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ອະລຳພະບົດ

ປີ 2014  ເປັນປີ ທີ 4 ຂອງ ການຈັດ ຕັ້ງຜັນ ຂະຫຍາຍມະຕິ ກອງ ປະຊຸມ ໃຫຍ່ ຄັ້ງ ທີ IX ຂອງ ພັກ  ແລະ  ການຈັດ ຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງ ທີ VII (2011-2015). ໃນປີ 2014  ໄດ້ ມີ ຫຼາຍ 
ເຫດການ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນ ຢູ່ ສາກົນ  ແລະ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ  ເຊິ່ງ ເປັນ ທັງກາລະ ໂອກາດ  ແລະ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ຕໍ່ ການ ຈັດ ຕັ້ງປະ ຕິ 
ບັດ ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງ ຊາດ.  ໂດຍ ລວມ ແລ້ວ, ສາມາດ ຕີ ລາຄາ ໄດ້ ວ່າ  ເສ ດຖະກິດ  ແຫ່ງ ຊາດ ໄດ້ 
ສືບ ຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ  ແລະ   ມີສະ ເຖຍລະ ພາບ ດີ, ສັງຄົມ ມີ ຄວາມ ສະຫງົບ  ແລະ  ເປັນ ລະບຽບ ຮຽບຮ້ອຍ, ຊີວິດ ການ 
ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ ບັນດາ ເຜົ່າ ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ດີ ຂຶ້ນ ເປັນ ກ້າວໆ ສາມາດບັນລຸບັນດາ ຄາດໝາຍ ສູ້ ຊົນ ຂອງ ແຜນ ພັດ 
ທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ໃນ ຫຼາຍ ດ້ານຕາມ ແຜນ ທີ່ ກໍານົດ ໄວ້.  

ຜົນ ສໍ າ ເລັດ ດັ່ງກ່າວ ນີ້  ແມ່ນ ເນື່ອງ ມາ ຈາກ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຊີ້ ນໍາ ນໍາພາ ຂອງພັກ  ແລະ ລັດຖະບານ, ຄວາມ ຮັບຜິດ 
ຊອບ  ແລະ  ເປັນ ເຈົ້າ ການ ຢ່າງ ສູງ ຂອງ ບັນດາ ຂະ ແໜງ ການ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ, ບັນດາພາກສ່ວນ ເສດຖະກິດ, ປະ ຊາ 
ຊົນບັນດາເຜົ່າ ທຸກ ຊັ້ນ ຄົນ  ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມ ພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ  ເຂົ້າ ໃນ ການພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ແຫ່ງ ຊາດ ໃນ ປີຜ່ານມາ ນີ້.

ເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ທ່າອ່ຽງໃນປີ 
2015 ນີ້, ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ  ໄດ້ ມອບ ໝາຍ ໃຫ້ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ  ເປັນ 
ໃຈກາງ ໃນ ການ ສຶກສາ ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ສ້າງ ບົດ ລາຍ ງານ ເສດຖະກິດ  ປີ 2014 ແລະ ທ່າອ່ຽງ ປີ 2015 ສະບັບນີ້. 
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ປຶ້ມຫົວນີ້ຈະ ເປັນ ຂໍ້ ມູນ ຮັບ ໃຊ້ ແກ່ ການ ຕິດຕາມ  ແລະ ຕີ ລາຄາ ສະພາບການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - 
ສັງຄົມ  ໃນ ໄລຍະ 1 ປີ  ຜ່ານ ມາ, ສໍາລັບການ ສ້າງ ແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ 
ໃນ ຊຸມ ປີ ຕໍ່ໜ້າ ກໍ່ ຄື ຮັບ ໃຊ້ ວຽກ ງານ ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວ ກັບ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງ ປະ ເທດ ເຮົາ ໃຫ້ມີຂໍ້ມູນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, 
ເລິກເຊິ່ງ  ແລະ ມີ ລັກສະນະ ວິທະຍາ ສາດ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ. 

ຫວັງ ວ່າ ເອກະສານ ສະບັບ ນີ້ ຈະ ເປັນ ປະ ໂຫຍ ດສໍາລັບ ບັນດາ ທ່ານ ທີ່ ມີ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂໍ້ ມູນ ດັ່ງກ່າວ. 

     ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ





ຄໍານໍາ

 ບົດ ລາຍ ງານ ເສດຖະກິດ ປີ 2014  ແລະ ທ່າ ອ່ຽງ 2015  ສະບັບ ນີ້  ເປັນ ບົດ ລາຍ ງານ ເສດຖະກິດ ປະ ຈໍາປີສະບັບ ທີສີ່ 
ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ  ແຫ່ງ ຊາດ, ກະຊວງ ແຜນ ການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ.  

ເນື້ອ ໃນ ຂອງ ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ນີ້ ແບ່ງ ອອກ ເປັນ 3 ພາກ ໃຫຍ່  ຄື: ພາກ ທີ 1 ກ່ຽວກັບ ສະພາບ ເສດຖະກິດ ຂອງສາ 
ກົນ ໃນ ປີ 2014  ເຊິ່ງ ເປັນ ປັດ ໄຈ ທີ່  ມີຜົນ ກະທົບ ຕໍ່ເສດຖະກິດ ໂລກ  ແລະ  ເສດຖະກິດ ຂອງ ພາຍ ໃນ ປະ ເທດ ໃຫ້ມີ  
ການ ປ່ຽນ ແປງ.  ໃນ ນັ້ນ,  ໄດ້ ຍົກໃຫ້ ເຫັນສະພາບ ພົ້ນ ເດັ່ນທາງ ດ້ານ  ເສດຖະກິດ, ການ ເມືອງ  ແລະ  ການລະບາດ ຂອງ 
ພະຍາດຢູ່ ໃນ ພາກ ພື້ນ  ແລະ ສາກົນ  ແລະ ສະພາບພົ້ນເດັ່ນ ການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ຂອງ ແຕ່ລະ ພາກ ພື້ນ; ພາກ ທີ 
2 ກ່ຽວ ກັບ ສະພາບ ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກ ຂອງ ສປປ ລາວ.  ໃນ ນັ້ນ, ຈະ ຍົກ ໃຫ້ ເຫັນ ບາງ ສະພາບ ພົ້ນ ເດັ່ນ ຢູ່ ພາຍ 
ໃນ ປະ ເທດ, ການ  ເຕີບ ໂຕ  ແລະ ສະ ເຖຍລະພາບ ຂອງ ເສດຖະກິດມະຫາ ພາກ  ແລະ ບາງ ສະພາບ ການ ພັດທະນາ ທາງ 
ດ້ານ ສັງຄົມ  ຂອງ ສປປ ລາວ; ພາກ ທີ 3 ກ່ຽວ ກັບ ທ່າ ອ່ຽງ ເສດຖະກິດ ໃນ ປີ 2015  ແລະ  ໄລຍະ ກາງ.  ໃນ ນັ້ນ, ຈະ 
ຍົກ ໃຫ້  ເຫັນ ທ່າ ອ່ຽງ ເສດຖະກິດ ສາກົນ  ແລະ ທ່າ ອ່ຽງຂອງ ເສດຖະກິດພາຍ ໃນສໍາລັບ ຊຸມ ປີ ຕໍ່ໜ້າ. ນອກຈາກ ນັ້ນ, ມີ  
ເອກະສານ   ແລະ ຕາຕະລາງ ຊ້ອນ ທ້າຍ ກ່ຽວ ກັບ ເນື້ອ ໃນ ລະອຽດ ຂອງ ແຕ່ ລະ ພາກ.

ຜົນ ສໍາ ເລັດ ຂອງ ການ ສ້າງ ປື້ ມບົດ ລາຍ ງານ ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກ ປີ 2014 ນີ້  ແມ່ນ ເກີດ ຈາກ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຊີ້ ນໍາ 
ນໍາພາ ຂອງ ຄະນະ ນໍາ ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ, ຈາກ ການ ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມ ມື  ໃນການ ສະໜອງ ຂໍ້ ມູນ ຂອງ 
ບັນດາ ຂະ ແໜງ ການ ອ້ອມ ຂ້າງ ສູນ ກາງ  ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ.

ຕາງໜ້າ ໃຫ້ ແກ່ ຄະນະ ນໍາ  ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ຂໍ ສະ ແດງ ຄວາມ ຂອບ ອົກ ຂອບ ໃຈ 
ຢ່າງ ຈິງ  ໃຈ  ແລະ ຮູ້ ບຸນ ຄຸນ ເປັນ ຢ່າງ ສູງ ມາ ຍັງ ຄະນະນຳກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊີ້ນຳບັນດາ 
ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ ສະໜອງ ຂໍ້ ມູນ  ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນ ກົມ ອ້ອມ ຂ້າງ ກະຊວງ ແຜນ ການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ  
ສປປ ລາວ, ກະຊວງ ການ ເງິນ, ກະຊວງ ການ ອຸດສາຫະກໍາ  ແລະ ການຄ້າ, ກອງ ເລຂາ ຄະນະ ກໍາມະການ ແຫ່ງ ຊາດ ລາວ 
ເພື່ອ ຄຸ້ມ ຄອງ ເຂດ ເສດຖະກິດ ພິ ເສດ  ແລະ  ເຂດ ເສດຖະກິດສະ ເພາະ  ແລະ ພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ ອ້ອມ ຂ້າງ ສູນ ກາງ  ແລະ 
ທ້ອງ ຖິ່ນ, ຂໍ ສະ ແດງ ຄວາມ ຍ້ອງຍໍ ຊົມ ເຊີຍ ທີ ມງານ ກະກຽມ ບົດ ລາຍ ງານ  ທຸກໆ ທ່ານ ທີ່ ໄດ້ ສຸມ  ເຫື່ອ  ແຮງ  ແລະ ສະຕິ 
ປັນຍາ ເຂົ້າ ໃນ ການ ສຶກສາຄົ້ນ ຄວ້າປະດິດ ສ້າງ  ແລະ ປັບປຸງ ບົດ ລາຍ ງານ ສະບັບ ນີ້ ຈົນ ມີຜົນສໍາ ເລັດ ດີ. ພິ ເສດ ຂໍ ສະ ແດງ 
ຄວາມ ຂອບ ໃຈ ຫ້ອງການ ທະນາຄານ ໂລກ  ປະ ຈໍາ ສປປ ລາວ ທີ່ ໄດ້ ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນ ດ້ານ ງົບປະມານ ໃນ ການ 
ຈັດ ພິມ  ໂດຍ ຜ່ານ ໂຄງການ ພັດທະນາ ສ້າງ ຄວາມ ສາມາດ ດ້ານ ສະຖິຕິ.

ຂ້າພະ ເຈົ້າ ຫວັງ ຢ່າງ ຍິ່ງ ວ່າ ບົດ ລາຍ ງານ ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກ ປະ ຈໍາປີ 2014 ນີ້ ຈະ ເປັນ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ມີ ປະ ໂຫຍ ດສໍາລັບ 
ວຽກຕິດຕາມ ສະພາບ ເສດຖະກິດ, ວຽກ ງານ ການວາງ  ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ, ວຽກ ງານ ການ ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ສໍາ ລັບ ທ່ານ ທີ່ມີ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຢາກ ຊອກ ຮູ້ ຮໍ່າຮຽນ. ກໍລະນີ ຫາກ ມີ ຂໍ້ ຜິດພາດ  
ແລະ ຄວາມ ບໍ່ ສອດຄ່ອງ ໃນ ບົດ ລາຍ ງານ ນີ້ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ພ້ອມ ດ້ວຍ ທີ ມງານ ຍິນ ດີ ຮັບ ເອົາ ຄໍາ ຄິດ ເຫັນ  ແລະ  ຕິ ຊົມ ຈາກ 
ບັນ ດາ ທ່ານ ດ້ວຍ ຄວາມ ຈິງ ໃຈ  ເພື່ອ ເປັນ ການ ປັບປຸງ ບົດລາຍງານດ້ານເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຄັ້ງ ຕໍ່ ໄປ. 

      ຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
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ພາກທີ 1: ສະພາບເສດຖະກິດຂອງສາກົນໃນປີ 2014

1. ບາງເຫດການພົ້ນເດ່ັນທາງດ້ານເສດຖະກິດໂລກທ່ີສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍເສດຖະ 
ກິດຂອງ ສປປ ລາວ 

ໃນ ປ ີ2014 ນີ້ ມີ ຫຼາຍເຫດການ  ເສດຖະກິດທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນ ເກີດ ຂຶ້ນ ໃນສາກົນ  ແລະ ພາກ ພື້ນ : 

ລາຄາ ນໍ້າມັນ ດິບ ຢູ່ ໃນ ຕະຫຼາດ ໂລກ ໄດ້ຫຼຸດ ລົງ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ ນັບ ຕັ້ງ ແຕ ່ ເດືອນມິຖຸນາ  ປ ີ 2014  ເປັນ ຕົ້ນ ມາ  ແລະ ມາ 
ຮອດ ເດືອນ ທັນວາ 2014 ລາຄາ ນໍ້າມັນ ດິບຫຼຸດ ລົງ ເຫຼືອ ພຽງ ແຕ່ 60,70  ໂດ ລາ ຕໍ່ ບາ ແຣນ  ເຊິ່ງຫຼຸດ ລົງ ເຖິງ 42,45% 
ຈາກ ເດືອນ ມິຖຸນາ  ແລະ   ເປັນ ລາຄາ ທີ່ ຕໍ່າ ທີ່ ສຸດ ໃນ ຮອບ 5  ປີ (ຮູບ ສະ ແດງ 1). ສາ ເຫດ ຂອງ ການ ຫຼຸດລົງຂອງລາຄາ 
ນໍ້າມັນ ແມ່ນ ຍ້ອນ    (1) ຄວາມ ຕ້ອງການ ນ້ຳມັນ ໃນ ຕະຫຼາດ ໂລກ  ຢູ່ ໃນ ລະ ດັບ ຕໍ່າ    ເນື່ອງ ຈາກ ສະ ພາບ ເສດຖະກິດ ໃນ 
ຫຼາຍໆ ປະ ເທດ ຍັງ ບໍ່ ທັນ  ຟື້ນຕົວ, ມີ ການ ປັບ ປຸງ ປະສິດທິ ພາບ ການ ນຳ ໃຊ້ ນ້ຳ ມັນ  ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ,   ໄດ້ເພີ່ມການຜະລິດ ແລະ 
ການນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນປະເພດຕ່າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ1. (2) ການຜະລິດ ແລະ ການ ສະໜອງ  ນໍ້າມັນ ເຊື້ອໄຟເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ  ໂດຍ ສະ ເພາະການ ເພີ່ມ ການ ຜະ ລິດ ຂອງ ສະຫະລັດອາ ເມ ລິ ກາ ທີ່ ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກາຍ ເປັນ ປະ ເທດ 
ຜະລິດ ນ້ຳມັນ ຫຼາຍ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ໂລກ2. ນອກຈາກ ນັ້ນ, ກຸ່ມ ປະ ເທດ ສົ່ງ ອອກ ນໍ້າມັນ (ໂອ ເປັກ)  ຍັງ ຕັດສິນ ໃຈບໍ່ ຫຼຸດ 
ປະລິມານ ການ ຜະລິດລົງ. ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ລາຄາ ນ້ຳມັນ ໃນ ໄລຍະ ທີ່ ຜ່ານ ມາ  ແມ່ນ ຈະ ມີ ຜົນ ດີ ຕໍ່ ເສດຖະກິດ  ໂລກ  
ໂດຍສະເພາະເຮັດ ໃຫ້ລາຄາຂົນສົ່ງກໍ່ຄືຕົ້ນທຶນການຜະລິດຫຼຸດລົງ ແຕ່ຈະ ສົ່ງ ຜົນ ກະທົບ ທາງ ລົບຢ່າງ ແຮງ ຕໍ່ ປະ ເທດ ສົ່ງ 
ອອກ ນໍ້າມັນ ໂດ ຍສະ ເພາະ ແມ່ນ ລັດ ເຊຍ, ອີຣານ,  ເວ ເນ ຊູ ເອລາ,  ແລະ ນີ ເຊຣິ3.

ຮູບ ສະ ແດງ 1: ລາຄາ ນ້ຳມັນ ໃນ ຕະຫຼາດ ສາກົນ
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ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານ ໂລກ

1 ວາລະສານ The Economist, 08 ທັນ ວາ 2014 ກ່າວວ່າ: ພະລັງງານທົດແທນທີ່ຜະລິດ ແລະ ນຳໃຊ້ຫຼາຍ ແມ່ນນ້ຳມັນຊີວະພາບ, ພະລັງງານແສງຕາເວັນ, ພະລັງງານນ້ຳ.
2  ສະຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ ບໍ່ ແມ່ນ ປະ ເທດ ສົ່ງ ອອກ ນ້ຳມັນ  ແຕ່ ການ ເພີ່ມ ການ ຜະ ລິດພາຍ ໃນ ປະ ເທດ ໝາຍ ເຖິງ  ເພີ່ມ ການ ສະໜອງ ພາຍ ໃນ  ແລະ ການ ຫຼຸ ດການ ນຳ ເຂົ້າ ນ້ຳມັນ ຈາກ 
ຕະຫຼາດ ໂລກ. 
3 ຜູ້ອຳນວຍ ການ ອົງການ ການ ເງິນສາກົນ  ກ່າວ ໃນ ກອງ ປະ ຊຸມ The Wall Street Journal CEO Council ປະຈຳ ປິ 2014
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ຢູ່ ໃນ ຂົງ ເຂດ ພາກພື້ນອາຊ ີຕາ ເວັນອອກ  ໄດ້ ມີ ກອງ ປະ ຊຸມ ສຸດ ຍອດ ພາກ ພື້ນ ລຸ່ມ ແມ່ ນ້ຳຂອງ  ໃນ ລະ ຫວ່າງ ວັນ ທ ີ 19 
ຫາ 20  ທັນ ວາ ປີ 2014 ທີ ່ບາງກອກ ປະ ເທ ດ ໄທ ພາຍ ໃຕ້ ຫົວ ຂໍ“້ຄວາມ ມຸ້ງ ໝັ້ນ ໃນ ກາ ນພັດທະນາ  ແບບ ຍືນ ຍົງ  ແລະ 
ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມຂອງ ທຸກ ພາກສ່ວນ ໃນ ອະນຸ ພາກ ພື້ນ ລຸ່ມ ແມ່ ນ້ຳຂອງ. ກອງ ປະຊຸມ ໄດ ້ຮັບ ຮອງ ເອົາ ຖະ ແຫ ຼງການ ຮ່ວມ 
ຈໍານວນ 30 ຂໍ ້  ແລະ ປະກາດເອກະສານ ຕ່າງໆ4  ເຊັ່ນ:   ແຜນການ ປະຕິບັດ ຂອບ ການ ລົງທຶນ ອະນ ຸພາກ ພື້ນ  ໄລຍະ 
2014-2018  ເຊິ່ງ ໄດ້ລະບ ຸໂຄງການ ບູລ ິມະ ສິດຈໍານວນ 92  ໂຄງການ   ມີ ມູນ ຄ່າ ທັງ ໝົດ  30 ຕື້ໂດ ລາ, ການ ສ້າງ ຕັ້ງ  
ສູນ ປະສານ ງານ ໄຟຟ້າ ອະນ ຸພາກ ພື້ນ, ການ ສ້າງ ຕັ້ງສະມາຄົມ ທາງລົດ ໄຟ , ບົດ ລາຍ ງານ ທົບ ທວນຄືນ ຍຸດ ທະ ສາດ ການ 
ຄົມມະນາຄົມ (2006-2015).   

 ຢູ່ ໃນ ຂົງ ເຂດ ສະຫະພາບ ເອີ ລົບ  ແລະ ອາ ເມ ລິ ກາ  ໄດ້ ມີການ ລົງ ໂທ ດທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດລະຫວ່າງລັດ ເຊຍ    ແລະ  
ປະເທດເສດຖະກິດ ໃຫຍ່ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ  ເຊັ່ນ: ສະຫະລັດ ອາ ເມຣິກາ, ສະຫະພາບ ເອີຣົບ, ຍີ່ປຸ່ນ, ກາ ນາ ດາ  ແລະ ອົດ 
ສະ ຕາ ລີ  ເຊິ່ງ ມີ ສາ ເຫດມາຈາກ ວິ ກິດ ການ ທາງ ການ ເມືອງ ລະຫວ່າງ ຝ່າຍ ທີ່ ສະໜັບສະໜູນ ລັດ ເຊຍ  ແລະ ຝ່າຍ ທີ່ ບໍ່ 
ສະໜັບສະໜູນ ລັດ ເຊຍ ໃນ ອຸແກຣນ  ໂດ ຍສະ ເພາະ ແມ່ນ ເຂດ ຄຣີ ເມຍ ທີ່ ເລີ່ ມຕົ້ນ ຂຶ້ນໃນ ທ້າຍ ປີ 2013. ການ ລົງ ໂທດ 
ຂອງ ປະ ເທດ ເສດຖະກິດ ໃຫຍ່ ຕໍ່ ລັດ ເຊຍ ປະກອບ ມີການ ຫ້າມຄົນ ລັດ ເຊຍ   ແລະ ຄົນ ອູ ແກຣນທີ່ ສະໜັບສະໜູນ ລັດ 
ເຊຍ ຈຳນວນ ໜຶ່ງເຂົ້າປະ ເທດ  ແລະ ບໍ່ ອະນຸຍາດ  ໃຫ້ ກຸ່ມ ຄົນ ເຫຼົ່າ ນັ້ນເຄື່ອນຍ້າຍ ຊັບ ສິນຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ທີ່ມີຢູ່ ໃນ ປະ ເທດ ທີ່  
ລົງ ໂທດ ແກ່ ລັດ ເຊຍ; ການ ຫ້າມ ບໍ່ ໃຫ້ ມີ ການ ເຄື່ອນ ໄຫວ  ທຸລະ ກິດ ຂອງ ບໍລິສັດຈຳນວນ ໜຶ່ງ (ລວມມີ ທະນາຄານ  ແລະ 
ບໍ ລິ ສັດ ພະລັງງານ ຂະໜາດ ໃຫຍ່)  ແລະ ມາດ ຕະການ ອື່ນໆ.  ເພື່ອ ເປັນ ການ ຕອບ ໂຕ້ ລ ັດ ເຊຍ ກໍ ່ໄດ ້ ໃຊ້ ມາ ດຕະການ 
ທີ່ ຄ້າຍໆ ກັນ ຕໍ່ ກັບ ບັນດາ  ປະ ເທດ ດັ່ງກ່າວ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບເສດຖະກິດຂອງລັດ ເຊຍ   ແລະ 
ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ກໍ່ ຄືເສ ດຖະກິດ ຂອງ ໂລກ.

ຢູ່ ໃນ ຂົງ ເຂດ ອາ ຟຣິກາ ຕາ ເວັນ ອອກ  ໄດ້ ມີ ການລະບາດ ຂອງພະຍາດອີໂບລາ (Ebola)  ເຊິ່ງມາ ຮອດ ທ້າຍເດືອນ 
ທັນວາ 20145 ຈຳ ນວນ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ພະຍາດ ດັ່ງ ກ່າວ ມີ ທັງ ໝົດ 20.260 ຄົນ  ໃນ ນັ້ນ ມີ ຜູ້ ເສຍ ຊີວິ ດສູງ ເຖິງ 7.905 
ຄົນ.    ປະ ເທດ ທີ່ ມີ ການ   ແຜ່ລະບາດຂອງ ພະຍາດ ດັ່ງກ່າວຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ ທີ່ ສຸດ ແມ່ນ ປະ ເທດເຊຍຣາ ເລ ອອນ ທີ່ ມີ ຜູ້ ຕິດ 
ເຊື້ອ ທັງ ໝົດ 9.446 ຄົນ  ໃນ ນັ້ນ  ເສຍ ຊີ ວິດ  2.758 ຄົນ; ຮອງ ລົງ ມາ ແມ່ນ ປະ ເທດລີເບ ເລຍ  ທີ່ ມີ ຈຳນວນ ຜູ້ ຕິດ  ເຊື້ອ 
8.018 ຄົນ    ແລະ   ເສຍ ຊີວິດ 3.423 ຄົນ  ແລະ ປະ ເທດກິ ເນ ທີ່ ມີ ຜູ້ ຕິດ ເຊື້ອທັງ ໝົດ 2.707 ຄົນ  ແລະ  ເສຍ ຊີວິດ 
1.709 ຄົນ ຮອດ ທ້າຍ    ເດືອນ ທັນວາ 2014. ຕໍ່ ກັບ ການ ລະບາດ ດັ່ງກ່າວ  ອົງ ການ ອາ ນາ ໄມ ໂລກ (WHO) ພ້ອມ ກັບ 
ກະ ຊວງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ຂອງ ຫຼາຍ ປະ ເທດ ໄດ້ ພັດ ທະ ນາ ແລະ ກຳ ລັງ ທົດ ລອງ ນຳ ໃຊ້ ຢາ ເພື່ອ ປິ່ນ ປົວ ແລະ ສະ ກັດ ກັ້ນ 
ການ ແຜ່ ລາມ ຂອງ ພະ ຍາດ  ແລະ ໄດ້ ເປີດກອງ ປະ ຊຸມ ເພື່ອ ເລັ່ງ ຫາ ທາງ ອະ ນຸ ມັດ ນຳ ໃຊ້ ຢາ ແລະ ວັກ ແຊັງ  ໃນ ການ ທົດ 
ລອງ.

2. ສະພາບເສດຖະກິດຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ

ລາຄາ ສິນຄ້າ

ລາຄາ ສິນຄ້າ ໃນ ຕະຫຼາ ດ ໂລກ ໃນ ປີ 2014 ນີ້ ມີ ທ່າ ອ່ຽງຫຼຸດ ລົງ ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ປີ 2013   ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ລາຄາ ຂອງ 
ທັນ ຍາ ພື ດ, ນໍ້າມັນ  ແລະ  ໂລຫະ ມີຄ່າ. ລາຄາ ສາລີ  ໃນ ປີ 2014 ຫຼຸດ ລົງ 25,65% ທຽບ ໃສ່ ປີ 2013 ຈາກ 259,30  
ໂດ ລາ/ ໂຕນ  ມາ ເປັນ 192,80 ໂດ ລາ/ ໂຕນ   ເຊິ່ງການ ຫຼຸດ ລົງ ແມ່ນ ຍ້ອນ ຜົນ ຜະລິດ  ດີ ຂຶ້ນ   ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ສະຫະລັດ 
ອາ ເມ ລິ ກາ ( ເຊິ່ງ ເປັນ ຜູ້ ສະໜອງ ສາລີ ລາຍ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ໂລກ) ແລະ  ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ການ ສະໜອງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ   ແລະ ລາຄາ 
ກໍ່ ຫຼຸດ ລົງ6. ລາຄາ ເຂົ້າສານ ໄທທີ່ ມີ ເມັດ ຫັກ 5% ຫຼຸດ ລົງ 16,41% ຈາກ  505,80  ໂດ ລາ/ ໂຕນ  ໃນ ປີ 2013 ມາ ເປັນ 
422,68 ໂດ ລາ/ ໂຕນ .  ລາຄາຄໍາ ຫຼຸດ ລົງຈາກ 1.411,46 ໂດລາ/ອອນ  ໃນ ປີ 2013 ມາ ເປັນ 1.265,58 ໂດລາ/ອອນ   

4 ວາລະສານ ກອມ ມູນິ ດຂອງ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ.
5 ຂໍ້ ມູນ ຈາ ກອົງການ ອະນາ ໄມ ໂລກ.
6 ບົດ ລາຍ ງານ ທ່າ ອ່ຽງຕະຫຼາດ ສິນຄ້າ ໂລກ.
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ໃນ ປີ 2014 ຫຼື   ຫຼຸດ ລົງ 10,34% ຍ້ອນ  ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ນັກ ລົງທຶນຂັ້ນສະ ຖາ ບັນຫຼຸດ ລົງ. ສ່ວນລາຄາທອງ ກໍ່ 
ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ຄວາມ ຕ້ອງການ ທີ່ ຫຼຸດລົງ  ໂດ ຍສະ ເພາະ ຈາກ ປະ ເທດ ຈີນ ທີ່ ມີ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ທີ່ ຊ້າ ລົງ  ໃນ 
ນັ້ນ, ລາຄາ ທອງ ຫຼຸດ ລົງ 6,39% ຈາກ 7.332,10 ໂດ ລາ/ ໂຕນ ມາ ເປັນ 6.863,40 ໂດ ລາ/ ໂຕນ. ລາຄາ ນໍ້າມັນ 
ດິບສະ ເລ່ຍໝົດ ປີ 2014  ແມ່ນ ຫຼຸດ ລົງ 7,46% ຈາກ 104 ໂດລາ/ບາແຣນ  ໃນ ປີ 2013 ມາ ເປັນ 96,24 ໂດລາ/
ບາແຣນ  ໃນ ປີ 2014  ເຊິ່ງການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ລາຄາ ແມ່ນ ໄດ້ ເລີ່ ມ ໃນ ໄລຍະ ກາງ ປີ 2014 (ລາຍ ລະ ອຽດ ເພີ່ມ ເຕີມ ແມ່ນ 
ຢູ່ ໃນ ພາກ ເຫດການ ພົ້ນ ເດັ່ນ). ອີກ ສິນຄ້າ ໜຶ່ງ ທ ີ່ມີ ລາ ຄາ ຫຼຸດ ລົງ ຫຼາຍ ແມ່ນຢາງພາລາ  ເຊິ່ງໄດ ້ຫຼຸດ ລົງ ຢ່າງ ຕໍ ່ເນື່ອງນັບ ຕັ້ງ 
ແຕ ່ຕົ້ນ ປ ີ2011  ເປັນ ຕົ້ນ ມາ  ແລະ  ລາ ຄາໃນ ປີ 2014 ທຽບ ກັບປີ 2013 ຫຼຸດ ລົງ   29,75%. ອີງ ຕາມ ການ ຄົ້ນ ຄວ້າ 
ຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ປະ  ເທດ ໄທ7  ໄດ ້ລະບ ຸວ່າ ສາ ເຫດ ຂອງ ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ລາຄາ ຢາງພາລາ  ແມ່ນ ມາ ຈາກ ສະພາບ 
ເສດຖະກິດ  ໂລກ   ແລະ  ເສດຖະກິດຈ ີນທີ ່ຂະ ຫຍາ ຍຕົວຊ້າ ລົງ  ສົ່ງ ຜົນ ໃຫ ້ຄວາມ ຕ້ອງການ ຫຼຸດລົງ  ແລະ ປະລິມານ 
ການ ສະໜອງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຍ້ອນ  ໃນ ໄລຍະ ທີ ່ລາຄາຢາ ງພາລາມ ີທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ຜ່ານມາ ໄດ ້ເຮັດ ໃຫ ້ຫຼາຍ ປະ ເທດ  ເປັນ ຕົ້ນ 
ແມ່ນຈີນ, ລາວ, ຫວຽດນາມ, ກຳ ປ ູເຈຍ  ແລະ ມຽນມາ   ໄດ ້ເພີ່ມ ເນຶ້ອທີ ່ການ ປູກຢາງພາລາຂຶ້ນ. ສ່ວນສິນຄ້າ ທີ່ ມີ ລາຄາ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໃນ ປີ 2014  ໄດ້ ແກ່ລາຄາ ຊີ້ ນງົວ, ຊີ້ນ ໄກ່  ແລະ ອາຍ  ແກັດ ທຳ ມະ ຊາດ   ເຊິ່ງມີອັດຕາ  ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 21,62%,  
6,11%  ແລະ 17,16% ຕາມ ລຳດັບ. (ຕາຕະລາງ ຊ້ອນ ທ້າຍ).

