Bútoripar

A hazai bútoripar 2009-ben kezdődött mélyrepülése 2012 első kilenc hónapjában megállni látszik.
A bútorgyártás termelési értéke ebben az időszakban 98.742,7 millió Ft, belföldi árbevétele
33.099,4 millió Ft, export árbevétele 65.643,3 millió Ft volt. Ezek alapján a termelés 1,1%-kal nőtt,
az egy évvel korábbi csökkenés bázisán. A hazai eladás a 2011. első háromnegyed évi 8,6%-os
visszaesés után 2012. ugyanezen időszakában további 3,6%-kal csökkent. Az export ugyanakkor
3,3%-kal haladta meg az egy évvel korábbi 3%-os növekedési bázist.
Az irodabútorok gyártása területén 2008 év végén megindult kedvezőtlen folyamatok tovább
erősödtek 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben. 2012 első kilenc hónapjában fordult az előző évek
negatív tendenciája, mind a termelés, mind a kivitel emelkedett, a belföldi értékesítés azonban
változatlanul csökkent.

2008-ban a konyhabútorgyártás termelése, a kivitel és a belföldi értékesítés is emelkedett. A 2009ben elindult negatív folyamat 2010-ben tovább folytatódott, a visszaesés üteme változatlan mértékű.
2011-ben részleges fordulat következett be az export jelentős növekedésének köszönhetően, ám a
belföldi értékesítés még mindig gyengélkedik az építőipar halvány teljesítménye, valamint a

lakossági és intézményi fogyasztás csökkenése miatt. 2012 I-III. Negyedévében – az építőipar
változatlan gyengélkedése és a külföldi piacok lendületvesztése miatt – ismét jelentősen csökkent a
konyhabútor gyártás és értékesítés.

Az ágybetétgyártás az ágazat legkisebb szegmense, a hazai gyártók száma nem túl nagy, termékeik
közt az olcsóbbtól a prémium betétekig minden megtalálható. Méretéből adódóan a szegmens
valamely jelentősebb résztvevőjének néhány nagyobb projektje sokat hozzá tud tenni az éves
statisztikák alakulásához, így ennek számszaki vizsgálata megtévesztő lehet.
Megyénkben több jelentős ágybetétgyártó is működik(úgy, mint az elnökségünket is erősítő Vörös
Gyula Úr cége a Bio-Textima Kft.), akiknek figyelemreméltó exportteljesítménye támasztja alá
sikereiket.

Az egyéb bútorok gyártása alágazat az új besorolás eredményeként már több, mint 80%-át teszi ki a
bútorgyártásnak. Termelése és értékesítése a 2008. évi bővülést követően 2009-ben csökkent. A
2010. és 2011. évi adatok szerint változatlanul megmaradt a negatív tendencia, bár üteme lassult.
2012 első három negyedévében az előző év végén kezdődött kedvező folyamatok folytatódtak, a
termelés 2,6%-kal nőtt. Ennek alapja a belföldi értékesítés 1,4 és az export 3,4%-os emelkedése.
Mivel az új besorolás és a sokszor rosszul használt főtevékenységek eltorzítják a pontos képet,
ennek a szegmensnek az adatait tekinthetjük a teljes bútoripar alapszámainak. Ebben van irodabútor
és konyhabútor gyártási teljesítmény is. A területen a korábban nagy számú olcsó, tömegbútort
gyártó cégek jelenléte folyamatosan csökken, exportjuk minimális, belföldi piacaikról kiszorítja
őket a kisemberek pénztelensége és lengyel, cseh versenytársaik hazai viszonteladói. Ismét stabilan
áll a lábán a kárpitváz és kárpitos bútor gyártók csapata, de itt is inkább a magasabb értékű
exportképes termékpaletták birokosai vannak helyzetben. Ezek nagyobb részben külföldi tulajdonú
cégek, de sok hazai alvállalkozót foglalkoztatnak. A válság kemény évei kineveltek egy nagyobb

számú 30-70 fővel dolgozó szívós cégréteget, mely állandó szereplője a hazai közbeszerzési
piacnak, illetve legtöbbjük stabil exportkapcsolatokkal igyekszik vállalkozását helyzetbe hozni.
Megyénk otthont ad jelentős számú, jól prosperáló bútoripari cégnek, köztük a legnagyobbaknak is,
mint például az Ikea vagy a Himola magyarországi üzemének, akik mind jelentős hazai
alvállalkozói bázisra építenek!
Cégek és munkavállalók száma
A bútoriparban regisztrált gazdasági szervezetek száma 2009-re 4000 alá csökkent, 2010-ben
enyhén tovább csökkent, majd 2011-ben pedig lényegében stagnált. Így ma teljes számuk 3700-ra
tehető, amelyből 1-9 főt foglalkoztató hozzávetőleg 3370, 10-49 főt foglalkoztató 270, az 50 fő
feletti létszámmal működő 60(ebből 6-8 cég aki 250 főt is meghaladó dolgozói létszámmal bír).
Jól látható, hogy a mikrovállalkozások milyen jelentős súllyal vannak jelen a bútoriparban.
Az ágazatban a teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak száma megközelíti a 25.000 főt.

