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de nenr a klasszikus módorr.Az RS további működéséberrmeghatározóan érdekelt,beszállítóként
veltink régóta szot.osaneg1'iittműködő stratégiai
paltneriinktől kaptunk follást' a kölcsón fedezetekéntpedig a tulajdonomban lévő bútoráruházak ingatlanjai szolgáltak. Ezzel tudtuk 1lthidalni
a közvetlen veszteségetanélkül' hogy megingott
volna az RS Bútoqde a nehézségek
ezzel nem értek véget.Eredetileg Ílgyterveztük, hog1' a partneltől kapott kölcsijnt az álta]am zoo6-ban a]apítottMa8yar Bútoripari Innovációs Központ zrt'
(NIBIK) fogja visszafizetni úg1',hogy a Mag!'ar
Fejlesztési Barrktól kedrezmén1es kamatozású
fejlesztésiforrást r'esz fel a telephelyéülszolgáló
ingatlan megl-ásárlására. Komol1'lobbimunkával
sikerii]t e]érnem'hog-usok elutasításután mégis
fontolóra vegyéka finanszírozási igényiinket,hiszen a meglratározóan e]maradott térségekben
is
termelő bútorgyártó kisvál]alkozások tú]élése
attól függ' hogy el tudják-ejuttatni atelmékeiketa
vevőkhőz. Az ágazatszereplőitösszefogó szövetség
létrehozásánaképpaz volt a célja,hog1'létrejöjjön
budapesti
az ezt biZtosító éItékesítési-fejlesztési
z RS Bírtort az állandó növekedési kén1'szer centrun. i\{ire azonlbana pál1ázatunk sínre került, a
hajtja mondia Pólr7o M/k/ó.s,aki ma már elkorIrrá n1.láltá s kör'etkeztében az állami pénzintézet
lecserélték,
sődlegesentarrácsadóként
és a márkanér.tu- r'ezetőségét
ésaz újrnenedzsn]enteg)' sorlajdonosaként
l'esz lészta cégcsoportéletébetr. ban utaSítottae] a korírbbanbefogadotthitelkérelmet,
Á hirsz ér.ealapítottRS Bíltol.szcrinte annak könondr'án' hog1'.kockázatos az ágazat.Végül a kölcsön
szörrheti,liog1.tÍllélte
a r'ílságot,hog1'a l'eszteségck fcjébena tulajdonjogotátadtuk a befektetőnek, és az
és a kcleslet szűkiilésecllenét'cis eg1'le nag1.obb ingatlant visszabél.eljük'lgy ugyan sikerült a hitclealapteliiletenegyre szélesebbkinálattal ie]cnt meg.
ket felszámolni' hogy irzok ne rry'omjákössze a céget,
A b(rtor.kereskecle]cm
é]ctbcn taltásáé|.t zonban
óS ilz Rs Bútor vá]tozatlan fornrában, biztorrsítgosan
szánrosnelrézüzleti döntóst |(ellcttnegh()Zni'
rrrűködhet tovább,de a közel hírszévalatt felhalnrozott
_ A bútot.ipar'v/tlsága
késíln,majd kétévvela hitclr'agyonlényegében
ch'eszctt.A cégzászlóshajója azóta
váls1rgutárr nélyült el. Az első egv-kétér'benércztiik,
az N{BIK, mel}'nek tulajdonosai az RS kor.ábbi rne.
