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ອະ ລຳ ພະ ບົດ

   ປີ  2011 ຜ່ານ ມານີ້  ເປັນ ປີ ທຳ ອິດ ແຫ່ງ ການຈັດ ຕັ້ງ ຜັນ ຂະຫຍາຍ ມະຕິ ກອງ ປະຊຸມ ໃຫຍ່ ຄັ້ງ ທີ່ IX ຂອງພັກ 
ກໍ່ ຄື ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງ ທີ່ VII (2011-2015),  ໄດ້ ມີ ຫຼາຍ 
ເຫດການ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນຢູ່ ສາກົນ  ແລະ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ເຊິ່ງ ເປັນທັງກາລະ ໂອກາດ  ແລະ  ສິ່ງ ທ້າ ທາຍຕໍ່ ການຈັດ ຕັ້ງປະ 
ຕິບັດ ແຜ ນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ,    ເຮັດ ໃຫ້ ພວກ ເຮົາ  ໄດ້ ປະສົບ ຜົນສຳ ເລັດ ໃນ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ 
ແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຫຼາຍດ້ານ  ໄປ ພ້ອມ ກັບ ອຸປະສັກ  ແລະ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ທີ່ ພວກ ເຮົາ  
ໄດ້ຜ່ານ ຜ່າ.   ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ໂດຍ ລວມ ແລ້ວ , ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ  ສັງ ເກດ ເຫັນ ວ່າ ໃນ ປີ 2011 
ຜ່ານ ມາ ນີ້   ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໄດ້ ມີ ການ ເຕີບ ໂຕ,  ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກ ມີ ສະຖຽນ ລະ ພາບ, ບັນດາ 
ຄາດໝາຍ ສູ້ ຊົນ ຂອງ ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດ້ານ ຕ່າງໆ  ສາມາດປະຕິບັດ  ໄປຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກຳ 
ນົດ ໄວ້,  ເຮັດ ໃຫ້ ຊີວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ ບັນດາ ເຜົ່າ ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ຂຶ້ນ  ເປັນ ກ້າວໆ. ຜົນ ສຳ ເລັດ ດັ່ງກ່າວ  
ນີ້ ແມ່ນ ເນື່ອງມາ ຈາກ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຊີ້ ນຳ ນຳພາ ຢ່າງ ໃກ້ ສິດຂອງ ກົມ ການ ເມືອງສູນ ກາງ ພັກ, ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ  
ແລະ  ເປັນ ເຈົ້າ ການຢ່າງ ສູງຂອງ  ບັນດາ ຂະແໜງ ການອ້ອມ ຂ້າງ ສູນ ກາງ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ, ທັງ ພາກ ລັດ  ແລະ ພາກ  
ເອກະ ຊົນ ໃນ ການຈັດ ຕັ້ງ ຜັນ ຂະ ຫຍາຍ ເນື້ອ ໃນ ຈິດ ໃຈ ຂອງ ກອງ ປະຊຸມ ໃຫຍ່ ຄັ້ງ ທີ່ IX ກໍ່ ຄື ການປະຕິບັດ ແຜນພັດທະ 
ນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ ສົກ ປີຜ່ານ ມາ ຕາມ ພາລະ ບົດບາດ ຂອງ   ແຕ່ ລະ ພາກສ່ວນຢ່າງ ຕັ້ງໜ້າ.

 ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ ໄດ້ ມອບ ຫມາຍ ໃຫ້ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນ ຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ  ເປັນ 
ໃຈກາງ  ໃນ ການສ້າງ  ບົດ ລາຍ ງານ ສະພາບ ເສດຖະກິດ ປີ 2011,  ເພື່ອ ເປັນ   ເອກະສານ ຄົ້ນ ຄວ້າ    ຮັບ ໃຊ້ ໃຫ້ ແກ່ ການຕິດ 
ຕາມ, ການ ຕີ ລາຄາ ສະພາບເສດຖະກິດ ,  ການ ສ້າງ ແຜນການ ໃນ ຊຸມ ປີ ຕໍ່ ໜ້າ ກໍ່ ຄືຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວ ກັບ ເສດຖະ 
ກິດ ຂອງ ປະ ເທດ ເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດຫຼາຍຂຶ້ນ.

 ຫວັງ ວ່າ ປື້ ມບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ນີ້ ຈະ ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດສຳລັບ ບັນດາ ທ່ານ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂໍ້ ມູນ ດັ່ງກ່າວ

ສົມ ດີ ດວງ ດີ
ລັດຖ ະມົນ ຕີ ວ່າການ ກະຊວງ  ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງ ທຶນ





ຄຳ ນຳ

 ປື້ມລາຍ ງານ ເສດຖະກິດ ປີ 2011  ແມ່ນເປັນ   ເອກະສານ ຄົ້ນ ຄວ້າ    ຮັບ ໃຊ້ ໃຫ້ ແກ່ ການຕິດຕາມ, ການ ຕີ ລາຄາ 
ສະພາບ ເສດຖະກິດ ໃນ ປີຜ່ານມາ,   ການວາງແຜນພັດທະນາ ເສດ-ສັງຄົມ ໃນ ຊຸມ ປີ ຕໍ່ ໜ້າ ກໍ່ ຄືວຽກ ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວ ກັບ 
ເສດຖະກິດ ຂອງ ປະ ເທດ ເຮົາ. ບົດ ລາຍ ງານສະບັບ ນີ້  ເປັນບົດ ລາຍ ງານ ເສດຖະກິດ ປະຈຳ ປີ ສະບັບ ທຳ ອິດຂອງ ສະ 
ຖາ ບັນ ຄົ້ນ ຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ (ສຄສ), ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ, 

  ເນື້ອ ໃນ ຂອງ ບົດລາຍ ງານ ສະບັບ ນີ້  ແບ່ງ ອອກ ເປັນ 3 ພາກ ໃຫຍ່ ຄື: ພາກ ທີ່ 1 ກ່ຽວ ກັບ ເຫດການ ພົ້ນ ເດັ່ນ 
ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ເຊິ່ງ ເປັນປັດ ໄຈທີ່ ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ເສດຖະກິດ   ໂລກ  ແລະ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດໃຫ້ມີ ການປ່ຽນ  
ແປງ,  ໃນ ນັ້ນຈະ ຍົກ ໃຫ້ ເຫັນ ສະພາບ ພົ້ນ ເດັ່ນດ້ານ ເສດຖະກິດຂອງພາກ ພື້ນ  ແລະ  ສາກົນ  ແລະ ສະພາບ ພົ້ນ ເດັ່ນ 
ດ້ານ ເສດຖະກິດຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ ; ພາກ ທີ່ 2 ກ່ຽວ ກັບສະພາບ ເສດຖະກິດ ແຕ່ ລະ ດ້ານ,  ໃນ ນັ້ນ  ຈະ ຍົກ ໃຫ້ ເຫັນ ສະ 
ພາບ  ເສດຖະກິດ ຂອງ ສາກົນ  ແລະ ພາກ ພື້ນ  ແລະ ສະພາບ ເສດຖະກິດ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ; ພາກ ທີ່3 ກ່ຽວ ກັບ ທ່າ 
ອ່ຽງ ເສດຖະກິດ ໃນ ຊຸມ ປີ ຕໍ່ໜ້າ,  ໃນ ນັ້ນ ຈະ ຍົກ ໃຫ້ ເຫັນ ທ່າ ອ່ຽງຂອງ ເສດຖະກິດ ສາກົນ  ແລະ ທ່າ ອ່ຽງ ເສດຖະກິດ ຂອງ 
ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ ສຳລັບ ຊຸມ ປີ ຕໍ່ໜ້າ. ນອກຈາກ ນັ້ນ, ມີ ເອກະສານ ຊ້ອນ ທ້າຍ ກ່ຽວ ກັບ ຕາຕະລາງ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ເນື້ອ 
ໃນ ຂອງ ແຕ່ ລະ ພາກ. 

  ຜົນສຳ ເລັດ ໃນ ການ ສ້າງ ປື້ ມບົດ ລາຍ ງານ  ເສດ ຖະກິດ 2011 ນີ້ແມ່ນ ເກີດຈາກຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຊີ້ນຳ ນຳພາ 
ຂອງ ຄະນະ ນຳ ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ, ຈາກການຮ່ວມ ມື  ໃນ ການ ສະໜອງ ຂໍ້ ມູນ  ແລະ ປະກອບ ຄຳ ຄິດ 
ຄຳ ເຫັນຢ່າງ ກວ້າງ ຂວາງຈາກບັນດາ ຂະ ແໜງ ການ ອ້ອມ ຂ້າງ ສູນ ກາງ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ . ດັ່ງ ນັ້ນ, ຕາງໜ້າ ໃຫ້ ຄະ ນະນຳ 
ຂອງ ສຄສ, ຂ້າພະ ເຈົ້າ ຂໍ ສະ ແດງ ຄວາມ ຂອບ ອົກ ຂອບໃຈ ຢ່າງ ຈິງ ໃຈ  ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນ ເປັນ ຢ່າງ ສູງມາ ຍັງ ບັນດາ ທ່ານ 
ຕົວ ແທນຈາກບັນດາ ກົມ ,  ຂະ ແໜງ ການ ອ້ອມ ຂ້າງ ສູນ ກາງ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ ໃນ ການ ໃຫ້ການ ຮ່ວມ ມື ດັ່ງກ່າວ,    ເປັນ ຕົ້ນ 
ແມ່ນການສະໜອງ ຂໍ້ ມູນ  ແລະ ປະກອບ ຄຳ ຄິດ ຄຳ ເຫັນ ຈາກບັນດາກົມ  ຂອງກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການ ລົງ ທຶນ, 
ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງ ການ ເງິນ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ  ແລະ ການ ຄ້າ  ແລະ ພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ ອ້ອມ 
ຂ້າງ ສູນ ກາງ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ.  ພ້ອມນີ້, ຂໍ ສະ ແດງ ຄວາມ ຍ້ອງຍໍ ຊົມ ເຊີຍທີມງານກະກຽມບົດລາຍງານຂອງສະຖາບັນ
ຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດທຸກໆ ທ່ານ ທີ່ ໄດ້ ສຸມ ທຸກ ເຫື່ອ ແຮງ  ແລະ ສະຕິ ປັນ ຍາ ເຂົ້າ ໃນ ການຄົ້ນຄິດປະດິດ ສ້າງ, 
ຮຽບຮຽງ  ແລະ ປັບປຸງ ບົດ ລາຍ ງານສະບັບ ນີ້ຈົນ ມີຜົນສຳ ເລັດ ດີ. 

  ພິ ເສດ,  ຂໍ ສະ ແດງ ຄວາມ ຂອບ ໃຈຫ້ອງການ ທະນາຄານ ໂລກ ປະຈຳ ສປປ  ລາວ ທີ່ ໄດ້ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະ 
ໜູນດ້ານ ງົບປະມານ  ໃນ ການ ຈັດ ພິມ  ແລະ ປະກອບ ຄຳ ເຫັນ ຕໍ່ ບົດລາຍ ງານ ສະບັບ ນີ້.  ຫາກ ປາສະ ຈາກ ການ ຊ່ວຍ 
ເຫຼືອອັນ ລ້ຳ ຄ່າ ນີ້ແລ້ວ ອາດ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຍາກທີ່ ພວກ ເຮົາ ຈະ ສາມາດ ຈັດ ພິມບົດ ລາຍ ງານເສດຖະກິດ ປະຈຳ ປີ 2011 
ສະບັບນີ້ ອອກ ສູ່ ສາຍຕາ ມະຫາຊົນ ໄດ້.



 ຂ້າພະ ເຈົ້າຫວັງ  ຢ່າງ ຍິ່ງ ວ່າ ບົດ ລາຍ ງານ ເສດຖະກິດ ປະຈຳ ປີ 2011 ນີ້ ຈະ ເປັນ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ມີ ຄຸນປະ ໂຫຍ ດ  ສຳ 
ລັບ ວຽກ ຕິດຕາມສະພາບ ເສດຖະກິດ, ວຽກ ງານ ວາງແຜນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການທີ່ 
ກ່ຽວຂ້ອງ, ວຽກ ຄົ້ນ ຄວ້າ  ແລະ ສຳລັບບັນດາ ທ່ານ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຢາກ ຊອກ ຮູ້ຮໍ່າຮຽນ .  

  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ,  ເນື່ອງຈາກ ວ່າ ປຶ້ ມລາຍ ງານ ເສດຖະກິດ ປີ 2011  ນີ້, ເປັນ ສະບັບ ທຳອິດ, ຈະ ບໍ່ ສາມາດ 
ປາສະຈາກ ໄດ້ ຂໍ້ ບົກພ່ອງ ຕ່າງໆ. ດັ່ງ ນັ້ນ, ເພື່ອ  ປັບປຸງ ປື້ ມບົດລາຍ ງານ ສະບັບນີ້ ກໍ່ ຄື ສະບັບ ປີ ຕໍ່ ໄປໃຫ້ ມີ ຄຸນ ນະພາບດີ 
ຂຶ້ນກວ່າ ເກົ່າ ຂ້າພະ ເຈົ້າພ້ອມ ດ້ວຍ ທີ ມງານຍິນ ດີ ຮັບ ເອົາ ຄຳ ຄິດ ເຫັນ  ແລະ ຄຳ ຕິ ຊົມ ຈາກ ບັນດາທ່ານ ດ້ວຍ ຄວາມ ຈິງ 
ໃຈ.

ດຣ. ລີ ເບີ ລີ ບົວ ປາວ
ຫົວໜ້າ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ
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ສະພາບພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ                     

ແລະ  ໄພ ທຳ ມະ ຊາດໃນ ປີ 2011



ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2011

 ສະພາບ ເສດຖະກິດ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນຢູ່ສາກົນ
ໃນປີ 2011,  ມີຫຼາຍເຫດການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໄພທຳມະຊາດທີ່ ມີ ລັກສະນະຮ້າຍ 

ແຮງເກີດຂຶ້ນໃນຂົງເຂດທົ່ວໂລກ  ເຊິ່ງ ໄດສ້ົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວ  ແລະ ສະຖຽນ ລະ ພາບຂອງເສດຖະກິດ 
ໂລກ. ລາຍລະອຽດຂອງເຫດການດັ່ງກ່າວສະແດງ ອອກ   ດັ່ງນີ້:

•	 ເຫດການພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ໃນປີ 2011 ,  ມີເຫດການພົ້ນເດ່ັນທາງດ້ານເສດຖະກິດເກີດຂຶ້ນຫຼາຍເຫດການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນວິກິດ 
ການໜີ້ສິນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບ ເອີຣົບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຢູ່ປະເທດເກຣັກ,  ໄອແລນ, ປ໋ອກ 
ຕຸຍການ ແລະ ປະເທດອື່ນໃນສະຫະພາບເອີຣົບ. ບັນຫາໜີ້ສິນໃນທະວີບ ເອີຣົບດັ່ງກ່າວໄດເ້ປັນປັດໄຈກົດໜ່ວງ 
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກໃນປະຈຸ ບັນ  ແລະ  ໃນຕໍ່ໜ້າ. ປະຈຸບັນ, ໄອແລນ, ປ໋ອກຕຸຍການ ແລະ ເກຣັກ 
ມີໜີ້ສິນສູງເຖິງ 96,2%, 93% ແລະ 142,8% ຂອງ GDP ຕາມລໍາດັບ.  ແຕ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວມ ີທ່າ ອ່ຽງດີຂຶ້ນພາຍຫຼັງ 
ລັດຖະບານປະເທດເກຣັກຕອບຮັບວ່າ ຈະປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂຂອງສະຫະພາບ ເອີຣົບ. 

ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ສະຖາບັນ S&P ກຳລັງພິຈາລະນາຫຼຸດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທາງດ້ານການເງິນ 
ຂອງ 5 ປະເທດຄື: ເຢຍລະມັນ, ໂຮນລັງ, ໂອຕຣິດ, ແຟງລັງ ແລະ ລຸກຊຳບວກ ລົງ 1 ຂັ້ນ, ສ່ວນຝຣັ່ງ ແມ່ນຖືກຫຼຸດ 
ອັນດັບສອງຂັ້ນຈາກ AAA ເປັນ -AAA. ສຳລັບ ເກຣັກ ແລະ ໄຊປຣັສ ແມ່ນຍັງຖືກຈັດຢູ່ໃນສະຖານະພາບປະເທດ 
ທີ່ພັນທະບັດບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ.

	 ເຫດການພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານເສດຖະກິດໂລກອື່ນໆມີ:	

 - ກຸ່ມ ເອີຣົບໄດ້ເລີ່ມພິຈາລະນາຄືນກ່ຽວກັບການໃຫ້ສິດທິພິເສດທາງການຄ້າແກ່ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ, 
ແຕ່ຈຳນວນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດດັ່ງກ່າວອາດຈະໜ້ອຍລົງ, ອາດ ເປັນ ໂອກາດ ດ ີສຳລັບ ສປປ ລາວ  ເຮົາ; 

 -       ການລາອອກຂອງປະທານກອງທຶນການເງິນສາກນົ (IMF) ແລະ ຜົນຂອງການເລືອກຕ້ັງປະທານກອງທນຶ 
ຜູ້ໃໝ່ຄື ທ່ານ ນາງ Christine Lagarde  ອະ ດີດລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຝຣັ່ງ; 

 - ການຄໍ້າປະກັນລາຄາເຂົ້າທີ່ສູງຂຶ້ນຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ລາຄາເຂົ້າຢູ່ຕະ 
ຫຼາດສາກົນ ໂດຍທົ່ວໄປມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປະຫວັດການ. 