ອັດ ຕາ ແລກປ່ຽນ

ດັດຊະນີ ຄ່າ ເງິນ ໂດ ລາ8  ຢູ່ ທີ່ ລະດັບ 78,42   ແຂງ ຄ່າຂຶ້ນ 3,3%  ເມື່ອ ທຽບ ໃສ່ ປີ 201 3.    ຄ່າເງິ ນ ໂດ ລາ ແຂງ ຄ່າ 
ຂຶ້ນ ເຖິງ 8,5%  ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ເງິນ ເຢັນຂອງ ຍີ່ ປຸ່ນ ຄື ຈາກ 97,56  ເຢນ/ ໂດ ລາ  ໃນ ປີ 2013 ມາ ເປັນ 105,86 
ເຢນ/ ໂດ ລາ ໃນ ປີ 2014  ເຊິ່ງສາ ເຫດ ສ່ວນ ໜຶ່ງ  ແມ່ນ ຍ້ອນນະ ໂຍບາຍ ການ ເງິນ ແບບ ຜ່ອນຜັນ ຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ ເປັນ ນະ 
ໂຍບາຍ ດ້ານ ເສດຖະກິດໜຶ່ງທີ່ ສໍາຄັນ  ຂອງ ລັດຖະບານ  ພາຍ ໃຕ້ ການນຳພາ ຂອງ ນາຍົກ  ຊິນ ໂຊະ ອາ ເບ. ນອກຈາກ 
ນັ້ນ,  ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ເງິນ ຂອງບາງ ປະ ເທດ ສະມາຊິກ ອາ ຊຽນ ຄ່າ   ເງິນ ໂດ ລາ ແຂງ ຄ່າຂຶ້ນ ຫຼາຍພໍ ສົມຄວນ    ເຊັ່ນ  ທຽບກັບ 
ເງິນ ບາດ ,  ເງິນຣິງກິດ  ແລະ  ເງິນ ໂດ ລາ ສິງກະ ໂປ  ເງິນ ໂດ ລາ  ແຂງ ຄ່າ ຂຶ້ນ 5,75%, 3,88%  ແລະ 1,28% ຕາມ 
ລຳດັບ  ເຊິ່ງສາ ເຫດ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ຄ່າ ຂອງ ເງິນ ໂດ ລາ   ແຂງ ຄ່າຂຶ້ນທຽບ ກັບ ສະກຸນ  ເງິນດັ່ງກ່າວ  ແມ່ນ ຍ້ອນເສດຖະກິດ ຂອງ 
ສາ ຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ ມີ ການ ປັບ ຕົວ ດີ ຂຶ້ນ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ  ເມື່ອ ທຽບກັບ ເງິ ນປອນ  ເງິນ ໂດ ລາ ອ່ອນ ຄ່າລົງ ປະ ມານ 
5,29%  ແລະ ອ່ອນ ຄ່າ ລົງ ເລັກ ໜ້ອຍ ເມື່ອທຽບ ກັບ ເງິນ ເອີ ໂຣ ( ເງິນ  ເອີ ໂຣທຽບ ກັບ ເງິນ ໂດ ລາ  ແຂງ ຄ່າ ຂຶ້ນ 0,03%). 
(ຕາຕະລາງ ຊ້ອນ ທ້າຍ). 

ກຸ່ມ ປະ ເທດ ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ເງິນ ເອີ ໂຣ

ໃນ ປີ 2014 ນີ້  ເສດ ຖະກິດ ຂອງ ກຸ່ມ ປະ ເທດທີ່ ນຳ  ໃຊ້ ເງິນ ເອີ ໂຣ ຄາດ ວ່າ ມີ ທ່າ ອ່ຽງດີ ຂຶ້ນ  ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ປີຜ່ານມາ.  ໃນ 
3   ໄຕມາດ ຕົ້ນ ປີ 2014  ເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍ ຕົວ 0,4%, 1%  ແລະ 0,8% ຕາມ ລຳດັບທຽບ ກັບ ໄຕ ມາດ ດຽວ 
ກັນ ຂອງ ປີ 2013  ເຊິ່ງ ດີ ຂຶ້ນ ຫຼາຍ    ເພາະ ເສດຖະກິດ ຂອງ ປີ 2013  ຫົດ ຕົວ ໃນ  ເກືອບທຸກ ໄຕ ມາດ.  ຕົວ ເລກ  ເບື້ອງ 
ຕົ້ນຈາກ ສຳນັກງານ ສະຖິຕິ ຂອງສະຫະພາບ ເອີ ຣົບ ລະບຸ ວ່າ ກາ ນຂະ ຫຍາ ຍຕົວ ຂອງ ກຸ່ມ ປະ ເທດ ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ເງິນ ເອີ ໂຣ 
ໃນ ໄຕ ມາດ ທີ 4 ປີ 2014 ຄາດ ວ່າ ບັນລຸ ໄດ້ 0,9% ທຽບ ກັບ ໄຕ ມາ ດດຽວ ກັນ ຂອງ ປີ 2013  ແລະ ໝົດ ປີ ຄາດ ວ່າ 
ຂະ ຫຍາ ຍຕົວ 0,9%  ເຊິ່ງ ດີ ຂຶ້ນ  ເມື່ອ ທຽບກັບ ປີ 2013  ທີ່ ຫົດ ຕົວ 0,5%.     ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ເສດຖະກິດ ໃນ 
ປີ 2014  ໄດ້ ຖືກຂັບ ເຄື່ອນ ໂດຍ ກາ ນຂະ ຫຍາ ຍຕົວ  ເສດຖະກິດຂອງ ປະ ເທດ ເຢຍລະ ມັນເຊິ່ງ  ເປັນ ເສດຖະກິດ ທີ່  ໃຫຍ່ 
ທີ່ ສຸດ ຂອງ ກຸ່ມ ປະ ເທດ ທີ່ ນຳ ໃຊ້ ເງິ ນເອີ ໂຣທີ່ກັບ ມາ ພົ້ນ ເດັ່ນຄືນ  ໃນ ໄລຍະ ທ້າຍ ປີ. ໃນ ໄຕ ມາ ດທີ 4 ປີ 2014 GDP 
ຂອງ ເຢຍລະ ມັນ ຂະ ຫຍາຍຕົວ 1,5% ທຽບ ກັບ ໄຕ ມາດ ດຽວ ກັນ ຂອງ ປີ 2013  ແລະ  ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ອັດຕາ ການ ຂະ 

7 ແປ   ແລະ ສັງ ລວມຈາກ ບົດ ຄົ້ນຄວ້າ ຂອງ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ປະ ເທດ  ໄທ ສະບັບ ວັນ ທີ 2 ກັນຍາ 2011.
8 ຄິດ ໄລ່ ຈາກ ຄ່າ ສະ ເລ່ຍຖ່ວງ ນໍ້າໜັກ  ຕາມມູນ ຄ່າ ການ ຄ້າ ຂອງ ອັດຕາ ແລ ກ ປ່ຽນລະຫວ່າງ ໂດ ລາ ກັບ ສະກຸນ ເງິນ ຂອງ ປະ ເທດ ຄູ່ ຄ້າ, ຄິດ ໄລ່ ໂດຍ ທະນາຄານ ກາງຂອງ ສະຫະລັດ 
ອາ ເມ ລິ ກາ



4 | ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2014

ຫຍາ ຍຕົວ ລວມໝົດ ປີບັນ ລຸໄດ້ 1,6%. ອີງ ຕາມ ການ ລາຍ ງານ ຂອງ ສຳນັກ ງານ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ ຂອງ ເຢຍລະ ມັນ9, 
ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ໄລຍະ ທ້າຍປີ ແມ່ນ ຖືກ ຂັບ ເຄື່ອນ ໂດຍ ຄວາມ ຕ້ອງການ ພາຍ ໃນ ທີ່ ສູງ ຂຶ້ນ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ການ 
ໃຊ້ ຈ່າຍ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ  ແລະ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຊື້ ເຄື່ອງ ຈັກ  ແລະ ອຸປະກອນ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ກໍ່ສ້າງ   ແຕ່ການ ສົ່ງ ອອກ 
ທີ່ ເປັນ ອົງ ປະ ກອບ ທີ່ ສຳຄັນ ຂອງ ເສດຖະກິດ ເຢຍລະ ມັນ  ແມ່ນ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ທີ່ ຟົດ ຟື້ນ. ສ່ວນ ປະ ເທດ 
ຝຣັ່ງ  ເຊິ່ງ ເປັນ ເສດຖະກິດ ອັນ ດັບ ສອງ ຂອງ ກຸ່ມຂະ ຫຍາ ຍຕົວ ພຽງ ແຕ່ 0,4%  ແລະ ອິຕາ ລີ   ເຊິ່ງ ເປັນອັນ ດັບ ສາມ ແມ່ນ 
ຫົດ ຕົວ 0,4%. ສ່ວນ ຕົວ ເລກ  ຊີ້  ບອກ ສະ ເຖຍລະ ພາບ ມະຫາ ພາກ ດ້ານ ອື່ນ  ໃນ ປີ 2014 ນີ້ ແມ່ນມີ ການ ປັບ ຕົວ 
ດີ ຂຶ້ນ ເມື່ອທຽບ ກັບ 2013  ແຕ່  ໂດຍ ລວມຍັງ ຢູ່ ໃນລະດັບ ທີ່ ໜ້າ ເປັນ ຫ່ວງ.  ອັດຕາ ການ ຫວ່າງ ງານຍັງ ຢູ່ ໃນ ລະ ດັບ ສູງ 
ເຖິງ 11,6% ຫຼຸ  ດລົງ ຈາກ 12%  ໃນ  ປີ 2013. ອັດຕາ  ເງິນ  ເຟີ້ ໂດຍ ລວມ ແມ່ນ ບັນລຸ ໄດ້ ພຽງ ແຕ່ 0,4%  ເຊິ່ງຕ່ຳ ກວ່າ 
ຕົວ ເລກ ເພດານ  2% ທີ່ກຳນົດ ໄວ້  ແລະ ຍັງ  ເພີ່ມ ຄວາມ ສ່ຽງ ບັນຫາ ເງິນ ຝືດ.  ເພື່ອ ກະ ຕຸ້ນ ເສດຖະກິດ  ແລະ ຮັກສາ 
ສະ ເຖຍລະ ພາບທາງ ດ້ານ ລາຄາທະນາຄານ ກາງ ເອີຣົບ  ໄດ້ ນຳ ໃຊ້ ມາດ ຕະການ ດ້ານ ເງິນຕາຫຼາຍ ຄັ້ງ ໃນ ໄລ ຍະ ປີ ຜ່ານ ມາ.  
ໃນ ເດືອນມີນາ 2014 ນີ້ທະນາຄານ ກາງເອີຣົບ ກໍ່ໄດ້ ປັບຫຼຸດ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ    ເງິນ ກູ້   ແລະ  ເງິນ ຝາກໃຫ້ ທະນາຄານ 
ທຸລະ ກິດ  ເຊັ່ນ     ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ    ເງິນ ກູ້ ປັບ ຫຼຸດ ຈາກ 0,25% ມາ ເປັນ 0,15%, ອັດຕາ ດອກ ເບ້ ຍ ເງິນ ຝາກ   ແມ່ນ ຈາກ 
ລະດັບ 0% ມາ ເປັນ -0,1%   ເຊິ່ງ ໄດ້  ເຮັດ ໃຫ້ ທະນາຄານ ກາງ ເອີຣົບ   ເປັນ ທະ ນາຄາ ນກາງ ແຫ່ງ ທຳ ອິດ ທີ່ ໄດ້ ນຳໃຊ້ 
ອັດຕາ ດອກ ເບ້ ຍຄ່າ ລົບ,  ການ ປັບ ຫຼຸດ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ເພື່ອ ຮັກສາ ຊ່ອງ ຫວ່າງ ຂອງ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ  ຈິ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ດອກ ເບ້ຍ 
ເງິນ ຝາກ ຂອງ ທະນາຄານ ກາງ ເອີຣົບ ເປັນ ຄ່າ ລົບ ເປັນຄັ້ງ ທຳ ອິດ.  ນອກຈາກ ນັ້ນ, ໃນ ເດືອນ ກັນຍາ 2014 ທະນາຄານ 
ກາງ ເອີຣົບຍັງ ໄດ້ ປັບ ຫຼຸດ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ລົງ ອີກ ຮອບ ໜຶ່ງ  ເຊິ່ງ    ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ    ເງິນ ກູ້ ໃຫ້ ທະນາຄານ ທຸລະ 
ກິດຢູ່ ທີ່ ລະດັບ 0,05%  ແລະ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ ຍ ເງິນ ຝາກ  ໃຫ້ ແກ່ ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ  ຢູ່ ລະ ດັບ -0,2%.

ສະຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ

ໃນປີ 2014 ນີ້, ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ ຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໂດຍລວມ ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ ໃນ 3  ໄຕ 
ມາດ ທຳ ອິດ ຂອງ ປີ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະຂະຫຍາຍຕົວຫຼຸດລົງໃນໄຕມາດທຳອິດກໍ່ຕາມ ການປັບຕົວດີຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ  ແມ່ນ 
ຍ້ອນການລົງທຶນ ເຂົ້າ ໃນຂະ ແໜງ ທີ່ຢູ່ ອາ ໄສ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ  ແລະ ການ ລົງທຶນຂອງ ຫົວໜ່ວຍ ທຸລະ ກິດ  ແລະ  ການ ຈ້າງ 
ງານທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນ ເຮັດ ໃຫ້ ການຊົມ ໃຊ້ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ.     ໃນ ປີ 2014 ນີ້ ເສດຖະກິດ ຂອງ ສະຫະລັດ ອາ ເມ 
ລິ ກາ ຂະຫຍາຍຕົວ 2,4%10   ໄວ ກວ່າ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ  ໃນ ປີ 2013 ທີ່ ບັນລຸ  ໄດ້ 2,2%. ການ ລົງທຶນ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເປັນ 
19,75% ຂອງ GDP ຈາກ 19,34%  ໃນ ປີ 2013. ອັດຕາການຫວ່າງງານ ໃນ ປີ  2014 ຫຼຸດ ລົງຈາກ 7,4%  ໃນ 
ປີ 2013 ມາ ເປັນ 6,2%. ຕໍ່ກັບການປັບຕົວດີຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ, ທະນາຄານກາງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ ປະກາ ດຢຸດ ການ 
ນຳ ໃຊ້ມາດ ຕະການ ເງິນຕາ ແບບ ຜ່ອນຄາຍ ທາງ ດ້ານປະລິມານ (Quantitative Easing ຫຼື QE) ຮອບ ທີ 3  ໃນ 
ເດືອນ ຕຸລາ 2014  ແຕ່ຈະ ຍັງ ຮັກສາ ລະດັບ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ ຍ ໄວ້ ໃນ ລະ ດັບ ຕໍ່າ ອີກ ໄລຍະ ໜຶ່ງ  ຈຶ່ງ ຈະ  ນໍາ ໃຊ້ ມາດ ຕະການ 
ໃຫ້ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ກັບ ຄືນ ສູ່ ລະດັບ ປົກກະຕິ. 

ນອກ ນັ້ນ, ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້  ກໍ່ ໄດ້ ປັບ ຕົວ ສູງ ຂຶ້ນ ມາ ເປັນ 1,6% ຈາກ 1,5%  ໃນ ປີ 2013,  ແຕ່ ກໍ່ ຍັງ ຕໍ່າກວ່າ  ເປົ້າ ໝາຍ ທີ່ 
ທະນາຄານ ກາງ ໄດ້ ຕັ້ງ ໄວ້ ໃນລະດັບ 2%.  ອັດຕາເງິນເຟີ້ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກລາຄາທີ່ຢູ່ອາໄສ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄ່າເຊົ່າ 
ໄດ້ປັບຕົວຂຶ້ນແຮງ ແຕ່ການ ຫຼຸດ ລົງຂອງລາຄາພະລັງງານ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ໂດ ຍສະ ເພາະ ໃນ ໄລຍະ ທ້າ ຍປີ  ໄດ້ ເຮັດ  
ໃຫ້  ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ພຽງ ເລັກ ໜ້ອຍ ເທົ່າ ນັ້ນ. ສ່ວນ ມູນ ຄ່າ ການ ນໍາ ເຂົ້າ  ແລະ ສົ່ງ ອອກ  ແມ່ນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 3,76%  
ແລະ 2,84% ທຽບກັນປີຜ່ານຕາມລຳດັບ.

9 https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/2015/pdf/gdp4q14_adv.pdf
10 ຕົວ ເລກ ເບຶ້ອງຕົ້ນ ຈາກ ກະຊວງ ການ ຄ້າ ຂອງ ສະຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ.   ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ບົດ ລາຍ ງານ ຂ່າວ ຂອງສູນ ວິ    ໄຈ ດ້ານ  ເສດຖະກິດ, ກະຊວງ ການ ຄ້າ, ສະຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ, 
ສະບັບ ວັນ ທີ 30 ມັງກອນ 2015.
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ສປ ຈີນ  ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ

ໃນ ປີ 2014  ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປ ຈີ ນ  ຂະຫຍາຍຕົວ 7,4%  ເຊິ່ງ ຊ້າລົງ  ເມື່ອ ທຽບ ໃສ່ ກາ ນຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ປີ 
2013 ທີ່ບັນລຸ ໄດ້ 7,7%,  ແລະ ຍັງ ເປັນ ອັດຕາ ການ ຂະ ຫຍາ ຍຕົວ ທີ່ ຊ້າ ທີ່ ສຸດ ນັບ ແຕ່ປີ 1990. ສາ ເຫດ ຫຼັກ ຂອງ 
ການ ຂະຫຍາ ຍຕົວ ຊ້າ ໃນ ປີ ນີ້   ແມ່ນ ຍ້ອນການ ສະ ລໍ ຕົວ ຂອງ ຂະ ແໜງ ອະສັງຫາລິມະ ຊັບທີ່ ມີ ປະລິ ມານການສະ ໜອງ 
ຫຼາຍ ກວ່າປະລິ ມານ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ຊ້າລົງຂອງການລົງທຶນໃນຊັບສິນຄົງທີ່ ແລະ ການ 
ສົ່ງອອກ.  ມູນ ຄ່າ ການ ສົ່ງ ອອກ ໃນ ປີ 2014 ບັນລຸ ໄດ້ 2.342,75 ຕື້ ໂດ ລາ  ເພີ່ ມຂຶ້ນ 6,1%  ທຽບ ໃສ່ ມູນ ຄ່າ ຂອງ ປີ 
2013  ແຕ່ຍັງ ຊ້າ ກວ່າ ອັດຕາ ການ ຂະ ຫຍາ ຍຕົວຂອງ ການ ສົ່ງ ອອກ ໃນ ປີ 2013 ທີ່ບັນ ລຸ ໄດ້ 8%. ກາ ນຂະ ຫຍາ ຍຕົວ 
ຂອງ ເສດຖະກິດ   ແລະ ການ ສົ່ງ ອອກທີ່ ຊ້າ ລົງ  ໄດ້ ເຮັດ ໃຫ້ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ຕໍ່າລົງ ຈາກ 2,6%  ໃນ ປີ 2013  ມາ ເປັນ 
2%  ໃນ ປີ 2014.  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າອັດຕາ ການ ຂະ ຫຍາ ຍຕົວ  ໃນ ປີ 2014  ນີ້ ຈະ ເປັນ ການ ຂະ ຫຍາ ຍຕົວ ທີ່ ຊ້າ ທີ່ ສຸດ ໃນ 
ຮອບ 24 ປີ ກໍ່ຕາມ  ແຕ່ ອັດຕາ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງ ຢູ່ ໃນ ລະ ດັບໃກ້ ຄຽງ ກັບ ເປົ້າ ໝາຍ ທີ່ ລັດຖະບານຕັ້ງ ໄວ້ ກໍ່ ຄື 7,5%  
ແລະ ບໍ່ ຫຼຸດ ຈາກ ປີຜ່ານມາຫຼາຍ ເກີນ  ໄປ  ເຊິ່ງສ່ວນ ໜຶ່ງ ແມ່ນໝາກຜົນ ຂ ອງ ມາດ ຕະການ ກະ ຕຸ້ນ ເສດຖະກິດ ທີ່ ໄດ້ ນຳ 
ໃຊ້ ທີ່ ລວມມີ ການ ເພີ່ມ ການ ລົງທຶນ ພາກ ລັດ ເຂົ້າ ໃນ ໂຄງລ່າງ ພື້ນຖານ, ການ ປັບ ຫຼຸ ດອັດ ຕາ ຄັງ ສຳຮອງ ພາກບັງ ຄັບຂອງ 
ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດທີ່  ປ່ອຍ ກູ້ ໃຫ້  ແກ່ທຸລະ ກິດ ຂະໜາດ ກາງ  ແລະ ນ້ອຍ  ແລະ ການ ປ່ອຍ ສິນ ເຊື່ອ ດອກ  ເບ້ຍ ຕໍ່າ ໃຫ້  
ແກ່ທະນາຄານ ລັດ ວິດ ສາ ຫະກິດ ຂະໜາດ ໃຫຍ່ ຈໍານວນ ໜຶ່ງ. ນອກຈາກ ນັ້ນ, ລັດ ຖະບານຂອງ ສປ ຈີ ນ ຍັງ ເອີ້ນ ການ 
ຂະຫຍາຍຕົວ ດັ່ງກ່າວ ວ່າ “"ລະດັບ ປົກກະຕິ  ໃໝ່" ຂ ອງການ ຂະ ຫຍາ ຍຕົວ ທີ່ ໝັ້ນຄົງ  ເນັ້ນ ໜັກ ເພີ່ມ ທະວີ ຄຸນ ນະພາ ບ  
ແລະ ປັບປຸງ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະຊາຊົນ11. 

  ເສ ດຖະກິດ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ  ໃນ ປີ 2014 ນີ້  ບໍ່ ຟົດ ຟື້ນ ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ປີຜ່ານມາ. ກອງທຶນການເງິນສາກົນ ຄາດ ວ່າເສດຖະ 
ກິດ ຂອງ ຍີ່ປຸ່ນຈະ ຫົດຕົວ  0,1%  ໃນ ປີ 2014 ນີ້  ເຊິ່ງ ເປັນ ອັດຕາ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ທີ່ ຊ້າ ລົງ ຫຼາຍ  ເມື່ອທຽບກັບການ  
ຂະ ຫຍາ ຍຕົວຂອງປີ 2013 ທີ່ ບັນລຸ ໄດ້ 1,5%. ຕົວ ເລກ  GDP  ໄຕ ມາ ດຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ  ໃນ   3  ໄຕມາດ ທໍາອິດຂອງ 
ປີ 2014  ໄດ້ ຊີ້  ໃຫ້ ເຫັນວ່າ ເສດ ຖະກິດ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ ເຂົ້າ ສູ່ ພາວະ ຖົດຖອຍ ຫຼັງ ຈາກ ຫົດ ຕົວ ຕໍ່ ເນື່ອງ ກັນ ໃນ ໄຕ ມາ ດ 2 ແລະ 
3.  ສາ ເຫດ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ການ ຫົດ ຕົວ ຂອງ ເສດຖະກິດ ຄື ດັ່ງກ່າວ  ແມ່ນ ຍ້ອນການຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ຄວາມ ຕ້ອງການພາຍໃນ  
ຫຼັງ ຈາກ ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ ປະກາດ ເພີ່ ມອັດຕາ ອາກ ອນການ ຊົມ ໃຊ້ຈາກ 5% ມາ ເປັນ 8%  ໃນ ວັນ ທີ 1 ເມສາ 
2015 ຜ່ານ ມາ .  ການ ເພີ່ມ ອັດຕາ ອາກອນ ການ ຊົມ ໃຊ້ ແມ່ນ ມີ ຈຸດປະສົງ ເພີ່ ມລາຍ ຮັບ ລັດຖະບານ   ແລະ ຫຼຸດ ຜ່ອນ  
ໜີ້ ສິນພາກ ລັດ ທີ່ ໄດ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ສູງ ຫຼາຍ ກວ່າ 200% ຂອງ GDP  ໃນຊຸມ ປີຜ່ານມາ. ຜົນ ກະທົບ ທາງລົບທີ່ເກີດຂຶ້ນ  
ຕໍ່ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ເສດຖະກິດທີ່ ມີ ຫຼາຍ ກວ່າ ທາງ ລັດຖະບານ  ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຈຳນວນ ໜຶ່ງ ໄດ້ ຄາດ ໄວ້ ໄດ້ ເຮັດ 
ໃຫ້ ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ  ເລື່ອນ ການ ເພີ່ມ ອາກອນ ການ ຊົມ ໃຊ້ຄັ້ງ ທີ 2  ອອກ ໄປ ເປັນ ປີ 2017 ຈາກ ປີ 2015 ທີ່ ໄດ້ ຕັ້ງ 
ໄວ້ ໃນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ. ສ່ວນອັດຕາເງິນເຟີ້ໝົດປີບັນລຸໄດ້ 2,7% ສູງກວ່າປີຜ່ານມາທີ່ບັນລຸໄດ້ພຽງແຕ່ 0,4%. ສາເຫດ 
ຂອງລະດັບລາຄາເພີ່ມສູງຫຼາຍ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງພາສີມູນຄ່າເພີ່ມ. ສ່ວນຕົວເລກອັດຕາການ 
ຫວ່າງງານ ແລະ ມູນ ຄ່າ ການ ສົ່ງ ອອກ  ແມ່ນຍັງ ມີ ທ່າອ່ຽງທີ່ ດີ ອັດຕາ ການ ຫວ່າງ ງານ ຄາດ ວ່າ ຈະ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ 3,4% 
ຫຼຸດລົງ ຈາກ ປີ 2013 ທີ່ຢູ່ ໃນ ລະດັບ 3,7%  ແລະ ການ ສົ່ງ ອອກ ຄາດ ວ່າ ຈະ ບັນລຸ ໄດ້ 73.105,18 ຕື້ເຢັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 
4.8%  ຈາກ ປີ 2013.

