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Kính gửi: - Thường trực Thành uỷ Tp Hồ Chí Minh
- Thường trực Ủy ban Nhân dân Tp Hồ Chí Minh
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
- Bộ Xây dựng
- Sở Xây dựng
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp Hồ Chí Minh

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014
"quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi
nhánh ngân hàng nước ngoài", có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2015. Trong đó, tại khoản 5
điều 17 đã quy định "Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng
nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa như sau: a) Ngân
hàng thương mại: 60%; b)Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 60%;"... và tại khoản
29(A5) phần II Phụ lục 2 của Thông tư đã xếp "Các khoản phải đòi để kinh doanh bất
động sản" vào "Nhóm tài sản có hệ số rủi ro 150%". Tính đến nay, Thông tư 36/2014/TT-
NHNN mặc dù chỉ mới triển khai thực hiện được 01 năm, nhưng đã có tác động rất tích
cực, góp phần giúp cho nền kinh tế, trong đó có thị trường bất động sản phục hồi và
tiếp tục đà tăng trưởng mạnh trong năm 2015, giải quyết được nhu cầu vốn cho doanh
nghiệp, nhà đầu tư và hỗ trợ tín dụng cho người tiêu dùng tạo lập nhà ở (Đồng thời, còn có
vai trò tác động tích cực của gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng và nỗ lực vượt bậc của cộng
đồng doanh nghiệp bất động sản).

Nay, Ngân hàng Nhà nước vừa dự thảo sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày
20/11/2014, tại khoản 14 điều 1 quy định sửa đổi, bổ sung khoản 5 điều 17 Thông tư
36/2014/TT-NHNN như sau:

"5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn
ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa như sau:

a) Ngân hàng thương mại: 40%;

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 40%;"...

và tại khoản 30 (A6) phần II Phụ lục 2 kèm theo dự thảo Thông tư đã xếp "Các khoản phải
đòi để kinh doanh bất động sản" vào "Nhóm tài sản có hệ số rủi ro 250%".

Giải trình về việc sửa đổi khoản 5 điều 17 về giảm trần sử dụng nguồn vốn ngắn hạn
để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa 40% đối với ngân hàng thương mại và chi
nhánh ngân hàng nước ngoài , Ngân hàng Nhà nước đã nêu lý do "điều chỉnh tỷ lệ tối đa
nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn của từng khối theo lộ
trình giảm dần nhằm đảm bảo phù hợp với định hướng hạn chế cấp tín dụng trung dài
hạn, giảm rủi ro thanh khoản; giảm tập trung cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản
(chủ yếu là cho vay trung dài hạn)"; Giải trình về việc thay đổi hệ số rủi ro của "Các
khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản" từ 150% lên 250%, Ngân hàng Nhà nước đã
nêu lý do: "Việc sửa đổi hệ số rủi ro đối với “các khoản phải đòi để kinh doanh bất động
sản” từ 150% lên 250% nhằm “phát đi tín hiệu” đối với thị trường và hệ thống ngân
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hàng nhằm kiểm soát rủi ro cho vay đối với lĩnh vực này. Số liệu thống kê cho thấy dòng
chảy tín dụng vào lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản liên tục có sự tăng trưởng
trong thời gian qua. Đến cuối tháng 9/2015 dư nợ cho vay kinh doanh bất động sản chiếm
8,05% tổng dư nợ tín dụng, tương ứng là 358.377 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng cho vay đầu
tư kinh doanh bất động sản trong 9 tháng đầu năm 2015 đạt 14,59% (cao hơn khoảng 2,5%
so với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung 9 tháng đầu năm 2015). Dư nợ cho vay đầu tư kinh
doanh bất động sản tập trung lớn nhất vào phân khúc xây dựng, sửa chữa, mua nhà, xây
dựng đô thị (chiếm trên 60%).
- Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 36 “Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn
đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển
nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi”, do đó, việc thay đổi
hệ số rủi ro của “khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản” khô ng ảnh hưởng đến các
chương trình, chính sách cho vay mua nhà ở Chính phủ và các Bộ ngành đang triển khai
qua hệ thống ngân hàng cũng như các khoản cho vay cá nhân mua nhà trả góp, sửa nhà…
của các ngân hàng, và không ảnh hưởng đến mục tiêu an sinh – xã hội. Do đó, theo đánh
giá của CQTTGSNH, tác động của sự thay đổi quy định này là không đáng kể ".