•	 ບັນຫາໄພທຳມະຊາດ
ສະພາບໄພທຳມະຊາດໃນປີ 2011 ນີ້ ໂດຍທົ່ວ ໄປແລ້ວແມ່ນໄດ້ເພີ່ມຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ 

ໃນຫຼາຍປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ໄພທຳມະຊາດທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດມີຄື: 

(1)	 ແຜ່ນດິນໄຫວລະດັບ	 9	 ຣິກເຕີຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ: ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ພາໃຫ້ເກີດຄື້ນຍັກຊູນາມິ 
ທີ່ຮຸນແຮງສຸດໃນຮອບ 90 ປີ ,ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນວົງກວ້າງ. ຕາມ 
ການລາຍງານເບື້ອງຕົ້ນ, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 9,079 ຄົນ, ສູນຫາຍ 12,645 ຄົນ, ມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍທີ່ທະ 
ນາຄານໂລກໄດ້ປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນ 235 ຕື້ໂດລາ. ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການຂະ 
ຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດຍີ່ປຸ່ນໃນໄຕມາດ 1 ສົກປີ 2010-2011 ຕ່ຳກວ່າໄຕມາດຜ່ານມາ. ບໍລິສັດສະແຕນດາດ 
ແອນພົວ (S&P) ອົງກອນຈັດລະດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທາງດ້ານການເງິນໄດ້ຫຼຸດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືກ່ຽວກັບ 
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ຄວາມສາມາດຊຳລະໜີ້ຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນທີ່ມີໜີ້ສິນຫຼາຍກວ່າ 200% ຂອງ GDP ລົງຈາກ AA ເປັນ AA-.

(2)	 ເຫດການນໍ້າຖ້ວມທີ່ປະເທດໄທ: ເປັນເຫດການນ້ຳຖ້ວມຮຸນແຮງທີ່ສຸດໃນຮອບຫຼາຍສິບປີ. ເຫດການນໍ້າ 
ຖ້ວມຄັ້ງນີ້ ຖ້ວມ 26 ຈັງຫວັດ ແລະ ນະຄອນຫຼວງບາງກອກຂອງປະເທດໄທ. ໃນນັ້ນ, ລວມມີນິຄົມອຸດສາຫະກຳ 
5 ແຫ່ງທີ່ຖືກເສຍຫາຍ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງອຸດສາຫະກໍາຫຼາຍຂະແໜງ ເປັນຕົ້ນ 
ແມ່ນອຸດສາຫະກຳລົດຍົນ ແລະ ກ້ອງຖ່າຍຮູບ. ເຫດການນ້ຳຖ້ວມ  ເປັນເວລາຍາວປະມານ 3  ເດືອນ, ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ 
ເສຍຊີວິດຫຼາຍ ກວ່າ 500 ຄົນ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໄທ,  ໂດຍທະນາຄານ
ແຫ່ງປະເທດໄທໄດ້ປັບຕົວເລກຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ລົງຈາກ 4,1% ມາເປັນ 2,6%. ຕາມການປະ 
ເມີນເບື້ອງຕົ້ນຂອງຫຼາຍອົງກອນ, ເຫດການນໍ້າຖ້ວມຄັ້ງນີ້ໄດ້ສ້າງຜົນເສຍຫາຍຕໍ່ເສດຖະກິດໄທຄິດເປັນມູນຄ່າສູງ 
ກວ່າ 16,6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ.

 ເນື່ອງຈາກ ປະ ເທດ ໄທ ເປັນ ຄູ່ ການ ຄ້າ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ  ສປປ ລາວ,  ເຫດການ ນ້ຳ ຖ້ວມ ດັ່ງກ່າວ ຢູ່ ປະ ເທດ ໄທ  ໄດ້ກະ 
ທົບ ຕໍ່ ປະ ເທດ ເຮົາ ໃນ ລະດັບ  ໃດ ໜຶ່ງ.

ເຫດການ ພົ້ນ ເດັ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ
•	 ເຫດ ການ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນທາງ ດ້ານ  ເສດຖະກິດ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ

 ປີ 2011 ມີ   ເຫດການ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ແລະ ການ ຮ່ວມ ມື ສາກົນ ດັ່ງ ນີ້:

1. ຂົວ ມິດຕະພາບ ລາວ- ໄທ  ແຫ່ງ ທີ 3  ໄດ້ໄຂ ນຳ ໃຊ້ ຢ່າງ ເປັນ ທາງ ການ ໃນ ເວລາ 11:11 ໂມງ ຂອງ ວັນ ທີ 11 
ພະຈິກ 2011. ຂົວ ແຫ່ງ ດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຍາວ 1.423,1 ແມັດ, ກ້ວາງ 13 ແມັດ,  ໄດ້ເລີ່ມກໍ່ສ້າງ ແຕ່ວັນທີ 6 
ພຶດສະພາ 2009 ໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 60 ລ້ານ 
ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 480 ຕື້ກີບ.

2.  ສປປ ລາວ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມ ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງເຂດ ສາມຫຼ່ຽມ ພັດທະນາກຳປູເຈຍ 
-ລາວ-ຫວຽດນາມ (CLV)  ໃນ ວັນ ທີ 07 ທັນວາ 2011 ທີ່  ແຂວງອັດ ຕະປື. ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງ ປະຊຸມ   ແມ່ນ 
ເພື່ອປຶກສາ ຫາລື ບັນຫາ ຕ່າງໆ ລວມທັງ ທົບ ທວນຄືນ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ຂອງ ການຈັດຕັ້ງຜັນ ຂະຫຍາຍສົ່ງ ເສີມ ແລະ 
ປັບປຸງສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ຂອງ ການ ດຳ ເນີນ ທຸລະ ກິດ  ແລະ ການ ລົງທຶນ ໃນ ເຂດ ສາມຫຼ່ຽມ ພັດທະນາ ຂອງທັງ 
ສາມ ປະ ເທດ, ພ້ອມທັງເປັນການພິຈາລະນາປຶ ກສາ ຫາລື  ເພື່ອ ກະກຽ ມ ໃຫ້ ແກ່ ກອງ ປະ ຊຸມສຸດ ຍອດ ກຳປູ ເຈຍ-
ລາວ  ແລະ ຫວຽດນາມ ຄັ້ງທີ 8 ທີ່ ສ.ສ ຫວຽດນາມ  ໃນ ປີ 2012. 

3.    ເຂດ ເສດ ຖະກິດສະ ເພາະ 2  ແຫ່ງ ໄດ້ ຮັບ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ ຈັນ ເຊັ່ນ: ໂຄງການພັດທະນາ ໜອງ 
ຈັນ ຕອນ ໃຕ ້ ໃຫ້ ເປັນ ເຂດ ເສດຖະກິດສະເພາະ ; ໄດ້ມີພິທ ີລົງ ນາມ ສັນຍາ ສຳ ປະທານ ດິນ ໃນວັນ ທ ີ 24 ຕຸລາ 
2011 ແລະ ເຂດ ເສດຖະກິດ ສະ ເພາະ ບຶງ ທາດຫຼວງ ໄດ້ ມີພິທີ ເຊັນ ສັນຍາ ສ້າງຕັ້ງ   ໃນ ວັນ ທີ 28 ທັນວາ 2011.

4. ຫຼາຍ ໂຄງການ ທາງ ດ້ານ ພະລັງງານ ໄດ້ ເລີ່ ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປັນ ຂະ ບວນຟົດ ຟື້ນ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານ ໄຟຟ້າ ພະລັງ 
ງານ ຄວາມຮ້ອນຫົງ ສາ,  ແຂວງ ໄຊ ຍະ ບູລີ  ມີ ພິທີວາງ ສ ີລາ ລຶກ ເພື່ອກໍ່ສ້າງ ໂຮງງານ ຂຶ້ນ ແລ້ວ; ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳ 
ງຽບ 2, ໄດ້ເລີ່ ມລົງມ ືກໍ່ສ້າງ   ໃນ ວັນ ທ ີ23 ທັນວາ 2011   ເຊິ່ງມີ ແຜນຈະກໍ່ສ້າງ ສຳ ເລັດ ພາຍ ໃນ 4 ປີ; ພິທ ີເຊັນ ສັນ 
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ຍາ ພັດທະນາ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນ້ຳຕົກນ້ຳ ໄພ ່ ແຂວງ ວຽງ ຈັນ ໄດ້ ຈັດ ຂຶ້ນໃນ ທ້າຍ ເດືອນທັນວາ 2011, ຄາດວ່າ ຈະ 
ໃຊ ້ເວລາ ໃນ ການ ສຳ ຫຼວດ 18 ເດືອນ.

5. ໄດ້ມີພິທ ີເຊັນ ສັນຍາ ແລກປ່ຽນເອກະສານ ສຳ ຄັນ ສຳລັບການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າຂອງ ລັດຖະບານ ຍີ່ ປຸ່ນ ເພື່ອ ຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ໂຄງການ ຂະຫຍາຍ ສະໜາມ ບິນ ສາກົນ ວັດ ໄຕ ແລະ  ໂຄງການ ປັບປຸງ ເສັ້ນທາງ ເລກ 9 ຕາມ ແລວ ເສດ 
ຖະກິດຕາ ເວັນ ອອກ-ຕາ ເວັນ ຕົກ  ໃນ ຂົງ ເຂດ ພາກພື້ນ ແມ່ນ້ຳ ຂອງ ໃນ ວັນ ທ ີ2 ສິງຫາ 2011 ຢູ ່ນະຄອນຫຼວງ ໂຕ 
ກຽວ ປະ ເທດຍີ່ ປຸ່ນ. 

6.  ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2011 ໃນຫົວຂໍ້: “ບືນຕົວແຂງແຮງເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດ 
ຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ສະບັບທີ VII, ເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກ 
ຄວາມດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020” ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 21 ພະຈິກ 2011 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

7.   ທະນາຄານໂລກໄດ້ຍົກ ສປປ ລາວ ຂຶ້ນເປັນປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າປານກາງ (Low middle income)

•	  ເຫດການພົ້ນເດັ່ນທາງທຳມະຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ຄຽງ ຄູ່  ກັບ ເຫດການ ພົ້ນ ເດັ່ນ ທາງ ດ້ານ ກາ ນ ເມືອງ  ແລະ  ເສດຖະກິດ, ສປປ ລາວ  ໄດ້ ປະ ເຊີນ ກັບ ຫຼາຍ ໄພພິ 
ບັດ ທາງ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ການ ປ່ຽນ  ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ໃນປີ 2011 ນີ້. ບາງ  ເຫດການ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນ  ສາມາດ ສັງ ລວມ 
ໄດ້ ດັ່ງ ນີ້:

1. ພາຍ ຸໄຮ ມາ  ໄດ ້ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນ ໄລຍະວັນ ທ ີ24-25 ມິຖຸນາ 2011  ແລະ  ພາຍ ຸນົກ ເຕັນ ໃນ  ໄລຍະວັນ ທ ີ30 ກໍລະກົດ  
ຫາ ວັນ ທ ີ1 ສິງຫາ 2011  ໄດ້ເຮັດ ໃຫ ້ເກີດ ມ ີຝົນຕົກ ໜັກ  ຕິດຕໍ່ ກັນຫຼາຍ ວັນ ເຮັດ ໃຫ ້ປະລິມານ ນ້ຳ ໃນ ແມ່ນ້ຳ ຫຼາຍ 
ສາຍ ມ ີປະລິມານ ສູງ ຈົນ ເປັນ ເຫດ ໃຫ ້ເກີດ ນ້ຳ ຖ້ວມ   ແລະ   ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ໂດຍ ກົງ ຢູ ່12 ແຂວງ, 96 ເມືອງ, 1.790 
ບ້ານ, 82.493 ຄອບຄົວ  ແລະ 429.954 ຄົນ.  ໄພ ນ້ຳ ຖວມ ໄດ້ສ້າງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ໃຫ ້ແກ ່ພື້ນຖານ ໂຄງ ລ່າງ  
ເປັນຕົ້ນ ລະບົບ ຊົນ ລະ ປະທານ, ຖະໜົນ, ຂົວ,  ໂຮງໝໍ,  ໂຮງຮຽນ, ທີ່ ຢູ ່ອາ  ໄສ ຂອງ ປະຊາ ຊົນ ແລະ ເນື້ອທີ່ ການ 
ຜະລິດ. ຄາດ ຄະ ເນ ຜົນ ເສຍ ຫາຍ  ແລະ ການ ສູນຫາຍ ທັງ ໝົດ ປະມານ 138 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ຫຼ ືປະມານ 
1.103 ຕື້ກີບ  ແລະ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຟື້ນຟ ູຄືນ ປະມານ 141,9 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ຫຼ ືປະມານ 1.127 ຕື້ກີບ. 

2.  ໃນຊຸມປີຜ່ານມາເຫັນ ວ່າ ການ ປ່ຽນ ແປງສະພາບ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ ທັງ ພາຍ ໃນ  ແລະ ພາກ ພື້ນ  ແມ່ນມີ ທ່າອ່ຽງ ເພີ່ມ 
ຄວາມຮຸນ ແຮງ ຂຶ້ນ     ເຊັ່ນ :   

- ເກີດແຜ່ນ ດິນ ໄຫວ ໃນ  ແຂວງພາກ ເໜືອຂອງ ລາວ,    ລະຫວ່າງ ແຕ່ ປີ 2009-2011  ໄດ້ ເກີດ ຂຶ້ນ ຫຼາຍ 
ກວ່າ 30 ຄັ້ງ,  ພິເສດແມ່ນເດືອ ນກຸມພາ 2011  ແຜ່ນດິນ ໄຫວເກີດ ຂຶ້ນເຊິ່ງມີຈຸດ ສູນກາງ ຢູ່ ທາງ ແຂວງ 
ໄຊ ຍະ ບູລີ ດ້ວຍ ຄວາມ ແຮງ ສັ່ນ ສະ ເທືອນ 4,7 ຣິກ ເຕີ; 

-   ເກີດ ມີ  ຝົນຕົກໜັກ, ນ້ຳ ຖ້ວມ, ດິນ ເຈື່ອນຢູ່ຫຼາຍແຫ່ງໃນພາກເໜືອ, ເກີດມີເຫດການ ໄຟໄໝ້ປ່າ, ລົມ ແຮງ, 
ສະພາບ ແຫ້ງ ແລ້ງ ,  ອາກາດ ຮ້ອນແຮງ  ແລະ ໜາວແຮງໃນທົ່ວທຸກພາກຂອງ ສປປ ລາວ, ເກີດມີພະ 
ຍາດ ລະບາດ ກັບ ພືດ,  ສັດ ແລະ ຄົນ ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີງົວ, ຄວາຍຕາຍໜາວຫຼາຍຢູ່ໃນເຂດພາກເໜືອ ໂດຍ 
ສະເພາະຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ມີເຖິງ 10.000 ກວ່າໂຕ.



ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2011

ພາກທີ 2
ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນ ປີ 2011
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ສະພາບເສດຖະກິດສາກົນ
• ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ສະ 

ຖຽນລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ
ເສດຖະກິດ ໂລກ ໃນປີ 2011 ນ້ີ ຄາດ ວ່າ  

ຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ລົງ  ຈາກ 5,11%  ໃນປີ 2010  
ເປັນ 3,95%. ໃນ ນັ້ນ ປ ະ ເທດ ພັດທະນາ ແລ້ວ ຂະ 
ຫຍາຍຕົວ 1,6% (ປີ 2010 ຂະຫຍາຍຕົວ 3,07%)  
ແລະ ປະ ເທດ ກຳລັງພັດທະນາ ໃນ ອາຊີ ຂະຫຍາຍຕົວ 
8,21% (ປີ 2010 ຂະຫຍາຍຕົວ 9,46%). ເມື່ອ 
ແຍກເປັນພາກພື້ນ ເຫັນວ່າທຸກພາກພື້ນລ້ວນແຕ່
ມີລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດທ່ີຫຼຸດ ລົງ,  
ໃນນັ້ນ ສະຫະພາບເອີຣົບມີລະດັບການຂະຫຍາຍ 
ຕົວໃກ້ຄຽງ ກັບປີຜ່ານມາຫຼາຍທີ່ສຸດ (ຮູບສະ  ແດງ1).  
ສະເພາະໃນອາຊີ, ຫຼາຍປະເທດກໍ່ມີລະດັບການຂະ 
ຫຍາຍຕົວທີ່ຊ້າລົງ ຍົກເວັ້ນ ກຳປູເຈຍ ແລະ ອິນໂດ 
ເນເຊຍ (ຮູບສະແດງ2). ສາເຫດຫຼັກທີ່ພາໃຫ້ອັດ 
ຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຫຼາຍປະເທດຕໍ່າລົງຄືດັ່ງ 
ກ່າວແມ່ນ   ຍ້ອນການແຜ່ລາມຂອງວິກິດການໜີ້ສິນ 
ຢູ່ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ບັນຫາໄພທຳມະຊາດ. 

ອັດຕາເງິນເຟີ້ເໜັງຕີງແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ 
ລະພາກພື້ນ. ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ສ່ວນໃຫ່ຍ 
ແມ່ນມີອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າລົງ ເຊັ່ນ: ສະຫະລັດອາເມ 
ລິກາ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສິງກະໂປ, ສ່ວນອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງ 
ຫຼາຍປະເທດໃນກຸ່ມປະເທດໃຊ້ເງິນເອີໂຣ ເຫັນວ່າ 
ປັບຕົວສູງຂຶ້ນ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນປະເທດກໍາລັງພັດ 
ທະນາກໍ່ມີທ່າອ່ຽງປັບຕົວສູງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຈີນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 
ຈາກ 3,94% ເປັນ 4,7%), ໄທ (ຈາກ 3,1% ເປັນ 
3,85% ) ແລະ ສ.ສ ຫວຽດນາມ (ຈາກ 8,91% ເປັນ 
18,43%) (ຮູບສະແດງ 3).