lrogy valarni nincs l.enclbcrr'cleaz addig rcnclkír'tilclineclzsurentióbőlkeriiltek ki, ésaz operatí\'vezetéséIt
nanrikttsan feilijdő cógbcn nen r.olt clránla. Kósijbb
is ők felelnek.A tálsaság mííködteti a legnagyobb RS
aztÍtnkidcriilt' lrog1'a kczellretiínekhitt tbh'anatok
án.rh1rzat,
ahol a viszorrteladói,logisztikai éskeresketrerucsakhog1' kezelhe
az igazi r'írls1rgkörrr1.ezetben
delemszcrvezői feladatokat is ellátva garantálja, hogy
tetlenckkó r'írlnak,de dlasztikusan e]nraladta fizea beszállítók rnirrdigidőben megkapják a pénzüket.AZ
tőkópes kereslet is' és lencsak aZ Rs-ben' hanen
MBIK irányítja a ternlékíejlesztést
ésa vevőszolgálat
lén1'egéberrmiuder.rhoI. UzletbezárísoIr' létszánrkifogástalan mÍíködését
a többi áruházban is. Elégséleépítésben
netttgondolkodhattunk,hisZen aZ eléIt ges bevétclttelInel ahlroz, hogyjelen viszon1ok között
eredmónyt és szakmai színvonalatsenrnriképpcn is fcnntaltsa önnagát.
senradIrattuka]ább'
párhuzamosan
A cégcsoport átalakulásával
Hogyan sikerú|t túléIni?
az Rs folyamatosan terieszkedett. Két és Íél
_ A bÍrtor.árulrázat
nyílt meg egy úiabb
ésaz RS márkaner'et ke]lett nregéWel ezelőtt Budaörsön
menteni' A pénziig]'i c]lchetetleniiléstcsak úg1'lckomplexum. Nem volt kockázatos lépés?
_ Az RS m/tr.kahÍrszéve]étezikaz akkor megfogal.
hetett elkeriilni' ha nem nérlegeljiik a túlólésáIát.
A mííködós Íinanszír'ozírsa
mazott célok ós alapelvek alapján. A legfontosabb
érdekóbcrrtíjkótvorrtunkbe'
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kii]detésenr,hogy az RS Bútof ne csak túléljea válságot, hanem fol1amatosan t.ejlődni tudjon, mindenkor bizon1'ítvaazt, hog1' van ke|endő mag1'arbútor.
párhuzamosan
A pénziig1.inehézségek]eküzdéséve]
akár csak a szinten taltás okán is a be\ételi oldalon
növekcclést kellett produkálni. Ehhez volt szükség a
bőVítósre, akár időleges veszteségekárán is. Ez magyarázza, hogy az RS Kereskedőház Zrt' saját erőből
felíÚítottaésmegnyitotta abudaörsi árrrházat.Amintegy tízezernégyzetméteres
korábbi raktárépületnagy
részét
az Rs tsútorfoglaljacl, clcstratégiaipartnerként
nár jelen van a Diego ésa Trcnd]akás Kft. is, amely
a nagasabb ]akberendezésiigéIryiívevőket célozza.
A meglévőpiacunkon csökkenő keleslctet ílg}.próbáljuk ellensúl1'ozni,hog1'a felső-középkategóriás bútorokat keresők igényeitis kiszolgáljuk, valan]int előteliesen célozzuka í]ata]okat'A kolábbi célcsoportunkon
belül is eg1.retöbbeket megszólítottunk például úg1',
hogy az áruházainkban lehetővó tcttiik az iskolakezdésitrirnrogatásiutalványok elibgadírsát'
A kínálat minőségi és mennyiségi bővítéséhez azonban partneÍek is kellenek, miközben a vátság a gyártókat
is erősen megtépázta. Képesek voltak az Rs beszáuítói
lépést tartani a cég feilődésével a vá|ság
éveiben is?
_ Jelenleg több mint hatvan n]ag}'arbeszállítónk
van, aki megÍ.elelazoknak a szigorÍrelőírásoknak _
a utinőségi követelményeknek,a tizcnlégy napos
bcszál]ítói pontosságnak,a galancia-clőír.ásnak_,
arlelyeket tániasztunk a vevők tökéletes kiszolgá|ása ér.dekében.
