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• Európában a lakáspiac az építés motorja

• 19 ország építési teljesítménye 1520 milliárd Euró évente 
(48% a lakásépítés)

• 2.637 ezer új lakás építettek (371 milliárd Euró)

• Felújítás: 348 milliárd Euró

• Kelet-Európában a lakásépítési piac 40-41%-os részarányú

• Oroszországban 700.000, Törökországban 325.000 lakás épült

• Spanyolországban 300.000 új lakás

• Csökken a lakásépítés Írországban, Angliában, 
Olaszországban, Franciaországban

• Bővebben a következő táblázatban
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A prognózisok szerint a csökkenés az előzőekben említett 
területeken megfelelő feltételek esetén 2010-re megállhat, 
addig viszont 20% körüli csökkenés várható.

A csökkenés egyidejűleg fellépett okai:

• az ingatlanpiacon bekövetkezett rohamos árcsökkenés,

• növekvő kamatlábak,

• vásárlói bizalomvesztés,



Kelet-Európa

Kelet-Európa két legnagyobb lakáspiacán, Oroszországban 
és Törökországban az előbbiekkel ellentétben 2010-ig 

növekedés várható. 

Az utóbbi 10 évben az ingatlanpiac értéke megtízszereződött 
Moszkvában és sok más orosz városban is, illetve óriásak a 

lakásigények is. 

Törökországban a népesség gyarapodása (évi közel egy 
millió fő) a magyarázat.



A 11 országot körülölelő régióban 

(Baltikum, Ukrajna, Balkán, Törökország, 
Oroszország)

az előrejelzések szerint a lakásépítések száma 
mintegy 26 %-kal nő.



Lakáspiac Magyarországon
A 2008-2009-es években sem a lakosságnak, sem a kis- és 
középvállalati szektornak, sem az államnak nem lesz annyi 
pénze, hogy az építési megrendeléseiket 2007-hez képest 

érdemben növeljék.

2008 első félévében több mint 11 ezer befejezett lakás kapott 
használatbavételi engedélyt és közel 21 ezer lakásra adtak ki 

építési engedélyt. A használatba vett lakások száma 15%-kal, az 
új lakásépítési engedélyeké 1%-kal volt kevesebb, mint egy 

évvel ezelőtt. Az átlagosnál erőteljesebb a visszaesés a 
vállalkozói lakásépítés terén, továbbá a fővárosban.



• 2008 elejétől a vállalkozói lakásépítés visszaesik, 22 %-kal

• A második negyedévben 6%-kal kevesebb lakást adtak át és 
30%-kal kevesebbet, mint 2007. második negyedévében

• A többlakásos építéseknél a csökkenés 19%

• Az új lakások átlagos alapterülete 91 m2 (5 m2-rel nagyobb, 
mint tavaly)

• 1400 lakás szűnt meg



A lakásépítés a főbb építtetői csoportok szerint
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A lakásépítés a főbb építési formák szerint
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Kitekintés 2009
A belső piacokon negatív várakozások
1. A pénzügyi válság kiterjed a reálgazdaságra. Az autóipar 

mellett az építőipart is érinteni fogja.
2. Magyarországot ezáltal még inkább érinti. Lásd a magas 

befektetési rizikó.
Következmények:

• Továbbra sem támogatják az építkezéseket
• Kedvezőtlen hitellehetőségek (Ft hitelek 14% felett, 

devizahitelek nagyon rizikósak)
• A reálbérek nem emelkednek
• A fentiek következtében: alacsony vásárlóerő és építési kedv

A gazdasági válságtól függetlenül az építési engedélyek száma 
már hosszabb idő óta csökkenő tendenciát mutat.
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A válság betetőzi az elmúlt három év negatív 
folyamatait. Két évvel ezelőtt még 40-41 ezer új lakás 
épült, idén már várhatóan csak 30 ezer fog, aminek az 

alapvető oka az, hogy a kormány nemcsak a 
támogatott, hanem a nem támogatott lakásépítésekről 

is levette a kezét. 

Példa erre az építkezéseket visszavető használt lakás 
vásárláshoz nyújtott támogatott kölcsön, telekáfa-

bevezetés, és még sorolhatnánk. Véleményem szerint 
kormányzati lakáspolitikáról most nem lehet beszélni, 

az állam szerepvállalása azon a területen, a 
bérlakásépítésben is elmaradt, ahol ez minimálisan 

megkövetelhető lenne.



Nemcsak az új lakások építése esett vissza, hanem –
feltehetően a reálbérek durva csökkenése miatt – sokan 
elhalasztották a felújításokat is, mindemellett volt egy 

drasztikus energiaár-emelkedés, ami az iparág 
jövedelmezőségét rontja.

Megnehezedik a hitelfelvétel, a bankok által felfüggesztett, 
nehezített devizás lakáshitelek miatt még kevesebb lakás fog 

épülni. A devizás lakáshitelek aránya az elmúlt évben az 
összhitelállományon belül 90% volt. Egyetlen pozitívum 

talán, hogy a forint gyengülése miatt az exportbevétel 
forintban számolva nőhet, ez azonban messze nem 

ellensúlyozza a hazai piacon elszenvedett kieséseket.



Véleményem szerint a téglagyártó cégeknél biztosan lesz 
gyárleállás, de akár a cserépgyártók is 

rákényszerülhetnek a termelés szüneteltetésére.

Ha a krízis – aminek a hatásait az ágazat egy-másfél éves 
csúszással dolgozza fel – elhúzódik március elejéig, több 
gyárban is leállíthatják a termelést, és ebben az esetben 
elkerülhetetlen lesz a létszámleépítés is. Ha csak két-

három hétig kellene csökkenteni a kapacitásokat, akkor 
még szabadságolásokkal meg tudnák oldani a helyzetet, 

de hosszabb távon a dolgozók 5-7 százalékának 
elbocsátására kényszerülhetnek a cégek.



Köszönöm a megtisztelő
figyelmüket!