ເງິນໂດລາມີທ່າອ່ຽງອ່ອນຄ່າລົງທຽບກັບ 
ສະກຸນເງິນສຳຄັນຂອງໂລກ ເຊັ່ນ: ອັດຕາແລກປ່ຽນ 
ເງິນໂດລາ ອ່ອນຄ່າລົງ 8,93% ທຽບກັບ ເງິນເຢນ, 
ອ່ອນລົງ 4% ທຽບກັບເງິນເອີໂຣ, ອ່ອນລົງ 3,13% 
ທຽບກັບເງິນປອນ ແລະ ອ່ອນຄ່າລົງ 4,43% ທຽບ 
ກັບເງິນຢວນ (ລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ 1).
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ຮູບ ສະ ແດງ1: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຂອງ GDP ຕາມພາກພຶ້ນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສະຖາ ບັນ ການ ເງິນ ສາກົນ (WEO, ກັນຍາ 2011)

ຮູບ ສະ ແດງ 3: ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງຫຼາຍປະເທດໃນອາຊີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສະຖາ ບັນ ການ ເງິນ ສາກົນ (WEO, ກັນຍາ 2011)
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ຮູບສະແດງ 2: ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP ຂອງບາງປະເທດ 
ໃນອາຊີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສະຖາ ບັນ ການ ເງິນ ສາກົນ (WEO, ກັນຍາ 2011)
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•	 ລາຄາສິນຄ້າຕົ້ນຕໍ:  

ໃນປີ 2011 ນີ,້ ລາຄາສິນຄ້າສະບຽງອາຫານສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນທຽບກັບປີຜ່ານມາ. ລາຄາສາລີເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ 30,81%, ລາຄາເຂົ້າໄທທີ່ມີເມັດຫັັກ 5% ເພີ່ມຂຶ້ນ 11,07%, ເຂົ້າໄທທີ່ມີເມັດຫັັກ 25% ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ 30,8% 
ແລະ ເຂົ້າໄທ ເກຣດ A ເພີ່ມຂຶ້ນ 18,4%,  ເຂົ້າບາເລເພີ່ມຂຶ້ນ 56,91%. ສ່ວນລາຄາຊີ້ນປາ ແມ່ນຫຼຸດລົງ 8,95% 
(ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 2). 

ຕາຕະລາງ 1: ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນໂດລາກັບສະກຸນເງິນສຳຄັນ

ປີ 2010 ປີ 2011
% 

ການປ່ຽນແປງ
ຄ່າຕ່ຳສຸດ 

ຂອງປີ 2011
ຄ່າສູງສຸດ 

ຂອງປີ 2011

 ເຢນ/ໂດລາ 87,55 79,73 -8,93% 77,31 82,43

ເອີໂຣ/ໂດລາ 0,75 0,72 -4,00% 0,69 0,74

ປອນ/ໂດລາ 0,64 0,62 -3,13% 0,61 0,64

ຢວນ/ໂດລາ 6,77 6,47 -4,43% 6,36 6,58

ໂດລາສິງກະໂປ/ໂດລາ 1,35 1,26 -6,67% 1,22 1,29

ຣິງກິດ/ໂດລາ 3,17 3,06 -3,47% 3,01 3,15

ບາດ/ໂດລາ 31,83 30,49 -4,21% 30,09 30,59

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: www.tradingeconomics.com

ຕາຕະລາງ 2: ລາຄາສິນຄ້າຕົ້ນຕໍ

ສິນຄ້າ ຫົວໜ່ວຍ 2010 2011 ການປ່ຽນແປງ

ສາລີ ໂດລາ/ໂຕນ 158,4 207,2 30,81%

ເຂົ້າບາເລ ໂດລາ/ໂຕນ 185,9 291,7 56,91%

ເຂົ້າໄທທີ່ມີເມັດຫັກ 5% ໂດລາ/ໂຕນ 488,9 543 11,07%

ເຂົ້າໄທທີ່ມີເມັດຫັກ 25% ໂດລາ/ໂຕນ 441,5 577,5 30,80%

ເຂົ້າໄທເກຣດ A ໂດລາ/ໂຕນ 383,7 454,3 18,40%

ຊີ້ນງົວ ເຊັນ/ກີໂລ 355 404 13,80%

ຊີ້ນໄກ່ ເຊັນ/ກີໂລ 176,8 176,8 0,00%

ຊີ້ນປາ ໂດລາ/ໂຕນ 1.688 1.537 -8,95%

ທອງແດງ ໂດລາ/ໂຕນ 7.535 8.828 17,16%

ນ້ຳຕານ (ໂລກ) ເຊັນ/ກີໂລ 46,93 57,32 22,14%

ນ້ຳມັນຖົ່ວເຫຼືອງ ໂດລາ/ໂຕນ 100,5 130 29,25%

ຖົ່ວເຫຼືອງ ໂດລາ/ໂຕນ 450 541 20,22%

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານ ໂລກ 



ລາຄາວັດຖຸມີຄ່າກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ. ລາຄາທອງແດງເພີ່ມຂຶ້ນ 17,16% (ຈາກ 7.535 ໂດລາ/ໂຕນ ມາເປັນ 
8.828 ໂດລາ/ໂຕນ). ລາຄາຄຳສະເລ່ຍເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 1 .223,80 ໂດລາ/ອອນສ ມາເປັນ 1.571,54 ໂດລາ/ອອນສ 
ຫຼ ືເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 347,54 ໂດລາ/ອອນສ (ຮູບ ສະ ແດງ 4). ພ້ອມນັ້ນ, ລາຄາຄຳຈະມີທ່າອ່ຽງສືບຕໍ່ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ 
ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມສ່ຽງມີໜ້ອຍກວ່າ ແລະ ໂອກາດໃນການສ້າງກຳໄລຍັງສູງກວ່າ ເມື່ອທຽບກັບການລົງທຶນໃນຕະ
ຫຼາດເງິນ. 

ລາຄາ ນ້ຳມັນ ໃນ ປ ີ2011 ນີ້  ໂດຍ ລວມ ແລ້ວ ແມ່ນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ຈາກ 79,47  ໂດ ລາ/ບາ ເຣວ ໃນປ ີ2010 ມາ 
ເປັນ 104,80  ໂດ ລາ/ບາ ເຣວ  ເຊິ່ງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນປະມານ 31,87%. ລາຄາ ນ້ຳມັນ ດິບ ໃນປີ 2012  ມ ີທ່າ ອ່ຽງສູງ ຂຶ້ນ  ເນື່ອງ 
ຈາກ ວ່າ  ການ ລົງ ໂທດ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ຂອງ ປະ ເທດ ຕາ ເວັນ ຕົກ ທີ່ ມ ີຕໍ່ ປະ ເທດ ອ ີລານ ແລະ ຊ ີເລຍ ປະກອບ 
ກັບຄວາມ ບໍ່ ສະ ຫງົ ບ ໃນປະ ເທດ ໄນ ຈີ ເລຍ  ອາດຈະ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ ປະລິມານ ການ ຜະລິດ ນ້ຳມັນ ໃນ ຕະຫຼາດ ໂລກຫຼຸດ 
ລົງ.

ສະພາບ ເສດຖະກິ ດມະຫາ ພາກຂອງ ສປປ ລາວ 

•	 ເສດຖະກິດມະຫາພາກໂດຍລວມ

ໃນທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມທາງດ້ານເສດຖະກິດໂລກກຳລັງມີການປ່ຽນແປງຢ່າງສັບສົນ, ຫຼາຍປະ 
ເທດກຳລັງຢູ່ໃນຂະບວນການຟື້ນໂຕຈາກວິກິດການການເງິນ-ເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ວິກິດໄພທຳມະຊາດ, ເສດ 

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2011

ຮູບສະແດງ 4: ລາຄາຄຳໃນຕະຫຼາດສາກົນໃນສົກປີ 2010-2011 (ຫົວໜ່ວຍ: ໂດລາ/ອອນສ)

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ຕະຫຼາ ດຊື້ ຂາຍ ລ່ວງ ໜ້າ ລອນ ດ່ອນ- ລາຄາ ປິດ ພາກ ບ່າຍ.
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ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2011
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ຖະກິດແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ (GDP) ໃນສົກປີ 2010-11 ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ຶອງ ແລະ ເຂັ້ມ 
ແຂງເຖິງ 8,1%1 ໄວກວ່າຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວໃນສົກປີຜ່ານມາ (ສົກປີ 2009-10 ຂະຫຍາຍຕົວ 7,9%). 
ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,9%, ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຕີບໂຕ 0,2%, ອຸດສາຫະກຳ ເພີ່ມຂຶ້ນ 15,2%, 
ປະກອບສ່ວນສູງເຖິງ 4,4%, ແລະ ບໍລິການ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,2%, ປະກອບສ່ວນ 3,3%. ເຫັນໄດ້ວ່າ ຕົວຂັບເຄື່ອນການ 
ເຕີບໂຕເສດຖະກິດແມ່ນຂະແໜງອຸດສາກະກຳ ໂດຍສະເພາະຂະແໜງບໍ່ແຮ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ເຊິ່ງປະ 
ກອບສ່ວນປະມານເກືອບ 1/4 ຂອງອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ GDP ໃນສົກປີນີ້, ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງບໍລິ 
ການ, ສ່ວນຂະແໜງກະສິກຳປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຕີບໂຕໜ້ອຍ, ແຕ່ເປັນຂະແໜງການໜຶ່ງທີ່ມີການເຕີບໂຕ 
ແບບຍືນຍົງ (ຮູບສະແດງ5). ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນບັນລຸ 1.217 ໂດລາ, ລວມຍອດລາຍໄດ້ 
ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (GNI) ບັນລຸໄດ້ປະມານ 1.034,28 ໂດລາ ເຊິ່ງຍັບເຂົ້າໃກ້ເສັ້ນມາດຖານເພື່ອຫຼຸດພົ້ນຈາກ ຄວ
າມດ້ອຍພັດທະນາທີ່ສາກົນໄດ້ກຳນົດຄື 1.1412  ໂດລາຕໍ່ຫົວຄົນ.

ປັດໄຈຫຼັກທີ່ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນປີ 2011 ແມ່ນມາຈາກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການລົງທຶນໃນ 
ໂຄງການໃຫຍ່ຕ່າງໆ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ກວມ 57% ຂອງການລົງ 
ທຶນທັງໝົດ. ການຊົມໃຊ້ຂອງປະຊາຊົນ ຍັງຂະຫຍາຍຕົວແຕ່ອາດຢູ່ໃນລະດັບຊ້າກວ່າປີຜ່ານມາເລັກນ້ອຍ. ສ່ວນ
ການສົ່ງອອກໃນປີນີ້ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວແຕ່ຊ້າກວ່າປີກາຍ ໂດຍການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ 
ຍັງກວມອັດຕາສ່ວນຫຼາຍ (57%). ໄພທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະທ້າຍປີ 2011 ຍັງບໍ່ທັນສົ່ງຜົນຕໍ່ GDP ໃນສົກ 
ປີ 2010-11 ແຕ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບໃນລະດັບແນ່ນອນໃດໜຶ່ງຕໍ່ GDP ໃນສົກປີ 2012. ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໂດຍ 
ລວມຍັງສາມາດຮັກສາສະຖຽນລະພາບໄດ້ດີຄື ອັດຕາເງິນເຟ ີ້ເຖິງແມ່ນຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ກໍ່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕົວເລກດຽວ 
ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງໃນກອບທີ່ແຜນການຕັ້ງໄວ້. ລາຍລະອຽດຂອງການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະດ້ານສັງ 
ລວມໄດ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

1  ບົດລາຍງານຜົນການຄາດຄະເນປະຕິບັດຂາດຕົວຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປະຈຳສົກປີ 2010-11,ເລກທີ 048, ວັນທີ 27/4/2012
2  ອີງຕາມສົມມຸດຖານທີ່ວ່າ ມາດຖານດັ່ງກ່າວເພີ່ມຂຶ້ນ 2,5% ໃນແຕ່ລະປີ, ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະກຳນົດມາດຖານ GNI ຕໍ່ຫົວຄົນໃໝ່ທຸກໆ 3 
ປີ. ສະເພາະປີ 2009 ແມ່ນ 1.086 ແລະ ຈະມີການກຳນົດໃໝ່ໃນປີ 2012.
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ຮູບສະແດງ 5: ການປະກອບສ່ວນໃນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຄິດໄລ່ໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ຜທ, ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ



ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2011

•	 ປັດໄຈກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ

1. ປັດໄຈການໃຊ້ຈ່າຍ, ການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າ

 ທ່າ	ອ່ຽງການ	ຊົມ	ໃຊ້/ບໍລິ	ໂພ	ກຂອງ	ຄົວ	ເຮືອນ:

ການຊົມໃຊ້ທັງໝົດໃນສົກປີ 2010-11 ຄາດຄະເນກວມປະມານ 42.7683 ຕື້ກີບ , ກວມປະມານ 68,5% 
ຂອງ GDP; ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 24,26% ທຽບກັບສົກປີຜ່ານມາ. ສະພາບດັ່ງກ່າວສອດຄ່ອງກັບການສຳຫຼວດ 
ຄວາມຄິດເຫັນຜູ້ຊົມໃຊ້ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຊົມໃຊ້ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ໂດຍດັດຊະນີຄວາມ 
ຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ສະເລ່ຍຢູ່ໃນລະດັບ 126,74 ໃນປີ 2011. ການຊົມໃຊ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສ່ວນໃຫຍ່ມາຈາກ 
ການໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບສິນຄ້າປະຈຳວັນ ແລະ ບໍລິການເພີ່ມຂຶ້ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກສະຖານະການເງິນດີຂຶ້ນ ແລະ ຍ້ອນ 
ການຂາຍຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ກິດຈະກຳຄ້າຂາຍອື່ນໆເພີ່ມຂຶ້ນ.

ການ	ລົງທຶນ:

 ການລົງທຶນລວມໃນປີ 2010-11 ປະຕິບັດໄດ້ 22.487,5  ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 19,1% ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ. 
ສຳລັບການລົງທຶນຂອງລັດ5ປະຕິບັດໄດ້ 7.138,8 ຕື້ກີບ (ເທົ່າກັບ 102,3% ຂອງແຜນການ ແລະ ຖ້າທຽບ 
ກັບສົກປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 11,4%) ໃນນັ້ນ, ເປັນແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ 1.779,7 ຕື້ກີບ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນພາຍນອກ 
5.359,1 ຕື້ກີບ. ສຳລັບແຫຼ່ງທຶນພາຍນອກ ແບ່ງເປັນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈຳນວນ 3.402,3 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,3% 
ທຽບກັບສົກປີຜ່ານມາ ແລະ ທຶນກູ້ຢືມ 1.956,8 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 31% ທຽບກັບສົກປີຜ່ານມາ (ຮູບສະແດງ 7).

3   ການຊົມໃຊ້ທັງໝົດ ຄິດໄລ່ຈາກສົມຜົນ GDP ເບື້ອງການໃຊ້ຈ່າຍ: (C = GDP - I - G - (X-M))
4   ດັດຊະນີຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ຄິດໄລ່ໂດຍສະຖາບັນ ອີງໃສ່ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ ກວມເອົາ 500 ຄົວເຮືອນຕົວຢ່າງໃນ 6 
ແຂວງທົ່ວປະເທດ. ຖ້າຫາກດັດຊະນີມີຄ່າຫຼາຍກວ່າ 100 ສະແດງວ່າ ຄົວເຮືອນມີຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ກັບເສດຖະກິດຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ເສດຖະກິດໂດຍລວມ.
5   ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງການເງິນ
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ຮູບ ສະ ແດງ 6: ດັດຊະນີ ຄວາມ ຄິດ ເຫັ ນຜູ້ ຊົມ ໃຊ້

ແຫ ່ງຂໍ້ ມູນ: ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ, ຜທ
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 ການລົງທຶນເອກະຊົນພາຍໃນປີ 2011 ຄາດວ່າຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເຖິງວ່າຈະບໍ່ຟົດຟື້ນເທົ່າປີຜ່ານມາ. 
ດັດຊະນີທ່າອ່ຽງທຸລະກິດສະເລ່ຍໝົດປີຢູ່ໃນລະດັບ 94,736  ເຊິ່ງຕໍ່າກວ່າປີ 2010, ໃນນັ້ນ ດັດຊະນີຍ່ອຍກ່ຽວກັບ 
ທ່າອ່ຽງການລົງທຶນເພີ່ມເຕີມ ຢູ່ໃນລະດັບ 116 ຕໍ່າກວ່າປີຜ່ານມາເຊັ່ນກັນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງນັກ 
ລົງທຶນຕໍ່ກັບການດຳເນີນທຸລະກິດໃນປີ 2011 ບໍ່ດີເທົ່າປີຜ່ານມາ ເຮັດໃຫ້ການລົງທຶນເພີ່ມເຕີມຍັງບໍ່ຟົດຟື້ນເທົ່າ 
ທີ່ຄວນ. ສຳລັບການລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ຮັບອະນຸຍາດທັງໝົດ 225 ໂຄງການ ຄິດເປັນມູນຄ່າ 2,71 ຕື້ໂດລາ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ 47,2% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ສູງກວ່າເປົ້າໝາຍຂອງແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (ຕ້ອງດຶງດູດການລົງທຶນຈາກ 
ຕ່າງປະເທດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍປີລະ 1,7 ຕື້ໂດລາ). ໂຄງການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກ 
ອນ ທຳມະຊາດ ເຊິ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 116% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ກວມ 57% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ (ຮູບສະແດງ 
8). ໃນນັ້ນ ການລົງທຶນໃນຂະແໜງຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ມີມູນຄ່າ 1,56 ຕື້ໂດລາ ກວມ 56% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ. 
ຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຍັງຢູ່ໃນລະດັບດຽວ ກັນກັບປີຜ່ານມາ ໃນນັ້ນ ຂະແໜງກະສິກຳ ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ 249,3% ແລະ ກວມ 21,2% ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ແລະ ຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 211,8% ແລະ ກວມ 
8,6%. ປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າໝູ່ໃນປີ 2011 ນີ້ ແມ່ນ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ 1,65 
ຕື້ໂດລາ, ຖັດມາແມ່ນ ສ.ປ ຈີນ 545,6 ລ້ານໂດລາ ແລະ ປະເທດໄທ 154,6 ລ້ານໂດລາ. 

