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A koronavírus világjárványban egyre többen fertőződnek meg, ami már most is kihatással van a 

német gazdaság egyes szegmenseire, a német építőipart azonban ma még ez viszonylag marginálisan 

érinti. Az építőipari cégek túlnyomó többsége ma is a járvány előtti intenzitással dolgozik és csak 

néhány építkezést kellett eddig leállítani. Nincs fennakadás a teljesítések elszámolására kiállított 

számlák kifizetésében sem.   

A Német Építőipari Főszövetség a legnagyobb veszélyt abban látja, hogy az év folyamán akadozni fog 

majd az építőanyag beszállítás, növekedhetnek a munkavállalók körében a megbetegedések, illetve 

olyan hatósági intézkedések megtételére kerül sor, amelyek az építőipari konjunktúra ellen fognak 

hatni. Ezeket a főszövetségi félelmeket a tagszervezeti jelzések is igazolják. Felmérhetetlen 

ugyanakkor ma még, hogy milyen mértékben valószínűsíthetők ezek a veszélyek, és ha 

bekövetkeznek, milyen súlyos következményei lesznek.   

Fentiek tükrében a Főszövetség óvatos becslése szerint a német építőipar az előző évi 

nominálértékben számolt bevételt fogja elérni, növekedéssel semmiképpen nem számol. 

A világjárványnak az építőipar teljesítményére való kihatására vonatkozó statisztikai adatok 

nyilvánosságra hozatala leghamarabb az év közepén várható.  

Az egész évi forgalomra vonatkozó reális értékbecslés ma még nem lehetséges. Az év első két 

hónapjában újonnan érkező megrendelések értéke még kifejezetten kedvező tendenciát mutatott. A 

márciusi értékek, amelyekre már kihatással volt a világjárvány előszele, majd csak május végén 

lesznek ismertek. Addig a Főszövetség csak a tagszervezetei által eszközölt visszajelzésekre tud 

támaszkodni, amelyek szerint a világjárvány következményei a német építőipart sem fogják elkerülni, 

és legalábbis egy átmeneti termelési visszaeséssel kell majd számolni. 

A Főszövetség tagszervezetei körében május 8-án végzett felmérés alapján megállapítható 

ugyanakkor, hogy a cégeknél márciushoz képest valamennyire javultak a konjunktúrakilátások.  

• A megkérdezett cégek 79%-a nyilatkozta, hogy a járvány negatívan befolyásolja üzleti kilátásait 

(márciusban ez 87% volt). A helyzet megítélésének javulásában közrejátszott, hogy a 

megkérdezett cégek 32%-a májusban már a járvány előtti szinten és ütemben dolgozott.  

• Arra a kérdésre, hogy a vírusjárvány milyen hatással van a cég üzletmenetére, 44% érzi úgy, hogy 

kisebb a kereslet a cég termékére és szolgáltatására (márciusban 50 %), a válaszadók 30%-a 

jelezte, hogy a megrendelő törölte a szerződést (márciusban 41 %), és csak 3 % érzi úgy, hogy a 

cége csődveszélynek van kitéve (márciusban 9 %). 

• A válaszadók 27%-a panaszkodott munkaerőhiányra (márciusban 46%), 19% beszállítási 

problémára (márciusban 34%), és csak 9% nyilatkozta, hogy az építési tevékenységét átmenetileg 

szünetelteti (márciusban 18%) 



• Az építőipari cégek 26%-a jelezte, hogy az év során csökkenteni fogja saját beruházásait. Itt kell 

megjegyezni, hogy a gazdaság teljes szegmensében a beruházások csökkentését a 

megkérdezettek 36%-a jelezte, ezért ez középtávon mindenképpen negatívan fog kihatni az 

építőipari beruházásokra is.  

• A megkérdezett cégek 46%-a tart a gazdaság pénzügyi helyzetének romlásától. A legtöbb 

válaszadó a saját tőkéjének csökkenésétől tart (32%), 16% likviditási problémákat jelzett, amit a 

bevételek kiesésével indokolt.  

• A megkérdezett cégek 58%-a gondolja úgy,  hogy éves forgalma a világjárvány következtében 

visszaesik. A legtöbben 10-25%-os visszaeséssel számolnak, a válaszadók 6%-a több, mint 50%-os 

visszaesést jósol, ugyanakkor 23% úgy véli, hogy a járvány nem lesz kihatással az éves forgalmi 

célok elérésére.  

• A cégek 14%-a tervezi a munkavállalói létszám leépítését, 81% nem tervez változást és 5% mondja 

azt, hogy bővíteni kívánja a munkavállalói létszámot.  
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