
 

 

Európsky fond obnovy: 

Stavebný ekosystém ako priorita s vyhradeným rozpočtom  

najmenej 320 miliárd EUR 

Spoločná deklarácia staviteľov v Európe – EBC – FIEC (30 APRIL 2020) 

Svet čelí prepuknutiu choroby Covid-19 a  bojuje s pandémiou bezprecedentných rozmerov v 

modernej dobe, ktorá v súčasnosti spôsobuje plnohodnotnú zdravotnú núdzovú situáciu, ktorá bude 

mať značné ekonomické dôsledky. 

Počas tejto krízy stavebný ekosystém zažíva pokles súkromného a verejného dopyt po výstavbe, 

renovácii a údržbe budov a infraštruktúry. Dopad bude obrovský vzhľadom na to, že stavebný 

ekosystém má hodnotu 20% HDP EÚ a zamestnáva vyše 16 miliónov Európanov. Nedávny prieskum 

medzi odhadmi stavebných spoločností odhadol, že priemerná očakávaná strata v stavebnej činnosti 

v rokoch 2020 až 2021 bude medzi 20% a 25% v porovnaní s rokom 2019. Toto číslo sa bude 

samozrejme v jednotlivých krajinách líšiť. To predstavuje celkovú ročnú sumu približne 320 miliárd 

EUR, ktorá nezohľadňuje ďalšie náklady spojené s plnením hygienických a organizačných 

požiadaviek na pracoviskách, stratu produktivity v dôsledku novej organizácie stavieb, pretože už 

zložitá správa stavenísk sa stáva ešte zložitejšou, ani vplyv na ostatné sektory hodnotového reťazca. 

Táto suma zodpovedá takmer 3 miliónom pracovných miest, ktoré sú v našom priemysle ohrozené. 

Preto vítame rozhodnutie vedúcich predstaviteľov vlád EÚ osloviť Európsku komisiu s návrhom 

Európskeho fondu obnovy , ktorý bude hrať zásadnú úlohu v oživení hospodárstva EÚ a najmä nášho 

odvetvia. Investície sú pre stavebný ekosystém naliehavo potrebné nielen pre potrebu kompenzácie 

dopadov COVID-19, ale aj pre zlepšenie  života európskych občanov  nakoľko: 

• vytvoria pracovné miesta s pridanou hodnotou a pozitívne prispejú k obnove miestnych 

hospodárstiev, 

• podporia stratégiu rastu v Európskej ekologickej dohode a transformáciu EÚ na uhlíkovo 

neutrálny kontinent, okrem iného prostredníctvom trvalo udržateľného stavebného 

prostredia, 

• obnovia stavebný fond EÚ a zabezpečia lepšiu kvalitu života ľudí ako občanov zvýšením 

komfortu, lepšou kvalitou vzduchu / vnútorného prostredia, energetickou účinnosťou, 

cenovo dostupným bývaním, uľahčením mobility a pripojenia 

• zlepšia konkurencieschopnosť, mobilitu v celej Európe a bezpečnosť občanov EÚ 

prostredníctvom  údržby existujúcich infraštruktúr a výstavby nových infraštruktúr.   



Z týchto dôvodov Európsky fond obnovy (okrem obvyklej verejnej úrovne výdavkov) by mal 

zahŕňať výstavbu ako jeden z kľúčových priemyselných ekosystémov s minimálnym počtom 320 

miliárd EUR z vyhradeného rozpočtu, ktorý sa musí vyčleniť na uvedené investície. Táto suma 

nie je iba kompenzácia strát v súkromných a verejných výdavkoch, aby ich vrátila na úroveň  pred 

krízou, ale aj na spustenie multiplikačného účinku, ktorý má výstavba pre oživenie celej 

ekonomiky. 

 

Sme riešením: riešenie problémov stavebného ekosystému znamená riešenie 
potreby európskych občanov v týchto ťažkých časoch a globálne výzvy voči 

dekarbonizácii v našom hospodárstve v nasledujúcich rokoch. 
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