6  ດັດຊະນີທ່າອ່ຽງທຸລະກິດ ຄິດໄລ່ໂດຍສະຖາບັນ ອີງໃສ່ການສຳຫຼວດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈຳນວນ 300 ຕົວຢ່າງ ໃນ 6 ແຂວງທົ່ວປະເທດ. ຖ້າຫາກດັດຊະ 
ນີລວມມີຄ່າຫຼາຍກວ່າ 100 ສະແດງວ່າ ພາກທຸລະກິດມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສູງຕໍ່ກັບຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ ແລະ ຕັດສິນໃຈລົງທຶນເພີ່ມເຕີມ. ຖ້າຫາກ 
ດັດຊະນີຕໍ່າກວ່າ 100 ໝາຍຄວາມວ່າ ຄວາມພໍໃຈຂອງນັກທຸລະກິດຕໍ່ກັບຜົນການດຳເນີນທຸລະກິດບໍ່ດີເທົ່າກັບໄລຍະຜ່ານມາ.

ຮູບ ສະ ແດງ 7: ການລົງທຶນຂອງລັດ (ຕື້ກີບ)

ແຫ ່ງຂໍ້ ມູນ: ກົມ ຮ່ວມ ມື ສາກົນ, ຜທ. 
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 ການຄ້າສາກົນ:

 ພາຍຫຼັງການສົ່ງອອກໄດ້ຫຼຸດລົງໃນສົກປີ 2008-09 ຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກວິກິດການການເງິນ-ເສດຖະກິດ 
ໂລກ. ການສົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຄື: ໃນສົກປີ 2010-11 ບັນລຸໄດ້ 1.977 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 
10,48% ເມື່ອທຽບກັບສົກປີ 2009/10. ໃນນັ້ນ, ມູນຄ່າສົ່ງອອກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພີ່ມຂຶ້ນ 38,23% ຍ້ອນ
ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ມູນຄ່າການສົ່ງອອກກະສິກຳ ແລະ ສັດລ້ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ 14,93%, 
ແລະ ມູນຄ່າສົ່ງອອກແຮ່ທາດ-ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 2,92%. ສ່ວນມູນຄ່າການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ ຫຼຸດລົງ 
7,98% ແລະ ມູນຄ່າການສົ່ງອອກເຄື່ອງຕັດຫຍິບ ຫຼຸດລົງ 15,35%. (ຕາຕະລາງ 3).

ການນຳເຂົ້າໄລຍະຜ່ານມາໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວຕາມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ
ຖະກິດ. ມູນຄ່ານຳເຂົ້າໃນສົກປີ 2010-11 ບັນລຸເຖິງ 2,325 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 39,11% ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ. 
ໝວດສິນຄ້ານຳເຂົ້າທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວແມ່ນອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ7  (ເພີ່ມຂຶ້ນ 269%) ແລະ ຍານພາຫະນະ-

7   ຕົວເລກອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງ ນີ້ ແມ່ນກວມເອົາພຽງແຕ່ການນຳເຂົ້າອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງເພື່ອຊົມໃຊ້ ແລະ ຈຳໜ່າຍທົ່ວໄປ ເຊິ່ງ ບໍ່ລວມເອົາ ການນຳເຂົ້າ
ອຸປະກອນການກໍ່ສ້າງເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການການລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ.

 2008 2009 2010 2011*

ສົ່ງອອກລວມ          1,323,12          1,124,40          1,788,94          1,976,54 

ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້            59,33            46,02            37,11            51,29 

ກະສິກຳ ແລະ ສັດລ້ຽງ            60,29            87,08           119,24           137,05 

ໄຟຟ້າ            97,13           274,59           289,00            58,25 

ຕັດຫຍິບ           255,01           141,71           167,30           141,62 

ແຮ່ທາດຕ່າງໆ           774,24           523,61          1,048,52          1,079,13 

ຕາຕະລາງ 3: ມູນຄ່າການສົ່ງອອກລວມ ແລະ ບາງສິນຄ້າຕົ້ນຕໍ

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
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ຮູ ບສະ ແດງ 8: ມູນ ຄ່າອະນຸຍາດ ການ ລົງທຶນ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດ (ລ້ານ ໂດ ລາ)

ແຫ ່ງຂໍ້ ມູນ: ກົມ ສົ່ງ ເສີມ ການ ລົງທຶນ, ຜທ.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ຂະແໜງບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ ລວມ 



ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2011

13

ສິ້ນສ່ວນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 72,31%). ກົງກັນຂ້າມ, ມູນຄ່າການນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ-ອາຍແກັດ ຫຼຸດລົງ 61,18%, ມູນຄ່າ
ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ມູນຄ່າການລົງທຶນຫຼຸດລົງ 17,18% ແລະ ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສະບຽງອາຫານ ຫຼຸດລົງ 
0,69%. (ຕາຕະລາງ 4). 

ຈາກທ່າອ່ຽງການປ່ຽນແປງຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ແລະ ນຳເຂົ້າຄືດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ດຸນການຄ້າຕ່າງ 
ປະເທດມີການປ່ຽນແປງຈາກເກີນດຸນ 117,97 ລ້ານໂດລາ (985,7 ຕື້ກີບ) ໃນສົກປີ 2009-10 ເປັນຂາດດຸນ 
ສູງເຖິງ 348,04 ລ້ານໂດລາ (2.797,9 ຕື້ກີບ) ໃນສົກປີ 2010-11 ນີ້. ເຖິງແມ່ນວ່າດຸນການຄ້າຈະມີການປ່ຽນ 
ແປງຂຶ້ນລົງຫຼາຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ອັດຕາການເປີດກວ້າງດ້ານການຄ້າລວມຕໍ່ GDP ແມ່ນ ມີການປ່ຽນແປງພຽງເລັກໜ້ອຍຄື 
ຈາກ 55,09% ໃນສົກປີ 2009-10 ມາເປັນ 55,54% ໃນສົກປີນີ້. (ຕາຕະລາງ 5).

ຕາຕະລາງ 5: ດຸນການຄ້າ ແລະ ອັດຕາການເຊື່ອມໂຍງ (ລ້ານກີບ)

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

 2008 2009 2010 2011

ສົ່ງອອກລວມ   11,901,201    9,597,028   14,948,242   15,889,919 

ນຳເຂົ້າລວມ   12,276,368    9,096,898   13,962,530   18,687,861 

ດຸນການຄ້າ (ສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ)      (375,166)     500,131     985,712    (2,797,941)

ມູນຄ່າການຄ້າລວມ (ສົ່ງອອກ + ນຳເຂົ້າ)   24,177,569   18,693,926   28,910,772   34,577,780 

GDP   44,777,804   47,225,303   52,482,594   62,261,776 

ອັດຕາການເປີດກວ້າງດ້ານການຄ້າ 
(ມູນຄ່າການຄ້າລວມ/GDP) 53,99% 39,58% 55,09% 55,54%

 
ຕາຕະລາງ 4: ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າລວມ ແລະ ບາງສິນຄ້າຕົ້ນຕໍ

ແຫ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

          2008           2009          2010          2011

ນຳເຂົ້າລວມ      1,364,82        1,065,81      1,670,97      2,324,58 

ນ້ຳມັນເຊື້ອເພີງ, ອາຍແກັດ         290,68           159,41        332,84         129,19 

ພາຫະນະ ແລະ ສິ້ນສ່ວນ         132,26          146,68        107,35        184,98 

ສະບຽງອາຫານ          25,37            17,01          91,74          91,11 

ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ          33,85            29,18         31,55        116,51 

ສິນຄ້ານຳເຂົ້າເພື່ອຮັບໃຊ້ ໂຄງການລົງທຶນ        329,41         420,45       699,99        579,69 

ສິນຄ້າທົ່ວໄປ        370,51         227,71       384,58        414,70
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2. ປັດໄຈການຜະ ລິດ  ແລະ ການສະໜອງຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດ

 ການ	ຜະລິດ	ກະສິກຳ8:     

  ການ ຜະລິດ ກະສິກຳ ໃນ ປີ ນີ້ ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ແຕ່ ຈັງຫວະ ການຂະຫຍາຍຕົວ ອາ ດຊ້າ ກວ່າ ປີຜ່ານມາ  ເນື່ອງ 
ຈາກໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໄພ ທຳ ມະ ຊາດ.   ການເກັບ ກ່ຽວ ເຂົ້ານາ ແຊງຂອງ ປີນີ້ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 2% (ຈາກ 108.305  ເຮັກ 
ຕາ  ມາ ເປັນ 110.299  ເຮັກຕາ)  ແລະ ຜົນ ຜະລິດ ເຂົ້ານາ ແຊງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 3% (ຈາກ 512.430 ໂຕນ ມາເປັນ 527.803 
ໂຕນ).  ແຕ່ກົງ ກັນ ຂ້າມ  ການເກັບ ກ່ຽວ ເຂົ້ານາປ ີຂອງ ປີນີ້ຫຼຸດລົງ 5% (ຈາກ 623.970  ເຮັກຕາ ມາ ເປັນ 593.984  
ເຮັກຕາ)  ແລະ  ຜົນ ຜະລິດ ກໍ່ຫຼຸດລົງ 6% (ຈາກ 2.343.3000  ໂຕ ນ ມາ ເປັນ 2.201.455  ໂຕນ). ດັ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ຜົນ
ຜະລິດເຂົ້າຫຼຸດລົງ 1,3%. ພ້ອມ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ  ການປູກພືດລະດູຝົນກໍ່ຫຼຸດລົງ 6% (ຈາກ 372.630 ເຮັກຕາ ມາເປັນ 
350.542 ເຮັກຕາ).

 ການ ຜະລິດ ກະສິກຳ ໃນ ປີ ນີ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະ ຊາດ ເປັນຕົ້ນ ພະຍ ຸໄຮ ມາ  ແລະ ນົກ ເຕັນ  ເຊິ່ງ 
ໄດ້ທຳລາຍຜົນລະປູກ, ພື້ນ ທີ່ ການ   ຜະ ລິດ, ສັດລ້ຽງ ແລະ ຊົນ ລະ ປະທານເສຍຫາຍຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ  ເຊິ່ງລວມມູນ 
ຄ່າ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ທັງໝົດປະມານ 592 ຕື້ ກວ່າ ກີບ. ໃນນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ຜະລິດເຂົ້າຖືກກະທົບ ປະມານ 116.650 ເຮັກ 
ຕາ ແລະ ຄາດ ຄະ ເນ ເນື້ອທີ່ ເສຍ ຫາຍ ປະມານ  85.017 ເຮັກຕາ ເຊິ່ງຄິດເປັນມູນ ຄ່າ ປະມານ 462,61 ຕື້ກວ່າ ກີບ; 
ສັດລ້ຽງຖືກກະທົບ (ຕາຍ ແລະ ເສຍຫາຍ) ຄວາຍ 355 ໂຕ, ງົວ 923 ໂຕ, ສັດປີກ 110.578 ໂຕ, ໜອງປາ 5.270 
ໜອງ ປະ ເມີນ ມູນ ຄ່າ  ເສຍ ຫາຍປະມານ 13 ຕື້ກີບ ແລະ ຈຳນວນ ໂຄງການຊົນ ລະ ປະ ທານ ຖືກກະທົບ ແລະ ເປ່ເພ 
ທັງໝົດຈຳນວນ 515 ໂຄງການ, ຄາດ ຄະ ເນ ມູນ ຄ່າ ເສຍ ຫາຍ ປະມານ 116,47 ຕື້ກີບ.

8   ຂໍ້ ມູນ ຈາກ   ກະຊວງ ກະສິກຳ  ແລະ ປ່າ ໄມ.້
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ຮູບສະແດງ 9: ການປ່ຽນແປງຂອງຜົນຜະລິດຂອງຂະ

ແໜງອຸດສາຫະກຳໝົດປ ີ2011 (ຫົວໜ່ວຍ: ເປີເຊັນ)

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ຄິດ ໄລ ່ໂດຍ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ, ຜທ
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ການ	ຜະລິດ	ຂອງ	ຂະ	ແໜງອຸດສາຫະກຳ:

 ການ ຜະລິດ ຂອງ ຂະ ແໜງອຸດສາຫະກຳ  
ໂດຍ ລວມ ແມ່ນ ມີ ທ່າ ອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວ  ໄວກວ່າ 
ປີຜ່ານມາ.  ຜົນ ຜະລິດ ຂອງຫຼາຍ ສິນຄ້າ ອຸ ດສາຫະ 
ກຳຕົ້ນຕໍ ແມ່ນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ເຊັ່ນ: ຊີມັງ ຜະລິດ ໄດ ້
992.390  ໂຕນ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 25%;  ທອງ  ຜະລິດ ໄດ ້
78.041  ໂຕນ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 21,33%;  ໄຟຟ້າ ຜະລິດ 
ໄດ ້14,64 ລ້ານ ກ ິໂລ ວັດ ໂມງ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 81% ຍ້ອນ 
ຜົນ ຜະລິດ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ  ເຂື່ອນນ້ຳ ເທີນ 2 ທີ່ ເລີ່ ມຕົ້ນ 
ການ ຜະລິດ ຢ່າງ ເປັນ ທາງ ການ  ໃນກາງປ ີ 2010;    
ແລະ ເບຍ ລາວ ຜະລິດ ໄດ ້2.02 ລ້ານ   ເຮັກ ໂຕ ລິດ  
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 17%.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ ຜົນ ຜະລິດ ຂອງ 
ບາງ ສິນຄ້າ  ອຸດສາຫະກຳ ໄດ້ຫຼຸດລົງ ກວ່າ ປີຜ່ານມາ   
ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນ  ນ້ຳຫວານ ລາວຫຼຸດລົງ 3,84%  ແລະ 
ຄຳ ຫຼຸດລົງ 29,51% (ຮູບ ສະ ແດງ 9).
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  ການທ່ອງທ່ຽວ:

ຂະ ແໜງການທ່ອງທ່ຽວລາວ ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ຂະຫຍາຍຕົວ ກວ່າ ປີຜ່ານມາຄື: ຈຳນວນ ນັກ ທ່ອງທ່ຽວຄາດ ວ່າ ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນປະມານ 6%9  ແລະ ລາຍ ໄດ້ ຈາກ ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວຈະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນປະມານ 4%  ເມື່ອ ທຽບ ໃສ່ ປີ 2010. ສະ ເພາະ ໃນ 
ໄລຍະ 9  ເດືອນຕົ້ນ ປີ 2011 ມີ ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວ ກວ່າ 2 ລ້ານ  ຄົນມາ ຢ້ຽມຢາມ ລາວ   ເມື່ອ ທຽບ ໃສ່ ປີກາຍ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 22%  
ໃນ ນັ້ນຫຼາຍກວ່າໝູ່  ມາ ຈາກ ຂົງ ເຂດ ອາຊີ-ປາຊີ ຟິກ  ໂດ ຍສະ ເພາະ ປະ ເທດ ໄທ, ສ. ຫວຽດນາມ  ແລະ ສ.ປ ຈີນ; ຮອງ 
ລົງ ມາກໍ່ ແມ່ນ ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວທີ່ ມາ ຈາກ ຂົງ ເຂດ ເອີຣົບ  ເປັນຕົ້ນ ປະ ເທດ ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ  ແລະ  ເຢຍລະ ມັນ.   ເຖິງ  ແນວ 
ໃດ ກໍ່ຕາມ  ການ ທີ່ ລາຍ ໄດ້ ຈາກ ການທ່ອງທ່ຽວ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຊ້າ ກວ່າ ຈຳນວນ ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວ ສະ ແດງ ວ່າຂະ ແໜງ ການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ຕ້ອງ  ເພີ່ມ ທະວີ ການ ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ພັດທະນາ  ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ຂະ ແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວ  ມີການ ສ້າງ ລາຍ ໄດ້ 
ຫຼາຍ ກວ່າ ເກົ່າ   ເພື່ອ ເປັນ ການ ເພີ່ມ ມູນ ຄ່າ ເພີ່ມ  ໃຫ້ ແກ່ຂະ ແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ລາວ  ເຊິ່ງ ເປັນ ໜຶ່ງ ໃນ ຂະ ແໜງ 
ການ ທີ່ ມີ ທ່າ ແຮງສູງຂ ອງລາວ  ແລະ ສາມາດ ພັດທະນາ ໃຫ້  ເປັນ ແຫຼ່ງສະໜັບສະໜູນ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ເສດຖະກິດ 
ແບບ ຍືນ ຍົງ ໄດ້.