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) được biết, theo thông tin cập
nhật từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản có c ủa toàn hệ thống tăng
trưởng 12,35% so với đầu năm, đạt 7.319.317 tỷ đồng. Trong đó, các Ngân hàng thương mại
Nhà nước tăng 16,6% lên 3.303. 995 tỷ đồng và Ngân hàng thương mại cổ phần tăng 8,9%
lên 2.928.146 tỷ đồng. Mức tăng mạnh nhất thuộc về các công ty tài chính/cho thuê tài chính
27,9%, đạt 87.841 tỷ đồng tổng tài sản có. Vốn tự có của toàn hệ thống cũng tăng 16,4% so
với đầu năm lên 578.020 tỷ đồng. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu toàn hệ thống đạt 13%. Tỷ lệ
vốn ngắn hạn cho vay trung hạn, dài hạn toàn hệ thống l à 31%, trong đó, tỷ lệ này tại
các ngân hàng thương mại Nhà nước là 33,36%, tại ngân hàng thương mại cổ phần
36,9%, công ty tài chính/cho thuê tài chính 73,14%, ngân hàng hợp tác xã 77,93%, thấp hơn
rất nhiều so với trần cho phép 60% theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN (Tuy nhiên, nếu so với
trần 40% trong dự thảo sửa đổi Thông tư 36/2014/TT -NHNN thì đã gần sát). Trong các năm
gần đây, dư nợ tín dụng tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước: năm 2012 là 14%, năm
2013 là 14,7%, năm 2014 đạt 15,2%, năm 2015 đạt khoảng 18%, dòng chảy tín dụng vào
lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản cũng liên tục có sự gia tăng. Dư nợ cho vay đầu tư
kinh doanh bất động sản đến cuối tháng 9/2015, so với cùng kỳ năm 2014 thì mức tăng
không đáng kể (9 tháng đầu năm 2014 tăng trưởng 11,8 5%, tỷ trọng 7,86%) . Việc gia tăng
tín dụng vào thị trường bất động sản trong thời gian qua cũng là điều bình thường do thị
trường bất động sản mới vừa phục hồi từ cuối năm 2013 cho đến nay , sau một thời kỳ bị
khủng hoảng đóng băng kéo dài. Bên cạnh nguồn cung tín dụng, còn có nguồn kiều hối về
thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 khoảng 5,5 tỷ USD, trong đó có khoảng 23% chuyển vào
thị trường bất động sản. Nhìn toàn cục thì hệ thống ngân hàng đang trong quá trình tái cấu
trúc theo hướng tinh, mạnh, vững chắc hơn, và hoạt động tín dụng của toàn hệ thống vẫn
đang trong ngưỡng an toàn.

Hơn nữa, trong năm 2015 các nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp trên thị trường bất động
sản thành phố chiếm khoảng 15%, chủ yếu trong phân khúc bất động sản loại khá hoặc cao
cấp, thấp hơn rất nhiều so với thời điểm "bong bóng" bất động sản năm 2007 (lúc đó, nhà
đầu tư kinh doanh thứ cấp chiếm đến khoảng trên dưới 70%) .

Hiệp hội nhận thấy thị trường bất động sản nước ta đang phụ thuộc rất lớn vào 02
nguồn vốn: Nguồn vốn tín dụng ngân hàng, và nguồn vốn huy động từ khách hàng. Mà
nguồn vốn huy động từ khách hàng phần lớn lại có nguồn gốc từ tín dụng ngân hàng. Thị
trường vốn nước ta vẫn đang thiếu các nguồn vốn khác như các quỹ đầu tư (kể cả quỹ đầu tư
mạo hiểm), quỹ tín thác bất động sản, quỹ tiết kiệm nhà ở, nguồn vốn từ thị trường chứng
khoán... Đặc biệt, hoạt động đầu tư phát triển, kinh doanh bất động sản là hoạt động có tính
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chất trung hạn, dài hạn nhưng trên thực tế chưa có cơ chế đầy đủ để tạo lập nguồn vốn đầu
tư, nguồn vốn tín dụng trung hạn, dài hạn. Mà ở nước ta, nếu được vay trung hạn, dài hạn thì
lãi suất lại cao hơn lãi suất vay ngắn hạn , trong khi ở các nước khác thì ngược lại , lãi suất
vay trung hạn, dài hạn thấp hơn lãi suất vay ngắn hạn . Mặt khác, tuy là nguồn vốn huy động
ngắn hạn với mỗi tài khoản là ngắn hạn, nhưng trên thực tế, số dư của tổng số các tài khoản
huy động vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng thương mại lại chiếm một tỷ lệ tương đối ổn
định, mà ở tầm quản lý vĩ mô, ngân hàng Nhà nước có đầy đủ thông t in để đưa ra trần sử
dụng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung hạn, dài hạn một cách hợp lý nhất trong từng
giai đoạn nhất định, mà vẫn đảm bảo an toàn hệ thống tín dụng và sử dụng hiệu quả nguồn
vốn huy động ngắn hạn, đi đôi với kiểm soát, xử lý nghiêm các tổ chức tín dụng vi phạm. Do
vậy, nếu sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN theo hướng giảm mạnh trần sử dụng vốn
ngắn hạn để cho vay trung hạn, dài hạn từ 60% hiện nay xuống còn 40%; và thay đổi
hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sả n từ 150% lên 250%, thì
có thể sẽ có tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản mới vừa phục hồi hơn 02
năm qua từ đáy sâu khủng hoảng, chẳng những tác động rất mạnh đến các nhà đầu tư
kinh doanh thứ cấp (mua đi bán lại) , các doanh nghiệp phát triển dự án bất động sản
(có thể làm sụt giảm nguồn cung, làm tăng dự án dở dang, sản phẩm dở dang), và trên
thực tế có thể sẽ tác động bất lợi đến người tiêu dùng, đặc biệt là người thu nhập thấp
đô thị, và cũng sẽ tác động đến các ngành , nghề có liên quan đến thị trường bất động
sản và công ăn, việc làm của người lao động.

