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      NOTĂ ANALITICĂ IPRE nr. 4/2022 

 

Programul guvernamental „Prima Casă” a fost lansat în 
anul 2018. Obiectivul programului este creșterea 
accesibilității persoanelor fizice la creditele ipotecare 
pentru procurarea unui imobil. Plafonul maxim pentru 
prețul unui imobil este de MDL 1 milion, iar 50% din soldul 
creditului este garantat de către stat. Una dintre cele mai 
atractive componente ale proiectului „Prima Casă” a fost 
aportul inițial redus. La etapa de lansare a programului, 
cumpărătorul trebuia să achite doar 10% din valoarea 
totală a locuinței. În anul 2020, autoritățile au decis 
micșorarea aportului inițial până la 5% din prețul de 
procurare a locuinței. Volumul redus al aportului inițial, de 
fapt, reprezintă cea mai puternică componentă socială a 
acestui program. Până la lansarea programului, 
majoritatea băncilor solicitau un avans inițial de până la 
40% din valoarea totală a locuinței. Prin urmare, 
programul guvernamental „Prima Casă” a redus 
semnificativ costul inițial la cumpărarea imobilului.  

Un alt element important specific programului ține de 
stabilirea ratei de dobândă. În esență, aceasta este 
plafonată, creditorii fiind obligați să utilizeze rata de 
referință publicată de către Organizația pentru 
Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii 
(ODIMM) și să aplice o marjă bancară maximă stabilită prin 
legislație.  

După lansarea cu succes a programului, pentru a susține 
anumite categorii de cetățeni, autoritățile au  stabilit 
compensații adiționale pentru plata creditului pentru 
diferite categorii „Prima Casă 2” – pentru funcționarii 
publici; „Prima Casă 3” – pentru familiile cu copii; „Prima 
Casă 4” – pentru angajații din sectorul privat.  

 

 
 
La sfârșitul lunii iunie, Banca Națională a Moldovei a stabilit 
noua rata de referință pentru următoarele 6 luni, aceasta 
crescând de la 4.12% la 9.47%. În acest context apar mai 
multe întrebări: Cum va afecta creșterea respectivă piața 
imobiliară? Care va fi impactul asupra beneficiarilor 
programului, dar și asupra celorlalte credite imobiliare? 
Este justificată intervenția de plafonare a ratelor și 
compensare a beneficiarilor? 
 

 
 

Prezenta  Analiză  a  fost  elaborată  în  cadrul  
proiectului  IPRE  „Analize  Tematice  a  
politicilor  publice”,  realizat  cu  susținerea  
Fundației  Konrad  Adenauer  (KAS)  în  

Republica  Moldova.  Opiniile reflectate în prezenta publicație aparțin 
autorilor și nu reflectă neapărat opinia KAS. 
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STABILIREA RATEI MAXIME A DOBÂNZII ANUALE A 
CREDITELOR NOI ACORDATE SE FORMEAZĂ DIN: 

1. Rata de referință pentru program calculată de 
Banca Națională a Moldovei și publicată de 
ODIMM - reprezintă rata medie ponderată a 
dobânzilor la depozitele noi atrase în valută 
națională cu termenul de la 6 la 12 luni.  
 

2. Marja bancară - mărimea marjei bancare este 
stabilită anual prin Hotărâre de Guvern. Pentru 
primii ani de implementare, marja bancară a 
fost de 3%. Pentru anul 2020, Guvernul a decis 
diminuarea acesteia până la 2%. În anul 2021, 
autoritățile au revenit la cuantumul de 3%.  
 

3. Comisionul de garantare - cuantumul 
comisionului de garantare este stabilit de 
Ministerul Finanțelor. Comisionul se revizuiește 
odată la doi ani și constituie 0.5% din valoarea 
garanției sau 0.25% din valoarea creditului.  
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DEFINIREA PROBLEMEI 

Creșterea ratei de referință anunțate de către 
ODIMM pentru următoarele 6 luni, presupune 
creșterea considerabilă a plăților lunare pe care 
trebuie să le achite beneficiarii programului „Prima 
Casă”. Conform estimărilor, reieșind din date 
parțiale oferite de BNM și de programul „Prima 
Casă”, în lipsa măsurilor aprobate de guvern, care 
vor fi descrise mai jos, creșterea la un credit 
mediu acordat prin intermediul programului, ar fi 
de aproape 2,000 lei.  

