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> Javult a külkermérleg. 7 százalékkal 
csökkenve, 4,5 milliárd euróra rúgott az 
idei év első félévében Románia külkeres-
kedelmi mérleghiánya. Az Országos Sta-
tisztikai Intézet adatai szerint az idei első 
hat hónap alatt az export 28,2 százalékkal, 
22 milliárd euróra, míg az import 20,4 
százalékkal, 26,5 euróra dagadt. A kivitelt 
természetesen – 42 százalékos részarány-
nyal – továbbra is gépkocsiexport húzza, 
de 33,8 százalékra rúg a gépjárművek és 

szállítóeszközök súlya a behozatali olda-
lon is. Az import terén viszont jelentős el-
mozdulást tapasztaltak a vegyipari termé-
keknél: Románia e termékekből kétszer 
annyit hozott be, mint amennyi kivitt. 
Az élelmiszeripari termékek, italok és do-
hányáruk importsúlya 6,9 százalékos, míg 
az exporttételek között 5 százaléknyi volt. 
A fosszilis energiahordozók terén szintén 
az import dominál: az üzemanyag és a kő-
olaj például a teljes importtétel 11,7 szá-
zalékát teszi ki, szemben az exportbeli 6,6 
százalékos hányadával.

> Egymilliárd dollárt nyert a leminő-
sítésen. Egy titokzatos befektető 1 milliárd 
dollárt nyert azon, hogy a múlt hónapban 
határidős szerződés keretében egy a tízhez 
fogadott arra, hogy az Amerikai Egyesült Ál-
lamok elveszti a világ legjobbjának járó AAA 
besorolását, mely pénteken be is következett 
– írja a Daily Mail. A brit újságírók felteszik 
a kérdést, hogy vajon belső információk bir-
tokában kereskedett, vagy csak szerencséje 
volt az illető befektetőnek. Emellett még 
olyan pletykák is szárnyra kaptak, miszerint 
a tranzakcióban Soros György is részt vett, 

aki – emlékeztetőül – 1992-ben egy nap alatt 
egymilliárd dollárt nyert az angol font esésére 
spekulálva. Soros a Fehér Házzal lévő szoros 
kapcsolata miatt vált gyanússá. A tranzakció 
emellett annak a gyanúját is felvetette, hogy 
Barack Obama amerikai elnök és Timothy 
Geithner, az amerikai államkincstár vezető-
je tudta, hogy a leminősítés bekövetkezhet. 
Geithner áprilisban még úgy nyilatkozott, 
hogy nincs esély a leminősítésre, de a brit lap 
írása szerint a kormány inkább idegesnek, 
mintsem meglepettnek tűnt a leminősítést 
követően.
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A Bukaresti Értéktőzsde BET-indexének tegnapi alakulása forrás: BVB

Többnyire a némeT piacra dolgoznak

Dobai: igazi bútort készítünk
Belföldön nincs fizetőképes ke-
reslet a Famos bútorai iránt, ter-
mékeik javarészt a német piacon 
találnak gazdára, ahol többnyire 
a sok „élő” fát tartalmazó, tömör, 
egyszerű, modern, illetve új, de ré-
giesnek, használtnak vagy hibás-
nak tűnő modelleket keresik. A 
bútoripar és a székelyudvarhelyi 
Famos bútorgyár jelenéről, jövő-
jéről beszélgettünk Dobai Tibor 
vezérigazgatóval. 