11 ບົດ ຖະແຫຼ ງຂ່າວ ຂ ອງສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ ຂອງ ສປ ຈີ ນ   ໃນວັນ ທີ 20 ມັງກອນ 2015.
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ກຸ່ມ ປະ ເທດ ອາ ຊຽນ

 ໃນ ປີ 2014 ນີ້  ເສດຖະກິດ ຂອງ ພາກ ພື້ນ ອາ ຊຽນ ຍັງ ສື ບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໄວ  ແລະ ມີ ສະ ເຖຍລະ ພາບ    ໂດຍ ສະ ເລ່ຍ 
ແລ້ວ ຄາ ດວ່າ  ເສດຖະກິດຂອງ ອາ ຊຽນຂະຫຍາຍຕົວ 4,8%  ໃນ ປີ 2014 ຫຼຸດລົງເລັກໜ້ອຍເມື່ອທຽບກັບ ປີ 2013 
ທີ່ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ທີ່ລະດັບ 5,2%.  ໃນ ນັ້ນ, ອິນ   ໂດ ເນ ເຊຍ  ຂະ ຫຍາ ຍຕົວ ພຽງ  5,0%  ໃນ ປີ 2014 
ຈາກ 5,6%  ໃນ ປີ 2013 ຍ້ອນ ການ ສົ່ງ ອອກຫຼຸດລົງ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ການ ສົ່ງ ອອກ ບໍ່ ແຮ່ ທີ່ ຊ້າລົງ 
ພາຍຫຼັງຂະຫຍາຍຕົວ ແຮງ ໃນ ປີ 2013 ທີ່ ຜ່າ ນມາ; ສ່ວນ ເສດຖະກິດຂອງ ປະ ເທດ ໄທ  ເຊິ່ງ ເປັນ ເສດຖະກິດໃຫຍ່ ອັນ 
ດັບ ທີ 2 ຂອງ ອາ ຊຽນ  ກໍ່ ມີ ການ ຂະ ຫຍາ ຍຕົວ ທີ່ ຫຼຸດ ລົງຈາກ 2,9%  ໃນ ປີ 2013 ມ າ ເປັນ 0,7%  ຍ້ອນ ການທ່ອງທ່ຽວ 
ຍັງບໍ່ ທັນ ຟື້ນ   ຕົວຢ່າງ ເຕັມທີ່ ຈາກ ວິ ກິດ ການ ທາງ ດ້ານ ການ ເມືອງ ໃນ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ ບວກ ກັບການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ຄວາມ 
ຕ້ອງການ ພາຍ ໃນ ແລະ ການ ສົ່ງ ອອກ 12. ສ່ວນ ປະ ເທດ ສະມາຊິກ ອາ ຊຽນທີ່ ມີ ອັດຕາ ການຂະ ຫຍາ ຍຕົວ ໃນ ຈັງຫວະ 
ທີ່ ໄວ ຂຶ້ນ  ແລະ  ພົ້ນ ເດັ່ນ ໃນ ປີ 2014 ແມ່ນປະ ເທດ ມາ ເລ ເຊຍ ທີ່ບັນລຸໄດ້ 6,0% ຈາ ກ 4,7%  ໃນ ປີ 2013. 
ສຳລັບ ສສ ຫວຽດນາມ  ເຫັນ ວ່າ ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວ ໃນອັດຕາທີ່ໄວທີ່ສຸດໃນຮອບ 3 ປີ ຢູ່ທີ່ລະດັບ 6,0% 
ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 5,4% ໃນປີ 2013 ຍ້ອນ ການ ລົງທຶນ ຈາກ ຕ່າງປະ ເທດ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ, ການ ເພີ່ມ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຂອງ ພາກ ລັດ 
ຕໍ່ GDP  ແລະ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ເສດຖະກິດ ຂອງ ບັນດາ ປະ ເທດ ຄູ່ ຄ້າ ທີ່ ປັບ ຕົວ ດີ ຂຶ້ນ  ເຊິ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ການ ສົ່ງ ອອກ ຂອງ 
ຫວຽດນາມ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 12,6%  ໃນ ປີ 2013 ມາ ເປັນ 14,4%   ໃນ ປີ 2014   ແລະ ຫວຽດນາມ ຍັງ ໄດ້ ກາຍ ເປັນ 
ປະ ເທດ ຜູ້ ສົ່ງ ອອກ  ໄປ ສະຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ການ ລາຍ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸດ ຂອງ ອາ ຊຽນ  ໂດຍ ມີ ສັດສ່ວນ ການ ສົ່ງ ອອກ ກວມ ເຖິງ 
22% ຂອງ ຈຳນວນ ການ ສົ່ງ ອອກ ທັງ ໝົດ ຂອງ ອາ ຊຽນ.

12 http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-02-16/thailand-posts-slowest-growth-in-three-years-on-falling-exports.
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ພາກທີ 2: ສະພາບເສດຖະກິດຂອງລາວ ໃນປີ 2014 

1. ບາງເຫດການພົ້ນເດັ່ນຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2014

 ກອງ ປະຊຸມ ສະ ໄໝ ສາມັນ ເທື່ອ ທີ VII  ແລະ VIII ຂອງ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດ ຊຸດ ທີ VII  ໄດ້ ຮັບຮອງ ເອົາ ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ 
ລັດຖະບານ  ກ່ຽວ ກັບ ແຜນ ງົບປະມານ ແຫ່ງ ລັດ 9   ເດືອນ, ວຽກ ງານ ຈຸດ ສຸມ ທ້າຍ ສົກ ປີ 2013-2014,  ແຜນ ດັດ ແກ້ 
ງົບປະມານ ແຫ່ງ ລັດ ສົກ ປີ 2013-2014  ແລະ ທິດ ທາງ ສົກ ປີ 2014-2015  ແລະ  ໄດ້ ຮັບຮອງ ເອົາກົດໝາຍ 11 
ສະບັບ ປະກອບມີກົດໝາຍສ້າງ ໃໝ່ 8 ສະບັບ  ແລະ ກົດໝາຍ ປັບປຸງ ໃໝ່ 3 ສະບັບ.

ມາ ຮອດ ເດືອນ ທັນວາ 2014, ສປປ ລາວ  ມີ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າໃນ ການ ປະຕິບັດ 2  ໂຄງການ   ໄຟຟ້າ ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ 
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງ ສປປ ລາວ  ເປັນຕົ້ນແມ່ນ  ເຂື່ອນຫົງ ສາລິກ ໃນ ສໍາ ເລັດ ແລ້ວ 90%,  ກໍາລັງ ການ ຜະລິດ 1.878  ເມ 
ກາ ວັດ    ແລະ ຄາດ ວ່າ ຈະ ເລີ່ ມຕົ້ນ ການ ຜະລິດ ກາງປີ 2015; ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ໄຊ ຍະ ບູລີ ສໍາ ເລັດ ແລ້ວ 50% ກໍາລັງ ການ 
ຜະລິດ 1.285 ເມ ກາ ວັດ    ແລະ ຄາດ ວ່າ ຈະ ເລີ່ ມຕົ້ນ ການ ຜະລິດ ປີຈໍາໜ່າຍ ປີ 2019.

  ການ ກໍ່ສ້າງຂົວ ມິດຕະພາບ ລາວ-ມຽນມາ ມາ ຮອດ ທ້າຍ ເດືອນ ທັນວາ 2014 ມີ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ  ສໍາ ເລັດ ແລ້ວ 93%, 
ຄາດ ວ່າ ຈະ ສາມາດ ເປີດ ນຳ ໃຊ້ ຕາມ ແຜນການ ໃນ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2015. ຂົວ ດັ່ງກ່າວ ມີ ຄວາມ ຍາວ ທັງ ໝົດ 691,6   
ແມັດ, ກວ້າງ 10,9  ແມັດ, ມີ ມູນ ຄ່າ ການ ກໍ່ສ້າງ ທັງ ໝົດ 26 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ  ໂດຍ ນຳ ໃຊ້ ງົບປະມານ ຂອງ 
ລັດຖະບານ ທັງສອງ ປະ ເທດ.

ທະນາຄານ ໂລກ ໄດ້ ປະ ເມີນຄວາມ ສະດວກ  ໃນ ການ ດຳ ເນີນ ທຸ ລະ ກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ ປີ 2014  ເຫັນວ່າມີ ທ່າ ອ່ຽງ 
ດີ ຂຶ້ນ. ສປປ ລາວ  ໄດ້ ຖືກ  ເລື່ອນ   ເປັນ ລຳດັບ ດີ ຂຶ້ນ  ມາ ອີກ 7  ອັນ ດັບຄື  ຈາກ ລຳດັບ ທີ 155 ມາ ເປັນ 148  ໃນ ບັນດາ 
189  ເສດຖະກິດ ໃນ ທົ່ວ  ໂລກ. ດັດ ຊະ ນີຍ່ອຍ ກ່ຽວ ກັບການ ໄດ້ ຮັບ ສິນ ເຊື່ອ ແມ່ນ ຫຍັບດີ ຂຶ້ນ 41 ອັນ ດັບ (ຈາ ກອັນ 
ດັບ ທີ 157 ມາ ເປັນ 116)  ແລະ ດັດ ຊະ ນີຍ່ອຍ ກ່ຽວ ກັບ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ນັກ ລົງທຶນ ກໍ່ ມີ ການ ປັບ ດີ ຂຶ້ນ 8 ອັນ ດັບ (ຈາກ 
ອັນ ດັບ ທີ 186 ມາ ເປັນ 178).  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ ຍັງ ມີ ດັດ ຊະ ນີຍ່ອຍ ທີ່ມີ ຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາ ກເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໂດຍ ສະ ເພາະ 
ແມ່ນການ ຊຳລະ ພາສີ (ຈາກ 119  ມາເປັນ 129)  ແລະ ການ ເລີ່ ມຕົ້ນ ທຸ ລະ ກິດ (ຈາກ 150  ມາເປັນ 154), ສ່ວນ 
ດັດຊະນີ ຍ່ອຍ ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ແກ້ ໄຂ     ແລະ ຖືກສືບ ຕໍ່ຈັດ ຢູ່ ໃນ ອັນ ດັບ ສຸດ ທ້າຍ  ແມ່ນການ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ລົ້ມ ລະລາຍ 
(ລຳດັບ ທີ 189).

 ວາລະສານການທ່ອງທ່ຽວວົນເດີລາດ13 ໄດ້ຈັດເມືອງ ຫຼວງ ພະ ບາງເຂົ້າມາເປັນເມືອງທ່ອງທ່ຽວອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ 
ແລະ ຈັດປະເທດລາວ ຢູ່ໃນ 10 ອັນດັັບຕົ້ນ ຂອງ ບັນດາປະ ເທດ ທີ່ໜ້າທ່ຽວທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງໃນປີ 2013 
ທັງເມືອງຫຼວງພະບາງ ແລະ ສປປ ລາວ ແມ່ນບໍ່ຖືກຈັດຢູ່ໃນ 10 ອັນດັບຂອງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າທ່ອງທ່ຽວ 
ຢູ່ໃນວາລະສານດັ່ງກ່າວ.  ເຫດການ ດັ່ງ ກ່າວ ໄດ້ ສະ ແດງ ເຖິງຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ໃນ ການ ພັດທະນາ ຂະ ແໜງ ການທ່ອງທ່ຽວ  
ແລະ  ເປັນ ການ ເພີ່ມ ການ ໂຄ ສະນາ ການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເວທີສາກົນນັບມື້ນັບກວ້າງຂວາງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການ ປ່ຽນ ແປງ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ  ແລະ  ໄພ ທໍາ ມະ ຊາດ  ໃນ ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນແມ່ນໄພພິບັດທຳມະຊາດ ນ້ຳຖ້ວມ ໄດ້ 
ສ້າງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຕ່ໍການ ພັດທະນາ ເສດ ຖະ ກິດ -ສັງຄົມຂອງ ປະ ເທດ ເຮົາ ຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນບາງພ້ືນທ່ີຂອງປະເທດ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນປະຊາຊົນຢູ່ໃນ 12 ແຂວງ, 58 ເມືອງ, 696 ບ້ານ ແລະ 27,311 ຄອບຄົວ; ໃນນັ້ນ ເຮືອນຂອງ 
ປະຊາຊົນເປ່ເພເສຍຫາຍກວ່າ 378 ຫຼັງ ແລະ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 5 ຄົນ, ເນື້ອທີ່ນາປັກດຳຖືກນໍ້າຖ້ວມທັງໝົດ 90,176 

13  ວາລະສານ Wonderlust Travel Magazine
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ເຮັກຕາ, ເສັ້ນທາງຖືກນໍ້າຖ້ວມ 58 ເສັ້ນ (ເປ່ເພແຮງ 339 ກມ) ແລະ ຂົວ 50 ແຫ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ມີໂຮງຮຽນ 
ແລະ ລະບົບນໍ້າບາດານຖືກຖ້ວມ 39 ຫຼັງ ແລະ 1,121 ແຫ່ງ ຕາມລຳດັບ (ລາຍ ລະອຽດ ບາງ ເຫດ ການ ທາງ ໄພ ທໍາ ມະ 
ຊາດ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນຢູ່ ໃນ ເອກະສານ ຊ້ອນ ທ້າຍ).

2. ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ

2.1 ການ  ເຕີບໂຕ ຂອງ ເສດຖະກິດ

 ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ (GDP)  ໃນ ສົກ ປີ 2013-14  ເຕີບ  ໂຕ ໃນ ຈັງຫວະ ທີ່ ຊ້າ ກວ່າ ສົກ ປີທີ່ ຜ່ານ ມາ ເລັກ ນ້ອຍ 
ຈາກ 8%  ໃນ ສົກ ປີ 2012-13 ມາ ເປັນ 7,8%    (ກົງ ກັບ ການ ຄາ ດຄະ ເນ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນ ຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ 
ຊາດ ໃນປີ 2013).  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າຈັງ ຫວະ ການ ເຕີບ ໂຕຊ້າ ກວ່າ ປີ ທີ່ຜ່ານມາກໍ່ຕາມ,  ເມື່ອ ທຽບ ກັບບາງ ບັນດາ ປະ ເທດ 
ໃນ ຂົງ ເຂດ ພາກ ພື້ນ ເຫັນ ວ່າ ສປປ ລາວ  ເປັນ ປະ ເທດ ທີ່ ມີ ການ  ເຕີບ ໂຕ ສູງ ຢູ່ ໃນອັນ ດັບ ສອງ ຮອງ ຈາກ ມຽນມາ (ຮູບ 
ສະ ແດງ  2). GDP ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 80.199 ຕື້ ກີບ   ໃນ ປີ 2012-13 ມາ ເປັນ 90.823 ຕື້ ກີບ (ປະມານ 11, 31 ຕື້  
ໂດ ລາສະຫະລັດ), GDP ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ບັນລຸ ໄດ້ 13,41 ລ້ານ ກີບ (1.671  ໂດ ລາ ສະຫະລັດ)   ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 11,1%  ເມື່ອ 
ທຽບ ກັບ ສົກ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ. ຂະແໜງການທີ່ເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຂະ ແໜງ ບໍລິການ 
ເຊິ່ງເປັນຂະແໜງທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ ສູງ ກວ່າ ໝູ່, ຮອງ ລົງ ມາ ແມ່ນຂະ ແໜງອຸດສາ ຫະກໍາ. ລາຍ ລະອຽດການ ຂະຫຍາຍ 
ຕົວຂອງ ແຕ່ລະ ຂະແໜງການມີ ດັ່ງ ນີ້.

ຂະ ແໜງ ບໍລິການ ເປັນຂະ ແໜງ ທີ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ໄວ ກວ່າ ໝູ່  ເຊິ່ງຂະຫຍາຍຕົວ 9,3% (ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 9,7%  ໃນ ສົກ 
ປີຜ່ານ ມາ), ປະກອບສ່ວນ ໃນ ການ ຂະຫຍາຍ ຕົວລວມ 3,5 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ  ແລະ ກວມ 39,3% ຂອງ GDP. 
ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນຂະ ແໜງ ການ ຄ້າ ຍົກ  ແລະ ຄ້າ ຍ່ອຍ ທີ່ ປະກອບ ສ່ວນ ຕໍ່ ການ ຂະຫຍາຍຕົວລວມຫຼາຍ ກວ່າ ໝູ່, ຮອງ ລົງ ມາ  
ແມ່ນ ຂະ ແໜງ ການ ບໍລິຫານ ພາກ ລັດ     ແລະ ຂະ ແໜງ ການ ຂົນ ສົ່ງ-ໄປສະນີ  ແລະ  ໂທລະ ຄົມມະ ນາຄົມ. ສ່ວນ ການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ກໍ່ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ,  ໃນ ນັ້ນ ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາລາວໃນປີ 2014 ມີ 4,15 ລ້ານ 
ຄົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ,  ໄລຍະການ ພັກ ເຊົາ ຂອງ ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວຍັງ ໃກ້ ຄຽງ ກັບ ປີ ຜ່ານມາ (ສະ ເລ່ຍ 8 
ມື້), ສ່ວນ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສະ ເລ່ຍຕໍ່ ຄົນຕໍ່ມື້   ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 5,47%  (ຈາກ 69,5 ໂດລາ ມາເປັນ 73,3 ໂດລາ). ນັກທ່ອງທ່ຽວ 
ທີ່ເຂົ້າມາຫຼາຍກ່ວາໝູ່ຍັງແມ່ນບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຈາກກຸ່ມປະເທດອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຄື: ໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ 
ຈີນ ແລະ ສ ເກົາຫຼີ.

ຂະ ແໜງ ອຸດສາ ຫະກໍາ ຂະຫຍາຍຕົວ 8,5%14  (ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 7,4%  ໃນ ສົກ ປີຜ່ານ ມາ), ປະກອບສ່ວນ 2,4 ຈຸດ 
ສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍ່ ການ ເຕີບ ໂຕ ລວມ ແລະ ກວມ 27,5% ຂອງ GDP. ຂະ ແໜງ ການ ປຸງ ແຕ່ງ ເປັນ ຂະ ແໜງ ການຕົ້ນຕໍ ທີ່ 
ປະກອບສ່ວນຕໍ່ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ ໃນ ຂະ ແໜງ ອຸດສາ ຫະກໍາ ;  ໃນ ນັ້ນ, ຜົນ ຜະລິດຕັດຫຍິບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10% ເມື່ອ 
ທຽບກັບປີຜ່ານມາ, ເບຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ 6,71%, ນ້ຳຫວານ ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,32%, ຊີມັງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 7,1 %  ແລະ ໄຟຟ້າ  ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ 16,37%, ສ່ວນ ຜົນ ຜະລິດ ແຮ່ ທອງ ຂອງ ບໍ່ ຄໍາເຊ ໂປນ   ຫຼຸດ ລົງ  2,79% ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ສົກ ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ.

ຂະ ແໜງ ກະສິກໍາ   ຂະຫຍາຍຕົວ 3% (ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 3,1%  ໃນ ສົກ ປີຜ່ານມາ), ປະກອບສ່ວນຕໍ່ ການ ຂະຫຍາຍ 
ໂຕ ລວມ 0,8 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ  ແລະ ກວມ 24,8% ຂອງ GDP.  ຂະ ແໜງ ການ ປູກຝັງ   ແລະ ລ້ຽງ ສັດ ເປັນ ຂະ 
ແໜງ ການ ຕົ້ນຕໍ ທີ່ ປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ ໃນ ຂະ ແໜງ ກະສິກໍາ ;  ໃນ ນັ້ນ, ການ ຜະລິ ດ ເຂົ້າ ບັນລຸໄດ້ 3,53 

14 ນອກຈາກ ນັ້ນການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ຂະ ແໜງອຸດສາ ຫະກໍາ ຍັງ ສາມາດປະ ເມີນ ຈາກ ດັດຊະນີ ຜົນ ຜະລິດ ອຸດສາຫະກໍາ  ໂດຍ ສຄສ  ເປັນ ຜູ້ ຄິ ດ ໄລ່.   ໃນ ນັ້ນ, ດັດ ຊະນີ ຜົນ 
ຜະລິດ ອຸດສາຫະກໍາ  ສືບ ຕໍ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 3,04%  ໃນ ປີ 2012-13 ມາ ເປັນ 8,07%  ໃນ ສົກ ປີ 2013-14 (ດັດຊະນີມີຄ່າ  104,51  ໃນ ປີ 2011-12, 107,69  ໃນ ປີ 
2012-13  ແລະ 116,38  ໃນ ປີ 2013-14.
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ລ້ານໂຕນ15  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 2,4%  ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ. ສ່ວນການປູກພືດລະດູຝົນ ບັນລຸໄດ້ປະມານ 448.387 
ເຮັກຕາ; ໃນນັ້ນ, ພືດທີ່ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນສາລີແຂງ, ສາລີຫວານ, ກາເຟ, ມັນຕົ້ນ, ຖົ່ວດິນ, ໝາກເດືອຍ ແລະ 
ຜັກຕ່າງໆ

ປັດ ໄຈ ຕົ້ນຕໍ ທີ່ ຊຸກຍູ້ ການ  ເຕີບ ໂຕ ໃນປີ 2014  ນີ້ 16 ແມ່ນ ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງການຊົມ ໃຊ້  ແລະ ການ ລົງທຶນ ພົ້ນ ເດັ່ນ 
ແມ່ນ ການ ລົງທຶນຂອງ ເອກະ ຊົນ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ  ຢູ່ ໃນ ເຂດ ເສດຖະກິດ ພິ ເສດ   ແລະ  ລົງທຶນ ໃນ ກິດຈະ 
ກໍາ ທົ່ວ ໄປ17  ເຊິ່ງຕົ້ນ ຕໍ ແມ່ນ ລົງທຶນ ໃນ ຂະ ແໜງການ ບໍລິການ, ສ່ວນ ການ ຄ້າ ລະຫວ່າງ ປະ ເທດມີ ການ ຂາດ ດຸນ ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນຍ້ອນ ການ ນໍາ ເຂົ້າສືບ ຕໍ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນການ ນໍາ ເຂົ້າ ອຸປະກອນ ເອ ເລັກ ໂທ ນິກ  ແລະ  ເຄື່ອງ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ ແລະ 
ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ການ ສົ່ງ ອອກ  ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ ການ ຫຼຸດລົງ ຂອງການ ສົ່ງ ອອກ ແຮ່ ທາດ  ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນ ແຮ່ ທາດ, 
ສິນຄ້າ ກະສິກໍາ  ແລະ  ເສດ ໂລຫະ ຕ່າງໆ. ລາຍ ລະອຽດ ຂອງ ແຕ່ລະ ຂະ ແໜງ ການ ມີ ດັ່ງ ນີ້:

ຮູບ ສະ ແດງ 2: ອັດຕາ ການ  ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ເສດຖະກິດຂອງ  ສປປ ລາວ  ແລະ ບາງ ປະ ເທດ ພາກ ພື້ນ
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ສປປ ລາວ* ໄທ ຫວຽດນາມ

 ກຸ່ມ ປະ ເທດ ກໍາ ລັງ ພັດ ທະ ນາ ອາ ຊີ

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກອງ ທຶນ ການ ເງິນ ສາກົນ, ຂໍ້ ມູນ ເດືອນ 10 ປີ 2014.

ໝາຍ ເຫດ: ການ ຂະຫຍາຍຕົວ GDP ຂອງ ລາວ ແມ່ນ ປີງົບປະມານ

15 ສັງລວມຂໍ້ມູນຈາກບົດລາຍງານປະຈຳອາທິດຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້  ເຊິ່ງເຂົ້ານາປີຜະລິດ ໄດ້ 2,73 ລ້ານໂຕນ ຫຼຸດ ລົງ 1%, ເຂົ້ານາແຊງຜະລິດໄດ້ 0,55 
ລ້ານໂຕນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 18,84, ສ່ວນເຂົ້າໄຮ່ຜະລິດໄດ້ 0,24 ລ້ານໂຕນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 11%.
16 ສັງ ເກດ ລວມຍອດ ຜະລິດ ຕະພັນ ພາຍ ໃນຈາກເບື້ອງ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ.
17 ການ ລົງທຶນ ໃນ ກິດຈະການ ທົ່ວ ໄປ ລວມ ເອົາ ການ ລົງທຶນ ທັງ ໝົດ ທີ່ ບໍ່ ລວມ ເອົາ ການ ລົງທຶນ  ໃນ ກິດຈະ ກໍາ ສໍາ ປະທານ  ແລະ ກາ ນລົງທຶນ ຢູ່ ເຂ ດ ເສດຖະກິດ ພິ ເສດ.
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ຮູບ ສະ ແດງ 3: ອັດຕາ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ GDP ຕາມຂະ ແໜງ ການ
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ການຄ້າ ຂາຍຍົກ-ຍ່ອຍ ສ້ອມແປງ ການບໍລິການພາກລັດ ພາສີ ອາກອນສຸດທິຕາ່ງໆ

ການຂະຫຍາຍຕວົລວມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ

ຮູບ ສະ ແດງ 4: ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຂະ ແໜງ ການ ຕໍ່ ການ ເຕີບ ໂຕ ລວມ
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ການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ການກໍ່ສ້າງ
ການຄ້າ ຂາຍຍົກ-ຍ່ອຍ ສ້ອມແປງ ການບໍລິການພາກລັດ ພາສີ ອາກອນສຸດທິຕາ່ງໆ
ອື່ນໆ ການຂະຫຍາຍຕວົລວມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສູນສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ, ຄິດ ໄລ່ ໂດຍ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ
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ທ່າ ອ່ຽງການ ຊົມ ໃຊ້ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ

 ການ ຊົມ ໃຊ້ໃນປີ 2014  ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ ຍັງ ສືບ ຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ  ແຕ່ ຢູ່ ໃນ ຈັງຫວະ ທີ່ ຊ້າ ກວ່າ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ  ໂດຍ ເຫັນ 
ໄດ້ ຈາກ ດັດຊະນີ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຜູ້ ຊົມ  ໃຊ1້8  ສະ ເລ່ຍໝົດ ສົກ ປີ ຫຼຸດລົງຈາກ 117,1 ໃນປີ 2013 ມາເປັນ 116,2 
ໃນປີ 2014. ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງການຊົມ ໃຊ້ ໃນ ຈັງຫວະ ທີ່ ຊ້າ ລົງ ຈາກ ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ສະ ແດງ ອອກ ຈາກ ການ ນໍາ 
ເຂົ້າບາງສິນຄ້າ ເພື່ອ ການຊົມ ໃຊ້ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າກວ່າ ປີຜ່ານມາ  ເຊັ່ນ  ເຄື່ອງ ໃຊ້ ສອຍ ປະ ຈໍາ ວັນ (ຂະຫຍາຍຕົວ 228%  
ໃນ ສົກ ປີຜ່ານ ມາ  ເປັນ 60,95%  ໃນ ສົກ ປີ ນີ້),  ອຸປະກອນ ເຄື່ອງ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ (ຂະຫຍາຍຕົວ 99%  ໃນ ສົກ ປີຜ່ານ ມາ  
ເປັນ 60,4%  ໃນ ສົກ ປີ ນີ້), ອຸປະກອນ ເຄື່ອງ ກໍ່ສ້າງ  (ຂະຫຍາຍຕົວ 94%  ໃນ ສົກ ປີຜ່ານ ມາ  ເປັນ 31,3%  ໃນ ສົກ 
ປີ ນີ້)  ແລະ ນໍ້າມັນ ເຊື້ອ  ໄຟ  ແລະ ອາຍ ແກັດ (ຂະຫຍາຍຕົວ 29%  ໃນ ສົກ ປີຜ່ານ ມາ  ເປັນ 9,13%  ໃນ ສົກ ປີ ນີ້).  
ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ອັດຕາ ການ ນໍ າ ເຂົ້າ ສິນຄ້າ ອຸປະ ໂພ ກທີ່ ກ່າວ ມາ ຂ້າ ງເທິງ ນັ້ນ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ອັດຕາ ທີ່ ສູງ ຢູ່  ແລະ ການ ນໍາ ເຂົ້າ 
ສິນຄ້າ  ເພື່ອ ບໍລິ ໂພ ກ  ເຊັ່ນ ສະບຽງ ອາຫານ ກໍ່ ກັບ ມາ ຢູ່ໃນ ທ່າ ອ່ຽງທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໃນ ສົກ ປີ ນີ້ (ອັດຕາ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ 
ການ ນໍາ ເຂົ້າ ສະບຽງ ອາຫານ  ໃນ ປີ 2013-14 ທຽບ  ໃສ່ປີ 2012-13  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 23% ສ່ວນ ປີ 2012-13 ທຽບ ໃສ່ ປີ 
2011-12 ຫຼຸດ ລົງ 49%). 

