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Argument
Programul propus vizează atingerea conjugată a unor obiective economice și sociale, prin
mobilizarea unui volum critic de resurse preponderent interne. Se pornește de la ideea
construirii unui fond nou de locuințe de 150.000 de unități – garsoniere (G), apartamente de
2 camere (A2) și, respectiv, apartamente de 3 camere (A3) –, în principal din fonduri publice,
care să fie destinate închirierii de către populație, în anumite condiții, la un nivel modic al
chiriilor de 10 euro (G), 15 euro (A2) și, respectiv, 20 euro (A3). Programul ar urma să fie
destinat persoanelor/familiilor cu venituri medii-joase, ce caută alternativa la contractarea
unui credit bancar în vederea achiziționării unei locuințe în regim de proprietate personală.
Prezenta analiză își propune să investigheze sustenabilitatea unei astfel de inițiative,
concepute ca un factor de alimentare pentru un proces de relansare economică generală cu
valențe explicite de susținere socială. Analiza schițată pornește, într-o formulă deliberat
simplificată, de la fundamentele economice din piața construcțiilor rezidențiale, precum și
din piețele conexe care ar urma să fie implicate, evidențiindu-se astfel, ca ordine de
mărime, posibile efecte de antrenare. Evaluarea reprezintă un punct de plecare care va
admite reconsiderări atât ca mod de concepție, cât și ca elemente de calculație, mobilul
acestui demers reprezentându-l dezbaterea unei probleme, nu oferirea unei rezolvări unice.
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Conceptie
(1). Caracteristici ale livrabilelor programului
(a). Se prevede construirea, prin comandă guvernamentală, a 150.000 de unități de spațiu
locativ – garsoniere (G), apartamente cu 2 camere (A2) și, respectiv, apartamente cu 3
camere (A3) –, grupate în ansambluri rezidențiale de tip bloc, care vor fi puse la dispoziția
locatarilor complet utilate, exclusiv în regim de închiriere.
(b). Suprafețele locative utile orientative sunt după cum urmează: G – 30 mp, A2 – 45 mp,
A3 – 60 mp. (Dimensionarea propusă a pornit de la constatarea potrivit căreia spațiul mediu
de locuit pentru o persoană în România este de cca. 20 mp utili, conform Recensământului
Populației și Locuințelor (RPL) derulat în octombrie 2011, date comunicate de Institutul
Național de Statistică (INS) în formatul final în iulie 2013.)
(c). Nivelul chiriilor pornește de la reperul de 10 euro/lună pentru o garsonieră, crescând
proporțional cu suprafața spațiilor locative ale celorlalte unități din ansamblu: 15 euro/lună
(A2) și 20 euro/lună (A3). (Rațiunea acestui nivel modic vine din intenția de a crea efecte de
venit pozitive pentru gospodăriile care vor beneficia de program, de natură a deveni un
vector de creare de avuție privată și de venituri fiscale, impactul acestui din urmă aspect
fiind luat în calcul în evaluarea rentabilității programului.)
(d). Finanțarea programului se consideră, în primă ipoteză, a fi realizată din fonduri publice,
existând posibilitatea ca în ecuație să poată fi atrase în completare resurse financiare din
mediul bancar, precum și din fonduri europene. Prezenta analiză pornește de la ideea
acoperirii programului 100% din fonduri bugetare, evaluându-se impactul programului
asupra finanțelor publice (recuperarea investiției publice din efectele de antrenare produse
în ansamblul mediului economic ca efect al programului).
(e). Durata de realizare a fondului locativ sus-menționat este de 5 ani (răstimpul scurs de la
începerea lucrărilor până la darea în folosință a ultimei unități locative). Se presupune un
ritm uniform de realizare a lucrărilor. (Desigur, programul va continua să producă efecte și
după momentul construirii și utilării acestui fond locativ.)
(f). Procurarea resurselor fizice (umane și materiale) implicate de program se consideră a fi
realizată prioritar de la producători/furnizori rezidenți (implicând, deci, forță de muncă
autohtonă), acolo unde s-a putut, prețurile având ca referință oferta internă. (Se cuvine,
totuși, avut în vedere (și) faptul că legislația comunitară în materie de achiziții publice nu
permite discriminarea/favorizarea agenților economici rezidenți pe teritoriul pieței unice
interne a Uniunii Europene pe criterii de origine națională.)
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(2). Ipoteze simplificatoare / surse ale datelor
(a). Locuințele (G, A2, A3) din fondul locativ de construit se consideră distribuite egal între
cele trei categorii de spații (așadar, câte 50.000 de unități din fiecare categorie).
(b). Locuințele se consideră identice pe fiecare categorie în parte.
(c). Reperele de preț folosite în calculație pornesc de la niveluri medii din piața românească
la momentul actual și sunt aplicate omogen pe fiecare dintre clasele de bunuri și servicii
presupuse de program, excluzând influențele date de zonalitate, sezonalitate, putere de
negociere în piață a contractanților sau de manipularea cu rea-credință a termenilor
contractuali etc. Totodată, am plecat de la premisa colectării veniturilor fiscale generate de
program de 100%.
(d). Datele vehiculate își propun să fie acoperitoare pentru nivelurile medii observate la
nivel național ale indicatorilor vizați, iar acolo unde acest lucru nu este posibil, s-a recurs la
aproximări/extrapolări plauzibile și prudente, pornind de la situații cu un grad rezonabil de
reprezentativitate.
(e). Deși componenta timp este esențială în realizarea unor calcule financiare de maximă
acuratețe, în această analiză am renunțat la aplicarea unei rate de actualizare a fluxurilor de
venituri și cheltuieli, fiind deocamdată suficientă evidențierea ordinelor de mărime ale
valorilor implicate.
(f). Totodată, am luat în calcul doar sectoarele angrenate în prima linie în program
(construcțiile, precum și industriile-furnizor de primă instanță), efectele de antrenare (dar și
cele de distorsiune) trecând dincolo de domeniile principale asupra cărora ne-am
concentrat atenția.
(g). PIB = 150 miliarde euro (din simplitate și prudențialitate, l-am considerat constant în cei
5 ani de program).
(h). 1 euro = 4,5 lei.

Calculatie
(1). Costuri ale programului
În rândurile de mai jos sunt prezentate, pe scurt, câteva aspecte financiare legate de
programul de construcție și de dotare a celor 150.000 locuințe realizate cu finanțare de la
bugetul de stat.
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(a). Costuri în faza de construcție (structură de rezistență, finisaje, utilități + teren)
Tabel (i). Suprafață utilă totală fond locativ
Tip locuință

Suprafață utilă pe tip de
locuință (mp)

Număr locuințe pe
fiecare categorie

Suprafață utilă pe
fiecare categorie de
locuințe (mp)

G

30

50.000

1.500.000

A2

45

50.000

2.250.000

A3

60

50.000

3.000.000

Total suprafață utilă (mp)

6.750.000

Sursă: Ipoteze și calcule proprii. Notă: 1 mp util corespunde până la 1,33 mp construiți.

Tabel (ii). Preț final pe metrul pătrat util livrat „la cheie” (euro)
Componentă preț mp util

Valoare / mp util

Construcție „la roșu” cu racord utilități

175

Finisaje și instalații sanitare și electrice

100

Cheltuieli neprevăzute / variație pozitivă de preț

25

Marjă de profit la cost (10%)

30

Preț perceput de constructor

330

Teren

20

Preț final mp util

~350

Sursă: Documentare proprie din piață, realizată din surse diferite. Reperele de preț reprezintă medii ale
raportărilor independente.
Note: Pentru fundamentarea acestor valori, a se consulta Anexa 1.
Unele terenuri pot fi cesionate cu titlu gratuit de stat, altele vor trebui achiziționate la prețurile pieței în zone
aflate deja în curs de dezvoltare rezidențială.
Fără a mai explicita componența pe costuri (inclusiv taxe) a prețului, considerăm că valoarea finală obținută
conține și TVA.

