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A koronavírus megjelenése átrajzolta az európai ipari ágazatok helyzetét. Különös tekintettel 

igaz ez a több mint 50 ezer főt foglalkoztató könnyűiparra, amelynek textil- ruha-, bőr- és 

cipőipari alágait 90%-ban kis- és középvállalatok alkotják. 

 

Annak érdekében, hogy ágazatunk minél előbb ki tudjon lábalni az egész Európát sújtó 

válságból, a Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület karöltve a Magyar Könnyűipar 

Szövetséggel készített egy gyors felmérést az ágazat jellemző vállalatainak segítségével arról, 

hogy milyen hatással kell számolni. 

 

Becslések szerint az EU textil- és ruhaiparában akár 50%-os visszaesés is bekövetkezhet. Az 

ágazatunk magas bérmunka aránnyal dolgozó, tőkeszegény kkv-ira jellemző a kollekciók 

szezonalitása és a nagyarányú import alapanyag szükséglet, amelynek gyártása az egész világon 

visszaesett. A megrendelések elmaradása és a legyártott termékek raktáron maradása 

súlyos helyzetet teremtett a hazai könnyűiparban. 

A főleg nőket foglalkoztató iparág néhány cége ugyan a válságban rugalmasan átállt a 

szájmaszkok gyártására, de ennek a mennyisége csak a töredékét pótolja a kiesett termelésnek. 

Bár tapasztalható valamiféle elmozdulás a nyugat-európai cégek részéről, és érdeklődnek a 

magyar varrodai kapacitások iránt, sajnos a megrendelések beérkezéséig és a gyártás 

megvalósulásig időre van szükség, és a vállalkozások jelentős része ezt a nehéz helyzetet - 

közbenső támogatás nélkül - nem fogja túlélni. 

 

A mellékelt felmérési eredmény összefoglalójaként, - hogy ne raboljuk feleslegesen az idejüket 

- az utolsó dián megadtuk címszavakban javaslatainkat. Reméljük, hogy ezek is segítik a 

kormányzat erőfeszítését abban, hogy milyen módon lehet átsegíteni több, mint 50 ezer 

munkavállaló megtartását ebben a kiemelt kreatív ipari ágazatban. 
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