ການ ລົງທຶນ

 ໃນ ສົກ ປີ 2013-14,  ການ ລົງທຶນ ທັງ ໝົດ ຄາດຄະ ເນບັນລຸ ໄດ້ 40,6 ພັນຕື້ ກີບ19. ການລົງທຶນ ຂອງ ລັດ ປະຕິບັດ  ໄດ້ 
9.403,41 ຕື້ ກີບ ກວມປະມານ 23% ຂອງ ການ ລົງທຶນ ທັງ ໝົດ  ແລະ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 7,14% ທຽບ ກັບ ສົກ ປີ ທີ່ ຜ່ານ 
ມາ, ສ່ວນ ການລົງທຶນ ຂອງ ພາກ ເອກະ ຊົນ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ  ປະຕິບັ ດ ໄດ້ 31.296 ຕື້ ກີບ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 26%  
ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ສົກ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາພົ້ນ ເດັ່ນ ແມ່ນ ການ ລົງທຶນ ຢູ່ ໃນ ເຂດ ເສດຖະກິດ ພິ ເສດ  ແລະ  ກາ ນລົງທຶນ ໃນ ກິດຈະ ກໍາ 
ທົ່ວ ໄປ ສ່ວນ ການ ລົງທຶນ ໃນ ກິດຈະການ ສໍາ ປະທານ ແມ່ນ ບໍ່ ຟົດ ຟື້ນ  ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ປີ ຜ່ານມາ. ລາຍ ລະອຽດ ຂອງ ການ 
ລົງທຶນ ສະ ແດງ ອອກ ດັ່ງ ນີ້:

ການລົງທຶນທັງໝົດໃນຂະແໜງການທົ່ວໄປ20  ໃນ ປີ 2014  ສາມາດ ປະຕິບັດ ໄດ້ ຈຳນວນ 2.432  ໂຄງການ  ຄິດເປັນ 
ມູນ ຄ່າ 4,4 ຕື້ໂດ ລາ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 32,5% ທຽບ ໃສ່ ສົກປີຜ່າ ນມາ. ຂະ ແໜງການ ທີ່ ລົງທຶນ ຫຼາຍ ກວ່າໝູ່ ແມ່ນຂະແໜງການ 
ເຄື່ອນ ໄຫວ ພັກ ເຊົາ  ແລະ ບໍລິການ (ກວມ 43% ຂອງ ທຶນ ຈົດ ທະບຽນທັງໝົດ), ຮອງ ລົງ ມາ ແມ່ນ ຂະ ແໜງກໍ່ສ້າງ 
(ກວມ 26%) ແລະ ຂະ ແໜງຄ້າ ຍົກ-ຄ້າ ຍ່ອຍ (ກວມ 9%). ນັກ ລົງທຶນ ຕ່າງປະ ເທດ ທີ່ມາ ລົງທຶນ  ໃນ ຂະ ແໜງ ການ 
ທົ່ວ ໄປຫຼາຍ ກວ່າໝູ່ ແມ່ນ ປະ ເທດ ຈີນ, ຮອງລົງມາແມ່ນຫວຽດນາມ ແລະ ໄທ.

ການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດລາຍຍ່ອຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເສດຖະກິດສະເພາະ (ຂພສ) ຍັງສືບຕໍ່ຂະ 
ຫຍາຍຕົວ. ໝົດສົກປີ 2013-14 ມີຈໍານວນ 33 ບໍລິສັດ  ໄດ້ ຮັບ ການ ອະນຸຍາດ ລົງທຶນ (ຕ່າງປະເທດ 27 ບໍລິສັດ, 
ພາຍໃນ 6 ບໍລິສັດ) ມີມູນຄ່າການລົງທຶນຕົວຈິງ 327 ລ້ານໂດລາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 173,89% ເມື່ອທຽບກັບສົກປີຜ່ານມາ  
ເຊິ່ງລົງທຶນ ຫຼາຍ ກວ່າ ໝູ່ ແມ່ນຢູ່ ໃນ ຂະ ແໜງ ບໍລິການ. ເຂດທີ່ມີການລົງທຶນມີການຂະຫຍາຍຕົວດີກ່ວາໝູ່ ແມ່ນເຂດ 
ບໍ່ແຕນແດນງາມ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ເຂດສາມຫຼ່ຽມຄໍາ ແລະ ເຂດສະຫວັນ-ເຊໂນ ຕາມລໍາດັບ, ສ່ວນເຂດເສດຖະກິດ 
ພິເສດມະຫານາທີສີພັນດອນ ແມ່ນກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການອະນຸມັດ,  ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເລີ່ມໃຫ້ບໍລິສັດລາຍຍ່ອຍເຂົ້າ 

18 ດັດ ຊະ ນີ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້ຄິດ ໄລ່ ໂດຍ ສ ຄ ສ, ອີງ ໃສ່ ຜົນ ການ ສຳຫຼວດ ລາຍ ໄຕ ມາດກວມ ເອົາ 628 ຄົວ ເຮືອນໃນ 9 ແຂວງພ າຍ ໃຕ້ ການ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ຂອງ 
ໂຄງ ການ ສ້າງ ບົດ ລາຍ ງານ ກາ ນ ພັດ ທະ ນາ ມະ ນຸດ (UNDP ແລະ ສ ຄ ສ). ຖ້າ ຫາກ ດັດ ຊະ ນີ ມີ ຄ່າຫຼາຍກວ່າ 100 ສະ ແດງວ່າ ຄົວ ເຮືອນ ມີ ຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈ ຕໍ່ ເສດ ຖະ ກິດ ຂອງ ຄົວ 
ເຮືອນແລະເສດ ຖະ ກິດ ໂດຍ ລວມ.
19  ຄາດ ຄະ ເນ ໂດຍ ສຄສ  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ຕົວ ເລກ  (1) ການ ລົງທຶນ ຂອງ ລັດ ຂອງກະຊວງ ການ ເງິນ  ແລະ (2) ການ ລົງທຶນ ຂອງ ພາກ ເອກະ ຊົນ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ  ຈາກ ບັນຊີ 
ທຶນ  ແລະ ບັນຊີ ການ ເງິນ (ດຸນ ບັນຊີຊໍາລະ ກັບ ຕ່າງ ປະ ເທດ), ການ ນໍາ ເຂົ້າ  ເພື່ອ ການ ລົງທຶນ, ການ ປ່ອຍ ກູ້ ສິນ ເຊື່ອ ທົ່ວ ລະບົບ ທະ ນາຄານ . 
20 ການ ລົງທຶນ ໃນ ກິດຈະການ ທົ່ວ ໄປ ລວມ ເອົາ ການ ລົງທຶນ ທັງ ໝົດ ທີ່ ບໍ່ ລວມ ເອົາ ການ ລົງທຶນ  ໃນ ກິດຈະ ກໍາ ສໍາ ປະທານ  ແລະ ກາ ນລົງທຶນ ຢູ່ ເຂ ດ ເສດຖະກິດ ພິ ເສດ.
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ມາລົງທຶນໄດ້ໃນຕົ້ນປີ 2015. ສິ່ງ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນ ຂອງ ການ ລົງທຶນ ໃນ ເຂດ ເສດຖະກິດ ພິ ເສດ   ແມ່ນ ການ ຜະລິດ ໃນຮູບ  
ແບບ ຕ່ອງ ໂສ້  ກາ ນຜະລິດ ຂອງ ພາກພື້ນໄດ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຢ່າງ ເປັນ ຮູບ ປະ ທໍາ   ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນ ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ບາງຖັນ ແຖວ 
ການ ຜະລິ ດຈາກ ຕ່າງປະ  ເທດ    ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ປະ ເທດ ໄທ ມາ ລົງທຶນຜະລິດຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ  ແລ້ວ ສົ່ງ ອອກ ໄປ  
ປຸງ ແຕ່ງ ເພີ່ມ ເຕີມ ຢູ່ ຖານກາ ນຜະລິດ ໃນ ຕ່າງປະ ເທດ. ການ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຖານກາ ນຜະລິດ ດັ່ງກ່າວ ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນ ຍ້ອນ ຄ່າ  
ຈ້າງ ທີ່ ຕໍ່າ  ແລະ ການ ມີສະ ເຖຍລະ ພາບ ທາງ ການ ເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ21.

ການ ລົງທຶນໂດຍກົງ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດໃນກິດຈະ ກໍາ ສໍາ ປະທານ  ໃນສົກປີ 2013-14 ບັນລຸໄດ້ 1,1 ຕື້ໂດລາ (ມີ 
33 ໂຄງການ) ຫຼຸດລົງ 61,67% ເມື່ອທຽບກັບສົກປີຜ່ານມາ.  ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ ກັບ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ, ຂະ ແໜງບໍ່ ແຮ່ ຍັງ 
ເປັນ ຂະ ແໜງ ທີ່ ມີ ການ ລົງທຶນ ຫຼາຍ ກວ່າ ໝູ່ (ມີ 22  ໂຄງການ) ຄິດເປັນ  ມູນ ຄ່າ 802 ລ້ານ ໂດ ລາ (ກວມ 72,26% 
ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ), ຮອງລົງມາແມ່ນຂະ ແໜງໄຟຟ້າ (ຈໍານວນ 3 ໂຄງການ)  ເປັນ ມູນ ຄ່າ 253 ລ້ານ 
ໂດ ລາ (ກວມ 22,85 %) ແລະ ຂະ ແໜງກະສິກໍາ (ກວມ 1,66%) ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ (ກວມ 1,43%). ປະ 
ເທດທີ່ມາລົງທຶນຫຼາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນໄທ (ກວມ 58,3% ຂອງມູນຄ່າການລົງທຶນທັງໝົດ), ຮອງ ລົງ ມາ ແມ່ນ ຈີນ 
(ກວມ 22,16%) ແລະ ຫວຽດນາມ (ກວມ 4,2%).

ຮູບ ສະ ແດງ 5: ມູນຄ່າອະນຸມັດ ການ ລົງທຶນ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດ ໃນ ຂະ ແໜງ ສໍາ ປະທານ
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ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກົມສົ່ງເສີມການ ລົງທຶນ, ກະຊວງ ແຜ ນການ

ການ ລະດົມ ທຶນ ໃນ ຕະຫຼາດ ຫຼັກ ຊັບ ລາວ ກໍ່ ມີ ທ່າ ກ້າວໜ້າ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງຄື   ໃນ ປີ 2014  ບໍລິສັດ ປີ ໂຕຣລ້ຽມ ເທຣດດິ້ງລາວ 
ມະຫາ ຊົນ  ໄດ້ ຈົດ ທະບຽນ  ແລະ  ເຮັດ ໃຫ້ປະ ຈຸບັນໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ລາວ ລວມທັງ ໝົດ ມີ 4 ບໍລິສັດ ມູນ ຄ່າຮຸ້ນ ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ 2,30% ທຽບ ໃສ່ ປີຜ່ານມາ.  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ການ ຊື້ ຂາຍ ຮຸ້ນ ໃນ  ແຕ່ ລະ ວັນ ຢູ່  ໃນ ຕະຫຼາດ ຫຼັກ ຊັບຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີ 
ບັນຍາກາດ ຟົດ ຟື້ນ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ  ເຊັ່ນ: ມູນຄ່າ ການ ຊື້-ຂາຍ ຮຸ້ນ  ຫຼຸດລົງ 17,24% ທຽບ ໃສ່ ປີ ຜ່ານ ມາ;  ໃນ ນັ້ນ, ຮຸ້ນ 
ຂອງ ທະນາຄານ ການ ຄ້າ ຕ່າງປະ ເທດມະຫາຊົນ (BCEL) ຫຼຸດລົງ 74,46%  ແລະ ຮຸ້ນ ຂອງບໍລິສັດ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ 

21 ອີງ ຕາມຜົນ ຂອງ ການ ຄົ້ນຄວ້າ ບັນຍາກາດ   ແລະ ທ່າ ອ່ຽງຂອງການ ລົງທຶນ ຂອງນັກ ລົງທຶນ ຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ ໃນ ປະ ເທດ ພາກ ພື້ນ ແມ່ນໍ້າຂອງ  ໂດຍ ສຄສ ຮ່ວມ ກັບ ERIA, ຕົວຢ່າງ 
ບໍລິສັດ ຕ່າງປະ ເທດ ທີ່ ໄດ້ ເຄື່ອນ ຍ້າຍ ຖານ ກາ ນຜະລິດ ມາ ສປປ ລາວ ລວມມີ ToyotaBoshoku, Nikkon, Arrowork  ແລະ Koyo.
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ລາວມະຫາຊົນ (EDL-GEN) ຫຼຸດລົງ 15,95% (ຮູບສະແດງ 6 ແລະ 7). ສ່ວນ ດັດຊະນີ ລາຄາ ຮຸ້ນ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 
12,83%  ຈາກ 1.253,33 ຈຸດ ເປັນ 1.414,19 ຈຸດ. ໃນ ນັ້ນ ລາຄາ ຮຸ້ນ ຂອງ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ລາວມະຫາຊົນ  ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ 19,49% ຈາກ 5.900 ກີບ ເປັນ 7.050 ກີບ  ແລະ ລາຄາ ຮຸ້ນ ຂອງ ທະນາຄານ ການ ຄ້າ ຕ່າງປະ ເທດ  ຫຼຸດ ລົງ 
11,76% ຈາກ 8.500 ກີບ ເປັນ 7.500 ກີບ.  

ຮູບ ສະ ແດງ 6: ດັດຊະນີ ລວມຂອງ ຕະຫຼາດ ຫຼັກ ຊັບ ລາວ  ຮູບ ສະ ແດງ 7: ບໍລິ ມາດ  ແລະ ມູນ ຄ່າ ຊື້ ຂາຍ
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ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ຕະຫຼາດ ຫຼັກ ຊັບ ລາວ

ການ ສົ່ງ ອອກ-ນໍາ ເຂົ້າ22

  ໃນ ສົກ ປີ 2013-14 ການ ສົ່ງ ອອກ ຂອງ ສ ປປ ລາວ ບັນລຸ ໄດ້ 3,4 ຕື້ ໂດ ລາ ຫຼຸດ ລົງ 5,82% ທຽບ ກັບ ປີ ທີ່ ຜ່ານ 
ມາ.  ໃນ ນັ້ນ, ໝວດ ສິນຄ້າສົ່ງ ອອກທີ່ຫຼຸດ ລົງ ຫຼາຍ ກວ່າ ໝູ່ ແມ່ນໝວດ ແຮ່ ທາດ  ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນ ແຮ່ທາດ ( ເປັນ 
ໝວດທີ່ ກວມ ສັດສ່ວນ ຫຼາຍ ກວ່າ ໝູ່ ຂອງ ການ ສົ່ງ ອອກ ທັງ ໝົດ , ຫຼຸດ ລົງ 33,41%) ຍ້ອນ ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ປະລິມານ 
ການ ຜະລິດ  ແລະ ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງລາຄາ ທອງຢູ່ ໃນ ຕະຫຼາດ ສາກົນ, ສິນຄ້າ ກະສິກໍາ (ຫຼຸດ ລົງ 17,89%),   ແລະ  ເສດ 
ໂລຫະ ຕ່າງໆ (ຫຼຸດ ລົງ 31,67%).  ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ການ ສົ່ງ ອອກ ອຸດສາຫະກໍາ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 71,69%   ທຽບ ກັບ ສົກ ປີ  
ຜ່ານ ມາ  ເຊິ່ງ ເປັນສັນຍານ ອັນ ດີ ຂອງ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າໃນການ ພັດທະນາ  ຂະ ແໜງ ອຸດສາຫະກໍາປຸງ ແຕ່ງຂອງ ສ ປປ ລາວ. 

ການ ນໍາ ເຂົ້າ   ເກືອບທຸກ ໝວດ ສິນຄ້າຍັງສືບ ຕໍ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ແຕ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໃນ ຈັງຫວະ ທີ່ ຊ້າ ລົງ ຈາກ  ປີ ຜ່ານ ມາ. ໃນ ສົກ ປີ 2013-
14 ການ ນໍາ ເຂົ້າ ບັນລຸ ໄດ້ 4,6 ຕື້  ໂດ ລາ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 28,25% (ສົກ ປີ 2012-13  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 48% ຈາກ ປີ 2011-12). 
ໃນ ສົກປີ 2013-14 ໝວດສິນຄ້າ  ຕົ້ນຕໍ ທີ່  ນໍາ ເຂົ້າ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຫຼາຍ ກວ່າ ໝູ່ ແມ່ນ ສິນຄ້າ ອຸປະ ກອນ  ແລະ  ເຄື່ອງ ໃຊ້ ໄຟຟ້າ    
( ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 60,4%), ອຸປະກອນ ເຄື່ອງ ກໍ່ສ້າງ  ( ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 31,33%), ສິນຄ້າ ຮັບ ໃຊ້ ອຸດສາຫະກໍາ ປຸງ ແຕ່ງ ( ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 
24,45%)  ແລະ ສິນຄ້າ ກະສິກໍາ ( ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 24,09%).

22 ຂໍ້ ມູນ ຈາກ ກົມ ແຜນການ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ  ແລະ ການ ຄ້າ.
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 ເມື່ອ ສັງ  ເກດ ເບິ່ງ ມູນ ຄ່າ ການ ຄ້າ ຕໍ່  GDP23   ເຫັນ ວ່າອັດຕາ ດັ່ງກ່າວ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ລະດັບເກົ່າ ທຽບກັບ ສົກ ປີຜ່ານ ມາ  ຄືຈາກ 
71,47%  ໃນ ສົກ ປີ 2012-13  ເປັນ 71,64%  ໃນ ສົກ ປີ 2013-14  ໃນ ນັ້ນ, ອັດຕາ ການ ສົ່ງ ອອກ ຕໍ່ GDP ຫຼຸດ ລົງ 
ຈາກ 35,72% ມາ ເປັນ 30,31%  ສ່ວນ ອັດຕາ ການ ນໍາ ເຂົ້າ ຕໍ່ GDP  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 35,76% ມາ ເປັນ 41,32%. 
ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ການ ນໍາ ເຂົ້າ  ແລະ ການ ຫຼຸດ ລົງຂອງ ການ ສົ່ງ ອອກ ຄືດັ່ງກ່າວ  ເຮັດ ໃຫ້ການ ຂາດ ດຸນ ການ ຄ້າ ຂອງ ສປປ 
ລາວ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນສູງ ຈາກຂາດ ດຸນ 3,9 ລ້ານ ໂດ ລາ  ໃນ ສົກ ປີ 2012-13 ມາ ເປັນ 1.247,13 ລ້ານ ໂດ ລາ   ໃນ ປີ 2013-
14.  ການສືບ ຕໍ່ ຂາດ ດຸນ ຄື ດັ່ງກ່າວນັ້ນ  ແນ່ນອນ ແມ່ນ ມີ ຜົນ ຕໍ່ຄັງ ສໍາຮອງ ເງິນຕາຕ່າງປະ ເທດ ຫຼຸ ດລົງ. 

ຮູບ ສະ ແດງ 8: ມູນຄ່າການ ສົ່ງ ອອກ
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ການສົ່ງອອກທັງໝົດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ  ແລະ ການ ຄ້າ

ຮູບ ສະ ແດງ 9: ມູນຄ່າການນໍາ ເຂົ້າ
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23 ມູນ ຄ່າ ການ ຄ້າ  ແມ່ ນຜົນ ບວກ ຂອງ ການ ສົ່ງ ອອກ  ແລະ ການ ນໍາ ເຂົ້າ; ມູນ ຄ່າ ການ ຄ້າຕໍ່ GDP ຍັງ ເອີ້ນ ວ່າ ອັດຕາ ການ ເປີດ ປະ ເທດທາງ ດ້ານ ການ ຄ້າ.
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ສະພາບ ຕະຫຼາດ ແຮງ ງານ

  ໃນ ປີ 201324 ມີ ຈໍານວນ ແຮງ ງານ  ເຮັດ ວຽກຢູ່ ໃນ ຂະ ແໜງ ການ ຕ່າງໆ ຈໍານວນ 3,6 ລ້ານຄົນ;  ໃນ ນັ້ນ, ຢູ່ ໃນ ຂະ ແໜງ 
ກະສິກໍາ 66,18%, ອຸດສາ ຫະກໍາ 11,36% ແລະ ບໍລິການ 22,46%. ສໍາລັບ ບັນຍາກາດການສະໝັກວຽກຂອງ 
ແຮງ ງານລາວ ໂດຍຜ່ານບໍລິສັດຈັດຫາງານພາຍໃນປະເທດ  ໃນ ສົກ ປີ  2013-14 ກໍ່ ມີ ຄວາມ ຟົດ ຟື້ນ  ມີທັງໝົດ 
56.186 ຄົນ  ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 28,39% ຈາກສົກປີທີ່ຜ່ານມາ. ການຈັດຫາງານໃຫ້ແກ່ແຮງງານພາຍໃນ ມີທັງໝົດ 
47.882 ຄົນ  ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 126,57%;  ໃນ ນັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກຳ ມີທັງໝົດ 20.449 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 95,52%), 
ອຸດສາຫະກໍາ 16.329 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 154,62%), ບໍລິການ 11.104 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 160,6%). ການ ຈັດ ຫາ
ແຮງງານລາວອອກໄປເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນທາງການ (ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນສົກປີນີ້) ມີທັງໝົດ 8.304 
ຄົນຫຼຸດລົງ 63,15% ຈາກສົກປີທີ່ຜ່ານມາ;  ໃນ ນັ້ນ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 51,43% (ຫຼຸດລົງ 19,81%), 
ບໍລິການ 42,2% (ຫຼຸດລົງ 11,11%), ກະສິກໍາ 6,37% (ຫຼຸດລົງ 64,04%).

ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ການ ສະໜອງ ແຮງ ງານ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ຍັງບໍ່ ທັນ ສະໜອງ ໄດ້ ຕາມ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ຕະຫຼາດ ແຮງງານ  
ເນື່ອງ ຈາກ ມີ ຈໍານວນ ແຮງ ງານ ຈໍາກັດ,  ແຮງ ງານລາວ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ຍັງ ເປັນ ແຮງ ງານ ດິບ  ແລະ ຖ້າ ເປັນ ແຮງ ງານ ທີ່ ໄດ້ ເຂົ້າ 
ຮຽນ ວິຊາ ຊີບ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ຖືກ ກັບສະພາບ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງ ຕະຫຼາດ ແຮງ ງານ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນ25. ດັ່ງ ນັ້ນ , ຈິ່ງ ເຮັດ ໃຫ້  
ການນໍາ ເຂົ້າ ແຮງ ງານ ທັງ ຂະ ແໜງ ກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ  ແລະ ບໍລິການ ສືບ ຕໍ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ.  ໃນ ສົກ ປີ ນີ້ມີ ການ ນໍາ ເຂົ້າ ແຮງ 
ງານຢ່າງເປັນທາງການ ມີທັງໝົດ 49.915 ຄົນ (ເພີ່ມຂຶ້ນ 9,2% ຈາກສົກປີຜ່ານມາ); ໃນນັ້ນ, ແຮງງານເຂົ້າມາເຮັດ 
ວຽກຢູ່ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 33,33% (ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,44%), ອຸດສາຫະກໍາ 26,95% (ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,64%) ແລະ 
ບໍລິການ 39,72% (ເພີ່ມຂຶ້ນ 17,16%).  ແຮງ ງານ ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ສປ ຈີນ (32,64%), ຈາກ ສສ ຫວຽດ 
ນາມ (28,23%), ຈາກໄທ (24,97%) ແລະ ປະເທດອື່ນໆ (14,16%).

2.2 ສະ ເຖຍລະ ພາບ ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກ 

  ໃນ ສົກ ປີ 2013-14  ໂດຍ ລວມ ແລ້ວ  ເສດຖະກິດ ສືບ ຕໍ່ ມີ ສະ ເຖຍລະ ພາບ ຂຶ້ນ ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ປີຜ່ານມາ. ດັດຊະນີ 
ລາຄາຂະຫຍາຍຕົວ ໃນ ຈັງຫວະ ທີ່ ຫຼຸດ ລົງ  ຍ້ອນບໍ່ ໄດ້ ຮັບ ແຮງ ກົດ ດັນ ຈາກລາຄາສິນຄ້າ ຈາກ ພາຍ ນອກ  ເປັນ ຕົ້ ນແມ່ນ 
ລາຄາ ນໍ້າມັນ  ແລະ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ  ການ ຈໍລະຈອນ ສິນຄ້າ   ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ການ ເຂັ້ມ ງວດ ການ ສົ່ງ ອອກ ງົວ-ຄວາຍ. 
ສະ ເຖຍລະ ພາບທາງ ດ້ານ ເງິນຕາ  ໂດຍ ລວມ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສະຫງົບ  ແລະ ໝັ້ນ ທ່ຽງ ເຊັ່ນ:  ສາມາດ ຮັກສາ ອັດ ຕາ 
ແລກປ່ຽນ ໄວ້ ໄດ້ ໃນ ກອບ ທີ່ ກໍານົດ (ບວກລົບບໍ່ເກີນ 5%). ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ອັດຕາ ດອກ ເບ້ ຍຍັງ ບໍ່ ສາມາດ ປັບ  
ໂຕຫຼຸດ ລົງ ໄດ້  ຕາມ ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ອັດຕາ ເງິນ  ເຟີ້ທີ່ ຫຼຸດ ລົງ  ເຊິ່ງສະທ້ອນ ໃຫ້ ເຫັນ ການ ຮັດກຸມທາງ ດ້ານ ສະພາບ ຄ່ອງ 
ຂອງ ລະບົບ ທະນາຄານ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ  ໂດຍ ສະ ແດງ ອອກ ຈາກ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ສິນ ເຊື່ອ ທີ່ ຫຼຸດ ລົງ. ທາງ ດ້ານ ການ 
ເງິນລັດຖະບານ ໄດ້ ມີ ຄວາມພະຍາຍາມຄຸ້ມ ຄອງ ລາຍ ຮັບ  ແລະ ດັດ ແກ້ ລາຍ ຈ່າຍ  ເພື່ອ ໃຫ້ການ ຂາດ ດຸນ ງົບປະມານຢູ່ 
ໃນ ກອບ ບໍ່ ເກີນ 5%  ແຕ່ສະພາບ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິ ນຍັງ ມີຄ ວາ ມຫຍຸ້ງຍາກ ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນ ລັດຖະບານ ບໍ່ ສາມາດ ຈັດ ຕັ້ງ 
ປະຕິບັດ ແຜນ ລາຍ ຮັບ  ແລະ ລາຍ ຈ່າຍ  ຕາມ ແຜນ ການດັດ ແກ້ ໄດ້. ລາຍ ລະອຽດ ແຕ່ ລະ ດ້ານ ມີ ດັ່ງ ນີ້:

24  ສຄສ ຮ່ວມ ກັບຫ້ອງການ ທະນາຄານ ໂລກ ຄາດ ຄະ ເນ ແຮງ ງານ ຈາ ກຜົນ ຂອງ ການ ສໍາ ຫຼວດ ການ ຊົມ ໃຊ້  ແລະ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ປີ 2012-13.
25 ຈາກ ບົດ ສະຫຼຸບຮ່າງ ເບື້ອງ ຕົ້ນບົດ ຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວ ກັບການ ຄາດ ຄະ ເນ ແຮງ ງານ ຮອດ ປີ 2030  ໂດຍສຄສ ປີ 2014.
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ສະ ເຖຍລະ ພາບ ທາງ ດ້ານ ລາຄາ 

ລາຄາ ສິນຄ້າ  ໂດ ຍລວມມີ ສະ ເຖຍລະ ພາບດີ ຂຶ້ນ  ສະ ແດງ ອອກການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ດັດຊະນີ ລາຄາຕ່ຳລົງຈາກປີ 
ຜ່ານມາ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ສະເລ່ຍ ໃນປີ 2014 ຢູ່ທີ່ລະດັບ 4,13% (ປີ 2013 ຢູ່ທີ່ ລະດັບ 6,37%)  ເຊິ່ງຕົ້ນຕໍ ແມ່ນ 
ເງິນ ເຟີ້ ໃນ ໝວດ ສະບຽງ ອາຫານ  ແລະ  ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ເຫຼົ້າຕໍ່າລົງ ຈາກ ລະດັບ  12,56% ມາ ເປັນ 6,98%, ຮອງ 
ລົງ ມາ ແມ່ນ ໝວດຮ້ານ ອາຫານ  ແລະ  ໂຮງ ແຮມ ຈາກ 8,73% ມາ ເປັນ 7,45%  ແລະ ໝວດ ທີ່ ພັກ ອາ ໄສ ຈາກ 
6,78% ມາ ເປັນ 5,02%.  ເຖິງ ແມ່ນວ່າ ດັດຊະນີ ລາຄາ ຂອງໝວດ ເຫຼົ່າ ນີ້ ຈະ ມີ ຈັງ ຫວະ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຕໍ່າລົງກໍ່ 
ຕາມ,  ແຕ່ ເປັນ ໝວດ ທີ່ ປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ ເງິນ ເຟີ້ ລວມຫຼາຍ ກວ່າ ໝູ່   ເຊັ່ນ:  ໝວດ ສະບຽງ ອາຫານ  ແລະ  ເຄື່ອງ ດື່ມ ທີ່ ບໍ່ 
ແມ່ນ ເຫຼົ້າ ປະກອບສ່ວນ 67,39%, ຮອງ ລົງ ມາ  ແມ່ນ ໝວດຮ້ານ ອາຫານ  ແລະ  ໂຮງ ແຮ ມ (ປະກອບສ່ວນ 8,81%)  
ແລະ  ໝວດ ທີ່ ພັກ ອາ ໄສ (ປະກອບສ່ວນ 6,49%). 