Máthé László Ferenc
mathe.laszlo.ferenc@hargitanepe.ro „Bevonult a válság a bútor-

iparba is. Ez főleg abban 
nyilvánul meg, hogy 

a rendelések nagyon ingadoznak. 
A kliensek, hogy túléljenek, nem 
folyamatosan rendelnek, hanem 
egy adagot elvisznek, majd akár 
hónapokig is csend van. Hullámok 
vannak, jelen pillanatban viszont 
felívelőben vagyunk. Mindez rá-
nyomta bélyegét az első félévünk-
re, hisz tavasszal sorban mondták 
vissza a rendeléseket, ötven száza-
lékig is visszacsökkent a rendelések 
száma” – közölte érdeklődésünkre 
Dobai Tibor igazgató, majd azt 
tudatta, kimondottan exportra, 
javarészt Németországba termel-
nek, csak a „morzsákat” szórják el 
a belföldi piacon, hisz úgy látják, 
Romániában az általuk kínált ter-
mékekre, a közép- és felsőbb osz-
tályú, többnyire tömör bútorokra 
nincs fizetőképes kereslet. Azt is 
megtudtuk, hogy ha toplistát kelle-
ne készíteni a termékeikből, akkor 
manapság inkább a modern, tömör, 
sok „élő” fát tartalmazó, kontrasz-
tos bútorok kerülnének előkelő 
helyre, azok a kelendőek, az arány-
lag sima, modern, vasalatos, értéke-
sebb bútorokat igényli a piac. „Új 
bútort kell sugalljon, ám úgy kell 
tűnjön, mintha régi, használt, vagy 
akár hibás lenne” – magyarázta az 
igazgató. A bútoriparban amúgy 
a különböző trendek nem váltják 
olyan gyorsan egymást, a mostani 
pedig egyre inkább teret hódít: a 
bio, a natúr termék az igényelt, hisz 
a globalizáció közepette az embe-
rek azt mondják, vissza a természet-
hez, bútorok szintjén is valamilyen 
természetközelire vágynak. „Az 
emberek ezen vágyát, ösztönszerű 
igényét nem lehet visszafojtani, és 
ez megmutatkozik a bútorokban is” 
– érvelt Dobai, majd azzal folytat-

ta, hogy a német piac határozottan 
a legerősebb. Svéd, angol és egyéb 
megrendeléseik is voltak, ám a né-
met piac nélkül nem léteznének, a 
válság óta csak a németeknek tud-
nak nagyobb mennyiségben árut 
eladni. „A németeknél is válság 
van, ám más az életvitel, más a la-
káskultúra, folyamatosan cserélik a 
bútoraikat, köbméterben számolva 
háromszor annyi bútort vásárol-
nak, mint más nemzetek. Ott sem 
az idősek, inkább a fiatalok köve-
tik a trendeket, és az sem biztos, 
hogy a saját pénzükön vásárolnak, 
ám tény: a naprakész, jó bútorokat 
mindig el lehet adni.”

Trendektől, válságtól függet-
lenül a Famos nettó forgalma hét-
millió euró, mindig is az ország első 
tíz bútorgyártója közé sorolták. 
„Vannak nagyobbak, akik különbö-
ző egyéb termékeket is gyártanak. 
Nem hasonlítom magunkat hoz-
zájuk, mi igazi bútort csinálunk” 
– állapítja meg az igazgató. Beszé-
des adat, hogy megrendelések sze-
rint több mint ezer típusú bútort 
gyártanak le egy év alatt, ennyi féle 
modelljük létezik. Van, melyeket 
kisszériában gyártanak, a nagyobb 
mennyiségeknél pedig a vásárló már 
kedvezményeket is kér, nehéz tehát 

a mennyiséget és a gyártási költsé-
geket egyensúlyban tartaniuk. 

A jelennél maradva, nálunk 
probléma például, hogy igazi nagy-
bani lerakatok nem működnek. Lé-
tezik jó pár, ám mindegyik a saját 
termékeik „nyomja”, egy sem ren-
delt soha a Famostól. Megél így is 
a gyár, sőt, az igazgató azt mondja, 
most alkalmazottakból hiány is van, 
nincsenek elegen, a hullámzó piac 
miatt viszont meglehet, hogy két 
hónap múlva már sokan lesznek. 
„Nem tudom” – teszi hozzá Dobai, 
majd azzal lép tovább, hogy voltak 
ezren is, most pedig alig vannak 
félezren. A csökkenést a gépiese-
dés is hozta, a számítógép-vezérelte 
szerszámgépek megjelenése óta ke-
vesebb asztalos kell, illetve a formák 
is egyszerűsödtek, nem kell annyi 
kézi munka, és ez is létszámapadást 
eredményezett. 

