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Ngân hàng Trung Ương Việt Nam tiếp tục giảm 

lãi suất chỉ đạo 

 
Tại một chi nhánh của Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) ở Hà Nội. Ảnh chụp ngày 08/06/2012.  
REUTERS/Kham 

Mai Vân 

Theo thông báo từ Ngân hàng Trung ương, kể từ hôm nay, 01/07/2012, mức lãi 

suất chỉ đạo tại Việt Nam loan báo sẽ lại được cắt giảm thêm. Đây là lần cắt lãi suất 

lần thứ 5 trong năm nay, vào lúc lạm phát giảm sụt, trong lúc tăng trưởng kinh tế 

có dấu hiệu bị suy yếu. 

Hãng tin AFP trích dẫn thông cáo Ngân Hàng Trung Ương Việt Nam trên mạng cho biết tỷ lệ 

giảm lần này là 1%. Đối với tín dụng các ngân hàng thương mại, lãi suất giảm từ 11% xuống 

10%. Ngoài ra lãi suất chiết khấu từ 9% xuống còn 8%, còn lãi suất tiền vay giữa các ngân 

hàng từ 12% xuống 11%. 

Từ tháng Ba đến nay, lần này là lần thứ 5 mà Ngân hàng Trung ương quyết định giảm lãi suất 

chỉ đạo. 

Trong mặt trận chống lạm phát, AFP nêu bật thành công của Việt Nam đã giảm được từ đỉnh 

23% tháng 8 năm ngoái xuống còn 6,9 % vào tháng 6, tính trong một năm. Đây là mức thấp 

nhất từ 3 năm nay. 
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Cơ quan thẩm định kinh tế Standard & Poors đã đánh giá lại (triển vọng) kinh tế Việt Nam từ 

tiêu cực (negative) trong tháng qua, lên mức ổn định, nêu bật thành công các biện pháp kiểm 

soát chặt chẽ trên phương diện tài chánh. 

Tuy nhiên, AFP cũng nhấn mạnh trên tỷ lệ tăng trưởng yếu đi của Việt Nam trong năm nay, 

chỉ đạt 4,38% trong 6 tháng đầu năm 2012, một mức yếu kém nhất từ 3 năm nay. Mục tiêu 

của chính phủ hiện nay là đạt từ 6% đến 6,5% tăng trưởng cho cả năm 2012 này. 

Việt Nam đã đạt đỉnh tăng trưởng 8,4% vào năm 2005, nhưng từ khi ấy, tỷ lệ này đã sụt giảm 

do nạn lạm phát cao và đồng tiền mất giá. 

 

Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120701-ngan-hang-trung-uong-viet-nam-tiep-tuc-giam-lai-

suat-chi-dao 