ປັດ ໄຈ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ເງິນ ເຟີ້ ຕໍ່າ ໃນ ປີ ນີ້ ແມ່ນຍ້ອນບໍ່ມີແຮງກົດດັນທາງດ້ານລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກຈາກຕ່າງປະ 
ເທດ  ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນ ລາຄາ ນໍ້າມັນ  ແລະ ລາຄາ ສິນຄ້ານໍາ ເຂົ້າ ອື່ນໆ  ແລະ ການປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການໃນການຄຸ້ມ
ຄອງການຈໍລະຈອນລາຄາສິນຄ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສົ່ງອອກງົວ-ຄວາຍເຂັ້ມງວດຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການສະໜອງສິນ 
ຄ້າ ດັ່ງກ່າວ ຢູ່ຕະຫຼາດພາຍໃນພຽງພໍໃນລະດັບໃດໜຶ່ງ.

 ເມື່ອ ທຽບ ກັບປະ ເທດ ເພື່ອ ນບ້ານ ເຫັນ ວ່າ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ຂອງ  ສປປ ລາວ ຍັງ ຕໍ່າ ກວ່າ ຫຼາຍ ປະ ເທດ  ເຊັ່ນ: ມຽນມາ, 
ຫວຽດນາມ  ແລະ ກໍາປູ ເຈຍ, ສ່ວນ ທຽບ ກັບ ປະ ເທດ ໄທ ເຫັນ ວ່າ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ຂອງ ລາວ ຍັງ ສູງ ກວ່າ (ຮູບ ສະ ແດງ 
12).   

ຮູບ ສະ ແດງ 10: ການ ປະກອບ ສ່ວນຂອງ ໝວດ ສິນຄ້າ ຕົ້ນຕໍ  ແລະ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ລວມ
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ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ
ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ໝວດອື່ນໆ
ໝວດທີ່ພັກອາໄສ, ນໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງ ອັດຕາເງິນເຟ້ີລວມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ, ຄິດ ໄລ່ ໂດຍ ສະ ຖາ ບັນຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ
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ຮູບ ສະ ແດງ 11: ຈັງຫວະ ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ລວມ ໃນ ໝວດ ສິນຄ້າ ຕົ້ນຕໍ

-5

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

15

ພຈ
,1

3

ທວ
,1

3

ມກ
,1

4

ກພ
,1

4

ມນ
,1

4

ມສ
,1

4

ພພ
,1

4

ມຖ
,1

4

ກກ
,1

4

ສຫ
,1

4

ກຍ
,1

4

ຕລ
,1

4

ພຈ
,1

4

ທວ
,1

4

ເປີ
ເຊັ

ນ

ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ ໝວດທີ່ພັກອາໃສ
ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ
ເງິນເຟ້ີລວມ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ

ຮູບ ສະ ແດງ 12: ອັດຕາ ເງິ ນ  ເຟີ້ ຂອງ ສປປ ລາວ ທຽບ ກັບປະ ເທດ ເພື່ອນ ບ້ານ

6.07
7.49

4.26

6.37

4.13

9.2

18.7

9.1

6.6
5.2

4.0
5.5

3.0 3.0
4.5

3.2
3.8

3.0
2.2 2.1

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2010 2011 2012 2013 2014

ເປີ
ເຊັ

ນ

ລາວ ຫວຽດນາມ ກໍາປູເຈຍ ໄທ

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ, ກອງ ທຶນ ການ ເງິນ ສາກົນ (IMF).



18 | ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2014

ສະ ເຖຍລະ ພາບ ທາງ ດ້ານ ເງິ ນຕາ 

 - ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ

ປີ 2014 ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດສະເລ່ຍ 8.049,17 ກີບຕໍ່ໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 2,71% 
ທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາ, ເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດສະເລ່ຍ 249,70 ກີບ ຕໍ່ບາດແຂງ ຄ່າ 2,52% ທຽບກັບປີທີ່ຜ່ານມາ  
(ຮູບ ສະ ແດງ 14). ທ່າ ອ່ຽງການ ເໜັງ ຕີງ ຂອງ ອັດຕາ ແລ ກປ່ຽນ ເງິນ ກີບ ທຽບກັບ  ໂດ ລາ ສະຫະລັດ  ແລະ  ເງິນກີບ  ທຽບ 
ກັບເງິນບາດພາຍ ໃນ ປ ີນີ ້  ແມ່ນ ມີ ທິດ ທາງ ດຽວກັນ ເຊິ່ງຈະ ແຂງ ຄ່າ ໃນ ໄລຍະຕົ້ນ ປີ  ແລະ ອ່ອນ ຄ່າ ລົງ ໃນ ໄລຍະທ້າຍ 
ປີສະແດງອອກ ຄ:ື ເງິນກີບທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດແຂງຄ່າສູງສຸດໃນເດືອນກຸມພາ ສະເລ່ຍຢູ່ທີ ່8.023,77 ກີບ 
ຕໍ ່ໂດ ລາ  ແລະ ອ່ອນ ຄ່າ ສູງ ສຸດ ໃນ ເດືອນ ທັນວາ ສະ ເລ່ຍຢູ ່ທີ່ 8.094,29 ກີບ ຕໍ ່ໂດ ລາ , ສ່ວນ ເງິນ ກີບ ທຽບກັບ ເງິນ 
ບາດແຂງຄ່າສູງສຸດໃນເດືອນມັງກອນ ສະ ເລ່ຍຢູ ່ທີ່ 246,07 ກີບ ຕໍ່ບາດ  ແລະ ອ່ອນ ຄ່າ ສູງ ສຸດ ໃນ ເດືອນສິງຫາ ສະ 
ເລ່ຍຢູ ່ທີ່ 252,31 ກີບ ຕໍ່ບາດ.

ປັດ ໄຈ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ອັດຕາ ແລ ກປ່ຽນ ເງິນ ກີບ ອ່ອນ ຄ່າ ລົງ ທຽບ ກັບ ເງິນ ໂດ ລາ  ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນ ຍ້ອນການ ຟື້ນ ໂຕ ຂອງ ເສດຖະ 
ກິດ ອາ ເມ ລິ ກາ   ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ສັງຄົມ ມີຄວາມ ເຊື່ອ ໝັ້ນ , ນໍາໃຊ້ ແລະ ສະສົມ ເງິນ ໂດ ລາ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ ເງິນ ໂດ ລາ  ແຂງ 
ຄ່າ ຂຶ້ນ,  ໃນ ຂະນະ ດຽວ ກັນຄວາມ ວຸ້ນວາຍ ທາງ ການ ເມືອງ ຢູ່ ປະ ເທດ ໄທ  ແລະ ການ ເຕີບ ໂຕ ຊ້າ ລົງ ຂອງ  ເສດຖະກິດ 
ໄທນັ້ນ  ເປັນ ປັດ ໄຈ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ເງິນ ບາດ ອ່ອນ ຄ່າ  ແລະ ເຮັດ ໃຫ້  ເງິນ ກີບ ແຂງ ຄ່າຂຶ້ນ ເມື່ອ ທຽບກັບ ເງິນ ບາດ. ນອກ ຈາກ 
ນີ້,  ການ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄຸ້ມ ຄອງ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນທີ່ຮັດກຸມ  ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ ຊ່ວຍ ໃຫ້ການ 
ເໜັງ ຕີງ ຂອງ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ ຢູ່ ໃນ ກອບ ທີ່ ກໍາ ນົດ   ( ບວກລົບບໍ່ເກີນ 5%)    ແລະ ຮັກສາສ່ວນ ຕ່າງ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ 
ລະຫວ່າງທະນາຄານ ທຸລະ ກິດ ກັບ ທ້ອງຕະຫຼາດຢູ່ ໃນ ລະດັບ 0,09% ສຳລັບ ເງິນ ໂດ ລາ  ແລະ 0,37% ສຳລັບ ເງິນ 
ບາດ.

ຮູບ ສະ ແດງ 13:  ອັດຕາ ແລກປ່ຽນພາຍ ໃນ ປີ(ລາຍເດືອນ)       ຮູບ ສະ ແດງ 14: ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ ລາຍ ປີ
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 - ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ

ໃນ ປີ 2014 ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ທັງ ເງິນ ຝາກ  ແລະ  ເງິນ ກູ້ທົ່ວ ລະບົບ ທະນາຄານ ທຸລະ ກິດມີທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ.  ໃນນັ້ນ, 
ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ເງິນ ກູ້ ໄລຍະ ສັ້ນ 1 ປີ  ແມ່ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ທັງ 3 ສະກຸນ ເງິນ ຄື:   ເງິນ ກີບ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 12,94%  ເປັນ 
13%,  ເງິນ ບາດ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 9,32%  ເປັນ 9,62%,  ເງິນ ໂດ ລາ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 8,45%  ເປັນ 8,82% (ຮູບ 
ສະ ແດງ 15). ສ່ວນ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ເງິນ ຝາກໄລຍະ ສັ້ນ 1 ປີ  ໂດຍ ລວມ ແມ່ນ ເພີ່ມ ຂຶ້ຶ້ນຍົກ ເວັ້ນ ເງິນ ກີບ ທີ່ຫຼຸດລົງພຽງ 
ເລັກໜ້ອຍ ຄື:  ເງິນ ກີບ ຫຼຸດລົງຈາກ 8,72%  ເປັນ 8,71%, ສ່ວນ ເງິນ ບາດ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 3,58%  ເປັນ 3,77%  
ແລະ  ເງິນ ໂດ ລາ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 3,94%  ເປັນ 4,11% (ຮູບ ສະ ແດງ16).

  ຮູບ ສະ ແດງ 15: ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ເງິນ ກູ້                   ຮູບ ສະ ແດງ 16: ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ ເງິນ ຝາກ
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 - ກາ ນຂະຫຍາຍ ຕົວ ຂອງ ປະລິມານ ເງິນ (M2)26

ມາຮອດ ທ້າຍ ເດືອນ ທັນວາ 2014 ປະລິນ ມານ ເງິນ (M2) ບັນລຸ ໄດ້ 52.322,77 ຕື້ ກີບ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 25,22% ທຽບ 
ກັບ ໄລຍະ ດຽວ ກັນ ຂອງ ປີຜ່ານ ມາ. ອົງ ປະກອບ ຂອງ ປະລິມານ ເງິນ  ໃນ ປີ ນີ້  ໂດຍ ລວ ມ ມີການ ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມ ຂຶ້ນ  
ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 31,70%, ເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ຝາກມີກຳນົດ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 31,03%,  ເງິນ 
ຝາກ ທີ່ ເປັນ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 29,60%, ມີ ພຽງ ເງິນ ທີ່ຢູ່ ນອກ ລະບົບ ທະນາຄານ ທີ່ຫຼຸດລົງ 2,68%. ສັງ 
ເກດ ເຫັນ ວ່າ ທາງ ທະນາຄານ  ມີ ຄວາມ ລະມັດລະວັງ ໃນ ການ ປ່ອຍ ກູ້ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ   ໂດຍ ເຫັນ ໄດ້ ຈາກ ການ ປັບ ອັດຕາ ດອກ 
ເບ້ຍເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ແລະ ຈັງຫວະ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ສິນ ເຊື່ອສືບ ຕໍ່ ຕໍ່າລົງ; ໃນ ນັ້ນ,  ປ່ອຍ ກູ້ ໃຫ້ເອກະ ຊົນຂະຫຍາຍຕົວ 
ຢູ່ ໃນ ລະດັບຊ້າ ລົງ ຈາກ 48,50%  ໃນ ປີ 2012  ເປັນ 36,34%  ໃນ ປີ 2013  ແລະ  ເປັນ  11,69% ໃນປີ 2014,   
ສ່ວນ ການ ປ່ອຍ ກູ້ ໃຫ້ ແກ່ ລັດ ວິ ສາ ຫະກິດກໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຕໍ່ າລົງຈາກ 27,97%  ໃນ ປີ 2013  ເປັນ 23,73%  ໃນ ປີ 
2014.

26 ການ ປຽບທຽບ  ໃນ ການ ວິ ເຄາະ ປະລິມານ ເງິນ  ແມ່ນ ທຽບ ກັບ ໄລຍະ ດຽວ ກັນ ຂອງ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ ຄື:  ເດືອນ ກັນຍາ ຂອງ ປີ 2014 ທຽບ ກັບ  ເດືອນ ກັນຍາ 2013. 
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ຮູບ ສະ ແດງ 17: ການ ຂະຫຍາຍຕົວ  ແລະ  ໂຄງ ປະກອບ ຂອງ ປະລິມານ ເງິນ
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ຮູບ ສະ ແດງ 18: ການ ຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ຊັບ ສິນ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ
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 - ດຸນ ບັນຊີ ຊໍາລະ ກັບ ຕ່າງ ປະ ເທດ

ມາ ຮອດ ໄຕມາດ II ປີ 2014  ດຸນ ການ ຊຳລະ ກັບ ຕ່າງປະ ເທດຂອງ ສປປ ລາວ ຂາດ ດຸນ 26,02 ລ້ານ ໂດ ລາ  
ເຊິ່ງປ່ຽນຈາກ ເກີນ ດຸນ 77,49 ລ້ານ ໂດ ລາ  ໃນ ໄຕ ມາດ I ປີ 2014   ເຊິ່ງຕົ້ນຕໍ ແມ່ນ ມາ ຈາກການ ຂາດດຸນ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ 
ດຸນ ບັນຊີ ຊໍາລະ ປົກກະຕິ (ຂາ ດດຸນ ຈາກ 36,07 ລ້ານ ໂດ ລາ ໃນ ໄຕ ມາດ I/2014  ມາ ເປັນ 393,31 ລ້ານ ໂດ ລາ)  
ໂດຍ ສະ ເພາະແມ່ນ ການ ຂາດ ດຸນ ການ ຄ້າ. ສ່ວນດຸນ ບັນຊີ ທຶນ  ແລະ ບັນຊີ ການ ເງິນ  ຖື  ວ່າ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ສະພາບ ທີ່ ດີ ( ເກີນ 
ດຸນຈາກ 185,79 ລ້ານ ໂດ ລາ ໃນ ໄຕ ມາດ I/2014  ມາ ເປັນ 519,06 ລ້ານ ໂດ ລາ)  ພົ້ນ ເດັ່ນ ແມ່ນ ການ ລົງທຶນ ໂດຍ 
ກົງ ຂອງ ຕ່າ ງປະ ເທດ  ແລະ ການ ລົງທຶນ ໃນຕະຫຼາດ ຮຸ້ນຢູ່ ສປປ ລາວ ສືບ ຕໍ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ.

ການ ຂາດ ດຸນ ຊໍາລະ  ຄື ດັ່ງກ່າວ  ໄດ້ ສົ່ງ ຜົນ ໃຫ້ ຄັງ ສຳຮອງ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຫຼຸດ ລົງ 3,52% ຈາກ 739,53 ລ້ານ ໂດ 
ລາ  ໃນ ໄຕ ມາດ I/2014  ເປັນ 713,48 ລ້າ ນໂດ ລາ  ໃນໄຕມາດ II/2014,  ແຕ່ ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ໄລຍະ ທ້າຍ ປີ 2013  
ເຫັນ ວ່າ ຄັງ ສໍາຮອງ ໄດ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 11,71%. ທ່າ ອ່ຽງຄັງ ສຳຮອງ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ເມື່ອທຽບ ກັບ ການ ນຳ ເຂົ້າ ທັງໝົດ 
ແມ່ນສືບ ຕໍ່ຫຼຸດລົງ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງຈາກປີ 2007  ເປັນ ຕົ້ນ ມາຄື ຢູ່ ໃນ ລະດັບ 6  ເດືອນ  ໃນ ປີ 2007  ເປັນ 5,19  ເດືອນ  
ໃນ ປີ 2009  ເປັນ 2,91   ເດືອນ ປີ 2012,  ເປັນ 2,63  ເດືອນ ປີ 2013  ແລະ  ເປັນ 1,7  ເດືອນ  ໃນ  ໄຕ ມາດ 2 
ປີ 201427.  ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ, ສັດສ່ວນ ຂອງ ຄັງ ສໍາຮອງ ຕໍ່ ກັບປະລິມານ ເງິນ ກໍ່ ຢູ່ ໃນ ທ່າ ອ່ຽງທີ່ ຫຼຸດ ລົງ (ຕາຕະລາງ 1). 

 ໂດຍ ລວມ ແລ້ວ,  ໃນ ໄລຍະ ຜ່ານ ມາ ການ ຮັກສາ ຄັງ ສໍາຮອງ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຂອງ ປະ ເທດ ເຮົາ  ແມ່ນ ອີງ ໃສ່ ການ ດຸ່ນ 
ດ່ຽງ ຈາກການ ໄຫຼ ເຂົ້າ ມາ ຂອງ ການ ລົງທຶນ ໂດຍ ກົງ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດ  ແລະ  ເງິນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າເປັນ ຕົ້ນຕໍ.  ເນື່ອງ ຈາກວ່າ, 
ສ່ວນ ໃຫຍ່ປະ ເທດ ເຮົາ ເປັນ ປະ ເທດ ທີ່ ຂາດ ດຸນ ການ ຄ້າ . ຖ້າຫາກທ່າອ່ຽງການຂາດດຸນດັ່ງກ່າວ ຍັງ ສື ບຕໍ່ ຂາດ ດຸນ ຫຼາຍ 
ຂຶ້ນໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ  ໂດ ຍສະ ເພາະ ແມ່ນ ການ ນໍາ ເຂົ້າ ເພື່ອ ອຸປະ ໂພ ກ  ແລະ ບໍລິ ໂພ ກ ເພີ່ມຫຼາຍ ຂຶ້ນ   ແລະ ຖ້າ ຫາກການ 
ດຸ່ນດ່ຽງ ຈາ ກການ ໄຫຼ ເຂົ້າ ມາ ຂອງ  ແຫຼ່ງທຶນ ຈາກ ຕ່າງປະ ເທດ ບໍ່ ພຽງພໍຈະ ມີ ຄວາ ມສ່ຽງ ຕໍ່ ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງຄັງ ສໍາຮອງ  ກໍ່ 
ຄື ການ ຮັກສາສະ ເຖຍລະ ພາບ ຂອງ ອັດຕາ ແລ ກປ່ຽນ.

ຕາຕະລາງ 1: ຄັງ ສໍາຮ ອງ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດ ຂອງ ສປປ ລາວ

2009 2010 2011 2012 2013 2014
(ໄຕມາດ 2)

ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ (ລ້ານໂດລາ)  632,37  735,84  678,76  739,65  661,90    713,48 

ຄັງ ສໍາຮ ອງ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດກຸ່ມການນຳ 
ເຂົ້າຕໍ່ເດືອນ*

     5,19      4,29      3,39      5,07      4,84 4,60

ຄັງ ສໍາຮ ອງ ເງິນຕາ ຕ່າງປະ ເທດກຸ່ມການນຳ 
ເຂົ້າຕໍ່ເດືອນ**

     5,19     4,29     3,39      2,91     2,63        1,75 

ສັດສ່ວນຄັງສຳຮອງຕໍ່ກັບປະລິມານເງິນ (%)   35,43   28,56  20,46   16,60   12,42      12,36 

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານ ແຫ່ງ  ສປປ ລາວ, ຄິດ ໄລ່  ໂດຍ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ
ໝາຍ ເຫດ: *  ແມ່ນຄິດ ໄລ່ ໂດຍ ທະນາຄານ ກາງ  ເຊິ່ງຫຼັງ ຈາກ ປີ 2012  ເປັນ ຕົ້ນ ມາ ກາ ນຄິດ ໄລ່ ແມ່ນ ບໍ່ ລວມ ສິນຄ້າ ທີ່ ມີ ທຶນ ຮັບຮອງ   ເຊິ່ງ ປະກອບ ມີ ການ ນຳ 
ເຂົ້າ ເພື່ອ ການ ລົງທຶນຂອງ ນັກ ລົງທຶນ ຕ່າງປະ ເທດ,ການ ນຳ ເຂົ້າຂອງ ໂຄງການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ  ແລະການ ນຳ ເຂົ້າ ກູ້ ຢືມ ພາກ ລັດ, ການ ນຳ ເຂົ້າຂອງ ອົງການ ຈັດ ຕັ້ງ ສາກົນ  ແລະ 
ສະຖານທູດ.**  ແມ່ນ ການ ຄິດ ໄລ່ ໂດຍ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ ເພື່ອ ປຽບທຽບ ຂໍ້ ມູນ ກັບ ອາ ດີດ ທີ່ ຜ່ານ ມາ.

27 ມູນ ຄ່າ ການ ນຳ ເຂົ້າຕໍ່ ເດືອນ ແມ່ນລວມ ເອົາ ສິນຄ້າ ທັງ ໝົດ  ເພື່ອ ປຽບທຽບ ເບິ່ງ ທ່າ ອ່ຽງການ ກຸ້ມ ການ ນໍາ ເຂົ້າສິນຄ້າ ທັງ ໝົດ ໃນ ອາ ດີດ ເຖິງ ປະຈຸ ບັນ.
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ສະ ເຖຍລະ ພາບ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິ ນ28

 ໃນ ສົກ ປີ 2013-14  ລັດຖະບານ ມີ ຄວາມ ພະຍາຍາມ ໃນ ການ ແກ້ ໄຂຄ ວາ ມຫຍຸ້ງຍາກ ທາງ ດ້ານ ການ ເງິນ  ດ້ວຍການ 
ດັດແກ້ແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄດ້ຕັດ  ແລະ ຫຼຸດ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ບາງ ລາຍ ຈ່າຍ 
ລົງ  ເຊັ່ນ: ດັດແກ້ ເງິນ ອຸດໜູນ ໃຫ້ ແກ່ ພະນັກງານ, ຫຼຸດ ລາຍ ຈ່າຍ ສໍາລັບອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ  ແລະ ອຸປະກອນ ເຄື່ອງ ໃຊ້ 
ຫ້ອງການ ເຮັດໃຫ້ ງົບປະມານ  ຂາດ ດຸນ ຫຼຸດ ລົງຄື: ຖ້າ ລວມການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ ການ ຂາດ ດຸນ ງົບປະມານ ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 
6,33% ຂອງ GDP  ໃນ ສົກ ປີ 2012-13  ເປັນ 3,15% ຂອງ GDP  ໃນ ສົກ ປີ 2013-14  ແລະ ຖ້າ ບໍ່ ລວມ 
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ ການ ຂາດ ດຸນ ກໍ່ ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 12,46% GDP ມາ ເປັນ 8,88% ຂອງ GDP. ລາຍລະອຽດກ່ຽວ 
ກັບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານມີດັ່ງນີ້:

 - ລາຍ ຮັບ ງົບປະມານ

ໃນ ສົກ ປີ 2013/14 ລາຍ ຮັບ ງົບປະມານ (ລວມທັງ ເງິນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າ) ທັງໝົດ ປະຕິບັດ ໄດ້ 22.470,26 ຕື້ ກີບ,  
ບັນລຸ 98% ຂອງແຜນດັດແກ້,  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 14,72% ທຽບ ໃສ່ສົກ ປີ 2012-13  ແລະ ກວມ ເອົາ 24.8% ຂອງ 
GDP.  ໃນ ນັ້ນ, ລາຍ ຮັບ ພາຍ ໃນປະຕິບັດ ໄດ້ 17.272,89 ຕື້ ກີບ,  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 17,71% ທຽບ ໃສ່ ສົກ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ, 
ສ່ວນລາຍ ຮັບ ຈາກ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າປະຕິບັດ ໄດ້ 5.197,37 ຕື້ ກີບ   ເພີ່ມ ຂື້ນ 5,79%.

ຮູບ ສະ ແດງ 19: ລາຍຮັບ ງົບປະມານ
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ລາຍ ຮັບທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ພາສ-ີອາກອນ ລາຍຮັບທີ່ມາຈາກພາສ-ີອາກອນ ການປ່ຽນແປງຂອງລາຍຮບັທງັໝົດ (%)

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກົມ ນະ ໂຍບາຍ, ກະຊວງ ການ ເງິນ

 ລາຍ ຮັບ ພາຍ ໃນ: ລາຍ ຮັບ ຈາກ ພາສີ -ອາກອນ ປະຕິບັດ ໄດ້ 14.665,70 ຕື້ ກີບ,  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 15,92% ທຽບ ໃສ່ ສົກ 
ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ, ກວມ ເອົາ 65,27% ຂອງ ລາຍ ຮັບ ທັງໝົດ;  ໃນ ນັ້ນ, ອາກອນມູນ ຄ່າ ເພີ່ມກວມ ສັດ ສ່ວນ ສູງ ກວ່າໝູ່  
(ກວມ24% ຂອງ ລາຍ ຮັບ ພາສີ ອາກອນ ທັງໝົດ), ຮອງ ລົງ ມາ ແມ່ນອາກອນ ຊົມ ໃຊ້ (ກວມ 23%), ອາກອນ ກຳ ໄລ 
(12%)  ແລະ ພາສີ ນຳ ເຂົ້າ (10%). ສໍາລັບ ລາຍ ຮັບ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນ ພາສີ -ອາກອນ ບັນລຸ ໄດ້ 2.607,18 ຕື້ ກີບ,  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 

28 ຂໍ້ ມູນ ພາກ ການ ເງິນ ແມ່ນ ໄດ້ ຂໍ້ ມູນ ປັບປຸງ ໃນ ວັນ ທີ 6  ເດືອນ 3 ປີ 2015.
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28,92% ທຽບ ໃສ່ ສົກ ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ (ກ ວມ ເອົາ 15% ຂອງ ລາຍ ຮັບ ພາຍ ໃນ ທັງໝົດ). ຈາກ ການ ເກັບ ລາຍ ຮັບ ຂອງ 
ລັດຖະບານ ເຫັນ ວ່າ ບໍ່ ສາມາດ ບັນລຸ ໄດ້ ຕາມ ແຜນການດັດ ແກ້   ໂດຍສາມາດ ປະຕິບັດ ໄດ້ 98% ຂອງ ແຜນການ. ໃນ 
ນັ້ນ, ລາຍ ຮັບ ພາຍ ໃນ ປະ ຕິ ບັດ ໄດ້ 96% ຂອງ ແຜນ ຍ້ອນ ການ  ເກັບ ລາຍ ຮັບ ຈາກອາກອນ ກໍ າ ໄລ  ຫຼຸດ ລົງ 15% ທຽບ 
ກັບ ສົກ ປີຜ່ານມາ, ພາສີ ທີ່ ດິນ ຫຼຸດ ລົງ 40%  ແລະ ລາຍ ຮັບ  ບໍລິຫານ ວິຊາ ການ ຫຼຸດ ລົງ 28%.

 - ລາຍ ຈ່າຍ ງົບປະມານ

ໃນ ສົກປີ 2013-14 ລາຍ ຈ່າຍ ງົບປະມານປະຕິບັດ ໄດ້ 25.326,92 ຕື້ ກີບ, ບັນລຸ 92% ຂອງແຜນດັດແກ້,  ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ 2,68% ທຽບ ໃສ່ ປີ ທີ່ ຜ່າ ນມາ  ແລະ ກວມ ເອົາ 27,9% ຂອງ GDP. ສໍາລັບລາຍ ຈ່າຍ ບໍລິຫານປົກ ກະຕິ ປະຕິບັດ 
ໄດ້ 15.934,51 ຕື້ ກີບ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 0,22% ທຽບ ໃສ່ ສົກ ປີຜ່ານມາ  ແລະ ກວມ ເອົາ 63% ຂອງ ລາຍ ຈ່າຍ ງົບປະມານ 
ທັງໝົດ. ສ່ວນ ລາຍ ຈ່າຍ ລົງທຶນ ປະຕິບັດ ໄດ້ 9.403,41 ຕື້ ກີບ (ຕໍ່າ ກວ່າ ແຜນການ 1,62%)  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 7,14% 
ທຽບ ໃສ່ສົກ  ປີຜ່ານມາ  ແລະ ກວມ ເອົາ 37% ຂອງ ຍອດລາຍ ຈ່າຍ ງົບປະມານ ທັງໝົດ.