>> Costul total de construcție suportat de bugetul public = Total suprafață utilă locuințe x
Preț final mp util = 2,363 miliarde euro ~ 2,4 miliarde euro
În acest scenariu, costul total de construcție ar reprezenta 1,6% PIB (PIB = 150 miliarde
euro).

(b). Costuri în faza de amenajare (mobilă, electronice și electrocasnice, textile, alte
articole menaj)
Pentru bunuri de amenajare interioară a fost estimat un cost total de cca. 610 milioane
euro pentru toate cele 150 000 locuințe, repartizat după cum urmează:
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Tabel (iii). Preț de utilare completă per unitate fond locativ (euro)
Unitate de fond locativ
G

A2

Categorie produse

A3
Valoare categorie

Mobilă

1.040

1.670

2.297

Produse electronice și
electrocasnice

1.656

1.967

2.278

Produse textile

204

309

513

Alte articole de menaj
(metal, mase plastice,
sticlărie, ceramică etc.)

89

89

89

Total

2.989

4.035

5.177

Sursă: Documentare proprie din piață.
Notă: Pentru fundamentarea acestor valori, a se consulta Anexa 2. Valorile au fost grupate pe categorii mari
de produse și transformate în euro.

Tabel (iv). Preț de utilare completă a întregului fond locativ (euro)
Categorie produse

Valoare agregată (mil. euro)

Mobilă

250,4

Produse electronice și electrocasnice

295,1

Produse textile

51,3

Alte articole de menaj (metal, mase plastice, sticlărie,
ceramică etc.)

13,3

Total

~610

Sursă: Documentare proprie din piață.

>> Costul total de amenajare suportat de bugetul public = 610 milioane euro
În acest scenariu, costul total de construcție ar reprezenta 0,4% PIB (PIB = 150 miliarde
euro).
>> Costul total al programului = Cost total de construcție + Cost total de amenajare =
2.973 milioane euro (3 miliarde euro, reprezentând 2% din PIB).
Dacă se va realiza în 5 ani, atunci costul anual al programului s-ar situa la
0,6 miliarde euro.

Cifre-cheie
ale programului

○ Cost anual al programului

600 milioane euro
0,4% din PIB
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(2). Venituri din program
(a). Venituri din chirii la nivelul de 10 euro/lună (G), 15 euro/lună (A2) și 20 euro/lună
(A3):
Reamintim, am considerat o chirie modică lunară de 10 euro pentru garsoniere, 15 euro
pentru apartamente cu 2 camere și 20 euro pentru apartamente cu trei camere. În această
ipoteză, statul ar urma să încaseze în fiecare an de exploatare a fondului locativ în
configurație completă din chirii 27 milioane euro pentru toate cele 150.000 locuințe. În 30
de ani, veniturile din chirii s-ar situa la 810 milioane euro.
Notă: Am ales orizontul de 30 de ani de exploatare a stocului complet de locuințe pe motivul că acest reper
este relevant pentru comparații, el reprezentând durata maximă a unui credit ipotecar. Corespunzător, în cei
cinci ani de construcție efectivă, prin intrarea progresivă în fondul locativ a 30.000 de locuințe anual, s-ar mai
strânge, prin însumare, echivalentul a încă 2 ani de exploatare completă.

Tabel (v). Venituri din închirierea locuințelor (euro)
Număr locuințe închiriate și grafic colectare chirii
Tip
locuință

Chiria
lunară

Chirie
anuală/
locuință

y2

y3

y4

y5

y6…y35

G

10

120

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

A2

15

180

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

A3

20

240

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

5.400.000

10.800.000

16.200.000

21.600.000

27.000.000

Chiria totală pe an, cu toate
locuințele disponibile închiriate
Sursă: Calcule proprii.

(b). Venituri fiscale:
Pe lângă veniturile din chirii, programul de construcție a 150.000 locuințe ar genera și un
efect de antrenare pentru economie (mai consistent în sectorul de construcții, dar marginal
în industriile mobilei, electronicelor și electrocasnicelor, textilelor, altor articole menaj etc.),
cu impact corespunzător pentru încasările la bugetul public din impozite directe și indirecte.

● Efect de venit pentru populația beneficiară a programului
După cum rezultă din estimările elaborate, cel mai important efect al acestui program ar fi
în consumul general de bunuri și servicii, sensibil mai mare decât cel consemnat la nivelul
industriilor-furnizor direct ale programului. Apreciind că, în medie, fiecare dintre cele
150.000 locuințe ar reprezenta gospodării populate de două persoane angajate, cu venituri
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totale medii de 3.400 lei (salariul mediu net este în prezent de cca. 1.700 lei, cf. INS), doar
din plata unei chirii modice (în medie de 15 euro/locuință, în loc de un nivel mediu estimat
„la piață” la 300 euro/locuință sau al unei rate bancare de aceeași valoare) ar rezulta un
surplus anual destinat consumului de cca. 513 milioane euro.
Altfel spus, prin efectul determinat de plata unei chirii mult mai mici, suma disponibilă
pentru consumul de bunuri și servicii ar crește, ceea ce s-ar reflecta în încasări de TVA
anual cu cca. 100 milioane euro mai mari din partea gospodăriilor din cele 150.000 locuințe
incluse în program și ocupate complet (considerând în vigoare cota actuală de TVA de
24%). Extinzând orizontul de timp, în 30 de ani, încasările de TVA determinate de acest
efect al chiriei modice s-ar situa la cca. 3 miliarde euro.
Tabel (vi). Surplus de venit disponibilizat, TVA colectată
Indicatori
Venitul mediu lunar/gospodărie (lei)

Scenarii alternative
Chiria de piață
Chiria plătită lunară
lunară (~300 euro)
(~15 euro)
3.400
3.400

Chiria lunară (lei)
Venit disponibil lunar pentru
consum/gospodărie (lei)
Număr de locuințe

1.350

68

2.050

3.333

150.000

150.000

Venit total disponibil lunar (lei)

307.500.000

499.875.000

TVA colectată lunar (lei)

59.516.129

96.750.000

Venit disponibil anual (lei)

3.690.000.000

5.998.500.000

TVA colectată anual (lei)

714.193.548

1.161.000.000

Anual

Pe 30 de ani

Pe 32 de ani

Surplus venit disponibil (lei)

2.308.500.000

69.255.000.000

73.872.000.000

Surplus venit disponibil (euro)

513.000.000

15.390.000.000

16.416.000.000

Surplus TVA colectată (lei)

446.806.452

13.404.193.548

14.297.806.452

Surplus TVA colectată (euro)
99.290.323
2.978.709.677
3.177.290.323
Sursă: Calcule proprii. Notă: TVA colectată de stat a fost calculată înmulțind bugetul destinat consumului cu
(0,24/1,24).

Cu alte cuvinte, conform estimărilor pe care le-am realizat, din impactul chiriei modice prin
realizarea acestui program, consumul privat ar putea crește cu 0,54%, iar statul ar putea
încasa din taxarea consumului suplimentar (determinat de plata unei chirii mai mici) 100
milioane euro/an (3 miliarde euro pe 30 de ani).
Tabel (vii). Surplus anual estimat al consumului privat (scenariul „cu program” față de
scenariul „fără program”, luat ca bază fixă)
PIB (euro)
Pondere consum privat în PIB (%) (cf. INS)
Consum privat curent, bază de referință (euro)
Surplus venit disponibil, consum privat (euro)
Surplus venit disponibil, consum privat (%)

150.000.000.000
63%
94.500.000.000
513.000.000
0,54%
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Sursă: Calcule proprii.