•	 ສະຖຽນ ລະ ພາບ  ເສດຖະກິດ

 ອັດຕາ	ເງິນ	ເຟີ້:

ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ສະ ເລ່ຍປະ ຈຳປີ 201110 ຢູ່ ທີ່ ລະດັບ 7,59% ສືບ ຕໍ່ ສູງ ຂຶ້ນ ຈາກ ປີຜ່ານມາ  ເຊິ່ງຢູ່ ທີ່ ລະດັບ 
5,97%.  ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ  ເງິນ ເຟີ້ສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ປະ ກອບ ສ່ວນ ຈາກ ອາຫານ, ນ້ຳມັນ ເຊື້ອ ໄຟ  ແລະ ລາຄາ ຄຳ (ຮູບ 
ສະ ແດງ 10).   ໝວດສະບຽງ ອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ  ມີ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ໃນລະດັບ 10,1%  ເຊິ່ງ ເປັນ ລະດັບ 
ສູງ ກວ່າ ໝູ່ ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາເຂົ້າໃນໄລຍະຕົ້ນປ1ີ1 ແລະ ລາຄາຊີ້ນ, ຜັກ, ເຄື່ອງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ 
ເຄື່ອງດື່ມ ໃນໄລຍະກາງປີຫາທ້າຍປີ. ທຽບ ກັບ ປີຜ່ານມາ ລາຄາ ຊີ້ນ  ເພີ່ມຂຶ້ນ 13%, ປາ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 13%, ລາຄາຜັກ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 5% . ໝວດທີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຮອງລົງມາແມ່ນໝວດ ຄົມມະນາຄົມ  ແລະ ການຂົນ ສົ່ງ12 ເຊິ່ງຢູ່ ທີ່ 
ລະດັບ 8,8% ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກລາຄານ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ມີການປ່ຽນແປງເຖິງ 17 ຄັ້ງ  ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ່ຍ 
19% ທຽບ ກັບ ປີຜ່ານມາ. ໝວດ ເຄື່ອງຮັບ ໃຊ້ ສ່ວນ ຕົວ- ວັດຖຸ ມີຄ່າ ກໍ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໃນ ລະດັບ 8%  ເນື່ອງ ມາ ຈາກ ການ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ລາຄາ ຄຳ ຢູ່ ໃນ ຕະຫຼາດ ໂລກ   ແລະ ໝວດ ຮ້ານ ອາຫານ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 5,3% ຍ້ອນລາຄາອາຫານ ສົດ  ແລະ  
ເຄື່ອງປຸງ ແຕ່ງອາຫານ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ.

9      ຈາກ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ຂອງ ອົງການ ທ່ອງ ທ່ຽວ ແຫ່ງ ຊາດ
10    ການລາຍງານແມ່ນອີງໃສ່ຂໍ້ມູນເງິນເຟີປະຈຳເດືອນຈາກ ກົມສະຖິຕິ ແລະ ການຄິດໄລ່ຈາກ ສຄສ
11   ລາຄາ ເຂົ້າ ຫຼຸ ດລົງໃນໄລຍະທ້າຍປີ ເນື່ອງ ຈາກ ການ ນຳ ໃຊ້ ຄັງ ແຮ ເຂົ້າ  ແລະ ການ ຈຳກັດ ການ ສົ່ງ ອອກ ເຂົ້າຂອງ ລັດຖະບານ ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກການ             
ສະໜອງທີ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ ແລະ ຜົນ ກະທົບ ຈາກໄພທຳມະຊາດ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ  ແລະ ການແຈກ    
ຢາຍສິນຄ້າບໍ່ມີຄວາມສະດວກ.
12   ປະກອບ ມີ ໝວດ ຄົມມະນາຄົມ ຂົນ ສົ່ງ-ໄປສະນີ  ແລະ  ໂທລະ ຄົມ- ໂທລະ ຄົມມະນາຄົມ
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 ອັດຕາ	ແລກປ່ຽນ:

 ເງິນ ກີບມີທ່າ ອ່ຽງແຂງຄ່າ ຂຶ້ນຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງທຽບ ກັບ ໂດ ລາ ນັບ ແຕ່ ປີ 2005  ເປັນ ຕົ້ນ ມາ  ແຕ່  ເມື່ອ ທຽບກັບເງິນ 
ບາດ ເຫັນວ່າ  ແຂງ ຄ່າ ຂຶ້ນ  ໃນ  ໄລ ຍະປີ 2008  ແລະ 2009  ແຕ່ອ່ອນ ຄ່າ ລົງ ນັບ ແຕ່ປີ 2010  ເປັນ ຕົ້ນ ມາ (ຮູບ ສະ 
ແດ ງ 11). ສຳລັບ ປ ີ 2011ນີ້ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ ສະ ເລ່ຍ  ຢູ ່ທີ່ ລະດັບ 8.029,99 ກີບ/ໂດລາ ແລະ 264,13 ກີບ/
ບາດ ແຂງ ຄ່າຂຶ້ນ 2,83% ທຽບ ກັບ  ໂດ ລາ ແລະ ອ່ອນຄ່າລົງ 1,36% ທຽບ ກັບ ບາດ. ການປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ອັດຕາ 
ແລກປ່ຽນຍັງເໜັງຕີງໃນກອບທີ່ມ ີສະຖຽນ ລະ ພາບ (ແຂງຄ່າ/ອ່ອນຄ່າ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ +/- 5% ປ-ີຕໍ່- ປ)ີ. ສາ ເຫດຕົ້ນຕ ໍທີ່ 
ເງິນ ກີບ ແຂງ ຄ່າ ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ເງິນ ໂດ ລາ ໃນ ປີນີ້ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ການອ່ອນ ຄ່າ ຂອງ ເງິນ ໂດ ລາ ເອງ13  ເນື່ອງຈາກການແກ ້
ໄຂ ບັນຫາ ເສດຖະກິດ ຂອງ ອາ ເມລ ິກາ   ທີ່ຍັງ ບໍ່ ທັນໄດ ້ຮັບ ໝາກ ຜົນ, ນະ ໂຍບາຍ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ທີ່ ຕໍ່າ (ທີ່ລັດຖະ 
ບານອາ ເມ ລິ ກາ ຄິດ ວ່າ ຈະ ສາມາດ ກະ ຕຸ້ນ ເສດຖະກິດ) ແລ ະ ບັນຫາ ໜີ້ສິນສາທາລະນະທີ່ ໄດ ້ເຮັດ  ໃຫ ້ນັກລົງທຶນ ຫຼຸດ 
ການ ຖ ືຄອງ ເງິນ ໂດ ລາ  ແລະ ຫຼຸດ ການ ລົງທຶນ ໃນ ຊັບ ສິນ ທີ່ ມ ີມູນ ຄ່າ ເປັນ ເງິນ ໂດ ລາລົງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີປັດໄຈພາຍ 
ໃນເຊັ່ນ: ການ ສືບຕໍ່ ໄຫຼ ເຂົ້າ ມາ ຂອງ ກະ ແສ ທຶນ ຕ່າງປະ ເທດ   ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນການ ລົງທຶນ ໂດຍ ກົງ ຈາກ ຕ່າງປະ ເທດ 
(FDI),   ລາຍ ຮັບ ຈາກ ພາກ ການທ່ອງທ່ຽວ , ເງິນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າ   ແລະ  ເງິນ ກູ ້ຢືມ; ແລະ ສ່ວນສາເຫດຂອງການອ່ອນຄ່າ
ລົງຂອງຄ່າເງິນກີບ ທຽບກັບເງິນບາດແມ່ນຍ້ອນ ໃນປີ 2011  ນີ້ເງິນບາດມີການແຂງຄ່າ ເມື່ອທຽບກັບເງິນໂດລາໃນ 
ຈັງຫວະທີ່ແຮງກວ່າ ການແຂງຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ14.

13  ຄ່າ ເງິ ນ ໂດ ລາ ໃນ ຕະຫຼາດ ສາກົນ ແມ່ນ ເບິ່ງ ຈາກດັດຊະນີ ຄ່າ ເງິນ ໂດ ລາ ຄິດ ໄລ່ ໂດຍບລູມ  ເບີກ  ຜ່ານ ເວັບ ໄຊ http://www.bloomberg.com/apps/
quote?ticker=DXY:IND . ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ,  ຫຼັງ ຈາກ ເດືອນ ກັນຍາ   2011 ທ່າ ອ່ຽງຂອງ ຄ່າ ເງິນ ໂດ ລາ ໃນ ຕະຫຼາດສາກົນ ແມ່ນ ແຂງ ຄ່າ ຂຶ້ນ
14  ຕົວເລກຈາກທະນາຄານແຫ່ງປະເທດໄທ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເງິນບາດແຂງຄ່າຂຶ້ນ 4,1% ເມື່ອທຽບກັບເງິນໂດລາຈາກປີ 2010 ຫາ ປີ 2011. 

16

ຮູບ ສະ ແດງ 10: ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ໝວດ ສິນຄ້າ ຕົ້ນ ຕໍ  ແລະ  ເງິນ  ເຟີ້ ລວມ 

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ຄິດ ໄລ ່ໂດຍ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ຜທ
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ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2011

 ອັດຕາ	ດອກ	ເບ້ຍ15 

   ໃນ ຫຼາຍ  ປີຜ່ານມາ ນີ້ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍທັງ ເງິນ ກູ ້  ແລະ   ເງິນ ຝາກ  ໃນ ສະກຸນ ເງິນ ກີບ ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ຍັບ ໃກ ້ກັບ 
ດອກ ເບ້ຍ ທີ່ ເປັນ ສະກຸນ ເງິນ ຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ສະ ແດງ  ວ່າ  ຄວາມ ເຊື່ອ ໝັ້ນ ຕໍ່ ກັບ ເງິນ ກີບ ມີ ທ່າ ອ່ຽງດີ ຂຶ້ນ  ເຮັດ ໃຫ້ພາກ 
ທຸລະກິດ  ແລະ  ສັງຄົມທົ່ວ ໄປ  ຫັນ ມານຳ ໃຊ້ ເງິນ ກີບ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ. ໃນ ປີ 2011 ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ເງິນ ກູ ້ ໂດ ຍລວມ ແລ້ວ ມ ີ
ທ່າ ອ່ຽງຫຼຸດ ລົງ  ເຊັ່ນ ອັດ ຕາດ ອກ ເບ້ຍ ເງິນ ກູ ້  ໄລຍະ ສັ້ນ (1 ປີ) ສະກຸນ ເງິນ ກີບ ສະ ເລ່ຍ 13,84%  ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 14,64%  
ໃນ ປ ີ2010;   ແລະ  ໂດ ລາ  ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 9,20% ມາ ເປັນ 9,10%. ສ່ວນ ສະກຸນ ເງ ິນບາດ ແມ່ນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 9,55% 
ມາ ເປັນ 9,64% (ຮູບ ສະ ແດງ 12).  ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ເງິນ ຝາກ ໂດຍ ລວມ ແມ່ນ ຫຼຸດ ລົງ ສຳລັບສະກຸນ ເງ ິນກີບ  ແຕ່ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ ສຳ ລັບ  ເງິນ ບາດ  ແລະ  ເງິນ ໂດ ລາ    ເຊັ່ນ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ເງິນ ຝາກ ມີ ກຳນົດ 12  ເດືອນ  ເປັນ ເງິນ ກີບ ສະ ເລ່ຍຫຼຸ ດ 
ລົງຈາກ 9,15%  ເປັນ 8,83%  ແຕ່ ສະກຸນ ເງິນ ໂດ ລາ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 3,18%  ເປັນ 3,38%  ແລະ ສະກຸນ ເງິນ ບາດ ກໍ່ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 3,22%  ເປັນ 3,43% (ຮູບສະ ແດງ 13). 

15   ຕົວ ເລກ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ ຍຂອງປີນີ້ ສະ ເລ່ຍ ເອົາ ຮອດແຕ່ເດືອນພະຈິກ ເທົ່າ ນັ້ນ

-

2,000 

4,000 

6,000 

8,000 

10,000 

12,000 

-

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

ກີບ/ບາດ (ແ�ນຊ້າຍ) ກີບ/ໂດລາ (ແ�ນຂວາ)

ຮູບ ສະ ແດງ 11: ອັດຕາ ແລກ ປ່ຽນ 

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
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ຮູບສະແດງ 12: ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 1 ປີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຮູບສະແດງ 13: ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກມີກຳນົດ 1 ປີ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
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ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2011

     ການ	ຂະຫຍາຍຕົວ	ຂອງ	ປະລິມານ	ເງິນ	M2:

ປະລິມານ ເງິນ M2 ປີ 2011 ນີ້ ຍັງສືບ ຕໍ່ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ  ແຕ່ ໃນ ຈັງຫວະ ທີ່ ຊ້າ ກວ່າປີ ຜ່ານ ມາ. ຮອ ດທ້າຍ ປ ີ
20 11 ປະລິມານ ເງິນ M2 ບັນລຸ  26.370,43 ຕື້ກີບ, ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ     25%  ທຽບກັບ ໄລຍະ  ດຽວກັນ ຂອງ ປ ີຜ່ານມາ  
ເຊິ່ງມີຈັງຫວະທີ່ ຊ້າ ກວ່າປີ ຜ່ານ ມາ  ທີ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ສູງ ເຖິງ 39%. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານເງິນ M2 ຄື 
ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ທຸກ ອົງ ປະ ກອບ (ຍົກ ເວັ້ນມູນ ຄ່າ ເງິນ ຝາກ ກະ ແສ ລາຍ ວັນ )  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ (ຮູບ ສະ ແດງ 14).  ໃນນັ້ນ 
ເງິນຢູ່ນອກລະບົບທະນາຄານຂະຫຍາຍຕົວ 29%,  ເງິນ ຝາກ ກະ ແສ ລາຍ ວັນ ຫຼຸດ ລົງ 10%, ເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ 
ມີກຳນົດເພີ່ມຂຶ້ນ 35%  ແລະ  ເງິນ ຝາກ ເປັນ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 27%. ສາ ເຫດ ທີ່ ພາ ໃຫ້ ປະລິມານ ເງິນ M2 
ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນ ປີ ນີ້  ແມ່ນ ມາ ຈາ ກການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ຊັບ ສິນ ພາຍ ໃນ ສຸດທິ ໃນທ່າມກາງ ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ຊັບສິນ  
ຕ່າງປະ ເທດ ສຸດທິ ເລັກ ໜ້ອຍ (ຮູບ ສະ ແດງ 15). ຊັບ ສິນ ຕ່າງປະ ເທດ ສຸດທິ ຢູ່ ທີ່ ລະດັບ 5.747,34 ຕື້ ກີບ  ຫຼຸດ ລົງ 
8% ທຽບ ປີ ກາຍ. ສ່ວນ ມູນ ຄ່າ ຂອງ ຊັບ ສິນ ພາຍ ໃນ ສຸດທິ ບັນລຸ 20.623,29 ຕື້ ກີບ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 39%, ຂັບ ເຄື່ອນ ໂດຍ 
ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ສິນ ເຊື່ອ ໃຫ້ ພາກສ່ວນ ເສດ ຖະ ກິດ ທີ່ຢູ່  ໃນ ລະດັບ 22.477,99 ຕື້ ກີບ,  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ເຖິງ 38% ທຽບ 
ກັບ ປີຜ່ານມາ.  ໃນ ນັ້ນ  ສິນ ເຊື່ອ  ໃຫ້ ແກ່ ລັດ ວິ ສາ ຫະກິດ ບັນລຸ 6.360,59 ຕື້ ກີບ  ເຊິ່ງຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ ວ່ອງ ໄວ  ເຖິງ 
61%  ທຽບ ກັບ ປີກາຍ, ສິນ ເຊື່ອ  ໃຫ້ ພາກເອກະ ຊົນ  ຢູ່ ທີ່ 16.117,40  ຕື້ ກີບ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 31% ທຽບ ກັບ ປີຜ່ານມາ. ສ່ວນ 
ອົງ ປະກອບ ອື່ນໆຂອງ ຊັບ ສິນ ພາຍ ໃນ  ແມ່ນ ມີ ການ ຫຼຸດ ລົງ  (ຕາຕະລາ ງ 6).  ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ສິນ ເຊື່ອ  ໃຫ້ ພາກສ່ວນ 
ເສດຖະກິດ  ແມ່ນ ສອດຄ່ອງ ກັບ ການ ສືບ ຕໍ່ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ຂະ ແໜງ ທະນາຄານ  ແລະ ການ ສືບ ຕໍ່ ຂະຫຍາຍ 
ຕົວ ຂອງ ຄວາມຕ້ອງການ ສິນ ເຊື່ອ ເພື່ອ ຮອງ ຮັບ ກາ ນຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ເສດຖະກິດ.  ເຖິງ ແນວ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ຄຽງ ຄູ່ ກັບ 
ຜົນ ດີ ຕໍ່ ກັບ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງເສດຖະກິດ , ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ສິນ ເຊື່ອ  ໃນ ຈັງຫວະ ທີ່ ໄວ ອາດ ເພີ່ມ ຄວາມ ສ່ຽງ ໃຫ້ 
ແກ່ ຂະ ແໜງ ທະນາຄານ ກໍ່ ຄື ຄວາມ ສ່ຽງ ດ້ານ ໜີ້ ເສຍ  ແລະ ຄວາມ ສ່ຽງ ຕໍ່ ກັບ ສະພາບ ເສດຖະກິດ ໂດຍ ລວມ ກໍ່ ຄື ສ້າງ 
ຄວາມ ກົດ ດັນ ທາງ ດ້ານ ລາຄາ.
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ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານ ແຫ່ງ  ສປປ ລາວ, 
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ເງິນຢູ່ນອກລະບົບທະນາຄານ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 

ເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ຝາກມີກຳນົດ ເງິນຝາກເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ 

ປະລິມານເງິນໃນຄວາມໝາຍກ້ວາງ (M2)

ຮູບ ສະ ແດງ 14: ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ  M2 ແລະ ອົງປະກອບ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານ ແຫ່ງ  ສປປ ລາວ, 
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 ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍລັດຖະບານ:

   ໃນ ສົກປ ີ2010-11 ນີ້, ປະຕ ິບັດລາຍ ຮັບ ໄດ ້10.182,4 ຕື້ກີບ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 19,3% ທຽບ ກັບ ສົກ ປີີຜ່ານມາ,   ໃນ 
ນັ້ນ ລາຍ ຮັບ ຈາກພາສ-ີ ອາກອນ 9.109 ຕື້ກີບ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  21,4%  ແລ ະ  ລາຍ ຮັບທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ພາສ-ີອາກອນ 1.073,4 
ຕື້ກີບ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 3,6%. ສ່ວນ ລາຍຈ່າຍ ລັດຖະບານ  ປະຕ ິບັດ ໄດ ້ 15.012,5 ຕື້ ກີບ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 12,5% ທຽບ ກັບ ສົກ 
ປີຜ່ານມາ.  ໃນ ນັ້ນ ລາຍ ຈ່າຍ ປະຈຳ ປະຕິບັດໄດ ້ 7.873,4 ຕື້ ກີບ    ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 13,5% ທຽບ ກັບ ສົກ ປີຜ່ານມາ  ແລະ 
ລາຍ ຈ່າຍ ລົງທຶນປະຕິບັດ ໄດ ້ 7.138,8 ຕື້ ກີບ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 11,4%.  ຈາກທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ໝົດສົກປີຂາດດຸນ 
ງົບປະມານເທົ່າກັບ 2,5% ຂອງ ລວມຍອດ ຜະລິດ ຕະພັນພາຍ ໃນ  ເຊິ່ງຕໍ່າກວ່າແຜນການຕັ້ງໄວ້ (ຕາມ ແຜນ 3,5%).