ລັດຖະບານໄດ້ດັດແກ້ແຜນລາຍຈ່າຍດ້ວຍການ ຕັດ  ແລະ ຫຼຸດບາງ ການ ໃຊ້ຈ່າຍ ບໍລິຫານ ລົງ  ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນລາຍ ຈ່າຍ 
ເງິນ ອຸດ ໜູນ (ຫຼຸດ ລົງ 43,72%), ອຸປະກອນ ເຄື່ອງ ໃຊ້ ຫ້ອງການ (ຫຼຸດ ລົງ 0,98%), ດອກ ເບ້ຍ (ຫຼຸດ ລົງ 10%)  
ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດປະຢັດງົບປະມານຈາກ ລາຍ ຮັບ ພາຍ ໃນ ທີ່ ເຫຼື ອຈາກ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ບໍລິຫານ  ເພື່ອໄປໃຊ້ 
ຈ່າຍສຳລັບການລົງທຶນ  (ໃນສົກປີ 2012-13 ລາຍ ຮັບ ພາຍ ໃນ  ບໍ່ພຽງພໍກັບ ການໃຊ້ ຈ່າຍ ບໍລິຫານ  1,214.16 ຕື້ກີບ  
ຫຼື ກວມ 13% ຂອງ ລາຍຈ່າຍ ລົງທຶນ  ໃນ ສົກ ປີ 2012-13  ແຕ່ໃນປີ 2013-14 ລາຍຮັບພາຍໃນ ເຫຼືອ ຈາກ ການ ໃຊ້ 
ຈ່າຍ ບໍລິຫານ ເພື່ອ ໄປ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ການ ລົງທຶນ  ຈໍານວນ 1.349,37 ຕື້ ກີບ ຫຼື ກວມ 14% ຂອງ  ລາຍຈ່າຍ ລົງທຶນໃນ 
ສົກ ປີ 2013-14). ຜົນຂອງການປະຕິບັດມາດ ຕະການ ຮັດກຸມ ທາງ ດ້ານ ລາຍ ຈ່າຍ ຄື ດັ່ງກ່າວ  ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສາ
ມາດແກ້ໄຂໄດ້ບັນຫາຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການຂາດດຸນງົບປະມານ ແລະ ບັນຫາໜີ້ສິນຂອງລັດໃນລະດັບໜຶ່ງ, 
ເຮັດໃຫ້ຖານະການເງິນ-ງົບປະມານຂອງລັດມີຄວາມໝັ້ນຄົງຂຶ້ນ ແລະ  ເສດຖະກິດ ມະຫາ ພາກມີສະ ເຖຍລະ ພາບ. 

ຮູບ ສະ ແດງ 20: ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ
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 - ດຸ່ນດ່ຽງ ງົບປະມານ

  ໃນ ສົກ ປີ 2013-14 ງົບປະມານ ຂາດ ດຸນໄດ້ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ ສົກ ປີຜ່ານມາເນື່ອງ ຈາກ ລັດຖະບານ ມີ ການ ຮັດກຸ ມລາຍ ຈ່າຍ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ.  ໃນ ນັ້ນ, ຖ້າ ບໍ່ ລວມການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ລ້າ ຂາດ ດຸນ  8.054,03 ຕື້ ກີບ  ຫຼຸດລົງ 19,39% ຈາກ ສົກ ປີ ທີ່ຜ່ານ ມາ  
ແລະ ກວມ ເອົາ 8,9% ຂອງ GDP; ຖ້າ ລວມການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າ, ການ ຂາດ ດຸນງົບປະມານທັງໝົດ ແມ່ນ 2.856,66 
ຕື້ ກີບ  ຫຼຸດລົງ 43,74%  ຈາກ ສົກ ປີຜ່ານມາ  ແລະ ກວມ ເອົາ 3,15% ຂອງ GDP.  ເພື່ອ ເປັນ ການ ດຸ່ນດ່ຽງ ການ ຂາດ 
ດຸນ ໃນ ສົກ ປີ ນີ້ ລັດຖະບານ ໄດ້ຫັນ ໄປກູ້ ຢືມ ຈາກ ຕ່າງປະ ເທດ ເປັນ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ເຊີ່ງກວມ 2.441,13 ຕື້ກີບ   ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 
51,95%   ແລະ ກວມ 85% ຂອງແຫຼ່ງທຶນທັງໝົດ (ສຳລັບ ສົກປີ 2012-13 ແຫຼ່ງທຶນດຸນດ່ຽງການຂາດດຸນມາ 
ຈາກຕ່າງປະເທດ 31% ແລະ ພາຍໃນ 69%)

ຮູບ ສະ ແດງ 21: ລາຍຈ່າຍ ງົບປະມານ 
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3. ບາງສະພາບ ການ ພັດທະນາທາງ ດ້ານ ສັງຄົມ

3.1 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າຫມາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ

ໃນໄລຍະໜຶ່ງປີຜ່ານມາ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີ 
ຄວາມຄືບໜ້າໃນຫຼາຍຕົວຊີ້ວັດ;  ໃນ ນັ້ນ, ພິ ເສດ  ແມ່ນ ເປົ້າ ໝາຍ ທີ 6 ກ່ຽວ ກັບ ການ ຕ້ານ  ເຊື້ອ ພະຍາ ດ HIV/AIDS, 
ມາ ເລ ເຣຍ  ແລະ  ເຊື້ ອພະຍາດ ອື່ນໆ  ທີ່ຄາດວ່າ ຈະ ສາມາດ ບັນລຸ ໄດ້  ໃນ ປີ 2015 (ລາຍ ລະອຽດ ຢູ່ ໃນຕາຕະລາງ ຊ້ອນ 
ທ້າຍ 2 ).   ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ບາງ ເປົ້າ ໝາຍຍັງ ເປັນ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ທີ່ ຈະ ບັນລຸ  ລາຍ ລະອຽດ ດັ່ງ ນີ້:

 ເປົ້າ ໝາຍ ທີ 1, ຈໍານວນປະ ຊາ ກອນ ຢູ່ ລຸ່ມ ເສັ້ນ ຄວາມທຸກ ຍາກມີ ອັດຕາ ສ່ວນ ທີ່ ຫຼຸ ດລົງ  ແລະ  ເຫຼືອພຽງ ແຕ່ 22%  ເຊິ່ງ 
ຕາມເປົ້າ ໝາຍ ແມ່ນ 24%.  ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ  ສິ່ງ ທ້າທາຍ ທີ່ ສຸດສໍາລັບ  MDG1  ແມ່ນ  ດ້ານ ອາຫານ  ແລະ  ໂພຊະ ນາ 
ການ    ເຊິ່ງ ເຫັນ ວ່າອາດ ບໍ່ ສາມາດ ບັນ ລຸ ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທາງ ດ້ານສັດສ່ວນ ຂອງ ເດັກ ທີ່ ມີ ນ້ຳໜັກ  ແລະ ລວງ ສູງ ຕໍ່າ ກວ່າ 
ມາດຕະຖານ . 

 ເປົ້າ ໝາຍ ທີ 2,  ເຖິງ ວ່າ ອັດຕາ  ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນ ປະຖົມ ສຸດ ທິຈະ ບັນລຸ ຮອດ 98% ຕາມເປົ້າໝາຍ  ໃນ ສົກຮຽນ 2013-
2014  ແຕ່ ກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ສາມ າດຮັບປະກັນ ໄດ້ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ    ແລະ ຄຸນ ນະພາ ບຂອງ ການ ພັດທະນາ ການ ສຶກສາ ຂັ້ນ ປະຖົມ  
ເພາະ ຍັງ ມີ ເດັກນ້ອຍ ຈຳນວນ ຫຼາຍ ທີ່ບໍ່ ສາມາ ດສືບ ຕໍ່ ຮຽນ ຈົນ ຈົບ ປໍ 5. ນອກ ຈາກ ນັ້ນ, ອັດຕາ ການປະລະ   ແລະ ຄ້າງ 
ຫ້ອງຂອງ ນັກຮຽນ ຊັ້ນປໍ 1 ກໍ່ ຍັງ ມີ ຫຼາຍ. 

 ເປົ້າ ໝາຍ 3, ດ້ານການສົ່ງ ເສີມຄວາມ ສະ ເໝີ ພາບ ຍິງ-ຊາຍ  ແລະ  ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃຫ້ ແກ່ ແມ່ຍິງ    ເຫັນ ວ່າມີ 
ຄວາ ມທ້າ ທາຍທີ່ ຈະ ບັນລຸ  ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນອັດຕາ ການ ເຂົ້າ ຮຽນ ເທົ່າ ທຽມ ຂອງ ເດັກ ຍິງ ຕໍ່ ເດັກ ຊາຍ ໃນ ຂັ້ນ ມັດທະຍົມ ຕົ້ນ  
ແລະ ມັດທະຍົມ ປາຍ  ໂດຍ ສະ  ເພາະ ແມ່ນ  ຢູ່ ເຂດ ຫ່າງ ໄກສອກຫຼີກ. 

 ເປົ້າ ໝາຍ 4  ແລະ 5, ດ້ານ ສຸຂະພາບ ຂອງ ແມ່  ແລະ  ເດັກ  ເຫັນ ວ່າມີ ຄວາມ ຄືບ ຫນ້າ ຫຼາຍ   ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນອັດຕາ ການ 
ຕາຍ ຂອງ ແມ່  ແລະ  ອັດຕາ ການ ຕາຍ ຂອງ ເດັກຕໍ່າ ກວ່າ ຫ້າ ປີ  ໄດ້ ຮັບ ການ ປັບປຸງ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ  ເມື່ອ ທຽບກັບ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ. 
ເຖິງຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ  ອັດຕາ ການ ເຂົ້າ ເບິ່ງ ແຍງ ຄັນ, ການ ຮັກສາ ສຸຂະ ພາບ ຂອງ ເດັກຕໍ່າ ກວ່າໜຶ່ງ ປີ  ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມ ແຕກ ໂຕນ ກັນ ດ້ານ ສຸຂະພາບ  ແມ່     ແລະ  ເດັກ ລະຫວ່າງ ເຂດ ຕົວ ເມືອງ  ແລະ ຊົນນະບົດ, ລະຫວ່າງ ແຂວງ  ແລະ 
ລະຫວ່າງ ຜູ້ຮັ່ງ  ແລະ ຜູ້ທຸກ ຍັງ ເປັນ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ.

 ເປົ້າ ໝາຍ 7 ກ່ຽວ ກັບການຮັບ ປະກັນ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ດ້ານ ສິ່ງ  ແວ ດລ້ອມ,     ເປັນ ເປົ້າ ໝາຍ ທີ່   ທ້າ ທາຍ ທີ່ ສຸດ  ໂດຍ ສະ ເພາະ 
ການ ເພີ່ມ ເນື້ອ ທີ່ ປ່າ ປົກ ຫຸ້ມ  ໃຫ້ ໄດ້ 65%   ໃນ ປີ 2015  ເຊິ່ງປັດຈຸ ບັນມີ ເນື້ອ ທີ່ປ່າ ໄມ້ ປົກ ຫຸ້ມພຽງ 42%. ສາ ເຫດສ່ວນ 
ໜຶ່ງ ແມ່ນ ຍ້ອນ ບັນຫາ ການ ລັກລອບ ຕັດ ໄມ້  ແລະ ຄວາມ ບໍ່ ສະ ເໝີພາບ ໃນ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ທີ່ ດິນ ເພື່ອ ການ ຜະລິດ ຂອງ ປະ 
ຊາຊົນ ໃນ ເຂດ ຊົນ ນະ ບົດ. 

 ເປົ້າ ໝາຍ 9 ກ່ຽວ ກັບການ ຫຼຸ ດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ລູກ ລະ ເບີດທີ່ ບໍ່ ທັນ ແຕກ  ໃນ ສປປ ລາວ ມາ ຮອດປີ 2013  
ສາມາ ດບັນລຸ ໄດ້ເນື້ອ ທີ່ ເກັບ ກູ້ ລວມ   10.514  ເຮັກ ຕາ ກວມ 52% ຂອງ ເປົ້າ ໝາຍ ໃນ ປີ 2015. ສ່ວນຈໍານວນ ຜູ້ 
ບາດ ເຈັບ  ແລະ  ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນ ລະ ເບີດ ບໍ່ ທັນ ແຕກ   ເຫັນ ວ່າ ມີ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າຫຼາຍ ຄື ຈາກ 3 02 ກໍລະນີ ຕໍ່ ປີ (2008) 
ມາ ເປັນ 41 ກໍລະນີ ຕໍ່ ປີ (2013)  ເຊິ່ງບັນລຸ ໄດ້ ຕາມ ຄາດໝາຍ ທີ່ ກໍາ ນົດ.
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3.2 ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າຫມາຍການອອກຈາກບັນຊີປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

  ອີງ ຕາມ ການ ຕີ ລາຄາ ຂອງສະຫະ ປະຊາ ຊາດ ເພື່ອ ການ ພັດທະນາຄັ້ງ ຫຼ້າ ສຸດ ໃນ ປີ 2015, ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດມາດຖານ 
ການ ຫຼຸ ດພົ້ນຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ    ທາງ ດ້ານລາຍ ໄດ້ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ (GNI)  ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ,  ແຕ່ ສອງ 
ມາດຖານ ທີ່ ເຫຼືອ  ເຊັ່ນ ດັດ ຊະ ນີຊັບ ສິນ ມະນຸ ດ (HAI)  ແລະ ດັດ ຊະ ນີຄວາມ ບອບ ບາ ງທາງ ເສດຖະກິດ     (EVI) ຍັງ 
ຫ່າງ ໄກ ຈາກ ມາດຖານ. GNI ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ຂອງ ສປປ ລາວ ບັນລຸ ໄດ້ 1.23229  ໂດ ລາ  ເຊິ່ງປະຕິບັດ ໄດ້ 99% ຂອງ  
ມາດຖານ ການ ຫຼຸ ດພົ້ນ ສຳລັບມາດຖານ ດ້ານ ລາຍ ໄດ້ (ມາດຖານ 1.242  ໂດ ລາ).  ສ່ວນມາດຖານ  HAI ປະຕິບັດ ໄດ້ 
60,8  ຕໍ່າ ກວ່າ ມາດຖານ (ມາດຖານ ແມ່ນຕ້ອງ ຫຼາຍ ກວ່າ 66) ແລະ ມາດຖານ EVI ປະຕິບັດ ໄດ້ 36,2 ຕໍ່າ ກວ່າ 
ມາດຖານ (ມາດຖານ ແມ່ນ ຕ້ອງ ຕໍ່າ ກວ່າ 32). ຄາດ ວ່າຮອດ ປີ  2020 ຈະ ສາມາດ  ເຮັດ ໃຫ້ ລາຍ ໄດ້ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 
ເປັນ ສອງ ທົບຂອງ ມາ ດຖານ ທີ່ ວາງ ໄວ້ (2.815  ໂດ ລາ)   ແລະ   ເປັນ ເງື່ອນ ໄຂ ພຽງພໍ ສຳລັບ ການ ພິຈາລະນາ ໃຫ້ ຫຼຸດ ພົ້ນ 
ອອກ ຈາກ ບັນຊີ.  ແຕ່ ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງລາຍ ໄດ້ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ເປັນ ສອງ ທົບຂອງ ມາ ດຖານ ທີ່ ວາງ ໄວ້ 
ໃນ ປີ 2020 ນັ້ນກໍ່ ຍັງ ບໍ່ ສາມາ ດຮັບປະກັນ ໄດ້ ວ່າ  ສິ່ງ ດັ່ງກ່າວ ເປັນ ການ ຫຼຸດ ພົ້ນ ທີ່ ຍືນ ຍົງ ເຊິ່ງເປັນອີກເງື່ອນໄຂຫນຶ່ງທີ່
ສຳຄັນໃນການອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາແບບສົມບູນ.

ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ  ຕໍ່ ການ ວາງ ແຜນການ ຕິດ ຕາມ ປະ ເມີນ ຜົນການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ການ ອອກ ຈາກ ບັນຊີ ປະ ເທດ ດ້ອຍ ພັດທະ 
ນາ  ແມ່ນ ການ ຄົ້ນຄວ້າທີ່ ກ່ຽວ ຂ້ ອງ  ແລະ ການຄິດ ໄລ່ ບັນດາ ດັດ ຊະ ນີທີ່ ເປັນ ອົງ ປະກອບຂອງມາດຖານ ການ ຫຼຸດ ພົ້ນ 
ຍ້ອນ  ປັດຈຸ ບັນຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີ ຂໍ້ ມູນ ພຽງພໍ ໃນ ການ ຄິດ ໄລ່ ຕົວ ເລກ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ການ ຄິດ ໄລ່ ຂອງ ສາກົນ. ນອກ 
ຈາກ ນັ້ນ ກໍ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ເພີ່ມ ທະວີ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຂອງ ພະນັກງານ ລັດຖະກອນ   ແລະ ປະຊາຊົນ ຕໍ່ ກັບ ແນວ ຄວາມ ຄິດ  ແລະ   
ມາ ດຖານ ການ ຫຼຸດ ພົ້ນ ອອກ ຈາກ ສະຖານະພາບ ປະ ເທດ ດ້ອຍ ພັ ດທະ ນາ ທີ່  ກຳນົດ ໄວ້  ແນ  ໃສ່ ເພື່ອ ຄວາມ ເປັນ  ເອກະ 
ພາບ   ແລະ  ເພີ່ມ ປະສິດ ທິພາບ ໃນການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນການ ດຳ ເນີນ  ແຜນການ ໃນ ແຕ່ລະ 
ໄລຍະ. 

3.3 ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ໃນ ການ ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ການ ພັດທະນາເຂດ ເສດຖະກິດ ພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດ ສະເພາະ (ຂພສ) ຢູ່  ສປປ ລາວ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ 
ຄືບ ໜ້າ ສາມາດ ດຶງ  ບັນດາ ນັກ ລົງທຶນ ຫັນ ມາ ສົນໃຈຫຼາຍ ຂຶ້ນ.  ປັດຈຸ ບັນ, ສປປ ລາວ  ເຮົາ ມີເຂດ ເສດຖະກິດ ພິເສດ 
ແລະ ເຂດເສດຖະກິດ ສະເພາະທັງ ໝົດ 10  ເຂດ  ແລະ ມີ ຜູ້ ລົງທຶນ ທັງ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ເຂົ້າມາ ດຳ ເນີນ 
ທຸລະ ກິດຫຼາຍ ກວ່າ 138 ບໍລິສັດ  ເຊິ່ງສາມາດ ສ້າງ ການ ຈ້າງ ງານ ໂດຍ ກົງ ໄດ້ ຫຼາຍ ກວ່າ 9 ພັນຄົນ.    ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ 
ນັກລົງທຶນໃຫ້ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຫຼາຍ ກວ່າ ໝູ່  ແມ່ນຂະ ແໜງ ບໍລິການ (ກວມ 42,75%), ຮອງ ລົງ ມາ ແມ່ນການ ຄ້າ 
(ກວມ 30,43%),  ແລະ  ອຸດສາ ຫະກໍາ (ກວມ 26,8%). ຄວາມ ຄືບ ໜ້າ ໃນ ການ ພັດທະນາ ຂອງ ບາງ ເຂດ ມີ ດັ່ງ ນີ້:

ເຂດ ເສດຖະກິດ ສະຫວັນ- ເຊ ໂນ: ບໍລິສັດຜູ້ພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດສະຫວັນ-ເຊໂນ ກຳລັງຂຸ້ນຂ້ຽວກໍ່ສ້າງ 
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນບັນດາຈຸດຕ່າງໆ ເພື່ອຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ນັກທຸລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດທີ່ມີທ່າອ່ຽງ 
ຈະເຂົ້າມາລົງທຶນນັບມື້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ມາຮອດປັດຈຸບັນມີຫຼາຍກວ່າ 10 ບໍລິສັດໄດ້ເປີດດຳເນີນກິດຈະການ   ເຊັ່ນ: ບໍລິສັດ 
ນິກອນ ລາວ (NIKON LAO) ທີ່ປະກອບກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ບໍລິສັດ ໂກ ໂຢ (KOYO) ທີ່ລົງທຶນຜະລິດຊິ້ນສ່ວນ 
ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ບໍລິສັດ ໂຕ ໂຢຕາບູໂຊກຸ (TOYOTA Bushoku) ທີ່ປະກອບຊິ້ນສ່ວນພາຫະນະ, ບໍລິສັດ ເອສຊິ ໂລ 
(Essilor) ທີ່ຜະລິດເລນແວ່ນຕາ, ບໍລິສັດແອໂລເວິກທີ່ຜະລິດຊິ້ນສ່ວນເຮືອບິນ, ບໍລິສັດ Pacifica Streams 
Development  ແລະ ບໍລິສັດອາເດີລັງ ກຳລັງລົງມືກໍ່ສ້າງສູນຫັດຖະກຳຖັກຜົມທຽມ. ການຜະລິດເຫົຼົ່ານີ້ເປັນໜໍ່ 

29   ລາຍ ໄດ້ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ ຄ່າສະ ເລ່ຍຂອງ 3 ປີ  ເຊິ່ງ ເປັນຕົວ ເລກ ທີ່ ຖືກ ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ການ ປະ ເມີນ ການ ອອກ ຈາກ ບັນຊີ ປະ ເທດ ດ້ອຍ ພັດທະນາ. 
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ແໜງອັນສຳຄັນຂອງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ທັນສະໄໝຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.

ເຂດ ເສດຖະກິດ ສະ ເພາະ ສາມຫຼ່ຽມ ຄຳ: ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ຈາກ ຈີນ    ແລະ  ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ ລົງ ນາມ ດັດ 
ແກ້ສັນຍາ ສຳ ປະທານ ສະບັບໃໝ່ຂອງ ເຂດ ເສດຖະກິດ ສະ ເພາະສາມຫຼ່ຽມ ຄຳ ເຊິ່ງ ເນື້ອ ໃນຂອງ ສັນຍາ ດັ່ງກ່າວແມ່ນ 
ອະນຸຍາດໃຫ້ ຂະ ຫຍາ ຍພື້ນ ທີ່ ສຳ ປະທານຈາກ 827 ເຮັກຕາ  ເປັນ 3.000  ເຮັກຕາ. ປັດຈຸ ບັນ , ມີບໍລິສັດຄິງໂລມັນອິນ 
ເຕີເນໂຊນານຈຳກັດ ສປ ຈີນ ມີແຜນລົງທຶນເຂົ້າໃນ 14 ໂຄງການ  ແລະ ມີ ສັດ ສ່ວນ ການ ລົງທຶນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ຈາກ 
ຈີນ ກັບ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ  ໃນ ສັດສ່ວນ 80%  ແລະ 20% ຕາມ ລໍາດັບ.

ໂຄງການ ນິຄົມ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການ ຄ້າ ເຂດ ວຽງ ຈັນ ໂນນ ທອງ (VITA): ມາ ຮອດ ປີ 2014 ໄດ້ ມີ 28 ບໍລິສັດ 
ຂອງ ຕ່າງ ປະເທດ ໄດ້ ເຂົ້າ ມາ ຈັບຈອງ ຈົດ ທະບຽນ   ແລະ ໄດ້ ພັດທະນາ ໄປ ແລ້ວ ໃນ ເນື້ອທີ່ 110 ເຮັກຕາ, ເຂດ 
ພັດທະນາ ນີ້ສ້າງ ຂຶ້ນ ເພື່ອ ດຳເນີນ ເຄື່ອນ ໄຫວ ທຸລະ ກິດ ການ ຜະລິດ ສົ່ງ ອອກ, ການ ຄ້າ, ການ ບໍລິການ, ການ ບໍລິຫານ 
ແລະ ພັດທະນາ ໃຫ້ ກາຍເປັນ ເຂດ ອຸດສາຫະກຳ ການ ຄ້າ ແລະ ການ ບໍລິການ ທີ່ ທັນ ສະໄໝ.

ເຂດ ພັດທະນາ ກວມ ລວມ ໄຊ ເສດ ຖາ: ຕາມ ແຜນການ ພັດທະນາ ແມ່ນ ກວມ ເອົາ ເນື້ອ ທີ່ 1.000    ເຮັກຕາ  ແລະ ໄດ້ 
ແບ່ງ ໄລຍະການ ພັດທະນາ ອອກ ເປັນ 3 ໄລຍະ ຄື: ໄລຍະ ທຳ ອິດ ແຕ່ ປີ 2012-2015 (ເປັນ ໄລຍະ ກໍ່ສ້າງ ພື້ນຖານ 
ໂຄງ ລ່າງ),  ໄລຍະ ກາງ ແຕ່ ປີ 2016-2020 (ເປັນ ໄລຍະ ເລີ່ມ ເຂົ້າ ສູ່ ການ ພັດທະນາ) ແລະ ໄລຍະ ສຸດ ທ້າຍ ແຕ່ ປີ 
2021-2030  ແມ່ນ ເນັ້ນ ໃສ່ ການ ພັດທະນາ ອຸດສາຫະກຳ ເປັນ ຫຼັກ ເພື່ອ ໃຫ້ ກາຍເປັນ ເຂດ ຫຼື ຕົວ ເມືອງ ອຸດສາຫະກຳ, 
ການ ພັດທະນາ ການ ບໍລິການ, ການ ຄ້າ ແລະ ທີ່ຢູ່ ອາໄສ . ປັດຈຸ ບັນ  ໄດ້ ສຳເລັດ ການ ກໍ່ສ້າງ ພື້ນຖານ ໂຄງ ລ່າງຈຳນວນໜຶ່ງ 
ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນການ ກໍ່ສ້າງ ເສັ້ນທາງ ເຂົ້າ ປະຕູໂຂງ, ຫ້ອງການ , ໄຟຟ້າ  ແລະ ອື່ນໆ. 
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ພາກທີ 3: ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໃນປີ 2015 ແລະ ໄລຍະກາງ

1. ທ່າ ອ່ຽງ ເສດຖະກິດ ສາກົນ

ອີງຕາມ ການ ຄາດ ຄ ະ ເນ ຂອງ ອົງ ການ IMF30,  ເສດຖະກິດ ໂລກ   ໃນ  ປີ 2015  ແລະ ປີ 2016 ຄາດ ວ່າ ຈະ ຂະຫຍາຍ 
ຕົວ ຢູ່ ໃນລະດັບ 3,5%  ແລະ 3,7% ຕາມ ລຳດັບ. ສາ ເຫດ ຕົ້ນຕໍ ທີ່ ພາ ໃຫ້ ເສດຖະກິດ ໂລກ ມີ ຈັງ ຫວະ ຂະຫຍາຍຕົວ 
ສູງ ຂຶ້ນ ກວ່າ ປີຜ່ານມາ ແມ່ນຍ້ອນການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ລາຄານໍ້າມັນ  ເຊິ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ ກຳລັງ ຊື້  ກໍ່ ຄືຄວາມ ຕ້ອງການ ຂອງພາກ 
ເອກະ ຊົນ ຢູ່ບັນດາ ປະ ເທດ ທີ່ ນຳ ເຂົ້າ ນ້ຳມັນເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ແລະ ການ ຟື້ນ ໂຕ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ຂອງ ບັນດາ ປະ ເທດ ນຳ ໜ້າ ທາງ 
ດ້ານ ເສດຖະກິດ.   ສໍາລັບສະຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ ເສດຖະກິດ ມີ ການ ຟື້ນ ຕົວ ຂຶ້ນ ໂດຍ ເຫັນ ໄດ້ ຈາກທ່າ ອ່ຽງຂອງ ການ 
ວ່າງ ງານ ຫຼຸດ ລົງ, ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ ຄົງ ທີ່  ແລະຄວາມ ຕ້ອງການ ພາຍ ໃນ ເພີ່ມ ສູງ ຂຶ້ນ  ແລະ ຄາດ ວ່າ  ເສດຖະກິດ 
ຈະ ຂະຫຍາຍຕົວ ສູງ ກວ່າ 3%  ໃນ ປີ 2015  ແລະ 2016. ສຳ ລັບ  ເສດຖະກິດຂອງ  ຂົງເຂດ ເອີຣົບຄາດວ່າ  ຍັງ ບໍ່ ທັນ 
ປະກອບສ່ວນຫຼາຍ ຕໍ່ ການ ຂະຫຍາຍ ຂອງ ເສດຖະກິດ ໂລກ  ຍ້ອນສະພາບ ການ ລົງທຶນ ຍັງ ອ່ອນ  ແອ  ແລະ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ 
ຍັງ ສືບ ຕໍ່ ມີ ທ່າ ອ່ຽງຫຼຸດ ລົງ; ດັ່ງ ນັ້ນ, ຄາດ ວ່າ ອັດຕາ ການ ເຕີບ ໂຕ ໃນ ຂົງ ເຂດ ນີ້ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ 1,2%  ໃນ ປີ 2015  ແລະ 
1,4%  ໃນ 2016. ສ່ວນ ປະ ເທດຍີ່ປຸ່ນນັ້ນ  ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ ລັດຖະບານ  ໄດ້ ມີ ມາດ ຕະການ ເພີ່ມ ລາຍ ຈ່າຍ ງົບປະມານ  
ແລະ ຂະຫຍາຍ ສິນ ເຊື່ອ  ເພື່ອ ກະ ຕຸ້ນ ເສດຖະກິດ ກໍ່ຕາມ,  ແຕ່ຄາດ ວ່າ ເສດຖະກິດ ຈະ ມີ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ເພີ່ມ ຂຶ້ນພຽງ 
ເລັກ ໜ້ອຍ ຍ້ອນ ການ ເພີ່ມອາກອນ ການ ຊົມ ໃຊ້ ຂຶ້ນໃນ ປີຜ່ານມາ   ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ ຄວາມ ຕ້ອງການ ພາກ ເອກະ ຊົນ ພາຍ 
ໃນ ຫຼຸດ ລົງ. ສໍາລັບ ກຸ່ມປະ ເທດ ໃນ ພາກ ພື້ນອາ ຊຽນຄາດ ວ່າ ຈະ ຂະຫຍາຍຕົວ ສະເລ່ຍຈາກ 5,1%  ໃນ ປີ 2014  
ເປັນ 5,6%  ໃນ ປີ 2015    ແລະ 5,65%  ໃນປີ 2016. ສ່ວນ ປະ ເທດຄູ່ ຄ້າຫຼັກ ຂອງ  ສປປ ລາວ  ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນໄທ 
ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ຈາກ 0,7%  ໃນ ປິີ 2014  ເປັນ 3,8%   ໃນ ປີ 2015 ແລະ 3,9%  ໃນ ປີ 2016  ຍ້ອນ ການ  ໃຊ້ ຈ່າຍ 
ພາກ ເອກະ ຊົນ ຄາດ ວ່າ  ຈະ ປັບ ຕົວ ດີ ຂຶ້ນ  ເນື່ອງ ຈາກການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ລາຄາ ນ້ຳ ມັນ   ເຮັດ ໃຫ້ ກຳລັງ ຊື້ ໂດຍ ລວມ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  
ແລະ  ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ພາກ ລັດ ທີ່  ຈະເພີ່ມ ຂຶ້ນ;  ຫວຽດ ນາມ  ຂະຫຍາຍຕົວ ຈາກ 5,98%   ໃນ  ປິ 2014 ເປັນ 6,2%  ໃນ ປີ 
2015 ຍ້ອນ ການ ສະພາບ ການ ລົງທຶນທີ່ ດີ ຂຶ້ນ  ແລະ ມາດ ຕະການ ຂອງ ລັດຖະບານ ທີ່ ຈະ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ໜີ້ ເສຍ; ສ່ວນ 
ສປຈີນ  ຈະ ມີອັດຕາ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼຸດ ລົງ ເລັກ ໜ້ອຍ ຈາກ 7,4%  ໃນ ປີ 2014  ເປັນ 6,8%  ໃນ ປີ 2015  ແລະ 
6,3%  ໃນ ປີ 2016 ຍ້ອນນະ ໂຍບ າຍຫຼຸດຜ່ອນ ສະພາບ ການ ຮ້ອນ ແຮງ ເສດຖະກິດ ໃນ ໄລຍະ ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້. 