Tabel 1: Calcule estimative pentru plata lunară 

 
Rata de 
referință  

Rata de 
dobândă* 

Plata lunară la un 
credit de 
600,000 lei, 15 
ani 

Până la 
majorare 4.1% 7.35% 5,500 lei 

După 
majorare 9.5% 12.75% 7,500 lei 

Sursa: Calculele autorului 
* - Rata de referință + marja bancară de 3% + 0.25% comision  

POPULARIZAREA CREDITELOR IMOBILIARE 

După frauda bancară din 2014, care a dus la 
deprecierea considerabilă a cursului de schimb 
valutar și o inflație de aproape 10%, Moldova a 
avut nevoie de câțiva ani pentru a se stabiliza 
macroeconomic.  

După 2014 băncile și-au modificat radical modelul 
de afaceri în raport cu finanțarea sectorului de 
construcții. Dacă în trecut, băncile preferau să 
finanțeze companiile imobiliare (dezvoltatorii 
imobiliari), atunci după reducerea semnificativă  a 
ratelor, băncile s-au focusat integral pe finanțarea 
persoanelor fizice prin credite ipotecare. Aceștia 
din urmă s-au dovedit a fi platnici mult mai siguri, 
decât persoanele juridice, cel puțin până la etapa 
actuală. Între 2016 și 2022, portofoliul de credite 
acordat în domeniul construcțiilor a rămas 
neschimbat, pe când creditele acordate pentru 
procurarea/construcția imobilului au crescut de 
5.5 ori, de la 2,2 la 12,3 miliarde lei în doar 6 ani.  

Creditele ipotecare au început să devină populare 
spre finele anului 2016, odată cu relaxarea politicii 
monetare către BNM și diminuarea costului de 
finanțare pentru bănci – perioadă care mai poate 
fi numită marea reducere a ratelor. Creșterea 
portofoliului total de credite ipotecare s-a 
accelerat în ajunul lansării și imediat după 
lansarea programului „Prima Casă” (Figura 1), pe 
fundalul reducerii ratei de bază de către BNM. 

Figura 1. Rata de creștere a portofoliului de credite 
ipotecare 

 
Sursa: Datele BNM 
 - - - - - : momentul lansării programului „Prima Casă”  

Programul „Prima Casă”, lansat în 2018, a fost 
într-adevăr un catalizator pentru explozia care 
avea să urmeze în următorii 4 ani. După creșterea 
rapidă în primii doi ani, ponderea creditelor 
acordate prin intermediul programului raportat la 
întregul portofoliu de credite imobiliare ale 
băncilor s-a stabilizat în jur de 1/3 din totalul 
creditelor ipotecare (Figura 2). 

PREȚURILE LA IMOBILE ȘI CREDITE IMOBILIARE 

Nota analitică curentă nu își propune analiza 
prețurilor la imobiliare. Totuși, analiza portofoliului 
de credite ipotecare trebuie să fie făcută în 
ansamblu cu evaluarea cel puțin a trendurilor 
pieței imobiliare. Reieșind din datele existente, 
putem presupune cu un nivel înalt de certitudine 
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că piața imobiliară s-a supra înfierbântat inclusiv 
datorită creditelor ipotecare.  

În lipsa datelor, nu putem determina câte dintre 
tranzacțiile de vânzare cumpărare a locuințelor 
sunt făcute prin obținerea creditului ipotecar. 
Totuși, utilizând un indicator indirect (proxy), este 
evident că tot mai multe locuințe au fost 
achiziționate prin credite ipotecare. 

