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HÉTÉVNYI ÁTLAGBÉRRE VAN SZÜKSÉG EGY ROMÁNIAI LAKÁS MEGVÁSÁRLÁSÁHOZ A DELOITTE PROPERTY INDEX SZERINT

Kolozsvár az ország legdrágább városa
Átlagosan 3,1 százalékkal 
nőtt az előző évhez képest, 
és 1322 eurós négyzetméter-
áron alakult tavaly Románi-
ában az újonnan értékesített 
lakások ára. Az EU-ban 
legdrágább Ausztriában 
eközben elérte a 4457 eurót.

 » KRÓNIKA

N em is tűnnek annyira csil-
lagászatinak a kolozsvári 
lakásárak, ha megnézzük, 

mekkora a négyzetméterár Pá-
rizsban, Tel Avivban vagy Mün-
chenben. Tény viszont, hogy egy 
romániai lakosnak hétévnyi or-
szágos átlagbérre van szüksége 
ahhoz, hogy lakást tudjon ma-
gának vásárolni, számos ország-
ban pedig kevesebb, mint fele 
ennyi erőfeszítésből is lakástu-
lajdonossá válhat a polgár. A 24 
ország 61 városának lakásárait 
górcső alá vevő Deloitte Proper-
ty Index is megerősíti, hogy fö-
lényesen a kincses városban a 
legdrágábbak a lakások, a négy-
zetméterár eléri az 1800 eurót. 
A második Bukarest 1440 euró-
val, a harmadik pedig Temesvár 
1270 euróval.

A most közzétett adatsorok 
szerint Párizsban a legdrágábbak 
a lakások, a francia fővárosban a 
négyzetméterár eléri a 12 917 eu-
rót. A vizsgált városok körében 
a második legmagasabb árakat 
Tel Avivban regisztrálták (10 332 
euró/négyzetméter), majd Mün-
chen (8700 euró/négyzetméter) 
és London (7916 euró/négyzet-
méter) következett.

A Deloitte Property Index tör-
ténetében először Ausztria vezeti 

a rangsort, ahol az átlagos négy-
zetméterár tavaly elérte a 4457 
eurót. A második Franciaország 
négyzetméterenként 4421 euró-
val. 4000 eurót meghaladó árak 
vannak még Németországban, 
Nagy-Britanniában és Izraelben. 
Eközben Bulgária a legolcsóbb 
578 euróval, az utolsó előtti pe-
dig Bosznia-Hercegovina 881 
euróval. Az elemzés ugyanakkor 
rámutat, tavaly a Romániában 
újonnan értékesített lakások ára 

átlagosan 3,1 százalékkal nőtt az 
előző évhez képest, és 1322 eurós 
négyzetméteráron alakult.

Ahhoz, hogy a számadatokat 
össze lehessen vetni, a kutatás 
készítői azt is megvizsgálták, 
hogy mennyire hozzáférhetőek 
a lakások az egyes országok pol-
gárai számára. Azt nézték, hogy 
hány éves bruttó átlagbérre van 
szükség egy, az új standardnak 
megfelelő 70 négyzetméteres 
lakás megvásárlására. Mint ki-

derült, Romániában hét év át-
lagbérét kell összerakni, hogy 
valaki saját otthonba költözhes-
sen, amivel az ország a közepe-
sen  hozzáférhető kategóriába 
került. A legrosszabb helyzetben 
a szerbiaiak vannak, ahol 15,2 
évnyi átlagbér szükséges a saját 
lakáshoz.

A legkönnyebben Portugáliá-
ban, Belgiumban és Írországban 
lehet lakást venni, elég ugyanis 
ehhez 3,1 éves átlagbér.
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Kolozsváron a lakások négyzetméterára eléri az 1800 eurót

H I R D E T É S

Kevesebb benzinre futja az átlagbérből

Ötször több üzemanyagot lehet vásárolni a svájci átlagbérből, 
mint a romániaiból – derül ki egy, a Digi 24 hírtelevízió által idézett 
elemzésből, amely azt vizsgálta, hogy az egyes országban hány 
liter benzint lehet tankolni az illető államban regisztrált havi bruttó 
átlagbérből. Svájc immár harmadik éve a „verseny” verhetetlennek 
tűnő nyertese, ott ugyanis 3582 liter benzinre elegendő az összeg. 
A második Luxemburg 2955 literrel, a bronzérem pedig Dániának 
jutott, ahol a havi bruttó átlagbér 2328 liter benzinre elegendő.
Európai viszonylatban a lista végén Albániát találjuk, ahol az átlagbér 
alig 289 liter benzinre elegendő, majd a Moldovai Köztársaság és 
Ukrajna következik 358, illetve 389 liter benzinnel. Világviszonylatban 
úgy tűnik, hogy Kuba áll a legrosszabbul, ott ugyanis az átlagbérből 
mindössze 26 liter benzint lehet vásárolni. Romániában eközben az 
Országos Statisztikai Intézet (INS) által legutóbb közzétett 5804 lejes 
bruttó átlagbér 669 liter benzinre elegendő. Ez amúgy csökkenést je-
lent a tavalyhoz képest, a 2020-as 5429 lejes bruttó átlagbér még 673 
liter üzemanyagra volt elegendő. Az ok egyszerű: a benzin az átlagbér 
növekedését meghaladó ütemben, 12,7 százalékkal drágult.