A bútoripar amúgy a jelek sze-
rint hosszú távon is jelentős átala-
kuláson esik keresztül: „a konyhák-
ban már olyan bútorok vannak, 
melyekben fát nem is látsz, ezzel 
párhuzamosan pedig a fából bútort 
készítők száma is jelentősen csök-
ken, illetve a fogyasztásra is jellem-
ző egy általános csökkenés” – álla-
pította meg Dobai Tibor. 

Romániában nincs fizetőképes kereslet a Famos által gyártott bútorokra FoTó: MiháLy LászLó

ElADási pánik uTán „mAjDnEm” visszATérés

Tőzsde-hullámvasút
Hihetetlen idegesen nyitva, óriási esést produkált 
tegnap délelőtt a Bukaresti értéktőzsde. A hazai 
tőzsde irányadó BET-indexe a déli órákban már –12 
százalék alatt is járt, majd a délutánra, folyamatos 
erősödéssel –2 százalék alá dolgozta le a napi vesz-
teségét. megfigyelők szerint az eladási pánik oka 
és a megnyugvás magyarázata is az Egyesült álla-
mokból érkezett.

Domján Levente
domjan.levente@hargitanepe.ro

A hétfői 8 százalékos zuhanás után tegnap újra 
megjárta a pokol bugyrait a Bukaresti Érték-
tőzsde (BVB) iránymutató, összesített BET-

részvény indexe: a tegnap reggeli 10 órai nyitás után 
a felgyorsult árfolyamesés a napi mélypontját kicsivel 
dél körül érte el, akkor a BET-index a napi induláshoz 
képest már 12,4 százalékos mínuszban volt: az indexet 
döntően – a 12-15 százalék közötti visszaesési ütemmel 
a pénzügyi befektetési társaságok, az ún. SIF-ek papírjai 
húzták le, de a nap vesztesének a 40 banis részvényen-
kénti árral mégis újabb történelmi mélypontot jegyző 
Proprietatea Alap számított.

Megfigyelők szerint a tegnap kialakult eladási pánik 
még egyértelműen az Egyesült Államok adósbesorolásá-
nak leminősítésével párhuzamos, aminek kapcsán a be-
fektetők – a kockázatosabbnak hitt befektetéseik felszá-
molásával – igyekeznek mind biztonságosabb menedéket 
keresni pénzüknek.

A délutáni órákra ugyanakkor a délelőtti történé-
sek fordítottja történt: a vásárlói hangulat erősödésé-
vel hegymenetbe indultak az árak, olyannyira, hogy 
138 millió lejes, azaz a 32,6 millió eurós napi forga-
lom mellett a tegnap délutáni 5 órai zárás már „csak” 
1,97 százalékos mínuszban találta a BET-indexet. Az 
irányadó papírok közül a Proprietatea Alap (FP) 43 
banis ár mellett –3,91 százalékos mínuszban, a SIF5 
–6,19, a Román Fejlesztési Bank (BRD) –4,63 száza-
lékos eséssel, míg a Transilvania Bank (TLV) + 0,59 
százalékos emelkedéssel zárta a napot. A befektetők 
tegnapi kedvence a carbochim részvényei voltak, ame-
lyért a tegnap zárás pillanatában 15 százalékkal többet 
adtak, mint a kereskedés nyitásakor. A szakemberek 
amúgy a tegnapi délutáni történéseket az amerikai 
jegybank szerepét betöltő FED tegnap késő estére vár-
ható döntésével magyarázzák, a brókerek ugyanis az 
intézménytől az amerikai gazdaság növekedés-serken-
tését elősegítő döntéseket várnak.