Luând în calcul structura cheltuielilor unei gospodării (cf. INS, date valabile în T2 2014),
distribuția efectului de venit în economie s-ar putea aproxima ca realizându-se între
categoriile de bunuri și servicii ca în tabelul de mai jos. Astfel, poate fi anticipată difuzarea
impactului în principalele ramuri economice (ancorate mai strâns în consumul populației).
Figura (viii). Structura actuală a cheltuielilor gospodăriilor (ponderile din venitul disponibil)
41,3%: Produse alimentare și
băuturi non-alcoolice
15,6%: Locuință, apă, electricitate,
gaze și alți combustibili
7,8%: Băuturi alcoolice, tutun
7,3%: Transport
5,1%: Îmbrăcăminte și
încălțăminte
4,7%: Sănătate
4,7%: Comunicații
3,9%: Mobilier, dotarea și
întreținerea locuinței
3,8%: Recreere și cultură

Sursa: Prelucrare proprie, date INS.

● Sectorul construcțiilor
În plan sectorial, construcțiile rezidențiale ar resimți cel mai puternic impactul unui astfel de
program. Valoarea lucrărilor în antrepriză de construcții rezidențiale s-a apropiat de 6
miliarde euro în 2014 (5,9 miliarde euro, cf. INS). Considerând costurile de construcție
pentru cele 150.000 locuințe repartizate pe 5 ani, atunci piața lucrărilor de construcții
rezidențiale ar consemna o creștere la cca. 6,38 miliarde euro pe perioada derulării
programului (2,4 miliarde euro, pe cinci ani, cca. 480 milioane euro în plus în fiecare an,
numai din acest program).
Altfel spus, piața construcțiilor rezidențiale ar cunoaște o creștere valorică cu cca. 8%, ce se
va reflecta corespunzător în cifra de afaceri a companiilor, profit și număr de salariați, cu
impunerile fiscale aferente.
— TVA aferentă lucrărilor de construcții livrate (colectată pe lanțul valoric care are la capăt
fondul locativ astfel creat).
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O sursă de venituri fiscale este reîntoarcerea TVA generată de achiziția publică a
construcțiilor „la cheie”. TVA colectată astfel ar fi de 457,4 milioane euro.
Tabel (ix). TVA colectată în urma achizițiilor publice prevăzute de program (construcții
livrate „la cheie”, euro)
Categorie produse

Valoare agregată (mil. euro)

TVA colectată (mil. euro)

Construcții livrate „la cheie”

2.363

457,4

Sursă: Calcule proprii.

— Surplus de impozit pe profitul companiilor din construcții
În acest context, statul ar putea încasa în cei 5 ani de realizare a investiției cca. 37,8
milioane euro în plus din impozitarea părții generate de program din profitul
companiilor din sectorul construcțiilor rezidențiale (presupunând aici o rată de profit
„rezonabilă”, de 10%).
Tabel (x). Surplus impozit pe profit construcții
Surplus CA construcții anual (euro)

472.500.000

Rată de profit (%)

10%

Surplus profit anual (euro)

47.250.000

Surplus impozit pe profit anual (euro)

7.560.000

Surplus impozit pe profit pe 5 ani (euro)
Sursă: Calcule proprii.

37.800.000

— Surplus impozite forță de muncă din sectorul construcții
De asemenea, considerând că aceste companii de construcții vor crește numărul de salariați
pentru a răspunde derulării programului pe 5 ani, atunci statul ar putea obține încasări
suplimentare din taxarea veniturilor salariaților noi (impozite pe salarii și contribuții
obligatorii suportate de angajator și de angajat) de cca. 809,2 milioane euro.
Notă: În legătură cu numărul de salariați, vom apela la un coeficient de corecție a creșterii numărului acestora,
deoarece în prețurile cu care se tranzacționează în prezent pe piața imobiliară ponderea costurilor cu forța de
muncă este sensibil mai mică (datorită caracterului lor speculativ la nivel de dezvoltator), comparativ cu
ponderea acestora în programul propus, în care prețurile „țin” mai aproape de costurile efective. În România
sunt construite cca. 40.000 de locuințe anual (de toate tipurile, nu doar blocuri), la un preț mediu de 850
euro/mpu, în timp ce programul propus are 30.000 de locuințe pe an, la un cost de 350 euro/mpu. Am estimat
că un spor grosier cu 75% a fondului locativ național ar necesita cu minimum 30% mai multă forță de muncă,
salarizată la nivelul mediu pe economie (echivalent 40% forță de muncă, salarizată la nivelul mediu pe sector).

Tabel (xi). Surplus fiscalizare muncă construcții
Număr muncitori în construcții (bază,
an curent, cf. INS)
Proporție forță de muncă în
construcții rezidențiale
Număr muncitori în construcții
rezidențiale (progresie față de bază
30%)

350.000
40%

y1

y2

y3

y4

y5

140.000

182.000

182.000

182.000

182.000

182.000
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Salariu mediu net lunar (lei)
Pondere impozit pe salarii + CO
angajator și angajat
Impozit aferent salariu mediu net +
CO angajator și angajat lunar (lei)
Impozit pe salarii + CO anual per total
muncitori (mil. lei)
Surplus impozit pe salarii + CO anual
per total muncitori (mil. lei)
Surplus impozit pe salarii + CO anual
per total muncitori (mil. euro)

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

85%

85%

85%

85%

85%

85%

1.445

1.445

1.445

1.445

1.445

1.445

2.427,6

3.155,88

3.155,88

3.155,88

3.155,88

3.155,88

728,28

728,28

728,28

728,28

728,28

161,84

161,84

161,84

161,84

161,84

Surplus impozit pe salarii + CO 5 ani
809.200.000
per total muncitori (euro)
Sursă: Calcule proprii.
Notă: Am pornit de la ipoteza că locurile de muncă nou create ar fi salarizate la nivelul mediu pe economie, că
la 1 euro venit net, angajatorul plătește 1,85 euro, deci statul primește 85% din venitul net al angajatului (fie
de la acesta, fie de la angajator) și că, după cum am precizat de la început, gradul de colectare fiscală este
100%.

Nu în ultimul rând, din consumul realizat de noii angajați în sectorul de construcții, statul ar
putea încasa în plus TVA de cca. 119,77 milioane euro (cumulat, în cei cinci ani de
realizare).
Tabel (xii). Surplus TVA la muncitori construcții
Număr muncitori în construcții
rezidențiale
Salariu mediu net lunar (lei)
Salariu mediu net anual per total
muncitori (mil. lei)
Pondere consum din salariul net (%)

140.000

182.000

182.000

182.000

182.000

182.000

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

2.856

3.712,8

3.712,8

3.712,8

3.712,8

3.712,8

65%

65%

65%

65%

65%

65%

Consum anual (mil. lei)

1.856,4

2.413,32

2.413,32

2.413,32

2.413,32

2.413,32

TVA colectată anual (mil. lei)

359,303

467,094

467,094

467,094

467,094

467,094

107,79

107,79

107,79

107,79

107,79

23,954

23,954

23,954

23,954

23,954

Surplus TVA colectată anual (mil. lei)
Surplus TVA colectată anual (mil.
euro)
Surplus TVA colectată 5 ani (euro)
Sursă: Calcule proprii.

119.770.000

● Sectoarele furnizoare pentru articolele de amenajare a locuințelor
— TVA aferentă produselor cu care sunt utilate locuințele (colectată pe lanțul valoric care
are la capăt bunurile finale astfel create).
Și aici, o sursă de venituri fiscale este reîntoarcerea TVA generată de achiziția publică a
bunurilor de amenajare interioară a locuințelor. TVA colectată astfel ar fi de 118,1
milioane euro.
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Tabel (xiii). TVA colectată în urma achizițiilor publice prevăzute de program (bunuri
pentru amenajare interioară)
Categorie produse

Valoare agregată (mil. euro)

TVA colectată (mil. euro)

Mobilă

250,4

48,5

Produse electronice și
electrocasnice

295,1

Produse textile

51,3

Alte articole de menaj (metal,
mase plastice, sticlărie, ceramică
etc.)

13,3

Total

610

57,1
9,9
2,6

~118,1

Sursă: Calcule proprii.