Az extenzív fejlesztésnekazonban
valóban velejárója a kíná]atbővítósc is. A konjurrktúr.a ér'eiben sok bútorg1'ár.tónr'er't pálvázatokon
pónzt, Yag\'\'ettfel Iritclt,hog}.újgépeket,
fejlesztési
belcndezéseket vásároljon' Ezck eg1'jelentős része
tönkIcnent' ésvo]tak cógck' arlcl1'ek a forrást okosan használták piacépítésre,
ós a hittiknek,r'alamint
aZ rrlkalnazottaikkal,illetve az ágazatmás szereplőiveIakár vertikálisan.akár hor.izontálisankia]akított
cgyiittműködéseknekköszön]retően Í.elszínen
nraIadtak akkor is' amikor a keres]et cr.őscr-r
beszűkült'
Nekik sikerüIt a válságot át\'éSZclniílg1.,hogy folya.
Inatosantudtak éItéket
telnle|ni, ós \'isszafizették
a
hiteleketis. Ez a kör ma képesaIIa, l]og}'ni'\'elje
ternlelési kapacitását. Ug1.anakkor.az RS bőr'iilésekor
egy ol1.an problémár'al találtuk szernbe nragunkat,
amelyhez hasonlót húsz ér'vclezelőtt egyszer már
lektizdijttiink. Azok a nr;rgyar bírtorgyártók rrgyanis, lnelyek nem kötődnek a pályázatokhoz, vagy
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felszánolásokon, végrehajtáson keresztü] áron alul
jutottak nag\' értékűeszközökhöz' nen érdekeltek
forniílis gazdaságikapcsolatokfenntartásábanMag1'ar.országon.Sokka1 inkább a készpénzesértékesítésicsatornákat keresik, szívesebbenmozognak a
látszatexport teliiletén, ahol azonnali _ legalább áfa
nagyságú_ árelőny érvényesíthető'
Ez a tényjelentősen nregnelrezítia mi nöVekedésünket is.
Nemrég látott napvilágot
a K&H negyedéves kkv.bizalmi indexe, ame|y a hazai mikro-' kis. és k.izepes vállalatok hangulatának
utóbbi években mért legnagyobb pozitív irányú változását
tükrözi.
Az ágazatokat tekintve az ipari, építőipari vállalkozások
bizalma iavult a teginkább. Valóban érezhető
a fordulat?
_ Sokat elárul a hazai kkv-szektor tlllapotáról az iroAz RS mintegy éviegynrilliárd forintos
dabírtor.-piac.
irodabútol-Íbrgalnraöt éwel ezelőtt egyik pillanatról
a ntásikt.aa harminc száza]ékáraesett vissza. Idén
júniusban azonban nintha valani elindult volna,
a kisr'állalkozások eg1'.része talán írjból erőre kap.
A jÍrnitrshavi árber'ételiinkmár hllszoniit százalékkal
meghaladta a tavalyi hasonló időszakét, és az előrejelzéseink a kö\'etkező
hónapokban is az ér.
tékesítési
volumen rrö.
vckcdésétígérik.Az a
tóbb szírzmillió forint,
amclyet a rendszer
fennnraladása érdekóbcn _ néha látszó.
lag feleslegesen
az
elnír]t években e]kö]töttiink' nrost kezdi
éIeztetni a hatását.
De a válság maradandó sérii]ésekkel
isiárt, igy eg!érte]nr(íennem tudok sikerről beszélni.A kkv-szektor,
az RS közcli cógck is, menthetetleniil átrendeződött.
Azok a cógek, arnelyek a válság előtti konjunktúrában vc]remensenfejlesztettek,bát|an nyúltak hitelhez _ akár. rlég a saját otthonukat is mögé tettékfedczetliént,rnert bíztak a piacokbal , a krach hatásírr.acgzisztenciálisan megrendültek. BesZállítóként
csődbc nlerrtek, munkáltatóként és íogyasztókéntis
cltííntck.A r'álságot megelőzően kevésbédinamikus
nör'ckedésipá11'ánlérókviszontkisebbveszteségekkel
része|ték
át a nehézéveket'Ezek a vállalkozások az elntítltévckbcnis kerestéka kitörési pontokat;ezek azok
a cégck,arrrelyeklassan újból növekcclrri trrdnak.
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