
Levél az építőiparból
Az építőipari szakmai szer-
vezetek nyílt levélben hív-
ták fel a miniszterelnök
figyelmét az ágazat súlyos
gondjaira. Immár hatodik
éve folytatódik a termelés
visszaesése - mondta Koji
László, az ÉVOSZalelnöke.
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Segélykiáltás az építőiparból
A kormányfőhöz fordult a szakma - Nincs jele beruházási szándéknak
LEÉPŰLÉS. Az építőipar válsá-
gos helyzetére hívta fel a figyel-
met az a levél, mellyel a napok-
ban fordult a miniszterelnökhöz
több szakmai szervezet. Mint ír-
ják, a hazai építőipari cégek eu-
rópai uniós normákkal össze
nem egyeztethető működési kő-
rülményei miatt már többször
próbáltak az illetékes politiku-
sokhoz, szakmai döntéshozók-
hoz fordulni - sikertelenül.
Ezért kérik Orbán Viktort, hogy
adjon lehetőséget a személyes
találkozóra, ahol megvitathat-
nák a kormány gazdaságpoliti-
kusaival együtt a magyar építő-
ipar jövőjét, lehetőségeit.
Leszögezik: ma is kiszolgál-

tatottak a magyar alvállalko-
zók, nincs becsülete az érdemi
rnunkának, sokan az egziszten-
ciális ellehetetlenülést kockáz-
tatják. Mint írják, ez az iparág
a nemzeti osszterméknek a
10 százalékát állította elő a
konszolidáltabb időszakokban.
Multiplikátor hatásait is figye-
lembe véve most is jelentősen
tudna hozzájárulni a magyar
gazdaság és társadalom meg-
erősödéséhez és a szociális
helyzet jobbra fordulásához.
"Éppen ezért érthetetlen szá-
munkra, hogyakormányváltás

előttiígéretek ellenére nem lát-
szik kormányzati szándék a
tisztességes vállalkozói körül-
mények megteremtésére, a jog-
biztonság és az értékteremtő
munka becsületének helyreál-
lítására, a tisztességtelen gaz-
dasági szereplők eltávolításá-
ra, az önhibájukon kívül csőd-
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helyzetbe került vállalkozók új
esélyhez juttatására" - fogal-
maznak.
A kormány szándékait firtat-

va felteszik a kérdést: "Hagyja-e
tönkremenni a még termelni
és foglalkoztatni képes vállalko-
zásokat, építészírodákat, építő-
anyag-gyártókat és -keres-
kedőket, vagy akormányváltás
előtti ígéreteknek megfelelően
megteremti a tisztességes műkő-
dés feltételeit."
Hír ugyan még nincs arról,

hogy a levél aláírói kaptak-e vá-
laszt, ám a benne foglaltakat
többszörösen aláhúzza az Építési
VállalkozókOrszágos Szakszővet-
ségének (ÉVOSZ) szintén most
közzétett helyzetelemzése. A ha-
todik éve lefelé menetelő ágazat-
ban az idén sem állt meg a nega-
tiv trend, folytatódott a termelés
visszaesése. Különösen aggasztó
- mondta lapunknak Koji László,
az ÉVOSZalelnöke -, hogy az év
első hat hónapjában az építőipari
vállalkozások 28,1 százalékkal ki-
sebb volumenű új szerződést kö-
törtek, mint egy évvel korábban.
A június végi szerződésállomány
volumene több mint a harmadá-
val csökkent a tavalyi azonos
időszakhoz képest. A lakáspiac
válságára jellemző, hogy az első

• Koji László.
Az év első
hat hónapjá-
ban az építő-
ipari vállal-
kozások 28,1
százalékkal
kisebb volu-
menű új
szerződést
kötöttek

fél évben 5585 új lakás épült, 35
százalékkal kevesebb, mint egy
évvel korábban.
A vállalati szektorban - kívé-

ve a feldolgozóipar néhány terű-
letét - nincs látható jele beruhá-
zási szándéknak. A termelés
mérséklődésévei összefüggés-
ben a létszám is folyamátosan
morzsolódik.
A szakma pesszimista a jövőt

illetően is, hiszen "egyetlen be-
fektetői körnél sem kőrvonala-
zódik keresletbővülés lehetősé-
ge, e nélkül pedig nem keletke-
zik építőipari megrendelés". Így
- tovább rontva a korábbi előre-
jelzéseket - mintegy tízszázalé-
kos teljesítménycsökkenésre
számítanak az idén. _ B. J.


