.  

Az online tér 
nagy lépésekben hódít

Az internet állandó jelleggel je-
len van az életünk minden egyes 
mozdulatában, gyakorlatilag az 
okostelefonok, eszközök által fo-
lyamatosan a virtuális világban 
is létezünk. Ezen keresztül férünk 
hozzá mindenhez és hozzánk is 
férnek például a világmárkacipők, 
de a kisebb hazai gyártók is. Ezek 
a folyamatok természetesek (egyéb-
ként minden termékre vonatkozik). 
Ennek köszönhetően maga az üzlet, 
a gyártó egy kattintásnyi távolságra 

van az online felhasználók potenci-
ális kliensköreitől. Ez ugyanolyan 
mértékben érvényes egy székelyföl-
di falura, mint akár a nyugati világ 
bármely nagyvárosára, hiszen a 
márka, a reklám, a brand mindenkit 
elér. És maradva a cipőgyártásnál, 
olyan mennyiségű és kimeríthetet-
len cipőválaszték és árkategória tá-
rul elénk, amilyenre talán néhány 
évvel ezelőtt gondolni se mertünk 
volna. Mindezzel ár-, minőség- és 
design-összehasonlítások lehetősé-
gét is kapjuk, itt tulajdonképpen a 
vásárló az „úr” vagy az a gyártó és 
eladó, aki képes elérni a potenciális 
célközönségét. A nagyon „leegysze-
rűsített” elérhetőség, információzu-
hatag és az ezzel együtt járó folya-
matos reklámcunami az, amellyel 
magyarázható a folyamatosan nö-
vekvő online vásárlótábor. 

Az adathalászat veszélye mel-
lett azonban hatalmas jelentőség-

gel bírnak az online térben, főként 
a közösségi médiában kialakult 
civil kezdeményezések, illetve 
mozgalmak, amelyek a terméktu-
datosságra összpontosítanak. Ez 
egyszerűen azt jelenti, hogy tu-
datosan véleményt és néha akár 
ítéletet is mondanak a vásárlók 
egyes termékekre vagy a gyártók 
társadalmi magatartására vonat-
kozóan. Mindezek a vélemények 
már túlmutatnak a cipő, mint ter-
mék egyszerű lényegén, sőt a gyár-
tó morális karakterére is felhívják 
a fi gyelmet. Ebben a témakörben a 
leginkább a környezettudatosság 
a mérleg nyelve, de voltak olyan 
helyzetek is, amikor gyerekmunka 
megszüntetése felől közelítették 
meg az egyes termékek és brandek 
társadalmi és piaci értékét is. A 
gyártóknak így sokkal tudatosab-
ban kell cselekedniük, a fenntart-
hatóság, a környezettudatosság, a 

társadalmi morális normák, illetve 
elvárások nyomán. 

Székelyföldi lábbelik 
és vásárlói szokások

A székelyföldi cipővásárlási trendek 
nem különböznek túl erősen a nyu-
gat-európai preferenciáktól. Az on-
line térben elérhetővé váltak mind 
a prémium kategóriás, mind pedig a 
kínai, nagyon olcsó cipők. A székely-
földi demográfi ai tényezők hasonló-
an befolyásolják a vásárlói szokáso-
kat, de a gyártás-kereslet-kínálatra 
vonatkozó gazdasági mozgásokat is. 
A vásárlóerő, a régió gazdasági ere-
jének megfelelően, a lábbelibeszer-
zésben is megmutatkozik. Az import 
„nagymárkák” és a kínai importci-
pők mellett még a cipőturkálók is 
népszerűségnek örvendenek. Nem 
véletlenül, hiszen az alapanyagok 
drágulása, a beszerzési folyamatok 
és mindemellett a járványügyi hely-
zet jelentősen megnehezítette a cipé-
szek, suszterek lokális lehetőségeit. 
A népszerű használt-cipőkereskedés 
miatt a cipészekhez javarészt csak 
olyan lábbelik kerülnek, amelyek 
kisebb javításokra szorulnak, sőt 
nagyon sokan már a javításra sem 
áldoznak. A cipőturkálók olyan kí-
nálatot nyújtanak, amelyekkel a he-
lyi kisebb, hagyományos cipőkészí-
tők egyszerűen nem tudják felvenni 
a versenyt. Ezt a helyzetet tetőzi az 
a tény is, hogy a fi atalok már nem 
vonzódnak a cipőkészítés mestersé-
gének megtanulására, elsajátításá-
ra. Az utánpótlás és a lehetőségek 
újragondolása nélkül az esetleges 
gazdasági lehetőségekhez való hoz-

záigazodásnak nagyon csekély a va-
lószínűsége. 

A lehetőség talán az olyan hely-
zetekben rejlik, ahol a kreativitás a 
szenvedéllyel együtt párosul és ki-
tartó munkával, elképzeléssel olyat 
alkothat az ember, amely minősé-
get és értéket teremt akár a lábbelik 
piacán is. Ennek az egyik székely-
földi példája Ruzsa Lehel csíksze-
redai cipőkészítő tevékenysége, aki 
egyedi és minőségi bőrcipőket ké-
szít. Felesége biztatására magyar-
országi mesteremberektől tanulta 
meg a cipőkészítés mesterségét és 
annak fortélyait. Előbb ortopéd ci-
pőket készített, majd kitanulva a 
mesterséget, ma már egyedi mintá-
zatú és formájú cipőket tud a saját 
üzletének polcaira feltenni. Közel 
másfél hetes, odafi gyelést igénylő, 
precíz munka után készül el egy 
pár cipő a kliens számára. A cipők 
elkészítéséhez jó minőségű bőrrel 
dolgozik, amelynek egy részét Kéz-
divásárhelyről szerzi be, másik felét 
pedig Olaszországból: utóbbi főleg 
fi nom kecskebőr, amely főként a női 
lábbeli elkészítéséhez szükséges. A 
cipőkészítésre alkalmas kecskebőr 
ára néha az 50 euró/négyzetmétert 
is meghaladhatja, ezért a lábbelik 
ára is magas. A visszajelzések alap-
ján van kereslet az egyedi mintáza-
tú és stílusú cipőkre, a székelyföldi 
prémium kategóriára.  

A nemzetközi globális gazdasá-
gi változások, a járványügyi hely-
zet nemcsak a nagy cipőgyártókat 
hozta olyan helyzetbe, hogy újra-
gondolják saját vállalkozásaikat, 
hanem a kisvállalkozókat is. A 
cipőgyártásban is, mint más szé-
kelyföldi vállalkozásban az újrater-
vezés, a kreatív és (prémium) minő-
séget előállító, teremtő gyártók és 
kézművesek, cipőkészítők  számára 
talán új és jobb lehetőségek még ki-
aknázásra várnak.

 Folytatás a  I I I .  o ldalról  

Óriási a kínálat, de nemcsak edzőcipőkből, bár 
nagyon hódítanak a színes, látványos lábbelik 
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