Figura 2. Portofoliul creditelor imobiliare 

 

Sursa: Datele BNM și „Prima Casă” 

Dacă în 2017, la fiecare 100 de locuințe date în 
exploatare, au fost emise 25 de credite ipotecare, 
atunci în 2021 – la fiecare 100 de locuințe date în 
exploatare s-au emis 86 de credite ipotecare. 
Apogeul acestui indicator a fost atins în lunile 
ianuarie-martie ale anului curent când au fost 
emise mai multe credite ipotecare decât locuințe 
date în exploatare – 104.   

Figura 3. Numărul creditelor ipotecare emise 
raportat la 100 de locuințe noi date în exploatare 

 
Sursa: Datele BNM și BNS 

ANALIZA SOLUȚIILOR MINISTERULUI ECONOMIEI 

La 13 iulie, Ministerul Economiei a prezentat două 
soluții pentru diminuarea impactului creșterii 
dobânzii la creditele ipotecare din programul  
„Prima Casă”.  

Prima soluție prevede plafonarea ratei de 
referință. Astfel, rata dobânzii nu va putea fi 
majorată mai mult de patru puncte procentuale în 
jumătate de an și cu șase puncte procentuale într-
un an.  

A doua soluție prevede subvenționarea generală 
a tuturor debitorilor în cadrul programului „Prima 
Casă”.  

Ca urmare a măsurilor aprobate de guvern, la 
întregul portofoliu de credite de 4,3 miliarde lei 
acordate prin program, debitorii vor trebui să 
achite cumulativ cu 10,8 aproximativ milioane lei 
mai mult lunar, jumătate din această creștere fiind 
compensată de stat (~33 milioane lei).  

În scenariul în care inflația va persista și în prima 
parte a anului 2023, rata de referință plafonată ar 
putea ajunge la 14.1%, ceea ce înseamnă că plățile 
lunare ale tuturor beneficiarilor programului, ar 
crește cu circa 28,2 milioane lei lunar, față de 
prima jumătate a anului 2022.  

Tabel 2: Calcule estimative pentru plata lunară 

 

Rata de 
referință 

Rata de 
dobândă 

Plata lunară la un 
credit de 
600,000 lei, 15 
ani** 

Iul – Dec 
2022 8.1% 11.35% 6,950 lei 

(725 lei) 
Ian – Iun 
2023 10.1% 13.35% 7,730 lei 

(1,115 lei) 
Iul – Dec 
2023 14.1% 17.35% 9,380 lei 

(1,940 lei) 
Sursa: Calculele autorului 
* - Rata de referință + marja bancară de 3% + 0.25% comision 
** - Suma în paranteze prezintă compensația estimativă de stat 
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Abordarea Ministerului Economiei, deși urmărește 
un scop nobil, este problematică din câteva 
puncte de vedere:    

1. Creșterea costului pentru buget, în condiții 
deja dificile pentru economia Republicii 
Moldova. Costul estimat al intervenției 
propuse de către Ministerul Economiei la 
această etapă va constitui aproximativ MDL 
35 milioane. Dacă e să analizăm așteptările 
inflaționiste, este evident că rata de referință 
va continua să crească, fapt care va genera și 
în continuare dificultăți debitorilor și tot mai 
multe provocări pentru Guvern, la următoarele 
creșteri ale dobânzilor, obligând autoritățile să 
identifice surse adiționale pentru a putea 
acoperi costurile. Rata de referință este un 
indicator care reacționează cu întârziere. 
Pentru ca această să înceapă să coboare, ar 
trebui să depășim apogeul inflației, iar BNM ar 
trebui să înceapă relaxarea politicii monetare.  

2. Creditele acordate prin programul „Prima 
Casă” reprezintă doar 1/3 din totalul creditelor 
ipotecare. Prin urmare, alte circa 8 miliarde lei 
sunt expuse riscului de șoc al ratelor de 
dobândă (cu excepția celor cu rată fixă, 
ponderea cărora e infimă). Subvenționarea 
propusă de Ministerul Economiei reprezintă o 
măsură izolată de a salva o parte din debitorii 
cu credite ipotecare fără a ține cont de cea 
mai mare parte a beneficiarilor de acest tip de 
credite.  

