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Nhật bất ngờ áp dụng lãi suất âm 
29 tháng 1 2016 

 
 

 
 

Việc cắt giảm lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy chi tiêu trong nước  và đầu tư kinh doanh 

Trong một động thái bất ngờ, Ngân hàng Trung ương Nhật vừa thông qua lãi suất 

âm để vực dậy suy thoái kinh tế đang diễn ra. 

Mức lãi suất -0,1% nghĩa là ngân hàng trung ương trong thực tế sẽ tính phí 0,1% với một 

số khoản tiền gửi của các ngân hàng thương mại. 

Ngân hàng Trung ương Nhật hy vọng việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ duy trì lạm phát 

bền vững và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Đây là chính sách mà thường chỉ ảnh hưởng đến cho vay liên ngân hàng. 

Quyết định đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương kết thúc cuộc họp đầu tiên của năm 

2016 vào hôm thứ Sáu 29/1. 

Đầu ngày, dữ liệu kinh tế một lần nữa làm dấy lên quan ngại về tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ 

lạm phát lõi tháng 12/2015 là 0,1% - thấp hơn nhiều so mục tiêu 2% của Ngân hàng 

Trung ương. 

 
Bộ trưởng Kinh tế Nhật Akira Amari vừa từ chức vì cáo buộc tham nhũng 
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Tại sao lãi suất âm? 

Nhật đang đối mặt với mức lạm phát rất thấp, nghĩa là người dân và các doanh nghiệp có 

xu hướng giữ tiền với giả định rằng họ có thể nhận được nhiều hơn sau một thời gian. 

Vì vậy, thay vì chi tiêu hoặc đầu tư, họ sẽ gửi tiền trong ngân hàng. 

Việc cắt giảm lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy chi tiêu trong nước và đầu tư kinh doanh. 

Động thái này cũng nhắm mục tiêu lạm phát, khuyến khích người dân và doanh nghiệp 

chi tiêu hơn là tiết kiệm. 

Hôm thứ Sáu 29/1, dữ liệu cũng cho thấy sản lượng công nghiệp của Nhật đã giảm 1,4% 

trong tháng so với tháng trước - yếu hơn so với dự báo. 

Đây là tháng thứ hai suy giảm, nhấn mạnh rằng tác động từ suy thoái kinh tế bên ngoài 

cũng như nhu cầu nội địa yếu đang đè nặng lên nền kinh tế của Nhật. 

 

Nguồn:http://www.bbc.com/vietnamese/world/2016/01/160129_japan_negative_interest 
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