Pentru aceste ramuri (mobilă, electronice, textile etc.), realizarea programului ar putea
genera până la 10 milioane euro încasări suplimentare din impozitul pe profit. Pentru
aceste sectoare nu am luat în considerare realizarea unor noi angajări, dat fiind impactul
relativ mai redus la nivelul cererii. De exemplu, în industria mobilei, programul ar putea
genera o cerere suplimentară de 3,3%. În industria echipamentelor electrice, plusul de
cerere generat de acest program ar fi de doar 1,8%, iar pentru industria textilelor, s-ar putea
ajunge la o creștere a cererii cu numai 0,8%.
Tabel (xiv). Surplus impozit pe profit amenajare
Surplus impozit pe profit industria mobilei
Surplus industria mobilei 5 ani (euro)

250.400.000

Surplus industria mobilei anual (euro)

50.080.000

Surplus industria mobilei anual (lei)

225.360.000

Rata profitului (%)

10%

Surplus profit anual industria mobilei (lei)

22.536.000

Surplus impozit pe profit anual (lei)

3.605.760

Surplus impozit pe profit anual (euro)

801.280

Surplus impozit pe profit 5 ani (euro)

4.006.400

Surplus impozit pe profit industria electronice
Surplus industria electronice 5 ani (euro)

295.100.000

Surplus industria electronice anual (euro)

59.020.000

Surplus industrial electronice anual (lei)

265.590.000

Rata profitului (%)

10%

Surplus profit anual industria electronice (lei)

26.559.000

Surplus impozit pe profit anual (lei)

4.249.440

Surplus impozit pe profit anual (euro)

944.320

Surplus impozit pe profit 5 ani (euro)

4.721.600
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Surplus impozit pe profit industria textilă
Surplus industria textilă 5 ani (euro)

51.300.000

Surplus industria textilă anual (euro)

10.260.000

Surplus industrial textilă anual (lei)

46.170.000

Rata profitului (%)

10%

Surplus profit anual industria textilă (lei)

4.617.000

Surplus impozit pe profit anual (lei)

738.720

Surplus impozit pe profit anual (euro)

164.160

Surplus impozit pe profit 5 ani (euro)

820.800

Surplus impozit pe profit alte articole menaj
Surplus alte articole menaj 5 ani (euro)

13.300.000

Surplus alte articole menaj anual (euro)

2.660.000

Surplus alte articole menaj (lei)

11.970.000

Rata profitului (%)

10%

Surplus profit anual alte articole menaj (lei)

1.197.000

Surplus impozit pe profit anual (lei)

191.520

Surplus impozit pe profit anual (euro)

42.560

Surplus impozit pe profit 5 ani (euro)

212.800

Total surplus impozit pe profit din amenajare
(euro, pe cei 5 ani)
Sursă: Calcule proprii.

9.761.600

Desigur, un astfel de program ar avea impact marginal pozitiv și pentru celelalte ramuri din
economie atât prin efectul de antrenare venit din partea cererii de consum (efectul de
venit la nivelul populației), cât și din efectul de antrenare din partea cererii industriale de
factori de producție (unelte și utilaje, produse intermediare, materii prime, forță de muncă),
al căror impact macro necesită o analiză aparte.

Cifre-cheie
ale programului
○ Venituri din chirii / an ○TVA din realizarea construcțiilor și
a bunurilor de amenajare interioară
(pe cei 5 ani)
din PIB

27 milioane euro
0,018%
116,12 milioane euro
0,078% din PIB
○ TVA din consum adițional / an ○ Surplus impozit pe profit
(efect de venit la nivelul populației (sector construcții) / an
beneficiare)

7,56 milioane euro
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99,29 milioane euro 0,005% din PIB
0,07% din PIB
○ Surplus impozit salarii ○ Surplus TVA consum
și contribuții obligatorii adițional
(sector construcții) / an (sector construcții) / an

161,84 milioane euro 23,95 milioane euro
0,11% din PIB 0,02% din PIB
○ Surplus impozit pe profit
(sectoare principale care deservesc
amenajarea locuințelor) / an

1,95 milioane euro
0,001% din PIB
(3). Balanța programului
Revenind la balanța financiară ultra-sintetică pe care o presupune acest program public,
putem defalca efectele pe trei perioade majore: (a) perioada celor cinci ani de construcție
și utilare a locuințelor, (b) perioada până la recuperarea investiției publice (expresie simplă,
fără vreo rată de actualizare) și (c) perioada de 30 de ani (maturitatea unui credit ipotecar),
în care putem estima și randamentul investiției.

(a). Impactul bugetar în cei cinci ani de realizare a programului
Cost total (euro)

Venit total (euro)
54.000.000
(2 x 27.000.000)
580.6oo.ooo
(5 x 116.120.000)
198.580.000
(2 x 99.290.000)
37.800.000
(5 x 7.560.000)
809.200.000
(5 x 161.840.000)
119.770.000
(5 x 23.954.000)
9.760.000
(5 x 1.952.320)
1.809.710.000
~ 1.200.000.000

3.000.000.000

Deficit bugetar:

Cifre-cheie
ale programului

0,8% din PIB
0,16% din PIB / an)

○ Deficit bugetar program
/ cheltuiala netă a statului
(în cei cinci ani) (
~

1,2 miliarde euro
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(b). Amortizarea investiției publice (număr de ani)
Investiție netă a statului de recuperat (euro)
1.200.000.000
Termen de recuperare (începând y6 – primul an
de la definitivarea fondului locativ din program)

Cifre-cheie
ale programului

Venituri anuale pentru stat (euro)
27.000.000 (chirii)
99.290.000 (TVA)
126.290.000
9,5 ani ~ 10 ani

○ Termen total de recuperare (de la
inițierea investiției / început lucrări)

15 ani

(c). Randamentul investiției publice (în 30 de ani)
Investiție netă a statului (euro)
1.200.000.000
Randament simplu / an (fără actualizare)

Cifre-cheie
ale programului

Venituri anuale pentru stat (euro) timp de 30 de ani
27.000.000 (chirii) x 30 = 810.000.000
99.290.000 (TVA) x 30 = 2.989.700.000
126.290.000 x 30 = 3.788.700.000
7,2 %

○ Randament investiție program pe 30 de
ani (fără actualizare)