 ເງິນ ເຟີ້ຂອງ ໂລກ ຈະ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເລັກ ນ້ອຍ ຈາກ 3,8% ໃນປີ 2014 ມາ ເປັນ 3,9% ໃນປີ 2015.  ໃນ ນັ້ນ,  ເງິນ ເຟີ້ ຂອງ 
ປະ ເທດ ພັດທະນາ ແລ້ວ ຄາດ ວ່າ  ຈະເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 1,6%  ໃນ ປີ 2014 ມາ ເປັນ 1,7%; ສະຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ  ຢູ່  ໃນ 
ລະດັບ 2,1%;  ເອີ ໂຣ ໂຊນ ຈາກ 0,5% ມາ ເປັນ 1,0%;   ປະ ເທດ ກຳລັງ ພັດທະນາ ໃນ ອາຊີກໍ່ ຈະ ສືບ ຕໍ່  ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 
4,1% ມາ ເປັນ 4,2%; ກຸ່ມ ອາ ຊຽນຈາກ 4,6% ມາ ເປັນ 5,0%. ສ່ວນ ເງິນ ເຟີ້ ຂອງປະ ເທດ ຄູ່ ຄ້າ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ລາວ 
ຈະ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ  ເລັກ ໜ້ອຍ  ເຊັ່ນ:  ໄທ  ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 2,1% ມາ ເປັນ 2,0%,  ແຕ່ ສປ ຈີນ ຈາກ 2,3%  ມາ 
ເປັນ 2,5%, ສ່ວນ ສສ ຫວຽດນາມ  ແມ່ນ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ  5,2%.  ສໍາລັບ ລາຄາ ສິນຄ້າໃນປີ 2015 ຄາດວ່າ ມີ 
ຫຼາຍ ລາຍການຍັງ ສືບຕໍ່ມີທ່າ ອ່ຽງຫຼຸດລົງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ນ້ຳມັນ ດິບຄາດວ່າຈະ ຫຼຸດ ລົງ 44,7%, ອາຍ  ແກັດ ຫຼຸດ ລົງ 
30,3%, ທອງ ແດງຫຼຸດ ລົງ 5,2%, ຄຳຫຼຸດ ລົງ 2.0%, ສາລີຫຼຸດ ລົງ 6,7%,  ເຂົ້າສານຫຼຸດ ລົງ 1,8%, ນໍ້າຕານຫຼຸດ ລົງ 
5,4%.  ແຕ່ ຍັງ ມີ ບາງສິນຄ້າຕົ້ນຕໍ  ຄາດ ວ່າ ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  ເປັນ ຕົ້ນອາ ລູມິ ນຽມ  3,1%, ສັງກະສີ 1,8%  ແລະ ຊີ້ນ 
ງົວ  1,0% (ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ).

30 ຄາດຄະ ເນຄັ້ງ ຫຼ້າ ສຸດ  ໃນ  ເດືອນ ມັງກອນ 2015.
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2. ທ່າ ອ່ຽງ ເສດຖະກິດ  ສປປ ລາວ

ອີງຕາມທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພື້ນຖານການຜະລິດພາຍໃນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ 
ຄາດວ່າ ເສດຖະກິດລາວຈະຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບປະມານ 7,6%31 ສໍາລັບສົກປີ 2014-15 ແລະ 
7,8% ສຳລັບສົກປີ 2015-16 ສະແດງວ່າມີທ່າອ່ຽງບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ຕັ້ງໄວ້ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 7,5%. ປັດໄຈຊຸກຍູ້ 
ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ສຳຄັນໃນປີ 2014-15 ຍັງແມ່ນທ່າອ່ຽງການຟື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດໂລກ ໂດຍສະເພາະບັນດາ 
ປະເທດຄູ່ຄ້າທີ່ສຳຄັນຂອງລາວຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເຊັ່ນ: ຈີນ, ສສ ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ  ແລະ  ໄທ  ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນ 
ດີໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກສິນຄ້າໃນໝວດກະສິກຳ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ແຜ່ນແພ-ເຄື່ອງຕັດຫຍິບ ແລະ 
ອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້, ການ ຊົມ ໃຊ້  ແລະ ການລົງທຶນ ເອກະ ຊົນຄາດວ່າ ຈະ ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອ
ງເສດຖະກິດຕາມປົກກະຕິ.

ສາ ເຫດ ທີ ່ເຮັດ ໃຫ້ເສດຖະກິດລາວ ໃນສົກປີ 2014-15 ອາດຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າກວ່າສົກປີ 2013-14 (7,8%) 
ຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກຂະ ແໜງການ ບໍລິການຄາດ ວ່າ ຈະ ຂະຫຍາ ຍຕົວ ຊ້າລົງຍ້ອນ (1)  ການບໍລິການ ດ້ານ ການ  ເງິນ  
ແລະ ທະນາຄານ  ເຫັນ ວ່າ  ມີ ທ່າ ອ່ຽງການ ປ່ອຍ ສິນ ເຊື່ອ ເຂົ້າ ໃນ ລະບົບ ເສດຖະກິດຫຼຸດ ລົງ ໃນ ປີ 2014  ; (2) ຄາດ 
ວ່າ ລັດຖະບານຈະ ຮັດ ກຸມການ ລົງທຶນພາກ ລັດຫຼາຍຂຶ້ນ  ແລະ  ເນັ້ນໜັກ ໃສ່ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນ ທີ່ ໄດ້ ກູ້ ຢືມ ເຂົ້າ ໃນ ໂຄງການ 
ລົງທຶນ ຂອງ ລັດ  ໃນ ໄລຍະຜ່ານ ມາ ເຊິ່ງຈະ ກະທົບ ຕໍ່ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຂະ ແໜງກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ ຂະຫຍາຍຕົວ ຊ້າລົງ. 
ສ່ວນ ຂະ ແໜງ  ອຸດສາຫະກຳຄາດວ່າ ຈະ ຂະຫຍາຍຕົວ ໄວ ຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ (1) ຂະ ແໜງອຸດສາຫະກຳບໍ່ ແຮ່  
ຍ້ອນສະພາບ ລາຄາທອງ ໃນ ຕະຫຼາດ ໂລກມີສະເຖຍລະ ພາບ ຫຼາຍຂຶ້ນ  ໃນ ປີ 201532. ສະນັ້ນ, ການ ຜະລິດ ທອງຄາດ 
ວ່າ ຈະ  ເຕີບ ໂຕ ສູງກວ່າ ເລັກໜ້ອຍ ແລະ ສາມາດ ປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ ການ  ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ຂະ ແໜງການ  ໂດຍ ລວມໄດ້ ຢ່າງ 
ຕັ້ງໜ້າ; (2) ຂະ ແໜງ ການ ຜະລິດ ໄຟຟ້າຄາດ ວ່າ ຈະ ເຕີບ ໂຕ ໄວ    ຍ້ອນເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ  ໃໝ່ຈຳນວນໜຶ່ງ  ເຊັ່ນ:  ເຂື່ອນ  
ໄຟຟ້າຫ້ວຍ ລຳ ພັນ ໃຫຍ່, ນ້ຳຄານ 2,  ເຊ ຂະ ມານ 1  ແລະ ຫົງ ສາ ລິກ ໄນທີ່ຈະ  ເລີ່ ມດຳ ເນີນການ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ  ແລະ 
ສົ່ງ ອອກ ເຊິ່ງການ ຜະລິດ ໄຟຟ້າລວມຈາກເຂື່ອນ ເຫຼົ່າ ນີ້  ໃນ ປີ 2015 ຄາດວ່າ ຈະໄດ້ ເຖິງ 3,339 ກິ ກະ ວັດ ໂມງ 
(Gwh). ຂະແໜງກະສິກຳ ກໍ່ອາດຈະ ຂະຫຍາ ຍຕົວ ໃນ ທ່າ ອ່ຽງທີ່ ດີ  ໃນ ປີ 2015  ໂດຍ ສະ ເພາະການ ຜະລິດ ເຂົ້າ 
ເນື່ອງຈາກການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຜະລິດ ເຂົ້າ ໃນ ປີຜ່ານມາບໍ່ ສາມາດ ປະຕິບັດ ໄດ້ ຕາມ ແຜນ , ສະ ນັ້ນ , ຄາດ ວ່າລັດຖະບານ  
ແລະ ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ເພີ່ມມາດຕະການກະຕຸກ ຊຸກຍູ້ ການ ຜະລິດ ເຂົ້າ ໃຫ້ ດີ ຂຶ້ນ    ໃຫ້ບັນລຸ ຕາມ ແຜນ ທີ່ ວາງ 
ໄວ້ ໃນ ປີ 2015  ແລະ  ເຮັດ ໃຫ້ການ ຜະລິດ ເຂົ້າ ໃນ ປີນີ້ ຈະ ເຕີບ ໂຕ ໃນ ລະດັບ  ໄວຂຶ້ນ, ສ່ວນການ ຜະລິດ ກະສິກຳ ອື່ນໆ  
ຄາດ ວ່າການ ເຕີບ ໂຕຈະ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ ໃກ້ ຄຽງກັບ ປີຜ່ານມາ.

ສຳລັບການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ເສດຖະກິດ ລາວ  ໃນ ປ ີ 2015-16 ຈະ ຂະຫຍາຍຕົວ ໃນອັດຕາສູງກວ່າສົກປີ 2014-15 
ໂດຍ ມີ ປັດ ໄຈ ຕົ້ນຕໍ ແມ່ນຂະ ແໜງການ ຜະລິດ ໄຟຟ້າ  ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າມີ ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ   ໃໝ່ທີ່  ຫາ ກໍ່ ສຳ ເລັດຈະເລີ່ ມການ ຜະ 
ລິດ ໄຟຟ້າ  ແລະ ສົ່ງ ອອກບວກ ກັບ ມີ ບາງ ເຂື່ອນ ໃໝ່ ໃນປີຜ່ານມາຈະ ເພີ່ມ ກຳລັງ ການ ຜະລິດ ຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ການ ຜະລິດ 
ໄຟຟ້າ ໂດຍ ລວມຄາດ ວ່າຈະ  ເຕີບ ໂຕ  ເຖິງ 26%. ນອກ ນັ້ນ, ຄາດ ວ່າພາກ ການ ບໍລິການຈະ ເຕີບ ໂຕ ຂຶ້ນ ສູງ ກວ່າ ເກົ່າ  ໂດຍ 
ສະ ເພາະຂະ ແໜງການ ເງິນ-ການ ທະ ນາຄານຄາດ ວ່າຈະກັບ ມາ ປ່ອຍ ສິນ ເຊື່ອ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ  ພາຍຫຼັງ ໄດ້ ມີ ການ ຮັດ ກຸມການ 
ປ່ອຍ ສິນ ເຊື່ອ  ແລະ ສຸມ ໃສ່ ເກັບໜີ້ສິນໃນ ປີ  2015 . ສ່ວນ ພາກ ກະສິກຳຄາດ ວ່າຈະ  ເຕີບ ໂຕ ຊ້າ ລົງເລັກໜ້ອຍ  ແຕ່ຄາດ 
ວ່າ ຈະ ບໍ່ ມີ ຜົນ ກະທົບ ຫຼາຍ ຕໍ່ ກັບ ການ ເຕີບ ໂຕ ໂດຍ ລວມ.

31 ຜົ ນ ພະຍາ ກອນ ກ່ຽວ ກັບ ທ່າ ອ່ຽງ  ເສດ ຖະ ກິດ ລາວໂດຍ ໃຊ້ ແບບ ຈຳ ລອງ ເສດ ຖະ ກິດ ມະ ຫາ ພາກຂອງສ ຄ ສໃນ ເດືອນກຸມ ພາປີ 2014.
32 ອີງ ຕາມ ຕົວ ເລກ  ຄາດ ຄະ ເນ ລາຄາ ທອງ ໃນ ຕະຫຼາດ ໂລກຂອງ ອົງການ ກອງ ທຶນ ໂລກ (IMF).
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ສໍາລັບເງິນເຟີ້ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບສະເລ່ຍປະມານ 3,3%33 ໃນສົກປີ 2014-15.  ປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ດັດຊະນີ 
ລາຄາ ຂະຫຍາຍຕົວ ຕໍ່າກວ່າ ປີຜ່ານມາ ແມ່ນຍ້ອນປັດໄຈພາຍນອກ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສະພາບລາຄາ ນ້ຳມັນ ທີ່ ຫຼຸດລົງ  
ບວກ ກັບຜົນກະທົບ ຈາກລາຄາສິນຄ້າຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໂດຍສະເພາະປະ ເທດໄທທີ່ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ຈາກ ປີ 
ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບ ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມຕໍ່ລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂ້ົາ ໂດຍສະເພາະໝວດສິນຄ້າ ບໍລິ ໂພ ກ ແລະ 
ອຸປະ ໂພ ກ. 

3. ບັນຫາ ທີ່ ຕ້ອງ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ຕໍ່ໜ້າ

ສົກ ປີ 2014-15  ແມ່ນ ປີ ມ້ວນ ທ້າຍ ຂອງ  ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງ ທີ VII ກໍ່ ຄືການ ປູ ພື້ນ ໃຫ້ ແກ່ 
ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  5 ປີ ຄັ້ງ ທີ VIII. ດັ່ງ ນັ້ນ, ເພື່ອສູ້ ຊົນການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ 
ການຊຸກຍູ້  ໃຫ້ ເສດຖະກິດສືບຕໍ່ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ   ແລະ ມີ ປະສິດທິພາບ  ໄປ ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ການ ຮັກສາ ສະ ເຖຍລະ ພາບ ຂອງ 
ເສດຖະກິດມະ ຫາ ພາກ, ມີບາງບັນຫາ ທີ່ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ດັ່ງນີ້:

1) ຈາກ ທ່າ ອ່ຽງ ກາ ນ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ ໃນ ໄລ ຍະ ຜ່ານ ມາເຫັນ ວ່າ  ມີ ຄວາມ ທ້າ ທາຍ ທີ່ ຈະ ບັນ ລຸ ເປົ້າ ໝາຍ ການຂະຫຍາຍ 
ຕົວ ຂອງ ແຜນ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ຄື:   ໃຫ້ ເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ ໃນ ລະດັບບໍ່ ຫຼຸດ 8%. 
ຈາກທ່າອ່ຽງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ຄາດວ່າເສດຖະກິດໃນສົກປີ 2010-11 ຫາ 2014-15 ຈະຂະຫຍາຍຕົວສະເລ່ຍ 
ປະມານ 7,8% ຕໍ່ ປີ ຍ້ອນ ວ່າສະ ເລ່ຍ 4 ປີຜ່ານ ມາ  ເສດຖະກິດ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ 8,05% ແລະ ຄາດ ວ່າສົກ 
2014-15 ຈະ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ 7,6%. ດັ່ງ ນັ້ນ,   ຜົນ ຂອງ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນປີ ສຸດ ທ້າຍແມ່ນ ມີ 
ຄວາມສຳ ຄັນ  ຕັດ ສິນ ແລະ ປັດ ໄຈ ທີ່ ຕ້ອງ ໄດ້ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ແມ່ນສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ການ ຜະ ລິ ດ ເຂົ້າ ໃນ ສົກ ປີ 2014-15 ບັນ ລຸ 
ຕາມ ແຜນ, ສືບ ຕໍ່ ຕິດ ຕາມ ແລະ ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ບັນ ດາ ໂຄງ ການ ພະ ລັງ ງານ ໄຟ ຟ້າ ທີ່ ມີ ແຜນ ການ ຜະ ລິດ ໃນ ສົກ ປີນີ້  
ໃຫ້ ສາ ມາດ ດຳ ເນີນ ການ ຜະ ລິດ ຕາມ ແຜນ, ຊຸກ ຍູ້ ການ ຜະ ລິດ ແລະ ສົ່ງ ອອກ ອຸດ ສາ ຫະ ກຳ ປຸງ ແຕ່ງໃຫ້ ສືບ ຕໍ່ ຂະ ຫ ຍາຍ 
ຕົວ ໄວ. 

2) ສືບ ຕໍ່ ສ້າງ ສະພາບ  ແວດ ລ້ອມ  ເພື່ອ ດຶງ ດູດ ການ ລົງທຶນຂອງ ພາກ ເອກະ ຊົນທັງ ພາຍ ໃນ  ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ໃຫ້ຫຼາຍ 
ຂຶ້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການລົງທຶນໃນຮູບແບບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ທີ່ເລີ່ມມີໜໍ່ແໜງຢູ່ໃນເຂດເສດຖະ
ກິດພິເສດຂອງລາວ.

3) ເນື່ອງ ຈາກວ່າ ໃນ ໄລ ຍະ ຜ່ານ ມາ ການ ນໍາ ເຂົ້າສິນຄ້າ ອຸປະ ໂພ ກ  ແລະ ບໍລິ ໂພ ກໄດ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ ນ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ ແລະ ໝວດ 
ສະບຽງ ອາຫານຍັງ ເປັນ ໝວດປະກອບ ສ່ວນ ຕົ້ນ ຕໍຕໍ່ ອັດຕາ ເງິນ  ເຟີ້. ດັ່ງ ນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ມີການ ພັດທະນາ   ແລະ 
ການວາງ ນະ ໂຍບາຍ ຕໍ່ ການ ສົ່ງ ເສີມ ການຜະລິດ  ເພື່ອ ປ້ອນຕະຫຼາດ ພາຍ ໃນ ຢ່າງ ຈິງ ຈັງ ດ້ວຍ ການ ຄົ້ນ ຄວ້າ  ແລະ ຫາ ມາດ 
ຕະການ ທີ່ ເໝາະ ສົມ  ເພື່ອ ເພີ່ມ ການ ຜະລິດ ເພື່ອ ປ້ອນ ຕະຫຼາດ ພາຍ ໃນ  ແລະ ກ້າວ ໄປ ສູ່ ການ ສົ່ງ ອອກ.

4)  ການ ເກັບ ລາຍ ຮັບໃນ ສົກ ປີ ນີ້ ໄດ້ສືບ ຕໍ່ ບໍ່ ບັນລຸ ຕາມ ແຜນ ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ເຖິງ ການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ  ແຜນລາຍ 
ຈ່າຍ   ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ລາຍ ຈ່າຍ ເພື່ອ ການ ລົງທຶນ ພັດທະນາ ໃນ  ໂຄງການ  ແລະ ກິດຈະ ກໍາຕ່າງໆ. ດັ່ງ ນັ້ນ, ການ ສ້າງ 
ແຜນ ງົບປະມານ ຄວນມີ ການ ຄົ້ນຄວ້າໃຫ້ ເລິກ ເຊິ່ງ ກວ່າ ເກົ່າ  ເພື່ອ ໃຫ້ ມີ ຄວາມ ໃກ້ຄຽງ ກັບຄວາມ ສາ ມາດ ຕົວ ຈິງຫຼາຍ 
ຂຶ້ນ  ແລະ ຮັບປະກັນ ມີ ງົບປະມານ ໃນ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ແຜນການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຕາມ ແຜນພັດທະນາ. ຄຽງ ຄູ່ ກັນ ນັ້ນ, ກໍ່ 
ແມ່ນ ການ ສືບ ຕໍ່ ຄົ້ນຄວ້າ  ແລະ ປະຕິບັດມາດ ຕະການຢ່າງ ຈິງ ຈັງ ຕໍ່ ການ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ການຮົ່ວ ໄຫຼ ຂອງ ລາຍ ຮັບ.

33  ອີງຕາມຜົນການພະຍາກອນຂອງແບບຈໍາລອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ຂອງ ສຄສ ທີ່ປັບປຸງຫຼ້າສຸດໃນເດືອນ ເມສາ 2015.
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5)  ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ປະຕິບັດ ວິ ໃນຢ່າງ ຈິງ ຈັງຕໍ່ ກັບການ ສ້າງ ໂຄງການ ນອກ ແຜນ  ແລະ ພ້ອມ ກັນ ນັ້ນກໍ່ ຕ້ອງ ມີ ຄວາມ ຮັບ 
ປະກັນ ໃນ ການຊໍາລະ ໜີ້ ສິນ ໃຫ້ ໄປ ຕາມ ແຜນການ ທີ່ ກໍານົດ ໄວ້ ເບື້ອງ ຕົ້ນ. 

6) ການ ຄຸ້ມ ຄອງ ລາຄາ ສິນຄ້າ  ໃນ ໄລຍະ ທີ່ ຜ່ານ ມາ  ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນບາງ ລາຍການ ສິນຄ້າ ທີ່ ບໍ່ ຢູ່ ໃນ ລາຍການ ທີ່ ກະທົບ 
ໄວ  ແຕ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ລາຄາ ສິນຄ້າ ທີ່ ກະທົບ ໄວ ( ເປັນ ຕົ້ນ ແມ່ນ ຄ່າ ຂົນ ສົ່ງ, ຄ່າ ໂດຍສານ  ແລະ ລາຍການ ສິນຄ້າ ໃນ ໝວດ 
ຮ້ານ ອາຫານຕ່າງໆ)  ນັ້ນ ຍັງ ບໍ່ ທັນ ໄດ້ ຮັບ ການ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ເທົ່າ ທີ່ ຄວນຈາ ກພາກສ່ວນ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ຕົວ ຢ່າງ: ລາຄາ ຂອງ 
ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍ ລິ ການ ໄດ້ປັບຂຶ້ນເວ ລາລາຄາ ນໍ້າມັນຂຶ້ນ,    ແຕ່ ເມື່ອ ລາຄາ ນໍ້າມັນ ປັບ ໂຕ ລົງ ລາຄາ ສິນຄ້າ ຫຼື ບໍ ລິ ການເຫຼົ່າ 
ນັ້ນບໍ່ ຖືກ ປັບ ຫຼຸດ ລົງ). ດັ່ງ ນັ້ນ, ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ມີການ ເພີ່ມການ ຕິດຕາມ  ແລະ ຫາ ວິທີ ແກ້ ໄຂການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ລາຄາ 
ສິນຄ້າ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບ ລາຄາ ສິນຄ້າ ທີ່ ກະທົບ ໄວ .

7) ທ່າ ອ່ຽງການ ປ່ອຍ ສິນ ເຊື່ອ ທີ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼຸດ ລົງ  ແລະ ການ ຮັດກຸມ ສະພາບ ຄ່ອງ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ ໂດຍ ເຫັນ ໄດ້ ຈາກ 
ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ  ເປັນ ສິ່ງ ທ້າ ທາຍ ໜຶ່ງ ຕໍ່ ການ ສະໜອງ ທຶນ ພາຍ ໃນ ໃຫ້ ແກ່ ການ ພັດທະນາ. ດັ່ງ ນັ້ນ, 
ຄວນ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ທີ່ ຕິດ ພັນ ກັບທະນາຄານ .

8) ການ ສ້າງ ໜ່ວຍ ງານ ການ ຕິດຕາມ  ແລະ  ປະ ເມີນ ຜົນການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ການ ອອກ ຈາກ ບັນຊີ ປະ ເທດ ດ້ອຍ ພັດ 
ທະນາແມ່ນ ມີ ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ ຍ້ອນ  ປັດຈຸ ບັນຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີໜ່ວຍງານ ສະ ເພາະ  ແລະ ບໍ່ ທັນ ມີ ຂໍ້ ມູນ ພຽງພໍ ໃນ ການ ຄິດ ໄລ່  
ຕົວ ເລກ ດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ການ ຄິດ ໄລ່ ຂອງ ສາກົນ. ຄຽງ ຄູ່ ກັນ ນັ້ນ, ການ ເພີ່ມ ທະວີ ສ້າງຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ຂອງ ພະ 
ນັກງານ ລັດຖະກອນ  ແລະ ສັງຄົມ ຕໍ່ ກັບ ແນວ ຄວາມ ຄິດ  ແລະ ມາ ດຖານ ການ ຫຼຸດ ພົ້ນ ອອກ ຈາກ ສະ ຖາ ນະ ພາບ ປະ 
ເທດ ດ້ອຍ ພັ ດທະ ນາ ທີ່  ກຳນົດ ໄວ້  ແນ  ໃສ່ ເພື່ອ ຄວາມ ເປັນ  ເອກະ ພາບ   ແລະ  ເພີ່ມ ປະສິດ ທິພາບ ໃນການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ, 
ຕິດຕາມ  ແລະ ປະ ເມີນ ຜົນການ ດຳ ເນີນ  ແຜນການ ໃນ ແຕ່ລະ ໄລຍະ.

9) ສື ບຕໍ່ ປະ ເມີນ  ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກ ງານການຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ບັນດາ ເປົ້າ ໝາຍສະຫັດ ສະ ວັດ ດ້ານ ການ ພັດທະນາ    ເພື່ອ 
ຊອກ ຫາມາດ ຕະການ ໃນ ການ ສົ່ງ ເສີມກິດຈະ ກໍາທີ່ ເຫັນ ວ່າ ມີຄ ວາ ມຈໍາ ເປັນ ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ການ ສົ່ງ ເສີມ ບັນດາ ຕົວ 
ຊີ້ ວັດ ຍ່ອຍ ທີ່ ມີຄ ວາ ມສ່ຽງ ຈະ ບໍ່ ສາມາດ ບັນລຸ ໄດ້ ຕາມ ແຜນ .

10) ມີ ຄວາມ ຈຳ ເປັນ ໃນການເພີ່ມ ທະ ວີ ການ ຮ່ວມ ມື ແລະ ປະສານ ງານ  ລະ ຫວ່າງ ຂະ ແໜງ ການກ່ຽວ ຂ້ອງ ໃນ ການ 
ຕິດ ຕາມ ແລະ ຄຸ້ມ ຄອງ ເສດ ຖະ ກິດ ມະ ຫາ ພາກໃຫ້ ມີ ຄວາມ ສອດຄ່ອງ  ແລະ ທັນ ເວລາ   ເພື່ອ ສາມາດ ປະ ເມີນ   ແລະ 
ວາງ ນະ ໂຍບາຍ ຮອງຮັບ  ກັບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງສະພາບ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄດ້ ທັນ ເວລາ .