•	 ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ ເພື່ອການພັດທະນາ (MDGs) 201116

 ມາຮອດປີ 2011 ສາມາດບັນລຸການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ ເພື່ອການພັດທະນາໄດ້ດັ່ງນີ້:

 (1) ເປົ້າໝາຍລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວ: ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທີ່ດຳລົງຊີວິດຕໍ່າ 
ກວ່າລະດັບເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 46% ໃນປີ 1992 ເປັນ 27,6% ໃນປີ 2008 ແລະ 24% 
ໃນສົກປີ 2010-11 ແລະ ຄາດວ່າຈະຍັງເຫຼືອປະມານ 22% ໃນທ້າຍສົກປີ 2011-12. ຈາກຕົວເລກດັ່ງກ່າວເຫັນວ່າ 
ສປປ ລາວ ບັນລຸຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວແລ້ວ (ຄາດໝາຍປີ 2015 ແມ່ນຕໍ່າກວ່າ 24%). 

 (2) ເປົ້າໝາຍໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງພາຍໃນປີ 2015: ຮອດສົກປີ 
2011-12, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມບັນລຸ 94% (ຄາດໝາຍແມ່ນ 98%), ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນເຂົ້າຮຽນຊັ້ນ 
ປໍ1 ແລະ ສືບຕໍ່ຮຽນຮອດຊັ້ນ ປໍ5 ບັນລຸ 69,9% (ເປົ້າ ໝາຍແມ່ນ 95%) ແລະ ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-

16    (ຮ່າງ) ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MGD) 2011-2012

ຕາຕະລາງ 6: ປະລິມານ ເງິນ ໃນ ຄວາມ ໝາຍ ກວ້າງ (M2)   ແລະ ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ປະກອບ M2

ລາຍການ (ຕື້ ກີບ) ທັນວາ-08 ທັນວາ-09 ທັນວາ-10 ທັນວາ-11

ປະລິມານ ເງິນ ໃນ ຄວາມ ໝາຍ ກວ້າງ (M2) 11,563,95 15,175,87 21,114,03 26,370,43 

1. ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ 7,368,11 5,505,81 6,240,00 5,747,34 

2. ຊັບສິນພາຍໃນສຸດທິ 4,195,91 9,622,49 14,873,84 20,623,29 

  2.1. ສິນເຊື່ອພາຍໃນ 5,201,09 10,460,61 15,849,69 21,268,81 

					2.1.1.ສິນເຊື່ອໃຫ້ລັດຖະບານສຸດທິ (643,47) (651,56) (420,47) (1,209,18)

           ສິນເຊື່ອໃຫ້ລັດຖະບານ 1,654,11 1,642,87 1,977,63 1,471,39 

           ເງິນຝາກລັດຖະບານ (2,297,58) (2,294,43) (2,398,10) (2,680,57)

					2.1.2.ສີນເຊື່ອໃຫ້ເສດຖະກິດ 5,844,56	 11,112,17 16,270,16 22,477,99	

           ສິນເຊື່ອໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດ 1,290,74 2,547,53 3,955,66 6,360,59 

           ສິນເຊື່ອໃຫ້ພາກເອກະຊົນ 4,553,82 8,564,64 12,314,50 16,117,40 

  2.2. ລາຍການອື່ນໆສຸດທິ (1,005,18) (838,12) (975,85) (645,52)

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານ ແຫ່ງ  ສປປ ລາວ
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24 ປີ ບັນລຸ 96,7%. ເວົ້າລວມແລ້ວເປົ້າໝາຍນີ້ແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍໃນປີ 2015 
ແຕ່ຕ້ອງມີການລົງທຶນຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີການຕິດຕາມກວດກາຢ່າງເປັນລະບົບ.

 (3) ເປົ້າໝາຍສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ: ອັດຕາເຂົ້າ 
ຮຽນຂອງເດັກຍິງໃນຊັ້ນປະຖົມ ໃນສົກປີ 2010-11 ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 90% ຈາກ 86% ໃນປີ 2006 ແລະ 77% 
ໃນປີ 1991, ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 83% ຈາກ 78% ໃນປີ 2006 ແລະ 66% ໃນປີ 1990 ແລະ 
ມັດທະຍົມຕອນປາຍເພີ່ມຂຶ້ນ ເປັນ 80% ຈາກ 74% ໃນປີ 2006 ແລະ 56% ໃນປີ 1991. (ຄາດໝາຍປີ 2015 
ແມ່ນ 100% ໃນທຸກລະດັບຊັ້ນຮຽນ) ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຢູ່. 

 (4) ເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ  ຫຼຸດລົງຈາກ  
98 ຄົນ ໃນປີ 2005 ເປັນ 61 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1000 ຄົນ ໃນປີ 2010, ເຫັນວ່າຕົວຊີ້ວັດນີ້ແມ່ນບັນລຸເປົ້າ 
ໝາຍໄດ້ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ຖ້າທຽບໃສ່ຄາດໝາຍປີ 2015 ແມ່ນ 80 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1000 ຄົນ. ສ່ວນອັດຕາ 
ການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ ຫຼຸດລົງຈາກ 70 ຄົນ ໃນປີ 2005 ເປັນ 48 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີຊີວິດ 1000 ຄົນ 
ໃນປີ 2010, ເຫັນວ່າຕົວຊີ້ວັດນີ້ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ແລ້ວຖ້າທຽບໃສ່ຄາດໝາຍ 2015 ຄື 49 ຄົນ/1000 ຄົນ 
ແລະ ອັດຕາການສັກຢາກັນໝາກແດງໃຫ້ເດັກນ້ອຍ 1 ປີ ໄດ້ເພີ່ມຈາກ 69% ໃນປີ 2005 ເປັນ 70% ໃນປີ 2010. 

 (5) ເປົ້າໝາຍສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງແມ່: ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ຫຼຸດລົງຈາກ 405 ຄົນຕໍ່ເດັກເກີດມີ 
ຊີວິດ 100.000 ຄົນ ໃນປີ 2005 ເປັນ 399 ຄົນ/100.000 ຄົນ ໃນປີ 2008 (ຄາດໝາຍປີ 2015 ແມ່ນ 260 ຄົນ), 
ອັດຕາການເກີດໂດຍມີແພດຊ່ວຍ ເພີ່ມຈາກ 23% ໃນປີ 2005 ມາເປັນ 37% ໃນປີ 2010 (ຄາດໝາຍປີ 2015 ແມ່ນ 
50%). ນອກນັ້ນ ຕົວຊີ້ບອກອື່ນໆເຊັ່ນ: ອັດຕາການຄຸມກຳເນີດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 32% ໃນປີ 2005 ເປັນ 38% ໃນປີ 
2008 (ຄາດໝາຍແມ່ນ 55%), ອັດຕາການຈະເລີນພັນ ຫຼຸດລົງຈາກ 96% ໃນປີ 2005 ເປັນ 76% ໃນປີ 2008, 
ອັດຕາການປົກຄຸມການກວດກ່ອນເກີດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 21% ໃນປີ 2005 ເປັນ 28,5% ໃນປີ 2008 (ຄາດໝາຍແມ່ນ 
69%). ເວົ້າລວມແລ້ວເຫັນວ່າ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນຍັງຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໃນ
ປີ 2015 ແລະ ເປັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການບັນລຸ.

 (6)       ເປົ້າໝາຍສະກັດກັ້ນການແຜ່ລະບາດຂອງ HIV, ໄຂ້ຍຸງ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ອື່ນໆ: ຕົວຊີ້ບອກສຳ 
ຄັນແມ່ນອັດຕາການຕິດເຊື້ອ HIV ໃນກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 0,1% ໃນປີ 2007 ເປັນ 0,2% ໃນສົກປີ 
2011-12 (ຄາດໝາຍແມ່ນ ໜ້ອຍກວ່າ 1%), ອັດຕາການຕິດເຊື້ອໃນກຸ່ມສາວບໍລິການ ຫຼຸດລົງເຫຼືອ 0,4% ໃນສົກປີ 
2011-12 ຈາກ 2% ໃນປີ 2004 (ຄາດໝາຍແມ່ນ ໜ້ອຍກວ່າ 5%), ສຳລັບພະຍາດໄຂ້ຍຸງ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆ 
ມີຄວາມຄືບໜ້າຄື: ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຍຸງຕໍ່ປະຊາກອນ 100.000 ຄົນ ຫຼຸດລົງຈາກ 1,8% ໃນປີ 2005 ເປັນ 
0.4% ໃນປີ 2007 (ຄາດໝາຍ 0.2%), ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍນອນໃນມຸ້ງ ບັນລຸ 87% ໃນປີ 2007 (ຄາດໝາຍ 
95%), ອັດຕາການເປັນວັນນະໂລກຕໍ່ປະຊາກອນ 100.000 ຄົນ ບັນລຸ 306 ຄົນ (ຄາດໝາຍ 240 ຄົນ).

 (7)       ເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ: ຕົວຊີ້ບອກທີ່ສຳຄັນແມ່ນອັດຕາສ່ວນປະຊາ 
ກອນຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 67,16% ໃນປີ 2005 ເປັນ 74% ໃນປີ 2008 ແລະ 79% ໃນສົກປີ 2011-
12 (ຄາດໝາຍ 80%), ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 44,3% ໃນປີ 2005 ເປັນ 49% ໃນປີ 
2008 ແລະ 53% ໃນສົກປີ 2011-12 (ຄາດໝາຍ 60%)
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 (8)        ເປົ້າໝາຍການສ້າງຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທົ່ວໂລກ: ເປົ້າໝາຍນີ້ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນ 
ຕອນການກຳນົດຄາດໝາຍຂອງຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ທັນສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າ 
ລວມເທົ່າໃດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອີງຕາມຂໍ້ມູນລ້າສຸດ17 ກ່ຽວກັບຕົວຊີ້ບອກທາງດ້ານການຮ່ວມມືກັບພາກເອກະ
ຊົນ ໃນການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ, ອັດຕາການນຳໃຊ້ໂທລະສັບ ຕໍ່ 100 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 0,7% (ປີ 2000) ເປັນ 
1,6 ໃນ ປີ 2006, ການນຳໃຊ້ໂທລະສັບມືຖືຕໍ່ 100 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 0,6% ໃນປີ 2001 ເປັນ 13,5% ໃນປີ 2006, 
ການນຳ ໃຊ້ອິນເຕີເນັດຕໍ່ 100 ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 0,05% ໃນປີ 2004 ເປັນ 0,08% ໃນປີ 2006.

 (9)   ເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນ ສປປ ລາວ ເປັນເປົ້າຫມາຍທີ່ສຳຄັນ 
ສະເພາະຂອງ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງໄດ້ສະເໜີສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2010. ຂໍ້ມູນລ້າສຸດຮອດປີ 
2009 ມີຜູ້ບາດເຈັບແລະຕາຍຍ້ອນຖືກກະທົບຈາກການລະເບີດຈາກການລາຍງານ 300 ຄົນ (ຄາດໝາຍປີ 2015 
ແມ່ນ 150 ຄົນ).

•	 ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ18:

  ປີ 2011  ນີ້ ແຮງງານສົ່ງອອກທັງໝົດ ມ ີ 7.328 ຄົນ ຫຼຸດລົງ 44,47% ເມື່ອທຽບ ກັບ  ປ ີຜ່ານ ມາ, ໃນນັ້ນ   
ແຮງ ງານ ທີ່ ສົ່ງ ອອກ ໄປສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນໄປເຮັດວຽກ ໃນຂະ  ແໜງ ອຸດສາຫະກຳ  ເຊິ່ງກວມ ເອົາ 60,81%, ຮອງ ລົງ ມາ 
ແມ່ນ ຂະ ແໜງບໍລິການ ກວມ ເອົາ 20,72%  ແລະ ຂະ ແໜງກະສິກຳ ກວມ ເອົາ 18,47%. ການສົ່ງອອກແຮງງານ 
ໄປເຮັດວຽກໃນຂະແໜງກະສິກຳ  ມ ີທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ, ສ່ວນ ຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳ  ແລະ ບໍລິການ  ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດ ລົງ. 
ສ່ວນແຮງງານນຳເຂົ້າມີຈຳນວນທັງໝົດ 5.952 ຄົນ,  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 14%  ເມື່ອ ທຽບ ກັບປ ີຜ່ານ ມາ ໃນນັ້ນແຮງງານ ທີ່ມາ 
ຈາກ  ສ.ປ ຈີນກວມ 40,17%, ໄທ ກວມ 25,52%, ຫວຽດນາມ ກວມ 8,74% ແລະ ອົດສະຕາລ ີກວມ 3,60%.
ຂະແໜງການທີ່ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າ ມາ ເຮັດ ວຽກ ຫຼາຍ ແມ່ນຂະ ແໜງ ການ ອຸດສາຫະກຳໜັກເຊັ່ນ ໄຟຟ້າ  ແລະ 
ບໍ່ແຮ ່ເຊິ່ງກວມ 31% ແລະ  25%  ຂອງ ແຮງ ງານ ນຳ ເຂົ້າ ທັງ ໝົດຕາມລຳດັບ.

•	 ສະຖານະ ຂອງ ສປປ  ລາວໃນພາກພື້ນ ແລະ ໃນບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

       ເມື່ອທຽບກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງເປັນຕົ້ນແມ່ນຫວຽດນາມ ແລະ ກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບ ໜ້າ 
ດີກວ່າ  ໃນ ບາງ ດ້ານ  ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນລະດັບລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ  ແລະ ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນສຸດທິຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປ
ະຖົມ; ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສປປ ລາວ ຍັງພັດທະນາຕາມຫຼັງປະເທດອ້ອມຂ້າງເປັນຕົ້ນແມ່ນອາຍ ຸຍືນ ສະ ເລ່ຍ, 
ອັດຕາ ການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີມີອາຍຸແຕ່ 15 ປີຂຶ້ນໄປ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ 
(ລາຍລະ ອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 7).

ຕາຕະລາງ 7: ຕົວຊີ້ວັດດ້ານ ເສດຖະກິດ  ແລະ ການພັດທະນາຂ ອງລາວ ທຽບ ກັບປະເທດອ້ອມຂ້າງ

17    ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ MDG ປີ 2008 (ບົດລາຍງານຂອງ UNDP)
18    ຂໍ້ ມູນ  ແຮງ ງານ ທີ່ຈົດ ທະບ ຽນ ຈາກກະຊວງ ແຮງ ງານ  ແລະ ສະຫວັດ ດີກາ ນສັງຄົມ
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ປະເທດ

ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ ລາວ ຫວຽດນາມ ກຳປູເຈຍ ໄທ

ອັດຕາການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ (%) 55 39,7 57 30,2

ຕົວຊີ້ວັດດ້ານເສດຖະກິດ

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນສະເລ່ຍຕໍ່ຫົວຄົນ ($) 1.216,8 

(2010/11)

1.168 

(2010)

830 

(2010)

5.174

ຕົວຊີ້ວັດດ້ານເສດສັງຄົມ

ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ (Human Development Index) 138 128 139 103 

ອັດຕາສ່ວນຜູ້ທຸກຍາກ (%) 24 10,6 28,3 9,6 

(2006)

ອາຍຸຍືນສະເລ່ຍ (ປີ) 65 74,9 65,1 76

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີມີອາຍຸແຕ່ 15 ປີຂຶ້ນໄປ (%) 83 97 87 96

ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນສຸດທິຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມ (%) 95 94 

(2009)

89

 (2009)

98 

(2009)

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ (ສ່ວນ 1.000) 136 24 88 14

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກທີ່ມີອາຍຸດຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ NA 20 68 12 (2009)

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ (ຕໍ່ ການ ເກີດ 100.000 ກໍລະນີ) NA 56 460 12 

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ HIV/AIDS <0,1 0,4 0,5 1,3

   ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ອົງການສະຫະປະຊາດເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ.ໃນປີ 

 2011, ສປປ ລາວ ໄດ້ຍັບເຂົ້າໃກ້ເສັ້ນຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາທາງດ້ານລາຍໄດ້

ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນຄື ບັນລຸໄດ້ 1,000 ໂດລາ ສະຫະລັດເຊິ່ງເສັ້ນຫລຸດພົ້ນຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາແມ່ນ 
1,086 ໂດລາ ສະຫະລັດ. ສຳລັບການປະຕິບັດມາດຖານເພື່ອຫຸຼດພົ້ນຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາທາງດ້ານການ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (HAI) ບັນລຸໄດ້ 62,3 ເຊິ່ງມາດຖານເພື່ອຫຼຸດພົ້ນແມ່ນ 86. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ 
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸມາດຖານເພ່ືອຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາທາງດ້ານຄວາມບອບບາງ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ເຫັນວ່າຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍຄື ປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 59,9 ເຊິ່ງມາດຖານເພື່ອບັນລຸ 
ແມ່ນຕ້ອງຕໍ່າກວ່າ 32. ເມື່ອທຽບກັບບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາອື່ນໆໃນໂລກ, ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດ
ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າດີໃນການບັນລຸມາດຖານເພື່ອຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ທາງດ້ານລາຍໄດ້ແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 3)
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ພາກທີ 3
ທ່າອ່ຽງຂອງເສດຖະກິດໃນ ປີ 2012 ແລະ ໄລຍະກາງ
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ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດສາກົນ 

ເສດຖະກິດໂລກມີທ່າອ່ຽງຈະປະເຊີນກັບຫຼາຍສິ່ງທ້າທາຍໃນປີ 2012 ໂດຍສະເພາະ ວິກິດການໜີ້ສິນຢູ່ສະ 
ຫະພາບ ເອີ ຣົບ, ບັນຫາ ຄວາມ ບໍ່ ສະຫງົບ ໃນ ປະ ເທ ດຜູ້ ສົ່ງ ອອກ ນ້ຳມັນ, ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ  ໄພ ທຳ 
ມະຊາດ .  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ ອົງການ ການ ເງິນ ສາກົນ (IMF)  ໄດ້ ຄາດ ຄະ ເນ ວ່າຈັງຫວະ ການ ຂະ ຫຍາ ຍຕົວ ຂອງ ເສດ 
ຖະກິດ ໂລກ ຈະ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ   4%  ໃນ ປີ 2012  ແລະ ສືບຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນ ລະດັບ 4,65%  ໃນ ໄລຍະ 2013-15.  ໃນ 
ນັ້ນ,  ປະ ເທດ ທີ່ ພັດທະນາ ແລ້ວ ຈະ ຂະຫຍາຍຕົວ ໄວ ຂຶ້ນ ຈາກ 1,6%  ໃນ ປີ 2011  ເປັນ 1,9%  ໃນ ປີ 2012  ແລະ ປະ 
ເທດ ກຳລັງ ພັດທະນາ ໃນ ອາຊີ ຈະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຊ້າ ລົງ  ເລັກ ໜ້ອຍ ຈາກ 8,2%  ໃນ ປີ 2011  ເປັນ 7,99%  ໃນ ປີ 2012   
ແລ້ວ ຂະຫຍາຍຕົວ ໄວ ສະ ເລ່ຍ 8,5%  ໃນ ໄລຍະ 2013-15.  