7,2%

Concluzii
Concluzionând, statul ar cheltui brut aproximativ 3 miliarde euro (în cei cinci ani de
construcție), dar ar recupera minimum 1,8 miliarde euro din efectul pozitiv determinat de:
încasări mai mari din impozitul pe profit (la companiile din sectoarele implicate, pentru care
am considerat o marjă netă de 10%), din consumul suplimentar determinat de angajații noi
din sectorul de construcții și din taxele pe venit pentru aceștia, dar și din echivalentul a doi
ani de închiriere integrală a noului fond locativ și de efecte de venit pentru gospodăriile care
vor începe să beneficieze de programul propus.
Cu alte cuvinte, cheltuiala netă a statului cu un astfel de program s-ar situa la 1,2 miliarde
euro în anii de construire.
Pe de altă parte, după terminarea construcției (cinci ani) statul ar putea încasa timp de 30
de ani venituri din chirii de cca. 0,8 miliarde euro și cca. 3 miliarde euro din TVA-ul pe
consumul suplimentar rezultat din fixarea chiriei modice.
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Altfel spus, investiția netă a statului va fi de cca. 1,2 miliarde euro și ar putea genera cca. 3,8
miliarde euro cumulat pe 30 de ani. Prin urmare, rata de rentabilitate neactualizată ar fi de
7,2%/an, mult peste inflația actuală (1,26% an/an în noiembrie, 1,09% an/an în perioada
ianuarie-noiembrie 2014).
Trebuie menționat că acest program ar putea genera și alte efecte pozitive în alte ramuri
din economie, însă al căror efect anual va fi minor. Totuși, unul dintre efectele de venit mai
importante ar putea fi cel din zona cheltuielilor private pentru sănătate și educație/cultură,
îndeobște marginalizate în „coșul de consum”, dar care, în contextul unei campanii de
conștientizare (sau poate chiar și în eventualitatea unei condiționări a accesului la
program), ar putea crește.
Ne așteptăm ca acest impact să fie mai puternic, dacă programul s-ar realiza într-o perioadă
mai scurtă (în general, conform literaturii, impactul investițiilor publice în economie este
important dacă acestea sunt semnificative ca dimensiune). Or, în scenariul realizării
investițiilor în 5 ani, efortul investițional al statului ar fi sub 0,4% din PIB/an, un nivel redus.
Fără a fi cuantificat explicit, programul ar putea avea efect asupra pieței creditului, oarecum
animată momentan de programul Prima Casă, urmând a se produce însă un efect de
substituție între creditele ipotecare și cele de altă natură (contractate de partea din
populație ale cărei venituri s-au ameliorat, precum și de agenții economici „activați” de
acest program).
Câteva aprecieri principiale și, implicit, teme de reflecție pe care inițiativa le poate aduce în
discuție ar fi următoarele:
1. Este important de stabilit profilul persoanelor/familiilor care vor beneficia de program
spre a se limita spațiul birocratic de discreționarism în gestionarea acestor facilități sociale.
2. Programul nu este costisitor (sub 2% din PIB-ul unui singur an), dar, fără criterii clare de
design, ar putea genera efecte de „free-lunch” (o parte din populație ar putea fi stimulată să
stea cu chirie mică toată viața activă, să-și disimuleze situația financiară reală (exhibând
chiar comportamente de tip evaziune fiscală), ceea ce ar putea cauza nemulțumiri sociale.
3. Dacă programul ar include reguli de genul „persoanele trebuie să aibă un salariu sub un
anumit nivel”, s-ar putea introduce distorsiuni și pe piața forței de muncă, până la a duce la
comportamente evazioniste.
4. Este util un studiu comprehensiv în rândul populației căreia i-ar putea fi destinat acest
program, legat de modul în care acesta preferă să trăiască pe termen lung, în chirie sau ca
proprietari (tradiția la noi indicând o înclinație în acest din urmă spirit).
5. Apoi ar trebui explicate rațiunile atât de justiție, cât și de eficiență sociale ale acestei
abordări asistențiale. Localizarea ansamblurilor rezidențiale ar trebui atent cumpănită între
zonele cu profil structural letargic (unde predomină rațiunile sociale) și cele în care accesul
la forță de muncă stabilă ar reprezenta chiar un stimulent investițional.
6. Programul poate fi util în ideea de a substitui blocurile vechi, care stau să cadă în
eventualitatea incidenței unor cutremure mari. Practic, de acest program ar putea beneficia
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populația care locuiește în prezent în astfel de condiții. Ar fi totodată o justificare decentă și
pentru Comisia Europeană (care ar putea obiecta la adresa distorsiunilor produse în mediul
concurențial românesc), invocându-se investiții pentru evitarea unor dezastre sociale. În
aceeași logică, programul ar putea viza și tinerii absolvenți, care nu-și permit un credit
ipotecar în primii ani de la angajare. În ambele situații, s-ar mai obține și un sentiment
societal favorabil, de solidaritate.
7. În acest context, prețurile imobilelor existente ar putea să scadă, afectând poziția
patrimonială a proprietarilor, cu impact și pentru portofoliile de credite ipotecare ale
băncilor, de natură a conduce la reevaluarea unor credite, noi ajustări, chiar pierderi în
sectorul bancar.
8. Impactul agregat însă poate fi nefavorabil pentru piața imobiliară, putând genera o
presiune în jos pe chirii (cu incidențe asupra impozitelor aferente) și, indirect, chiar pe
salariile din sectorul privat (multe companii private țin cont în politica de salarizare și de
costuri demonstrate de angajați).
9. Per ansamblu, programul ar intra în concurență cu lucrările rezidențiale private, iar din
cauză că programul este susținut artificial de stat, apare o presiune de creștere a costurilor
la ridicarea proiectelor imobiliare private cu care va coabita (spații rezidențiale, de birouri
sau industriale). Totodată, rămâne de evaluat modul în care programul nu ar interfera cu
alte obiective publice considerate ca fiind tot de importanță generală: bunăoară, lucrărilor
de infrastructură.
10. Se pot modela scenarii legate de mixul de finanțare în condițiile în care în ecuație ar
apărea resurse de credit interne (mobilizate printr-un aranjament de sindicalizare bancară,
ocazie cu care s-ar atenua și din temerile din sector) și prin fonduri comunitare (Programul
Operațional Regional 2014-2020).
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Anexe
Anexa 1. Deviz orientativ costuri construcție pe metru pătrat util
Material/operațiune

Cantitate

Cost/mp (lei)

Cost/mp (eur0)

Fier (kg)

55

202,5

45

Beton (m3)

0,165

67,5

15

Cofraj

90

20

Cărămidă

67,5

15

Manoperă

247,5

55

Racord utilități

112,5

25

Total „la roșu”
Finisaj (material +
manoperă)
Cheltuieli neprevăzute

787,5

~175

450

~100

112,5

~25

Marjă de profit (10%)

135

~30

Total „la cheie”

1485

~330
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Anexa 2. Deviz orientativ costuri finisaje (material + manoperă, prețuri în lei)
GARSONIERĂ

Suprafață
locuibilă

Hol

Bucătărie

Baie

Suprafață
locuibilă

Balcon

MP

18,17

5,98

5,20

4,06

33,41

2,80

Dimensiuni

(5.35*3.40)

(2.85*2.1)

(3.25*1.60)

(3.25*1.25)

Ușă (lei)

360,00

529,00

360,00

360,00

Fereastră termopan lei Rehau

1600,00

306,00

306,00

Parchet lei

602,91

Parchet laminat 8mm (22.9 lei/mp)

416,00

Accesorii montaj parchet (lei) - din care:

186,91

- folie polietilenă

30,75

- plintă

101,36

- îmbinare plintă (10 buc)

17,60

- colțare (4 buc*9.3 lei)

37,20

Zugrăvit lei

296,42

Total general

(2.80*1)

DOTĂRI
1609,00

1530,00

3742,00

602,91

148,21

64,31

32,02

540,96

20
- mp

62,00

20,23

10,66

4,06

- glet (lei)

120,84

60,42

20,14

10,07

- amorsă (lei)

38,48

19,24

9,62

4,70

- vopsea lavabilă (lei)

137,10

68,55

34,55

17,25

Faianță lei

341,50

447,70

- mp

16,38

22,50

- lei (19.90)/mp

341,50

447,70

Gresie lei

161,00

145,48

73,69

- mp

5,98

5,20

3,00

- lei (19.90)/mp

119,00

103,48

59,70

Adeziv (22 mp*3 kg/mp)13.99 lei/sac

42,00

42,00

13,99

Amenajare baie/ bucătărie lei

171,00

1268,00

Cadă acril 200 l (lei)/chiuvetă

71,00

429,00

Baterie cadă (lei)

159,00

Set baie (vas wc+rezervor+capac+lavoar+piedestal) (lei)

400,00

Baterie lavoar (lei)/chiuvetă

100,00

Oglindă+spot+etajeră (lei)

Calorifer lei

789,20

380,17

1439,00

129,00
151,00

238,00

238,00

185,00

661,00
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TOTAL COSTURI MATERIALE (lei)

3097,33

838,21

1626,29

2672,41

1530,00

9764,24

TOTAL COSTURI MONTAJ (lei)

3618,74

TOTAL GENERAL (lei)

13382,98

APARTAMENT 2 CAMERE

Sufragerie

Dormitor

Hol

Bucătărie

Baie

Suprafață
locuibilă

Balcon

MP

18,17

15,30

5,98

5,20

4,06

48,71

2,80

Dimensiuni

(5.35*3.40)