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại thông báo số
215/TB-VPCP ngày 07/07/2015 đã "yêu cầu NHNN chủ động sửa đổi hoặc hướng dẫn thực
hiện quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD, chi
nhánh NHNNg theo hướng có lộ trình phù hợp với từng nhóm đối tượng, phù hợp với
thông lệ quốc tế, bảo đảm an toàn hệ thống các TCTD, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô..." và
chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về "điều chỉnh tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được
sử dụng để cho vay trung hạn, dài hạn của từng khối theo lộ trình giảm dần nhằm đảm
bảo phù hợp với định hướng hạn chế cấp tín dụng trung dài hạn, giảm rủi ro thanh
khoản; giảm tập trung cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản (chủ yếu là cho vay
trung dài hạn)" và việc thay đổi hệ số rủi ro của các khoản phải đòi để kinh doanh bất
động sản từ 150% lên 250%, "không ảnh hưởng đến các chương trình, chính sách cho
vay mua nhà ở Chính phủ và các Bộ ngành đang triển khai qua hệ thống ngân hàng cũng
như các khoản cho vay cá nhân mua nhà trả góp, sửa nhà… của các ngân hàng, và
không ảnh hưởng đến mục tiêu an sinh – xã hội. Do đó, theo đánh giá của CQTTGSNH,
tác động của sự thay đổi quy định này là không đáng kể"(theo bản giải trình của Ngân
hàng Nhà nước), Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) kiến nghị:

Phương án 1: Đề nghị chưa sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày
20/11/2014 của Ngân hàng Nhà nước trong thời điểm hiện nay, bởi các lý do sau đây :

- Thông tư 36/2014/TT-NHNN mới được triển khai thực hiện 01 năm và đang phát
huy tác dụng tích cực đến nền kinh tế và góp phần củng cố đà phục hồi và tăng trưởng của
thị trường bất động sản, tạo điều kiện cho người dân an cư lạc nghiệp nên cần được tiếp tục
thực hiện;

- Các chỉ số ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng, kiểm soát lạm phát đang được giữ
vững;

- Chưa có nguy cơ xảy ra "bong bóng" bất động sản trong năm 2016 nếu Nhà nước có
những biện pháp hiệu quả khi xuất hiện hiện tượng đầu cơ như: (i) Thuế chống đầu cơ;(ii) Sử
dụng công cụ tín dụng; (iii) Sử dụng công cụ quy hoạch, kế hoạch về sử dụng đất, quy hoạch
phát triển không gian đô thị, phát triển các dự án nhà ở để điều tiết thị trường bất động sản .



4

Trong trường hợp bình thường như hiện nay , Hiệp hội đề nghị thực hiện theo phương
án 1. Nhưng trong trường hợp Ngân hàng Nhà nước có những nguồn thông tin dẫn đến yêu
cầu bắt buộc phải sửa đổi, bổ sung Thông tư 36/2014/TT-NHNN thì Hiệp hội đề nghị thực
hiện "theo hướng có lộ trình phù hợp với từng nhóm đối tượng" như chỉ đạo của Phó Thủ
tướng Vũ Văn Ninh và "theo lộ trình giảm dần" như bản giải trình của Ngân hàng Nhà
nước, như sau:

Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 5 điều 17 Thông tư 36/2014/TT-NHNN
như sau:

"5. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được sử dụng nguồn vốn
ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa như sau:

a) Ngân hàng thương mại: 50%;

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 50%;"...

và Khoản 30 (A6) phần II Phụ lục 2 kèm theo dự thảo Thông tư, Hiệp hội đề nghị xếp
"Các khoản phải đòi để kinh doanh bất động sản" vào "Nhóm tài sản có hệ số rủi ro
150%" như đã quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN.

Để đảm bảo hiệu quả và an toàn nguồn vốn tín dụng vào thị trường bất động sản, Hiệp
hội đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại ngoài các biện pháp
truyền thống, cần quan tâm thực hiện các giải pháp sau đây:

- Coi trọng việc đánh giá tính khả thi của dự án phát triển bất động sản, uy tín thương
hiệu và tài sản đảm bảo của chủ đầu tư;

- Coi trọng việc quản lý, kiểm soát dòng tiền cho vay được sử dụng đúng mục đích,
hiệu quả, an toàn; và cần giám sát tài sản đảm bảo từ bất động sản hình thành trong tương lai .

Trân trọng kính trình !

Nơi nhận: TM. BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
- Như trên; CHỦ TỊCH
- Ban Chấp hành HH;
-Lưu VT.

Lê Hoàng Châu
ĐTDĐ: 0903 811 069

Email: lehoangchau68@gmail.com