3. Subvenționarea generală a tuturor debitorilor 
în cadrul programului „Prima Casă” creează un 
hazard moral – oamenii care s-au angajat în 
credite pe termen lung, fără a ține neapărat 
cont de riscuri, sunt ajutați de către stat. De 
cealaltă parte, oamenii care au fost mai 
prudenți și nu s-au angrenat în credite 
ipotecare, sunt indirect pedepsiți. Persoanele 
care au optat pentru un credit mai scump dar 
cu rată fixă sau care au așteptat ieftinirea 

locuințelor, vor fi din nou dezavantajați de 
politica generală de subvenționare.  

4. Plafonarea nivelului ratei de referință este o 
măsură care contravine principiilor economiei 
de piață. Băncile pot juca un rol important în 
diminuarea poverii asupra debitorilor de 
credite ipotecare. De cealaltă parte, ele au 
anumite angajamente față de creditorii săi 
(deponenții) care reprezintă sursa de bază de 
finanțare a băncii. 

CONCLUZII 
Măsurile de susținere anunțate de Ministerul 
Economiei vor avea două efecte: (i) o rată de 
referință menținută jos în mod artificial, reprezintă 
o taxă directă asupra activității de creditare. 
Acest fapt poate descuraja băncile să participe la 
programe de stat în viitor; (ii) prin compensarea 
creșterii dobânzii și salvarea implicită a tuturor 
debitorilor, statul va menține artificial prețurile pe 
piața imobiliară. 

IPRE RECOMANDĂ URMĂTOARELE: 

1. Păstrarea integral a mecanismului de piață în 
tot ce înseamnă stabilirea ratelor de referință, 
cu anumite plafoane generale ale marjei 
bancare. În caz contrar riscăm să 
compromitem semnificativ principiile de bază 
ale creditării bancare, inclusiv a procesului de 
evaluare a riscului clienților etc.  

2. Anunțarea unui fond limitat de subvenționare 
a dobânzilor pentru toate creditele ipotecare 
cu un accent deosebit pe grupurile cele mai 
vulnerabile (spre exemplu: beneficiari cu 
venituri sub un anumit plafon etc). Pe lângă un 
grad mai înalt de echitate față de toți cetățenii 
care sunt afectați de această problemă, 
susținerea focusată va evita problema utilizării 
mai puțin eficiente a banilor publici, atunci 
când și beneficiarii care nu ar avea nevoie de 
ajutor vor fi subvenționați. Aceasta a și fost 
una din lecțiile de bază învățate ca urmare a 



 
 

   Notă Analitică  Nr. 4/2022  –  Ce trebuie să facem cu „Prima Casă”?        
 

 
 

   www.ipre.md                                                                                                                                                                                       5 
 

ajutorului financiar oferit cetățenilor în 
sezonul rece 2021-2022.     

3. Procesul de faliment în creditele ipotecare e 
unul firesc, iar riscul de faliment este parte 
componentă a procesului de creditare. Anume 
din acest considerent, programul „Prima 
Casă” a fost însoțit de crearea unui fond de 
garantare a creditelor, care urma să fie utilizat 
în cazurile nefericite de faliment a debitorilor 
din program. Intervențiile continue de 
subvenționare a contractelor ipotecare vor 
distorsiona acest segment al economiei și ar 
putea genera o piață imobiliară care nu este 
sustenabilă, iar utilitatea fondului de garanție 
este diminuată. 
 

4. Sistarea programului, cel puțin pentru o 
perioadă de timp. Astfel, băncile comerciale 
nu vor bloca resurse noi, iar guvernul nu va fi 
nevoit să crească fondul de garantare.  

5. Macrostabilitatea pe termen lung este 
obiectivul principal pentru o dezvoltare 
durabilă. Dezvoltarea sănătoasă a pieței și 
produselor financiare este condiționată de 
stabilitatea macroeconomică pe termen lung. 
Nu există soluții simple și magice pentru a 
dezvolta sistemul financiar în lipsa acestei 
precondiții.  
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