(4.5*3.4)

(2.85*2.1)

(3.25*1.60)

(3.25*1.25)

Ușă (lei)

360,00

360,00

529,00

360,00

360,00

Fereastră termopan lei

1600,00

807,00

306,00

306,00

Parchet lei

602,91

536,91

Parchet laminat 8mm (22.9 lei/mp)

416,00

350,00

Accesorii montaj parchet (lei) - din care:

186,91

186,91

- folie polietilenă

30,75

30,75

- plintă

101,36

101,36

- îmbinare plintă (10 buc)

17,60

17,60

Total
general

(2.80*1)

DOTĂRI
1969,00

1530,00

4549,00

1139,82

22
- colțare (4 buc*9.3 lei)

37,20

37,20

Zugrăvit lei

296,42

261,97

148,21

64,31

32,02

- mp

62,00

54,80

20,23

10,66

4,06

- glet (lei)

120,84

106,80

60,42

20,14

10,07

- amorsă (lei)

38,48

34,00

19,24

9,62

4,70

- vopsea lavabilă (lei)

137,10

121,17

68,55

34,55

17,25

Faianță lei

341,50

447,70

- mp

16,38

22,50

- lei (19.90)/mp

341,50

447,70

Gresie lei

161,00

145,48

73,69

- mp

5,98

5,20

3,00

- lei (19.90)/mp

119,00

103,48

59,70

Adeziv (22 mp*3 kg/mp)13.99 lei/sac

42,00

42,00

13,99

Amenajare baie/ bucătărie lei

171,00

1268,00

Cadă acril 200 l (lei)/chiuveta

71,00

429,00

Baterie cadă (lei)

159,00

Set baie (vas wc+rezervor+capac+lavoar+piedestal) (lei)

400,00

Baterie lavoar (lei)/chiuvetă

100,00

129,00

802,93

789,20

380,17

1439,00

23
Oglindă+spot+etajeră (lei)

151,00

Calorifer lei

238,00

238,00

TOTAL COSTURI MATERIALE (lei)

3097,33

2203,88

838,21

238,00

185,00

1626,29

2672,41

899,00

1530,00

11968,12

TOTAL COSTURI MONTAJ (lei)

4596,14

TOTAL GENERAL (lei)

16564,26

APARTAMENT 3 CAMERE

Sufrageri
e

Dormitor
1

Dormitor
2

Hol

Bucătărie

Baie

18,17
(5.35*3.4
0)

15,30

12

5,98

(4.5*3.4)

(3.4*3.53)

(2.85*2.1)

5,20
(3.25*1.6
0)

4,06
(3.25*1.2
5)

Ușă (lei)

360,00

360,00

360,00

529,00

360,00

360,00

Fereastră termopan lei

1600,00

807,00

703,00

0,00

306,00

306,00

Parchet lei

602,91

536,91

461,71

MP
Dimensiuni

Suprafață
locuibilă

Balcon

60,71

2,80

Total
general

(2.80*1)

DOTĂRI
2329,00

1530,00

5252,00

1601,53

24
Parchet laminat 8mm (22.9 lei/mp)

416,00

350,00

274,80

Accesorii montaj parchet (lei) - din care:

186,91

186,91

186,91

- folie polietilenă

30,75

30,75

30,75

- plintă

101,36

101,36

101,36

- îmbinare plintă (10 buc)

17,60

17,60

17,60

- colțare (4 buc*9.3 lei)

37,20

37,20

37,20

Zugrăvit lei

296,42

261,97

222,10

148,2

64,31

32,02

- mp

62,00

54,80

46,65

20,23

10,66

4,06

- glet (lei)

120,84

106,80

90,20

60,42

20,14

10,07

- amorsă (lei)

38,48

34,00

28,90

19,24

9,62

4,70

- vopsea lavabilă (lei)

137,10

121,17

103,00

68,55

34,55

17,25

Faianță lei

341,50

447,70

- mp

16,38

22,50

- lei (19.90)/mp

341,50

447,70

Gresie lei

161,00

145,48

73,69

- mp

5,98

5,20

3,00

- lei (19.90)/mp

119,00

103,48

59,70

Adeziv (22 mp*3 kg/mp)13.99 lei/sac

42,00

42,00

13,99

1025,03

789,20

380,17
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Amenajare baie/bucătărie lei

171,00

1268,00

Cadă acril 200 l (lei)/chiuveta

71,00

429,00

Baterie cadă (lei)

159,00

Set baie (vas wc+rezervor+capac+lavoar+piedestal) (lei)

400,00

Baterie lavoar (lei)/chiuvetă

100,00

Oglindă+spot+etajeră (lei)

1439,00

129,00
151,00

Calorifer lei

238,00

238,00

238,00

TOTAL COSTURI MATERIALE (lei)

3097,33

2203,88

1984,81

838,21

238,00

185,00

1626,29

2672,41

1137,00

1530,00

13952,93

TOTAL COSTURI MONTAJ (lei)

5422,94

TOTAL GENERAL (lei)

19375,87

COST MEDIU FINISAJ / MPU

Garsonieră
Ap. 2 camere
Ap. 3 camere

Total general (lei)
13382,98
16564,26
19375,87

Suprafață locuință (mp)
30
45
60

Lei/mp
446,0993
368,0947
322,9312

Curs de schimb
4,5
4,5
4,5

Euro/mp
99,13319
81,79881
71,76248
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Anexa 3. Deviz orientativ amenajare interioară (prețuri în lei)
GARSONIERĂ
PRET
HOL
Cuier (Casa Rusu)

136

TOTAL

136

BUCĂTARIE
Mobilier bucătărie (2 corpuri suspendate + 2 corpuri la sol) (Bricostore)

399

Blat (Bricostore)

131

Hotă standard (HEINNER) (Bricostore)

150

Aragaz (HANSA) (Emag)

649

Combină frigorifică (ARTIC) (Emag)

1199

Mașină spălat vase (Whirlpool) (Emag)

1400

Cuptor cu microunde (Emag)

259

Accesorii (cratițe+tigăi+tacâmuri+farfurii+pahare+căni) (Metro)

400

Filtru cafea (Emag)

200

Masă (Casa Rusu)

225

Scaune (2x158) (Casa Rusu)

316

TOTAL

5328

CAMERA DE ZI
Canapea extensibilă (IKEA)

1800

Dulap de haine (3 uși + oglindă) (Dedeman)

651

Mobilier (TV + bibliotecă) (Casa Rusu)

600

Birou (IKEA)

90

Scaun rotativ (IKEA)

80

TV (Emag)

1000

Aspirator (Emag)

120

Fier de călcat (Emag)

75

Accesorii dormitor (pilotă+perne+lenjerie de pat+cuvertură) Trainica Pucioasa

450

Aparat aer condiționat (Emag)

1400

Covor (2*3 m) (Dedeman)

270

Perdea

200

TOTAL

6736

BAIE
Mașină spălat (Emag)

1000

Dulap baie (Bricostore)

253

TOTAL

1253

TOTAL

13453
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APARTAMENT 2 CAMERE
PRET
HOL
Cuier (Casa Rusu)

136

TOTAL

136

BUCĂTARIE
Mobilier bucătărie (2 corpuri suspendate + 2 corpuri la sol) (Bricostore)

399

Blat (Bricostore)

131

Hotă standard (HEINNER) (Bricostore)

150

Aragaz (HANSA) (Emag)

649

Combină frigorifică (ARTIC) (Emag)

1199

Mașină spălat vase (Whirlpool) (Emag)

1400

Cuptor cu microunde (Emag)

259

Accesorii (cratițe+tigăi+tacâmuri+farfurii+pahare+căni) (Metro)

400

Filtru cafea (Emag)

200

Masă (Casa Rusu)

225

Scaune (2x158) (Casa Rusu)

316

TOTAL

5328

CAMERA DE ZI
Canapea extensibilă (IKEA)