ເມື່ອ ແຍກ ເປັນ ພາກ ພື້ນ ແລ້ວ  ເຫັນ ວ່າ ກຸ່ມ ປ ະ ເທດ ອາ ຊຽນ ເກົ່າ (ສິງກະ ໂປ, ຟີ ລິບ ປິນ, ອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ, ມາ 
ເລ ເຊຍ  ແລະ  ໄທ) ຈະ ຂະຫຍາຍຕົວ ໄວ ຂຶ້ນ ຈາກ 5,3%  ເປັນ 5,6%. ສ.ສ ຫວຽດນາມ  ແລະ  ໄທ  ເຊິ່ງ ເປັນ ຄູ່ ຄ້າ  ແລະ 
ເປັນປະເທດ ທີ່ ມາ ລົງທຶນ ຕົ້ນຕໍ ໃນ ລາວ ຍັງ ຄົງ ຮັກສາ ຈັງຫວະ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ເສດຖະກິດ ໃນ ລະດັບ ສູງ ໃນ ໄລຍະ 
ປີ 2012-2015    ເຊິ່ງຈະ ສ້າງ ສະ ພາບ ແວດ ລ້ອມ ທີ່ ສະໜັບສະໜູນ ການ ຂະຫຍາ ຍຕົວ ຂອງ ເສດຖະກິດ ລາວ. ສຳລັບ 
ສ.ປ ຈີນ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງເລັກນ້ອຍໃນປີ 2012 (ຈາກ  9,47% ໃນປີ 2011 ເປັນ 9,04% ໃນປີ 
2012) ກ່ອນທີ່ຈະກັບມາຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບກັບເກົ່າໃນໄລຍະ 2013-2015. 

ສ່ວນອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ມີ ທ່າ ອ່ຽງຫຼຸດ ລົງ  ເຊັ່ນ ປະ ເທດ ທີ່ ພັດທະນາ ແລ້ວ ຄາດ ວ່າ ຈະ ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 2,61%  ໃນປີ 
2011   ເປັນ 1,44%  ໃນ  ປີ 2012  ແລະ ປະ ເທ ດກຳລັງ ພັດທະນາ ໃນ ອາຊີ ກໍ່ ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 7,01%  ເປັນ 5,14%.  
ເຖິງ ຢ່າງ  ໃດ ກໍ່ຕາມ ຫຼາຍ ປະ ເທດ ໃນ ອານຸພາກ ພື້ນ ຄາດ ວ່າຍັງ ຈະ ປະ ເຊີນ ກັບອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ທີ່ ສູງ  ເຊັ່ນ ຫວຽດນາມ  
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ຕາຕະລາງ 8: ທ່າ ອ່ຽງ ເສດຖະກິດ ໂລກ ໃນ ໄລຍະ 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

ໂລກ 3,96 4,00 4,47 4,69 4,80

ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ 1,613 1,92 2,38 2,62 2,71

ສະຫະລັດອາເມລີກາ 1,53 1,78 2,54 3,08 3,43

ອີຢູ 1,62 1,09 1,53 1,69 1,71

ຍີ່ປຸ່ນ -0,47 2,30 2,04 2,00 1,47

ປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ 8,22 7,99 8,45 8,50 8,56

ກຸ່ມ ASEAN-5 5,29 5,60 5,84 6,02 6,07

ຈີນ 9,47 9,04 9,49 9,46 9,49

ໄທ 3,54 4,79 4,80 4,90 5,00

ຫວຽດນາມ 5,75 6,27 6,84 7,17 7,47

ພະມ້າ 5,53 5,49 5,64 5,63 5,64

   ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສະຖາ ບັນ ການ ເງິນ ສາກົນ (WEO, ກັນຍາ 2011)
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(12,13%  ໃນ ປີ 2012) ແລະ  ໄທ (4,07%  ໃນ ປີ 2012) (ລາຍ ລະອຽດ ໃນ ຕາຕະລາງ 9).

ສ່ວນກຸ່ມ ປະ ເທດ ອີຢູ (EU) ຄາດວ່າຈະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຊ້າລົງ   ຈາກ 1,62% ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 1,09% 
ໃນປີ 2012 ຍ້ອນວ ິກິດ ການ ໜີ້ສິນ ຂອງເອີຣົບຄາດ ວ່າ ຈະ ສຶບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນ ວົງ ກວ້າງ ໂດຍ ສະ ເພາະ ປະເທດ 
ທ ີ ໃຊ ້ເງິນ ສະກຸນ ເອ ີ ໂຣ ແຕ່ທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວໃນປ ີ 2013-2015 ຄ່ອຍໆມີການຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ ໂດຍສະ 
ເລ່ຍແມ່ນ 1,64%. 

ຕາຕະລາງ 9: ທ່າ ອ່ຽງ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ຂອງ ຫຼາຍ ປະ ເທດ ໃນ ໂລກ ໃນ ໄລຍະ 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

ໂລກ 4,96 3,66 3,24 3,13 3,13

ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ 2,61 1,44 1,37 1,51 1,65

ອີຢູ 2,52 1,51 1,65 1,78 1,86

ປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ 7,01 5,14 4,40 3,94 3,78

ກຸ່ມ ASEAN-5 6,06 5,59 4,57 4,33 4,02

ໄທ 4,01 4,07 4,19 3,50 3,26

ຫວຽດນາມ 18,81 12,13 6,00 5,50 5,25

ຈີນ 5,50 3,30 3,00 3,00 3,00

ພະມ້າ 6,74 3,73 4,09 4,03 4,03

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສະຖາ ບັນ ການ ເງິນ ສາກົນ (WEO, ກັນຍາ 2011)

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດລາວ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລາວໃນປີ 2012 ແລະ ໄລຍະກາງ ຈະຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໄຈ ທັງພາຍໃນ 

ແລະ ພາຍນອກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນຕໍ່ເນື່ອງຂອງໄພທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນທ້າຍປີ 2011, ບັນຫາໜີ້ສິນ 
ຂອງກຸ່ມປະເທດທີ່ໃຊ້ເງິນເອີໂຣ, ການເຕີບໂຕ ແລະ ເປີດປະເທດຂອງພະມ້າ, ການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງຂອງ ສ.ປ 
ຈີນ ແລະ ອື່ນໆ.  ອິີງຕາມຜົນການພະຍາກອນໂດຍນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງສະຖາບັນ19, 
ຄາດວ່າ ເສດຖະກິດຂອງລາວຈະຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 8,22%20 ໃນສົກປີ 2011-12 ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວສະ 
ເລ່ຍປະມານ 8,28% ໃນໄລຍະກາງ ແຕ່ສົກປີ 2012-13 ເຖິງ 2014-15, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະຍັງບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ 
ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII. ຂະແໜງການຕົ້ນຕໍທີ່ສືບຕໍ່ຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິ
ດລາວໃນໄລຍະ 2012-15 ຄາດວ່າຍັງແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ໂດຍສະເພາະ ອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າ 
ແລະ ຂະ ແໜງບໍລິການ. 

19   ບົດສະເໜີຂອງໜ່ວຍງານພັດທະນາແບບຈຳລອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຄັ້ງວັນທີ 9 ກຸມພາ 2012 ກ່ຽງກັບຜົນການຄາດຄະເນໂດຍໃຊ້ແບບຈຳລອງ 
V.3
20  ສົມມຸດຖານຕົ້ນຕໍແມ່ນ: (1) ການລົງທຶນທັງໝົດໃນເປັນຕາມແຜນທີ່ສະພາຮັບຮອງ ປີ 2011-12 ຢູ່ ທີ່ ລະດັບ 23.300 ຕື້ ກີບ, ສັງ ເກດ ເຫັນ ວ່າການ 
ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ເສ ດຖະກິ ດຕໍ່າກວ່າ ແຜນການ ( ແຜນການ 8,3%) ຍ້ອນ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ  ໄພ ນ້ຳ ຖ້ວມ ສົກ ປີຜ່ານມາ. ສ່ວນສົກປີ 2012-13 ເຖິງ 

2014-15 ການ ລົງທຶນ ຍັງອີງ ໃສ່  ແຜນ 7 ທີ່ ກຳນົດ ໄວ້. 
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ໃນ ປີ 2012 ນີ້ ທັງ ປັດ ໄຈ ພາຍ ໃນ  ແລະ ພາຍ ນອກ ມີ ທ່າ ອ່ຽງສືບ ຕໍ່ ສ້າງຄວາມ ກົດ ດັນ ໃຫ້ ແກ່ ເງິນ ເຟີ້ ຢູ່ພາຍ 
ໃນ ປະ ເທດ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ  ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ລາຄາ ສິນຄ້າ ກະສິກຳ  ເນື່ອງ ຈາກຫຼາຍ ພື້ນ ທີ່ ຖືກ  ໄພ ທຳ ມະ ຊາດ 
ທຳລາຍ   ແລະ ການ ຂາດ ແຫຼ່ງທຶນ ທີ່ ພຽງພໍ ເພື່ອ  ຟື້ນ ຟູ ສິ່ງ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໃຫ້ ແກ່ ພາກ ກະສິກຳ. ພ້ອມ ນັ້ນ, ກໍ່ 
ແມ່ນ ສະພາບ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງ ສະພາບ ການ ເມືອງ- ເສດຖະກິດຂອງ ພາກ ພື້ນ  ແລະ ສາກົນ 
ຍັງ ຄົງ ເປັນ ປັດ ໄຈ ທີ່ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ຕິດຕາມ ເພື່ອ ຫາ ວິທີ ຮັບ ມື ກັບ ສະພາບ ການ  ດັ່ງກ່າວ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ອັດຕາເງິນເຟີ້ 
ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບ 6%21 ໃນສົກປີ 2011-12 ແລະ ສືບຕໍ່ຫຸຼດລົງເຖິງລະດັບ ສະເລ່ຍ 3,9% ໃນໄລຍະປີ 2012-
13 ເຖິງ 2014-15.

ໃນໄລຍະກາງສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດ ແມ່ນດ້ານຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງອຸດສາຫະ
ກຳສົ່ງອອກ. ເປັນທີ່ໜ້າສັງເກດວ່າການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຍັງເອື່ອຍອີງໃສ່ຂະແໜງ 
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຫຼາຍ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ມາຈາກຂະ 
ແໜງການດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີ້ ນັບຕັ້ງແຕ່ຂະແໜງການນີ້ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໄວແຕ່ປີ 2003 ອັດຕາແລກປ່ຽນ 
ກໍ່ມີທ່າອ່ຽງແຂງຄ່າຂຶ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຍັງມີສະຖຽນລະພາບກໍ່ຕາມ. ສະພາບດັ່ງກ່າວ ອາດມີຄວາມສ່ຽງທີ່ເສດຖະ 
ກິດລາວຈະເກີດມີອາການຂອງ “ພະຍາດໂຮນລັງ” (ຫຼືທີ່ຮ້ອງວ່າ Dutch Disease), ຊຶ່ງໝາຍເຖິງສະພາບທີ່ເກີດ
ຈາກການໄຫຼເຂົ້າຂອງທຶນຈຳນວນຫຼາຍ (ລວມທັງລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກແຮ່ທາດແລະໄຟຟ້າ) ເຂົ້າໃນການຂຸດ 
ຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ຄ່າເງິນຂອງປະເທດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແຂ່ງຄ່າຂຶ້ນ. ໃນເວ
ລາດຽວກັນກໍ່ອາດເຮັດໃຫ້ເງິນເຟີ້ສູງຂຶ້ນ ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ 
(ໂດຍສະເພາະໃນພາກບໍລິການ ແລະ ກໍ່ສ້າງ) ຍ້ອນບໍລິມາດເງິນຕາທີ່ໄຫຼເຂົ້າ ແລະ ອຳນາດຊື້ມີຫຼາຍ. ສະພາບດັ່ງ 
ກ່າວຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ແທ້ຈິງແຂງຄ່າຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນຂອງອຸດສາຫະກຳທີ່
ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຫຼຸດລົງ. ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າຫາກສະພາບດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນແທ້ ອຸດສາ 
ຫະກຳປຸງແຕ່ງ ໂດຍສະເພາະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ທີ່ຜະລິດເພື່ອການສົ່ງອອກ ແລະ ມີລາຍຮັບເປັນ 
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ເນື່ອງຈາກຕົ້ນທຶນການຜະລິດສ່ວນໃຫຍ່ເປັນເງິນກີບ. ນອກຈາກນີ້ ການ 
ສົ່ງອອກສຸດທິຂອງອຸດສາຫະກຳເຫຼົ່ານັ້ນອາດຫຼຸດລົງ ເນື່ອງຈາກລາຄາສິນຄ້າສົ່ງອອກເມື່ອຄິດໄລ່ເປັນເງິນຕາຈະ
ແພງຂຶ້ນໃນຕະຫຼາດສາກົນ. ເນື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີຊັບພະຍາກອນຫຼາຍ ຈຶ່ງມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ຈະ 
ເກີດສະພາບດັ່ງກ່າວ. ດັ່ງນັ້ນ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າສະເພາະກ່ຽວກັບໂອກາດທີ່ ສປປ ລາວ ຈະເກີດມີສະພາບພະ 
ຍາດໂຮນລັງຈຶ່ງເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ຊຶ່ງປະຈຸບັນທາງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດກຳລັງ 
ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າຢູ່.

ສຳລັບສະພາບພາຍນອກທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແມ່ນສະພາບໜີ້ສິນຢູ່ປະເທດ EU ທີ່ຍັງ ຈະແຜ່ລາມ 
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີຜົນກະທົບໃນໄລຍະສັ້ນຕໍ່ລາວກໍ່ຕາມ.  ທັງນີ້ການສົ່ງອອກຂອງລາວໄປປະເທດ EU ສະເລ່ຍ 
ໜ້ອຍກວ່າ 12%22 ຂອງຈຳນວນສົ່ງອອກທັງໝົດ ແລະ ສົ່ງໄປປະເທດທີ່ມີບັນຫາໜີ້ສິນມີພຽງ 13%23. ເຖິງຢ່າງ  ໃດ 

21    ສົມມຸດຖານຕົ້ນຕໍ: (1) ປະລິມານເງິນ M2 ຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 28% ຕໍ່ປີ; (2) ເງິນເຟີ້ໄທ 3,8% (2011), 3,2% (2012), 2,9% (2013) 
ແລະ 2.2% ຮອດ 2015; ແລະ (3) ລາຄານ້ຳມັນໂລກສົກປີ 2011 ເພີ່ມ 20%, ປີ 2012 ຫຼຸດລົງ 5% ແລະ ບໍ່ປ່ຽນແປງ (0%) ຮອດ 2015; ແລະ (4) 
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ສຳລັບ 2012 ຮອດ 2015 ແມ່ນມີສະຖຽນລະພາບ (0%).
22   ສະເລ່ຍ ປີ 2002-2009
23   ສະເລ່ຍ ປີ 2002-2009
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ກໍ່ຕາມ, ຜົນ ກະທົບ ທາງ ອ້ອມໃນໄລຍະກາງກໍ່ແມ່ນຄວາມ ຕ້ອງການ ສິນຄ້າ ສປປ ລາວ ອາດຈະຫຼຸດລົງ ຖ້າລາຄາ 
ສິນຄ້າ ສົ່ງ ອອກ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປສະຫະ ພາບ ເອີຣົບ ຫາກ ຖ ືກກຳນົດ  ເປັນ ເງິນຕາ ທີ່ບໍ່ ແມ່ນ ເງິນ ເອີໂຣຈະ ເຮັ ດ ໃຫ ້
ສິນ ຄ້າ ຈາກ ສປປ ລາວ  ມ ີລາຄາ ສູງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ການ ລົງທຶນ ຢູ ່ ສປປ ລາວ ອາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງອ້ອມ 
ຖ້າຫາກ ເສດຖະກິດ ໂລກ ໂດຍ ລວມຖົດຖອຍ   ອາດ ເຮັດ ໃຫ ້ນັກ ລົງທຶນປະ ເທດ ອື່ນໆ ທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນເອີຣົບ 
ມ ີຄວາມ ກັງວົນຕໍ່ ກັບ ເສດຖະກິດໂລກ  ແລະ ຕັດສິນໃຈຍືດ   ໄລຍະເວລາ ການ ລົງທຶນ ອອກ  ໄປ. ສ່ວນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 
ອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍທາງອ້ອມ ເນື່ອງຈາກວ່າເງິນດັ່ງກ່າວອາດຖືກນຳໃຊ ້ ເພື່ອນຳໄປຊ່ວຍເຫຼືອປະເທດ 
ສະມາຊິກທີ່ປະສົບບັນຫາ.  ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງ ມ ີການ ສືບຕໍ່ ຕິດ ຕາມ ສະພາບ ຂອງ ວິ ກິດ ການ ໃນ ຄັ້ງ ນີ້ຢ່າງ ເປັນ ປົກກະຕ ິ 
ໂດຍ ສະ ເພາະ  ຕໍ່ ກັບ ບັນດາ ຜົນ ກະທົບ ທາງ ອ້ອມ ທີ່ ໄດ້ກ່າວ ມາ ຂ້າງ ເທິງ ນັ້ນ. 

