
Gói hỗ trợ 30.000 tỷ chỉ giải quyết được bao nhiêu nhu cầu

Trong 30.000 tỷ đồng chỉ có 21.000 tỷ đồng cho người dân vay. Nếu giá nhà trung bình 13 triệu
đồng/m2, với diện tích bình quân 50m2/căn hộ. Vậy sau 1 năm số vốn này giải quyết được
32.000 căn hộ. Tức chỉ đáp ứng được 5% nhu cầu. 
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Gói hỗ trợ 30.000 tỷ chỉ giải quyết được bao nhiêu nhu cầu

          Từ ngày 1/6/2013, sẽ chính thức giải ngân gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết số02/2013 của Chính phủ với mức lãi suất thấp trong năm nay là 6% đây được kỳ vọng sẽ hâmnóng thị trường BĐS, giải quyết khó khăn về nhà ở cho nhiều người dân.   Tuy nhiên, nhiều người đang băn khoăn về tính công bằng trong hưởng lợi từ gói hỗ trợ giữakhác hàng mới và cũ tại các dự án nhà ở xã hội. Cụ thể theo quy định những người mua chỉđược vay tiền từ gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng khi mua nhà sau ngày 7/1/2013 điều này cónghĩa những người mua nhà trước đó sẽ không được tiếp cận gói vay lãi suất ưu đãi này.Như vậy, bất cập sẽ thấy rõ hai người cùng mua nhà cùng một dự án, nhưng căn mua trước 7/1không được ưu đãi lãi suất vay 6%/nam như các căn mua sau 7/1. Mặc dù thực tế có thể chủ hộmua văn nhà trước ngày 7/1/2013 đang gặp khó khăn, phải đóng tiền đúng tiến độ đang đangphải trả lãi ngân hàng theo lãi suất thương mại cao tới 14-15%/năm. Trước thực trạng này, cónhiều ý kiến cho rằng cần có giải pháp để tạo sự bình đẳng giữa các khách hàng trong cùngmột dự án khi thụ hưởng ưu đãi của chính sách này.     Lý giải những băn khoăn này của người dân, ông Nguyễn Viết Mạnh - Vụ trưởng Vụ Tín dụngcủa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết: Thời điểm Nghị quyết 02 của Chính phủ ra đời làngày 7/1/2013 chi phối toàn bộ Thông tư 11 và Thông tư 07. Do đó, việc áp dụng phải theođúng ngưỡng từ ngày 7/1/2013 theo quy định.Mặt khác, theo ông Mạnh, các gói hỗ trợ không thể nhắm đến đảm bảo lợi ích của mọi đối tượngđược. Gói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở lần này nhằm vào hoàn thiện các dự án đangdang dở. Cho nên, các chi phí phát sinh từ 7/1 đến nay chưa thanh toán thì mới được vay vốn,còn đã thanh toán thì không thể hồi tố lại.“Những người đã đóng tiền mua trước 7/1/2013, nghĩa là đã sẵn sàng tham gia vào việc muanhà để ở, tức là họ có điều kiện. Những đối tượng này nếu giờ cho vay thì thị trường vẫn đứngim. Chúng ta cần là tác động vào thị trường ở các phân khúc tiềm năng nhu cầu. Rõ ràng góihỗ trợ tín dụng này là vừa nhằm vào giải quyết vấn đề nhà ở vừa kích thích thị trường BĐS”,ông Mạnh phân tích.Trong khi đó ông Trần Bắc Hà - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV, đơn vị đầu tiên giải ngângói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng cho rằng, không nên nghĩ Ngân hàng Nhà nước chỉ là một vòi duynhất cung ứng nguồn vốn cho nhà ở xã hội. Bởi lẽ trong 30.000 tỷ đồng, nếu tính 70% chongười vay cuối cùng thì là 21.000 tỷ đồng. Giả định giá nhà trung bình 13 triệu đồng/m2, vớidiện tích bình quân 50m2/căn hộ. Vậy sau 1 năm số vốn này giải quyết được 32.000 căn hộ.Theo thống kê của Bộ Xây dựng, nhu cầu cần 600.000 căn hộ, tức là số tiền hiện tại mới chỉđáp ứng khoảng 5%. Do vậy, theo ông Hà với số tiền hiện tại NHNN không thể lo hết được, vìthế điều quan trọng lúc này là cần phải sớm thành lập cơ quan tái chế chấp nhà theo thông lệcác nước và Quỹ phát triển nhà ở phải có.  (Theo GDVN)          
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