1800

Mobilier (TV + bibliotecă) (Casa Rusu)

600

Birou (IKEA)

90

Scaun rotativ (IKEA)

80

TV (Emag)

1000

Aspirator (Emag)

120

Fier de calcat (Emag)

75

Fotolii (2*400) (Casa Rusu)

800

Masă de cafea (Casa Rusu)

330

Aparat aer condiționat (Emag)

1400

Covor (2*3 m) (Dedeman)

270

Perdea

200

TOTAL

6765

DORMITOR
Dulap de haine (3 uși + oglindă) (Dedeman)

651

Pat (Casa Rusu)

1000

Saltea (Casa Rusu)

400

Noptiere (2x153) (Casa Rusu)

306

Accesorii dormitor (pilotă+perne+lenjerie de pat+cuvertură) Trainica Pucioasa

450

Aparat aer condiționat (Emag)

1400

Covor (2*3 m) (Dedeman)

270
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Perdea

200

TOTAL

4677

BAIE
Mașină spălat (Emag)

1000

Dulap baie (Bricostore)

253

TOTAL

1253

TOTAL

18159
APARTAMENT 3 CAMERE
PRET

HOL
Cuier (Casa Rusu)

136

TOTAL

136

BUCĂTARIE
Mobilier bucătărie (2 corpuri suspendate + 2 corpuri la sol) (Bricostore)

399

Blat (Bricostore)

131

Hotă standard (HEINNER) (Bricostore)

150

Aragaz (HANSA) (Emag)

649

Combină frigorifică (ARTIC) (Emag)

1199

Mașină spălat vase (Whirlpool) (Emag)

1400

Cuptor cu microunde (Emag)

259

Accesorii (cratițe+tigăi+tacâmuri+farfurii+pahare+căni) (Metro)

400

Filtru cafea (Emag)

200

Masă (Casa Rusu)

225

Scaune (2x158) (Casa Rusu)

316

TOTAL

5328

CAMERA DE ZI
Canapea extensibilă (IKEA)

1800

Mobilier (TV + bibliotecă) (Casa Rusu)

600

Birou (IKEA)

180

Scaun rotativ (IKEA)

160

TV (Emag)

1000

Aspirator (Emag)

120

Fier de călcat (Emag)

75

Fotolii (2*400) (Casa Rusu)

800

Masă de cafea (Casa Rusu)

330

Aparat aer condiționat (Emag)

1400

Perdea

200

Covor (2*3 m) (Dedeman)

270

TOTAL

6935
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DORMITOR
Dulap de haine (3 uși + oglindă) (Dedeman)

651

Pat (IKEA)

470

Saltea (IKEA)

381

Accesorii dormitor (pilotă+perne+lenjerie de pat+cuvertură) Trainica Pucioasa

450

Aparat aer condiționat (Emag)

1400

Covor (2*3 m) (Dedeman)

270

Perdea

200

TOTAL

3822

DORMITOR
Dulap de haine (4 uși + oglindă) (Casa Rusu)

1372

Comodă (Casa Rusu)

427

Pat dublu (Casa Rusu)

1000

Saltea (Casa Rusu)

400

Noptiere (2x153) (Casa Rusu)

306

Accesorii dormitor (pilotă+perne+lenjerie de pat+cuvertură) Trainica Pucioasa

450

Aparat aer condiționat (Emag)

1400

Covor (2*3 m) (Dedeman)

270

Perdea

200

TOTAL

5825

BAIE
Mașină spălat (Emag)

1000

Dulap baie (Bricostore)

253

TOTAL

1253

TOTAL GENERAL

23299
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Anexa 4. Activitatea întreprinderilor din industrie, construcții, comerț și servicii de piață,
în anul 2013 – date provizorii, cf. INS
(preluare integrală din comunicatul INS omonim, noiembrie 2014)

Număr de
întreprinderi

Număr
mediu de
salariați

Cifra de
afaceri

Investiții
brute

Valoarea
adăugată
brută

Rezultatul
brut al
exercițiului

- număr -

- număr -

- milioane lei -

- milioane lei -

- milioane lei -

- milioane lei -

TOTAL

461484

3871905

1055351

110172

243367

27941

INDUSTRIE

52233

1372905

389965

51355

102287

14088

CONSTRUCȚII

45382

369343

68879

22123

25816

482

COMERȚ

171259

858385

415083

11663

40979

7261

192610
1271272
181424
SERVICII
Sursă: Ancheta Structurală în Întreprinderi 2013, INS

25031

74285

6110

Sector

Distribuția întreprinderilor pe sectoare de activitate economică
Comparativ cu anul 2012, numărul total de întreprinderi a crescut cu 3%. La sfârșitul anului
2013, sectorul industrie însuma 52233 întreprinderi, respectiv 11,3% din totalul
întreprinderilor active din domeniul economic (industrie, construcții, comerț și servicii). Cea
mai mare pondere a fost deținută de întreprinderile active din cadrul sectorului „Servicii”,
respectiv 41,8%.

Distribuția numărului mediu de salariați pe sectoare de activitate economică
În anul 2013, numărul mediu de salariați a crescut cu 0,5% față de anul 2012. Întreprinderile
din industrie au deținut cea mai mare pondere în ceea ce privește numărul mediu de
salariați (35,5%), urmate de cele din servicii (32,8%). Mărimea medie a unei întreprinderi din
industrie a fost de cca. 26 de salariați, în timp ce în comerț a fost de cca. 5 salariați.
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Structura cifrei de afaceri pe sectoare de activitate economică
În ceea ce privește cifra de afaceri, ponderea cea mai mare a fost deținută de întreprinderile
cu activitate principală de comerț (39,3%), întreprinderile din construcții deținând doar
6,5%.

Structura investiției brute pe sectoare de activitate economică
Structura investițiilor brute în cadrul sectoarelor se prezintă astfel: industrie 46,6%,
construcții 20,1%, comerț 10,6%, iar servicii 22,7%.
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Structura valorii adăugate brute pe sectoare de activitate economică
Valoarea adăugată brută la costul factorilor a fost obținută în 2013 în proporție de 42,0% în
industrie, 10,6% în construcții, 16,8% în comerț și 30,6% în servicii.