ນອກຈາກນີ,້  ການເປີດປະເທດຂອງພະມ້າ    ຈະ ກາຍ ເປັນ ທັງ ກາລະ  ໂອ ກາດ  ແລະ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ໃຫ້ ແກ່ ບັນດາ 
ປະ ເທດ ໃນ ພາກ ພື້ນ ແລະ ປະເທດລາວ ຍ້ອນປະ ເທດພະມ້າ ເປັນ ອີກ ປະ ເທດ ໜຶ່ງ ທີ່ ມີ ທ່າ ແຮງ ໃນ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ 
ໃນ ໄລຍະ ຊຸມ ປີ ຕໍ່ໜ້າ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ພາຍຫຼັງ ທີ່ ປະ ເທດ ໄດ້ ມີ ການ ປະຕິ ຮູບທາງ ການ ເມືອງ  ແລະ ບັນດາ ຄູ່ ຮ່ວມພັດ 
ທະນາ ໄດ້ກັບ ມາ  ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ພະມ້າ ອີກ ຄັ້ງ ໜຶ່ງ . ພະມ້າ ມີ ທ່າ ແຮງ ໃນ ການ ພັດທະນາ  ເສດຖະກິດ ແລະ ດຶງ 
ດູດ ການ ລົງທຶນຢ່າງ ມະຫາສານ  ໂດຍ ສະ ເພາະ  ຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ ທາງ ດ້ານຊັບພະຍາກອນ ທຳ ມະ ຊາດ ປະ ກອບ 
ກັບການ ມີ ກຳລັ ງ ແຮງ ງານ ໜຸ່ມ ຈຳນວນ ຫຼາຍ  ເຊິ່ງສ່ວນ ໃຫຍ່ ແມ່ນ ມີ ລະດັບ ຝີ ມື  ແຮງ ງານ ໃນ ລະດັບ ດີ. ຫຼາຍ ປະ ເທດ 
ໃຫ້ ທັດສະນະ ວ່າ ຖ້າຫາກ ທ່າ ອ່ຽງການ ປະຕິ ຮູບ ໃນ ປະຈຸບັນ ນີ້ຫາກ ມີ ການ ສືບຕໍ່ ໃນ ອະນາຄົດ, ພະມ້າ ຈະ ກາຍ ເປັນ 
ປະ ເທດ ທີ່ ມີ ບົດບາດ ສຳຄັນທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ຕໍ່ ກັບ ພາກ ພື້ນ ອາຊີ ຕາ ເວັນ ອອກ ສ່ຽງ ໃຕ.້ ສະ ນັ້ນ, ໃນ ອະນາ ຄົດຖ້າ 
ຫາກ ການ ເປີດ ປະ ເທ ດຂອງ ພະມ້າມີ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ, ນັກ ລົງທຶນ ອາດ ຈະມີ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ລົງທຶນ ໃໝ່ ຫຼື ຍ້າຍ ຖານ ການ 
ຜະລິດ ໄປ ປະ ເທດ ພະມ້າ,  ເຖິງ ແນວ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ການ ເປີດ ປະ ເທດ ດັ່ງກ່າວ ອາດ ຈະ  ເພີ່ມ ທະວີ ການ ຮ່ວມ ມື  ແລະ ການ 
ພັດທະນາ ພາກ ພື້ນ ໄດ້ ດີ ຂຶ້ນ. 
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ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ
ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 1: ສະພາບເສດຖະກິດໂລກ

ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ (GDP %) 2010 2011 2012* 

 ໂລກ 5,11 3,96 4,00

 ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ 3,07 1,6 1,9

 ສະຫະລັດອາເມລິກາ 3,03 1,53 1,78

 ອີຢູ 1,79 1,62 1,09

 ຍີ່ປຸ່ນ 3,96 -0,47 2,30

 ປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ 9,46 8,2 7,99

 ກຸ່ມ ASEAN-5 6,92 5,29 5,60

 ຈີນ 10,33 9,47 9,04

 ໄທ 7,78 3,54 4,79

 ຫວຽດນາມ 6,78 5,75 6,27

 ພະມ້າ 5,45 5,53 5,49

ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງບັນດາປະເທດ

 ໂລກ 3,69 4,96 3,66

 ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ 1,55 2,61 1,44

 ອີຢູ 2,02 2,52 1,51

 ປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ 5,73 7,01 5,14

 ກຸ່ມ ASEAN-5 4,41 6,06 5,59

 ໄທ 3,27 4,01 4,07

 ຫວຽດນາມ 9,20 18,81 12,13

 ຈີນ 3,32 5,50 3,30

 ພະມ້າ 8,15 6,74 3,73

ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງສະກຸນເງິນສຳຄັນ

 ເຢນ/ໂດລາສະຫະລັດ 87,55 79,73

 ເອີໂຣ/ໂດລາສະຫະລັດ 0,75 0,72

 ຢວນ/ໂດລາສະຫະລັດ 6,77 6,47

 ບາດ/ໂດລາສະຫະລັດ 31,83 30,49

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສະ ຖາ ບັນ ການ ເງິນ ສາກົນ  ແລະ www.tradingeconomics.com

ໝາຍເຫດ: * ຄາດຄະເນ



ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 2: ສະພາບເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ໂດຍຫຍໍ້

ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ 2009/10 2010/11 2011/12*

 ການເຕີບໂຕຂອງ GDP (%) 7,9 8,1 8,22

 ກະສິກຳ (%) 3 2,9 3,5

 ອຸດສາຫະກຳ (%) 17,7 15,2 15

 ບໍລິການ (%) 6,7 7,2 7,76

ລາຍໄດ້ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ 1.060 1,216,8 1.31524

ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດ 2009/10 2010/11 2011/12*

 ກະສິກຳ (%) 28,9 27,8 27,2

ອຸດສາຫະກຳ (%) 25,6 26,9 28,9

ບໍລິການ (%) 39,2 39,2 38

ລາຄາພາຍໃນ 2010 2011 2012*

 ລາຄາຊົມໃຊ້ (% CPI) 5,97 7,59 6

 ອັດຕາແລກປ່ຽນສະເລ່ຍ (ກີບຕໍ່ໂດລາ) 8,264,07 8,029,99

 ອັດຕາແລກປ່ຽນສະເລ່ຍ (ກີບຕໍ່ບາດ) 260,59 264,13

ການຄ້າ 2009/10 2010/11 2011/12

 ສົ່ງອອກ (ລ້ານໂດລາ) 1,788,94 1,976,54

 ນຳເຂົ້າ (ລ້ານໂດລາ) 1,670,97 2,324,58

ການເງິນພາກລັດ 2009/10 2010/11 2011/12*

 ລາຍຮັບ (ຕື້ກີບ) 8.955 10.182 15.322**

 ລາຍຈ່າຍ (ຕື້ກີບ) 13.859 15.012 17.427**

 ຂາດດຸນ (% ຂອງ GDP) 2,3 2,5 2,9**

  ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ, ທະນາຄານ ກາງ, ກະຊວງ ການ ເງິນ.

ໝາຍເຫດ: *ຄາດຄະເນ, **ຕົວເລກແຜນການ 

24  ຕາມ ເງື່ອນ ໄຂ ປະຊາກອນ 6,7 ລ້ານ ຄົນ  ແລະ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ 8.000 ກີບ/1 ໂດ ລາ
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ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 3: ດັດຊະນີໝາຍການພັດທະນາຂອງປະເທດດ້ອຍພັດທະນາປີ 2011

ປະເທດ ລາຍໄດ້ແຫ່ງ
ຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ
(ລາຄາໃນປີ: 

ໂດລາ)

ດັດຊະນີຄວາມ
ບອບບາງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ

ດັດຊະນີຊັບ 
ສິນມະນຸດ

ລະດັບລາຍໄດ້ ດັດຊະນີ 
ການພັດທະນາ 

ມະນຸດ

ດັດຊະນີ ຄວາມທຸກຍາກ

    ມູນຄ່າ ລຳດັບ ມູນຄ່າ

2010 2009 ກໍລະກົດ 
2011 2010 2008

ອັບການິກສະຖານ 457 39,5 15,2 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,35 155 ..

ແອງໂກລາ 3,960 49,8 26
ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

0,4 146 0,45

ບັງກະລາເດັດ 640 23,2 53,3 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,47 129 0,29

ເປັນອິນ 750 42,5 41,1 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,44 134 0,41

ພູຖານ 1.920 52,9 58,6
ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

.. .. ..

ບູກິນາ ຟາໂສ 550 43,8 33,2 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,31 161 0,53

ບູລັນດີ 160 56,8 22,1 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,28 166 0,53

ກຳປູເຈຍ 760 55,6 57,8 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,49 124 0,26

ອັບຝລິກກາກາງ 460 45,1 27,2 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,32 159 0,51

ເຊດ 600 53,5 20 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,29 163 0,34

ໂຄໂມລົດ 820 56,9 48,2 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,43 140 0,40

ສາທາລະນະລັດ 
ປະຊາທິປະໄຕຄອນໂກ

180 49,3 22,6 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,24 168 0,39

ດີຈີບຸດຕີ 1.280 51,2 44,5
ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

0,4 147 0,13

ຈີເນຍກາງ 14,680 60,5 49,5
ລາຍຮັບສູງ: 
ບໍ່ແມ່ນປະເທດ 
OECD

0,54 117 ..

ອີລີເຕຍ 340 55,5 36,2 ລາຍຮັບຕໍ່າ .. .. ..

ອີທິໂອເປຍ 380 32 28,4 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,33 157 0,58

ກແກມເບຍ 440 56,3 42,6 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,39 151 0,32

ຈີເນຍ 380 27,9 37,4 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,34 156 0,50

ຈີເນຍ ບິດເສີ 540 60.5 33.8 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0.29 164 ..

ໄຮຕີ 650 52,2 39,8 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,4 145 0,30

ກິລິບາຕີ 2.010 75,3 87,6
ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

.. .. ..

ສປປ ລາວ 1,000 59,9 62,3
ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

0,5 122 0,26

ເລໂສໂຕ 1.080 49,9 61,9
ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

0,43 141 0,22

ລີເບີເລຍ 190 65,5 30,6 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,3 162 0,48

ມາດາກາດກະກາ 440 37,2 45,5 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,43 135 0,41



ຕາຕະລາງ 7: ທ່າ ອ່ຽງ ເສດຖະກິດ ໂລກ ໃນ ໄລຍະ 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

ໂລກ 3.96 4.00 4.47 4.69 4.80

ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ 1.613 1.923 2.381 2.626 2.714

ສະຫະລັດອາເມລີກາ 1.53 1.78 2.54 3.08 3.43

ອີຢູ 1.62 1.09 1.53 1.69 1.71

ຍີ່ປຸ່ນ -0.47 2.30 2.04 2.00 1.47

ປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ 8.22 7.99 8.45 8.50 8.56

ກຸ່ມ ASEAN-5 5.29 5.60 5.84 6.02 6.07

ຈີນ 9.47 9.04 9.49 9.46 9.49

ໄທ 3.54 4.79 4.80 4.90 5.00

ຫວຽດນາມ 5.75 6.27 6.84 7.17 7.47

ພະມ້າ 5.53 5.49 5.64 5.63 5.64

   ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສະຖາ ບັນ ການ ເງິນ ສາກົນ (WEO, ກັນຍາ 2011)

ຕາຕະລາງ 8: ທ່າ ອ່ຽງ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ຂອງ ຫຼາຍ ປະ ເທດ ໃນ ໂລກ ໃນ ໄລຍະ 2011-2015

2011 2012 2013 2014 2015

ໂລກ 4.96 3.66 3.24 3.13 3.13

ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ 2.61 1.44 1.37 1.51 1.65

ອີຢູ 2.52 1.51 1.65 1.78 1.86

ປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ 7.01 5.14 4.40 3.94 3.78

ກຸ່ມ ASEAN-5 6.06 5.59 4.57 4.33 4.02

ໄທ 4.01 4.07 4.19 3.50 3.26

ຫວຽດນາມ 18.81 12.13 6.00 5.50 5.25

ຈີນ 5.50 3.30 3.00 3.00 3.00

ພະມ້າ 6.74 3.73 4.09 4.03 4.03

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສະຖາ ບັນ ການ ເງິນ ສາກົນ (WEO, ກັນຍາ 2011)

ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດລາວ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດລາວໃນປີ 2012 ແລະ ໄລຍະກາງ ຈະຂຶ້ນກັບຫຼາຍປັດໄຈ ທັງພາຍໃນ 
ແລະ ພາຍນອກ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜົນຕໍ່ເນື່ອງຂອງໄພທຳມະຊາດທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນທ້າຍປີ 2011, ບັນຫາໜີ້ສິນ 
ຂອງກຸ່ມປະເທດທີ່ໃຊ້ເງິນເອີໂຣ, ການເຕີບໂຕ ແລະ ເປີດປະເທດຂອງພະມ້າ, ການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງຂອງ 
ສ.ປ ຈີນ ແລະ ອື່ນໆ.  ອິີງຕາມຜົນການພະຍາກອນໂດຍນຳໃຊ້ແບບຈຳລອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງສະຖຫ ້
ສິນ ຄ້າ ຈາກ ສປປ ລາວ  ມ ີລາຄາ ສູງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ການ ລົງທຶນ ຢູ ່ສປປ ລາວ ອາດໄດ້ ຮັບຜົນກະທົບທາງອ້ອມ 
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ປະເທດ ລາຍໄດ້ແຫ່ງ
ຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ
(ລາຄາໃນປີ: 

ໂດລາ)

ດັດຊະນີຄວາມ
ບອບບາງທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດ

ດັດຊະນີຊັບ 
ສິນມະນຸດ

ລະດັບລາຍໄດ້ ດັດຊະນີ 
ການພັດທະນາ 

ມະນຸດ

ດັດຊະນີ ຄວາມທຸກຍາກ

    ມູນຄ່າ ລຳດັບ ມູນຄ່າ

2010 2009 ກໍລະກົດ 
2011 2010 2008

ມາລາວີ 330 55,9 46,2 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,38 153 0,384

ມໍດິບ 4.270 58.2 87.5 ລາຍຮັບປານກາງ 0.6 107 ..

ມາລິ 600 42,3 32,6 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,31 160 0,564

ມໍລິຕາເນຍ 1,060 47,1 54,6
ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

0,43 136 0,352

ມໍສຳເບຍ 440 48,7 27,5 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,28 165 0,481

ພະມ້າ 380 37,4 66 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,45 132 0,088

ເນປານ 490 33,6 58,3 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,43 138 0,35

ນີເຈີ 360 45,8 22,8 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,26 167 0,642

ຫວານດີ 540 55 33 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,39 152 0,443

ສາເມົາ 2,930 64,3 92,2 ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ .. .. ..

ສາວຕົມ ແລະ ພິນຊີປີ 1,200 55 72,1 ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ 0,49 127 0,236

ຊີເນກໍ 1,050 37,6 40,7 ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ 0,41 144 0,384

ຊີເລຍ ລີໂອເນ 340 50,7 20,4 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,32 158 0,489

ໂຊໂລມອນ ໄອແລນ 1,030 58 64,1 ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ 0,49 123 ..

ໂຊມາລີ  211 62,6 9,4 ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

.. .. 0,514

ຊູດານ 1.270 52,9 51,4 ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

0,38 154 ..

ຕີມໍເລດສະເຕ 2.220 56,7 54 ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

0,5 120 ..

ໂຕໂກ 440 42,8 42,8 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,43 139 0,284

ໂຕວາລູ 2.749 79,7 88,6 ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

.. .. ..

ອູການດາ 490 51,9 51,3 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,42 143 ..

ທານສາເນຍ 530 31 40,6 ລາຍຮັບຕໍ່າ 0,4 148 0,364

ວັນອູຕູ 2.760 62,3 72,3 ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

.. .. ..

ເຢເມັນ 1.060 44,9 52,1 ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

0,44 133 0,283

ຊຳເບຍ 1,070 52,8 40,7 ລາຍຮັບຕໍ່າ 
ປານກາງ

0,39 150 0,325

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານ UNCTAD, ”ບົດລາຍງານປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ປີ 2011”



ສະໜັບສະໜູນໂດຍ

ທະນາຄານໂລກ