Structura rezultatului brut al exercițiului pe sectoare de activitate economică
Rezultatul brut al exercițiului a înregistrat valori pozitive (profit) în toate cele patru
sectoare.
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Anexa 5. Situația curentă a programului „Prima Casă”, concurentul instituțional al
programului propus
Inițiat în vara anului 2009, programul Prima Casă presupune acordarea de credite ipotecare
mai accesibile, garantate (în perioada 2011-2014) în proporție de 50% de către stat, în
vederea facilitării obținerii de împrumuturi și a stimulării sectorului construcțiilor.
Conform informațiilor puse la dispoziție de Guvern, plafonul de garantare putea fi utilizat
pentru credite în lei, echivalentul a 60.000 de euro pentru o locuință veche, 70.000 de euro
pentru o locuință nouă și 75.000 de euro pentru o locuință colectivă nou construită.
Beneficiarii suportă diferența de preț în cazul locuințelor care depășesc aceste valori.
Dobânda în cazul acestor împrumuturi este compusă din indicele ROBOR la trei luni și o
marjă fixă adițională de până la 2,5%.
Pentru a se putea înscrie în program, viitorul debitor trebuie să dispună de o sumă
echivalentă cu 5 procente din valoarea locuinței, aceasta urmând a fi depusă ca avans.
Totodată, beneficiarul trebuie să poată acoperi „diferența dintre prețul de achiziție a
locuinței rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare și finanțarea garantată”1.
Comisionul destinat Fondului de Garantare se ridică la 0,49% pe an.
Alte condiții includ obligativitatea păstrării imobilului timp de minim cinci ani, asigurarea
acestuia împotriva tuturor riscurilor, statul român fiind desemnat ca beneficiar pe întreaga
durată a finanțării, constituirea unui „depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în
valoare egală cu trei rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanțării”2.
Persoanele care dețin un spațiu locativ având o suprafață utilă mai mică de 50 mp pot
obține, de asemenea, credite garantate de stat, în vederea relocării într-un imobil mai
spațios. Persoanele care dețin cote părți dintr-o locuință îndeplinesc, de asemenea,
condițiile de eligibilitate pentru un astfel de credit.
Prin acest program se pot achiziționa :
1.
Locuințe finalizate, destinate achiziționării, inclusiv cele construite și date în
exploatare prin programele derulate de A.N.L.
2.
Locuințe nefinalizate, aflate în diverse faze de construcție, destinate achiziționării
după finalizare, inclusiv cele construite prin programele derulate de A.N.L.
3.
Locuințe noi, destinate achiziționării după finalizare, inclusiv cele construite prin
programele derulate de A.N.L.
Programul permite construirea următoarelor tipuri de locuințe :
1.
Locuințe care urmează să se construiască de către beneficiari individuali, inclusiv cele
care se construiesc prin programele derulate de A.N.L.
2.
Locuințe care urmează să se construiască prin asociații fără personalitate juridică
constituite de minimum doi beneficiari3.
Terenul destinat construcției trebuie să se afle în proprietatea unuia sau a mai multor
membri ai asociației.
Potrivit Ziarului Financiar, lista băncilor participante include BCR, BRD, Raiffeisen Bank,
Banca Românească, Alpha Bank, Millennium Bank, Banca Transilvania, CEC Bank, EFG
Bancpost, Piraeus Bank, Intesa Sanpaolo România, UniCredit Țiriac Bank, Credite Agricole,
OTP Bank, Bank Leumi, RIB Bank, ING Bank și Marfin Bank.
1

http://gov.ro/ro/obiective/strategii-politici-programe/programul-prima-casa&page=1
Idem 1
3
Idem 1
2
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Impactul programului Prima Casă
Conform Ziarului Financiar, în 2014, Fondul de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a
acordat 25.000 de garanții prin programul Prima Casă, valoarea acestora atingând 4
miliarde de lei (900 de milioane de euro). În medie, beneficiarii programului au obținut
36.000 de euro (valoare apropiată de cea din 2013), achiziționând preponderent
apartamente cu două camere construite înainte de 2008.
Perioada septembrie-noiembrie a cunoscut o creștere cu 52% față de aceeași perioadă a
anului 2013. Astfel, finanțările acordate au crescut la 280 de milioane de euro, Guvernul
suplimentând fondul pentru a veni în întâmpinarea cerințelor pieței.
Reprezentanții fondului au anunțat că până la data de 15 decembrie 2014 au fost încheiate
126.200 de contracte de garantare, totalul creditelor acordate între 2009 și 2014 depășind
4,8 miliarde de euro.
Acest program a generat finanțări de 736 milioane de euro (3,2 miliarde de lei) pentru
băncile participante. La nivelul pieței, jumătate din creditele imobiliare acordate sunt
încadrate în program.
Pentru Banca Românească, 90% din creditele oferite clienților sunt parte a programului,
procentul rămânând constant de la demararea acestuia în vara anului 2009.
În luna noiembrie 2014, BCR prognoza epuizarea plafonului suplimentar de 138 de milioane
de lei (din cele 400,5 milioane puse la dispoziție de către Guvern), ca urmare a creșterii
solicitării de credite la final de an. La nivelul celor șase ani, BCR a acordat un total de 39.700
de credite cumulând 6,1 miliarde de lei.
Conform BNR, stocul de credite destinat achizițiilor de imobile disponibil la finalul lunii
noiembrie 2014 era de trei ori mai ridicat decât cel existent în aceeași lună a anului 2013,
atingând valoarea de 8,8 miliarde de lei. Totodată, se constata creșterea de cinci ori în doi
ani a volumului de credite, fapt datorat tranziției programului Prima Casa la o variantă
disponibilă exclusiv în moneda națională, dar și a scăderii dobânzilor.
Directorul executiv al brokerului Alliance Finance, Liviu Andrei, a notat evoluția din anul
2014 comparativ cu cei doi ani anteriori, punctând faptul că mai mult de 80% din noile
credite acordate de broker au fost în lei, datorită scăderii dobânzii Robor și menținerii
marjelor de către bănci, înlăturând pericolele fluctuației cursurilor de schimb.
Conform Ziarului Financiar, „[doar] pe parcursul lunii noiembrie, stocul creditelor imobiliare
în lei a crescut cu 600 milioane de lei, respectiv echivalentul a cca. 3.000 de credite.
Creșterea stocului de credite reflectă îndeaproape vânzările noi în condițiile în care sunt
acordate pe termen lung, iar rambursările sunt nesemnificative. Spre exemplu, creșterea
medie lunară era de cca. 2.000 de credite în prima jumătate a anului trecut.
Creditarea în lei a fost susținută de scăderea dobânzilor pe piața interbancară. Dobânda
Robor la 3 luni, referința pentru costul creditelor în lei, a ajuns în prezent la un minim de
1,7% pe an”.
Programul este unul oportun pentru sectorul bancar, soldul împrumuturilor ipotecare în lei
triplându-se de la nivelul de 2,8 miliarde de lei în octombrie 2013, la 8,2 miliarde de lei în
luna octombrie a anului trecut, potrivit Ziarului Financiar. Un alt semnal pozitiv identificat
de publicație îl reprezintă creșterea portofoliilor băncilor cu 800 de milioane de lei în aceeași
lună.
Interesul pentru Prima Casă derivă din accesibilitatea ratelor; astfel, conform calculelor
aceleiași publicații, ratele plătite de beneficiarii programului sunt cu până la 23 de procente
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mai mici decât chiriile pe care le-ar fi plătit în cazul închirierii garsonierelor și
apartamentelor cu 2 camere.
Președintele executiv al Alpha Bank sprijină afirmațiile de mai sus privind beneficiile
programului, declarând în cadrul seminarului EU-COFILE că „[efectul] scăderii creditului de
consum a fost amortizat de expansiunea creditului pentru locuințe. Ponderea mică a
creditului ipotecar în 2008 a fost un avantaj. Ceea ce era risc pentru ceilalți, pentru sistemul
bancar românesc a devenit un medicament”.
Deși tranziția către credite exclusiv în lei a încetinit inițial cererea (impediment întâlnit, de
altfel, cu ocazia fiecărei noi modificări introduse în program), valorile au revenit curând la
normal.
Dezvoltatorii de locuințe au observat un trend ascendent al cererii de locuințe în 2013
comparativ cu 2012. De exemplu, în cazul Adama, dezvoltatorul proiectelor Edenia Titan și
Evocasa Optima București, creșterea față de 2012 s-a ridicat la 25%, vânzând o medie de 15
locuințe lunar, atât în București, cât și în restul țării. Anul 2014 a depășit așteptările
dezvoltatorului, înregistrând o creștere de 30% fată de 2013 și fiind catalogat drept o
confirmare a ieșirii din criză.
Reprezentanții complexului Militari Residence au caracterizat anul 2013 ca fiind unul mai
profitabil decât cel anterior, fapt datorat achizițiilor realizate prin programul Prima Casă,
acestea având cea mai mare pondere a achizițiilor, dezvoltatorul înregistrând o medie de
60-80 de locuințe vândute în fiecare lună.
Potrivit Andreei Comșa, managing director al Premier Estate, programul Prima Casă a fost
completat de „facilitatea fiscală de TVA 5% la locuințele până în 380.000 lei, împreună cu
relaxarea condițiilor de creditare, atât prin micșorarea dobânzilor, cât și prin avansul minim
perceput”4.
Potrivit MEDIAFAX, previziunile dezvoltatorilor pentru 2015 sunt apropiate de tendințele
anilor anteriori, aceștia privind spre viitor cu optimism.
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