11) ກຽມພ້ອມ ຮັບ ມື ໄພພິບັດ ທາງ ທໍາ ມະ ຊາດ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ ໄພ ນໍ້າ ຖ້ວມ ໃນ ປີ 2015 ທີ່ອາດ  ສ້າງ ຄວາມ ເສຍ 
ຫາຍ ໃຫ້ ແກ່ ກາ ນຜະລິດ ກໍ່ ຄືຊິວິດ ການ ເປັນ ຢູ່ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ.
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ດັດຊະນີ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້  ແລະ ທ່າ ອ່ຽງທຸລະ ກິດ

ກ. ການປ່ຽນແປງດັດຊະນີຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນປີ 2014

ສະພາບການຊົມໃຊ້ຂອງຄົວເຮືອນໃນປີ 2014 ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຈາກປີ 2013 ເລັກໜ້ອຍ ເຫັນໄດ້ຈາກຄ່າ 
ດັດຊະນີຄວາມຄິດເຫັນຜູ້ຊົມໃຊ້ສະເລ່ຍໝົດປີຫຼຸດລົງຈາກ 117,1 ໃນປີ 2013 ມາເປັນ 116,0 ໃນປີ 2014. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄ່າດັດຊະນີຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງກວ່າຄ່າດັດຊະນີ 100 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພາກການຊົມໃຊ້ຂອງ 
ຄົວເຮືອນແມ່ນຍັງມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນຢູ່. ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ດັດຊະນີມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງເລັກໜ້ອຍ ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນຄ່າ 
ດັດຊະນີການໃຊ້ຈ່າຍໃນໝວດສິນຄ້າປະຈຳວັນ ແລະ ດັດຊະນີຖານະທາງການເງິນ.

ຮູບສະ ແດງ ກ-1: ດັດຊະນີ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້  ປະຈຳ ປີ 2010-2014
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ແຫຼ່ງຂໍ ້ມູນ: ການ ສຳ ຫຼວດຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້, ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ (ສຄສ)

ກ.1 ສະພາບການ  ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ສິນຄ້າ ປະຈຳ ວັນ-ບໍລິການ ແລະ ສິ ນ ຄ້າຍາວ ນານ

ການໃຊ້ຈ່າຍໃນສິນຄ້າປະຈຳວັນ ແລະ ບໍລິການ ໃນປີນີ້ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຈາກປີຜ່ານມາ ຈາກ 119,4 ມາເປັນ 
114,7 ໃນປີ 2014. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄ່າດັດຊະນີຂອງໝວດນີ້ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າການໃຊ້
ຈ່າຍຍັງມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນດີ. ໃນນັ້ນ, ໝວດສິນຄ້າທີ່ມີຄວາມຟົົດຟື້ນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໝວດທີ່ພັກອາໃສ, ໄຟຟ້າ, 
ນ້ຳປະປາ, ເຊື້ອເພີງ ແລະ ສິນຄ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສຶກສາ ເຊັ່ນ: ອຸປະກອນການຮຽນ, ຈ່າຍຄ່າຮຽນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ 
ແລະ ເກີບ. ນອກນັ້ນ, ທ່າອ່ຽງຂອງການໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ ກໍ່ເຫັນວ່າມີ 
ຄວາມຟົດຟື້ນເຊັ່ນກັນ. 
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ຮູບ ສະ ແດງ ກ-2: ດັດຊະນີ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສິນຄ້າ ປະຈຳ ບັນ  ແລະ ບໍລິການ ປະຈຳ ປີ 2010-2014
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ແຫຼ່ງຂໍ ້ມູນ: ການ ສຳ ຫຼວດຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້, ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ (ສຄສ)

ສ່ວນສະພາບການໃຊ້ຈ່າຍໃນສິນຄ້າຍາວນານຂອງຄົວເຮືອນໃນ 2014 ຍັງສືບຕໍ່ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ ເຊິ່ງຄ່າດັດຊະ
ນີການໃຊ້ຈ່າຍສິນຄ້າຍາວນານຂອງຄົວເຮືອນ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງຄືກັບປີຜ່ານມາທີ່ລະດັບ 111,1. ໃນນັ້ນ, ລາຍການ 
ສິນຄ້າທີ່ຄົວເຮືອນໄດ້ເພີ່ມການໃຊ້ຈ່າຍຂຶ້ນແມ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ຍານພາຫະນະ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ.

ຮູບ ສະ ແດງ ກ-3: ດັດຊະນີ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ສິນຄ້າ ຍາວ ນານ ປະຈຳ ປີ 2010-2014
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ແຫຼ່ງຂໍ ້ມູນ: ການ ສຳ ຫຼວດຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້, ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ (ສຄສ)
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ກ.2 ຖານະ ທາງ  ການ ເງິນ

ສະພາບຖານະທາງການເງິນຂອງຄົວເຮືອນ ໃນປີ 2014 ຍັງຢູ່ໃນລະດັບດີ ເຖິງແມ່ນວ່າຄ່າດັດຊະນີຖານະທາງການ 
ເງິນຂອງຄົວເຮືອນຈະມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງເລັກໜ້ອຍຈາກ 120,8 ໃນປີ 2013 ມາເປັນ 119 ຍ້ອນລາຍຮັບຂອງ 
ຄົວເຮືອນຫຼຸດລົງ  ເປັນຕົ້ນແມ່ນລາຍຮັບຈາກການຄ້າຂາຍ, ຜົນຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ພີ່ນ້ອງສົ່ງເງິນມາແຕ່ຕ່າງປະເທດ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສະພາບດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ກະທົບເຖິງຖານະການເງິນຂອງຄົວເຮືອນປານໃດ ເຊິ່ງສະແດງອອກຄື ການ 
ອອມຂອງຄົວເຮືອນ34 ຍັງມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ການກູ້ຢືມເງິນຫຼຸດລົງ. 

ກ.3 ໂອ ກາດ  ໃນ ການຊອກວຽກ ເຮັດ

ອີກປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ສະພາບຂອງຄົວເຮືອນຍັງສືບຕໍ່ມີບັນຍາກາດດີ ກໍ່ແມ່ນບັນຍາກາດການຊອກວຽກເຮັດງານ 
ທຳຂອງຄົວເຮືອນ. ອີງຕາມການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້, ຄົວເຮືອນໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ໂອກາດໃນ 
ການຊອກວຽກແມ່ນມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນ. ດັດຊະນີໂອກາດໃນຊອກວຽກເຮັດງານທຳ ໃນປີ 2014 ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 
118,8 ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 117 ໃນປີ 2013, ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການຊອກວຽກເຮັດງານທຳມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນ 
ແລະ ການຊອກວຽກເຮັດງານທຳໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນໃນປີນີ້.  

ຮູບສະ ແດງ ກ-4: ດັດຊະນີ  ໂອກາດ ຊອກ ວຽກ ເຮັດ  ປະຈຳ ປີ 2010-2014
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ແຫຼ່ງຂໍ ້ມູນ: ການ ສຳ ຫຼວດຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້, ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ (ສຄສ)

ກ.4 ໂຄງສ້າງການອອມເງິນ ແລະ ການກູ້ຢືມຂອງຄົວເຮືອນ

ນອກນັ້ນ, ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງໂຄງສ້າງຂອງການອອມຂອງເຮືອນມີຄື: ອອມເງິນ 
ໄວ້ກັບຕົນເອງ (50%), ອອມໄວ້ໃນກຸ່ມທ້ອນເງິນບ້ານ (23%), ຝາກທະນາຄານ (15%), ເຂົ້າຫວຍ (9%) ແລະ 
ປ່ອຍກູ້ນອກລະບອບ ແລະ ຊື້ຄຳ (3%). ສ່ວນໂຄງສ້າງການກູ້ຢືມເງິນຂອງຄົວເຮືອນມີຄື: ກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານ 
(43%), ກຸ່ມທ້ອນເງິນບ້ານ (25%), ພີ່ນ້ອງ (20%), ກູ້ຢືມຈາກໝູ່ເພື່ອນ (4%) ແລະ ອື່ນໆ 8%.

34 ທ່າ ອ່ຽງຂອງ ການ ອອມ, ການ ກູ້ ຢືມ  ແລະ  ໂຄງ ສ້າງ ການ ອອມ  ແມ່ນ ອີງ ໃສ່ ອັດຕາ ສ່ວນ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນທີ່ ໃຫ້ ທັດສະນະ ຕໍ່ການ ອອມ  ແລະ ກູ້ ຢືມ.
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ຂ. ການປ່ຽນແປງດັດຊະນີຄວາມຄິດເຫັນຂອງພາກທຸລະກິດ ໃນປີ 201435

 ໃນປີ 2014, ສະພາບ ການ ດຳ ເນີນ ທຸລະ ກິດ  ແລະ ການ ລົງທຶນພາຍໃນປະເທດເຫັນວ່າ ມີຄວາມ ຟົດ ຟື້ນຫຼາຍ  ພໍສົມ 
ຄວນ ເມື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ, ຄ່າດັດຊະນີຄວາມຄິດເຫັນພາກທຸລະກິດສະເລ່ຍໝົດປີ 2014 ຢູ່ທີ່ລະດັບ 111 
ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກລະດັບ 107 ໃນປີ 2013 (ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,3%). ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ້ຄ່າດັດຊະນີໃນປີນີ້ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນ 
(1) ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດພາກເອກະຊົນໄດ້ເພີ່ມກໍາລັງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການ, (2) ຍອດຂາຍ ແລະ 
ການສົ່ງອອກກໍ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ. ຈາກຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງສະພາບການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງພາກ 
ເອກະຊົນໂດຍລວມໃນປີນີ້ມີບັນຍາກາດຟົດຟື້ນກວ່າປີຜ່ານມາຫຼາຍພໍສົມຄວນ  ເຊິ່ງ ເປັນ ສັນຍານ ທີ່ ດີ ໃຫ້ ແກ່ ການ ເຕີບ 
ໂຕ ໃນພາກ ການ ລົງທຶນ ຂອງ ເອກະ ຊົນ.

ຮູບ ສະ ແດງ ຂ-1: ຄ່າ ດັດຊະນີ ຄວາມຄິດເຫັນພາກທຸລະກິດປະຈຳປີ 2014

117

103

110

107

111

95

100

105

110

115

120

2010 2011 2012 2013 2014
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ຂ.1 ດັດຊະນີຄວາມຄິດເຫັນຕໍ່ທຸລະກິດຕາມຂະແໜງການ

ປີ 2014 ສະພາບ ການ ດຳ ເນີນ ທຸລະ ກິດ  ແລະ ການ ລົງທຶນ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການເຫັນວ່າ ມີຄວາມ ຟົດ ຟື້ນ ແລະ 
ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມທຽບກັບປີຜ່ານມາ. ໃນນັ້ນ, ຂະແໜງການທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍ ແມ່ນຂະແໜງ 
ຍານພາຫະນະ ຢູ່ທີ່ລະດັບ 191  ເຊິ່ງສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ທ່າ ອ່ຽງຄວາມ ຕ້ອງການ ຊົມ ໃຊ້ ຍານ ພາຫະນະ ສູງ ໃນປີ  
ນີ້. ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງການກໍ່ສ້າງ ຢູ່ທີ່ລະດັບ 118, ຂະແໜງການຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ຢູ່ທີ່ລະດັບ 115 
ແລະ ຂະແໜງປຸງແຕ່ງໄມ້ ຢູ່ທີ່ລະດັບ 112. ເວົ້າ ລວມ ແລ້ວ, ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ດັດຊະນີ ຂະ ແໜງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ 
ສະທ້ອນ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ທັດສະນະ ຕໍ່ ຜົນ ປະກອບ ການທຸລະກິດ ທີ່ດີຂຶ້ນເມື່ອທຽບໃສ່ໄຕມາດຜ່ານ ມາ. ສ່ວນພາກອຸດສາ 
ຫະກໍາປຸງແຕ່ງ,   ຕັດຫຍິບ ແລະ ກະສິກໍາ  ແມ່ນ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ ໃກ້ ຄຽງກັບ ປີຜ່ານມາ.

35 ອີງຕາມການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງພາກທຸລະກິດກວມ 372 ຫົວໜ່ວຍຕົວແທນໃນ 9 ແຂວງທົ່ວປະເທດ, ສະໜັບສະໜຸນໂດຍໂຄງການ ສ້າງບົດລາຍງານການ 
ພັດທະນາມະນຸດ (UNDP ແລະ ສຄສ). ຖ້າຫາກດັດຊະນີມີຄ່າສູງກວ່າ 100 ສະແດງວ່າ ຜົນ ການ ດຳ ເນີນ ທຸລະ ກິດ ຂອງ ຫົວໜ່ວຍທຸລະ ກິດມີ ບັນຍາກາດ ດີ  ແລະ ກົງກັນຂ້າມ 
ຖ້າ ຫາກ ວ່າ ຄ່າ ດັດຊະນີ ຕ່ຳ ກວ່າ 100.



38 | ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2014
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ຂ.2 ດັດຊະນີ ການ ຜະລິດ ຕາມ ຂະ ແໜງການ   

ສະພາບການ ຜະລິດ ໃນ ປີ 2014  ໂດຍ ລວມເຫັນ ວ່າ ມີ ບັນຍາກາດ ຟົດ ຟື້ນ ກວ່າ ປີຜ່ານມາ ເຊິ່ງ ເຫັນ ໄດ້ ຈາກ ຄ່າ ດັດຊະນີ 
ການ ຜະລິດ ໄດ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 106  ໃນ ປີ 2013 ມາ ເປັນ 108  ໃນ ປີ 2014. ສາ ເຫດ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ຄ່າ ດັດຊະນີ ການ 
ຜະລິດມີ ທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມ  ແມ່ນ ຍ້ອນສະພາບການ ຜະລິດ ໃນ ຂະ ແໜງການ ກໍ່ສ້າງ, ຕັດຫຍິບ, ການບໍລິການ  ແລະ ປຸງ ແຕ່ງ 
ໄມ້ ທີ່ ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ໄວ  ເຊິ່ງສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງການ ລົງທຶນ ເຂົ້າ ໃນ ການ ກໍ່ສ້າງ ຕຶກ ອາຄານ  ແລະ  ການ ສົ່ງ ອອກ 
ສິນຄ້າ ຕັດຫຍິບ, ຜະລິດ ຕະພັນ ໄມ້ ແລະ ການບໍລິການ ມີ ບັນຍາກາດ ທີ່ ຟົດ ຟື້ນພໍສົມຄວນ.  ໃນ ຂະນະ ດຽວກັນ, 
ສະພາບ ການ ຜະລິດ ໃນ ຂະ ແໜງການ ອື່ນໆ  ເຊັ່ນ: ການ ຄ້າ, ອຸດສາຫະກຳ ປຸງ ແຕ່ງ  ແລະ ກະສິກຳ  ເຫັນ ວ່າ ມີ ທ່າ ອ່ຽງຫຼຸດ 
ລົງ ເລັກໜ້ອຍຈາກ ປີຜ່ານມາ,  ເຊິ່ງສອດຄ່ອງ ກັບ ສະພາບ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຊົມ ໃຊ້ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນທີ່ ມີ ທ່າ ອ່ຽງຫຼຸດ ລົງ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2: ຕາຕະລາງສະຖິຕິຊ້ອນທ້າຍ

ກ. ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ

ຕາຕະລາງ ກ-1: ສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍຫຍໍ້
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15pj. 2015/16pj

ການຂະຫຍາຍຕົວລວມ (%) 7,9 8,1 8,3 8,0 7,8 7,6 7,8

ກະສິກຳ (%) 3,0 2,9 2,8 3,1 3,0

ອຸດສາຫະກຳ (%) 17,7 15,2 14,4 7,4 8,5

ບໍລິການ (%) 5,2 7,1 8,1 9,7 9,3

ພາສີອາກອນສຸດທິຕ່າງໆ(%) 12,3 9,6 8,6 19,6 13,7

ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາ)* 1.026 1.213 1.355 1.534 1.671

ໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກິດ 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

ກະສິກຳ (%) 28,9 27,8 26,6 25,2 24,8

ອຸດສາຫະກຳ (%) 26,9 28,3 29,5 28,0 27,5

ບໍລິການ (%) 37,2 36,8 36,7 38,9 39,3

ພາສີອາກອນສຸດທິຕ່າງໆ (%) 7,0 7,1 7,1 7,9 8,4

ການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຕີບໂຕ 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

ກະສິກຳ (%) 11,9 10,9 9,6 10,7 9,8

ອຸດສາຫະກຳ (%) 52,3 47,7 47,0 26,7 31,1

ບໍລິການ (%) 25,3 33,1 36,1 45,1 45,2

ພາສີອາກອນສຸດທິຕ່າງໆ (%) 10,5 8,3 7,3 17,6 13,9

ລາຄາ 2010 2011 2012 2013 2014 2014/15pj.

ສະເລ່ຍອັດຕາເງິນເຟີ້ (%) 6,07 7,49 4,26 6,36 4,13 3,3

ສະເລ່ຍອັດຕາແລກປ່ຽນກີບ/ໂດລາ 8.264 8.030 8.014 7.837 8.049

ສະເລ່ຍອັດຕາແລກປ່ຽນກີບ/ບາດ 261 264 259 256 249

ການຄ້າ 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

ສົ່ງອອກ (ລ້ານໂດລາ) 1.696 3645 3433

ນຳເຂົ້າ (ລ້ານໂດລາ) 2566 3649 4680

ການເງິນພາກລັດ 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

ລາຍຮັບລວມການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ (ຕື້ກີບ) 12.100 13.890 16.552 21.223 22.038

ລາຍຈ່າຍ (ຕື້ກີບ) 13.336 15.087 17.592 24.618 26.016

ຂາດດຸນ (% ຕໍ່GDP) 2,28 1,93 1,48 4,23 4,39

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,ທະນາຄານແຫ່ງສປປລາວ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ  ແລະ ການ ຄ້າ ແລະ ກະຊວງການເງິນ

Pj: ການພະຍາກອນເບື້ອງຕົ້ນໂດຍສ ຄ ສ
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ຂ. ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ MDGs ໃນປີ 2013

ຕາຕະລາງ ຂ-1: ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ MDGs ໃນປີ 2013

ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ພື້ນຖານ ຄວາມຄືບໜ້າ
ເປົ້າ

ໝາຍ
2015

ເປົ້າໝາຍ 1: ລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິວ

1.1 ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ (%) 46 (1992) 22 (2012/2013) i 24

1.8 ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ 
ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ (%) 44 (1993) 27 (2011/2012) ii 22

1.9 ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ 
ທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ (%) 48 (1993) 38 (2011/2012) ii 34

ເປົ້າໝາຍ 2: ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມຢ່າງທົ່ວເຖິງ

2.1 ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມສຸດທິ (%) 58,8 (1992) 98 (2013/14) iii 98

2.3 ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ແລະ ສືບຕໍ່ຮຽນຮອດຊັ້ນປ5 ຂອງເດັກ (%) 47,7 (1992) 70,6 (2013/2014) iii 95

2.4 ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາກອນໜຸ່ມ (15-24 ປີ) (%) 71,1 (1995) 89,1 (2011/2012) iii 99

ເປົ້າໝາຍ 3: ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ

3.1 ຈໍານວນເດັກນ້ອຍຍິງທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍຊາຍຈໍານວນ100 ຄົນໃນຊັ້ນ

ປະຖົມ 0,79 (1990) 0,91 (2012/2013) iii 1

ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ 0,70 (1990) 0,88 (2012/2013) iii 1

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ 0,67 (1990) 0,82 (2012/2013) iii 1

ເປົ້າໝາຍ 4: ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ

4.1 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ (1.000 ທີ່ເກີດ) 170 (1993) 71 (2013) iv 70

4.2 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ (1.000 ທີ່ເກີດ) 114 (1993) 54 (2013) iv 45

4.3 ອັດຕາ ການສັກຢາກັນໝາກແດງໃນເດັກນ້ອຍ 1 ປີ (%) 67 (1995) 82 (2012) iv 90

ເປົ້າໝາຍ 5: ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງແມ່

5.1 ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ (ຕໍ່ 100.000 ຄົນ) 796 (1995) 220 (2013) iv 260

5.2 ອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈາກຊ່ຽວຊານ (%) 14 (2000) 42 (2012) iv 50

5.3 ອັດຕາການຄຸມກໍາເນີດ (%) 13 (1990) 49,8 (2012) v 55

5.5 ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງຄັນ (%) 21 (2000) 36,9 (2012) v 60

ເປົ້າໝາຍ 6: ຕ້ານກັບເຊື້ອພະຍາດເອດສ໌, ມາລາເຣຍ ແລະ ເຊື້ອພະຍາດ ອື່ນໆ

6.1 ອັດຕາ ການ ຕິດ ເຊື້ອHIV  ໃນ ກຸ່ມ ປະຊາກອນ ທົ່ວໄປທີ່ມີອາຍຸແຕ່15-49 ປີ 0,1 0,2 (2013) iv <1

6.5 ອັດຕາ ການ ຕາຍ ຍ້ອນ ໄຂ້ຍຸງ (ຕໍ່ 100.000 ຄົນ) 7,1 (2000) 0,3 (2011) ii 0,2
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ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດທະນາ ພື້ນຖານ ຄວາມຄືບໜ້າ
ເປົ້າ

ໝາຍ
2015

6.8 ອັດຕາ ການ ຕິດ ເຊື້ອ ວັນນະ ໂລ ກ(ຕໍ່ 100.000ຄົນ) 492 (1990) 197 (2013) iv 240

ເປົ້າໝາຍ 7: ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

7.1 ອັດຕາສ່ວນຂອງເນຶ້ອທີ່ທີມີປ່າປົກຫຸ້ມ (%) 49,1 (1982) 42 (2014) iv 65

7.8 ອັດຕາ ການ ດື່ມ ນ້ຳ ສະອາດ (%) 28 (1990) 72 (2012) iv 80

7.9 ອັດຕາ ການ ນຳ ໃຊ້ ວິດ ຖ່າຍຂອງ ປະຊາຊົນ (%) 17 (1995) 57 (2011/2012) ii 60

ເປົ້າໝາຍ 9:ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລູກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນ ສປປ ລາວ

9.1 ເນື້ອທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການເກັບກູ້ລະເບີດ (ເຮັກຕາ/ປີ) 580,77 (1999) 10.514 (2013) vii 20.000

9.2 ຈໍານວນຜູ້ບາດເຈັບແລະຕາຍຍ້ອນ ອຸບັດ ຕິ ເຫດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ກໍ ລະນີ/ປີ) 257 (1999) 41 (2013) vii < 75

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: (i). ບົດສະຫຼຸບຂາດຕົວ LECS5. (ii). ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈຳປີ 
2013. (iii). ສູນ ສະຖິຕິ- ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ຂ່າວສານ ການ ສຶກສາ, ຕາ ຕະລາງ ຂໍ້ ມູນ ການ ສຶກສາ ສົກ ປີ 2011-12, 2012-13  ແລະ 2013-14. (iv)ທະນາຄານ ໂລກ, http://
data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.AIDS.ZS/countries. (v) ທະນາຄານ ພັດທະນາ ອາຊີ, http://www.adb.org/sites/default/files/publica-
tion/43030/ki2014-mdg5.pdf. (vi) ຂ່າວ ຈາກ ໂຄງການ ເຄືອ ຂ່າຍ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ດິນ, ວັນ ທີ 21 ພະ ຈິກ 2014, ຫົວ ຂໍ້ ທ້າ ທາ ຍ ແຜນ ເພີ່ມ ປ່າ ປີຫນ້າ ຕົວ ເລກ ກະ ໂດດ, http://
rightslinklao.org/?p=5050. (vii) UXO sector annual report 2013, UNDP in Lao PDR ,http://www.la.undp.org/content/lao_pdr/en/
home/library/crisis_prevention_and_recovery/uxo-sector-annual-report-20130/
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ຄ. ດັດຊະນີຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ

ຕາຕະລາງ ຄ-1: ດັດຊະນີຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກິດຢູ່ ສປປ ລາວ

2011 2012 2013 2014 2014

ອັນ ດັບ ທີ ລວມ 165 163 155 148

ອາຊີຕາເວັນອອກ 
ແລະ ອາຊີປາຊີຟິກ

1.     ການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດ 89 81 150 154

ຂັ້ນຕອນ (ຈຳນວນ) 7 6 6 6 7,3

ເວລາ (ວັນ) 93 92 92 92 34,4

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (%ລາຍໄດ້ຕໍ່ຄົນ) 7,6 7,1 6,7 5,7 27,7

ການຊຳລະທຶນຂັ້ນຕ່ຳ (%ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ) - 0 0 0 256,4

2.     ການຂໍອະນຸຍາດກໍ່ສ້າງ 80 87 107 107

ຂັ້ນຕອນ (ຈຳນວນ) 23 23 22 22 14,6

ເວລາ (ວັນ) 108 108 107 107 134

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (% ຄ່າ ສາງ ສິນຄ້າ) 52,4 48,6 0,7 0,6 2,1

3.     ການຂໍໃຊ້ໄຟຟ້າ 138 138 129 128

ຂັ້ນຕອນ (ຈຳນວນ) 5 5 5 5 4,6

ເວລາ (ວັນ) 134 134 134 134 77,4

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (%ລາຍໄດ້ຕໍ່ຄົນ) 2.381,6 2.130,5 1.913,0 1.650,40 887,6

4.     ການຈົດທະບຽນຊັບສິນ 72 74 75 77

ຂັ້ນຕອນ (ຈຳນວນ) 5 5 5 5 5,2

ເວລາ (ວັນ) 98 98 98 98 77,9

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (%ລາຍໄດ້ຕໍ່ຄົນ) 1,1 1,1 1,1 1,1 4,5

5.     ການໄດ້ຮັບສິນເຊື່ອ 166 167 157 116

ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງກົດໝາຍ (0-12) 4 4 4 7 6

ດັດຊະນີຄວາມເລິກຂອງຂໍ້ມູນ (0-8) 0 0 0 0 4

ການຄຸ້ມຄອງການລົງທະບຽນສາທາລະນະ (% ຂອງ ຜູ້ ໃຫຍ່) 0 0,0 2,5 3,5 11

ສຳນັກງານຄຸ້ມຄອງພາກເອກະຊົນ (% ຂອງ ຜູ້ ໃຫຍ່) 0 0,0 0 0 20,4

6.     ການຄຸ້ມຄອງນັກລົງທຶນ 182 184 186 178

ດັດຊະນີຂອບເຂດໃນການເປີດເຜີຍຂໍ້ ມູນ (0-10) 2 2 2 6 5,5

ດັດຊະນີຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອຳນວຍການ (0-10) 1 1 1 1 4,6

ດັດຊະນີຄວາມງ່າຍຂອງຜູ້ຖືຫຸ້ນ (0-10) 2 2 3 3 6,4

ດັດຊະນີຄວາມເຂັ້ມງວດຂອງການຄຸ້ມຄອງຜູ້ລົງທຶນ (0-10) 1,7 1,7 2,3 2,9 5

7.     ການຊຳລະພາສີ 123 126 119 129

ການຊຳລະເງິນ (ຕໍ່ປີ) 34 34 34 35 25,9

ເວລາ (ຊົ່ວໂມງຕໍ່ປີ) 362 362 362 362 204,3

ອັດຕາພາສີລວມ (%ຂອງກຳໄລ) 33,3 33,3 26,3 25,8 34,4
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2011 2012 2013 2014 2014

ອັນ ດັບ ທີ ລວມ 165 163 155 148

ອາຊີຕາເວັນອອກ 
ແລະ ອາຊີປາຊີຟິກ

8.     ການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ 168 160 156 156

ເອກະສານໃນການສົ່ງອອກ (ຈຳນວນ) 9 10 10 10 6

ເວລາໃນການສົ່ງອອກ (ວັນ) 44 26 23 23 20,2

ຕົ້ນທຶນການສົ່ງອອກ (ໂດລາຕໍ່ຕູ້ບັນຈຸສິນຄ້າ) 1.880 2.140 1.950 1.950 864

ເອກະສານໃນການນຳເຂົ້າ (ຈຳນວນ) 10 10 10 10 7

ເວລາໃນການນຳເຂົ້າ (ວັນ) 46 26 26 26 21,6

ຕົ້ນທຶນການນຳເຂົ້າ (ໂດລາຕໍ່ຕູ້ບັນຈຸສິນຄ້າ) 2.035 2.125 1.910 1.910 895,6

9.   ການບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ 113 114 99 99

ຂັ້ນຕອນ (ຈຳນວນ) 42 42 42 42 37,2

ເວລາ (ວັນ) 443 443 443 443 553,8

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (%ຂອງການຮຽກຮ້ອງ) 31,6 31,6 31,6 31,6 48,6

10. ການແກ້ໄຂບັນຫາລົ້ມລະລາຍ 183 185 189 189

ເວລາ (ປີ) - - - - 2,6

ຕົ້ນທຶນ (%ຂອງຊັບສິນ) - - - - 21,8

ອັດຕາການກູ້ຄືນ (ເປີ ເຊັນ) 0 0 0 0 36,8

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານການຈັດອັນດັບຄວາມສະດວກໃນການເຮັດທຸລະກິດ (ທະນາຄານໂລກ, 2015).
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ງ. ສະຖານະຂອງ ສປປ ລາວ ໃນພາກພື້ນ

ຕາຕະລາງ ງ-1: ຄວາມຄືບໜ້າໃນການປະຕິບັດມາດຖານຫຼຸດພົ້ນຈາກບັນຊີປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນໂລກ.

 ດັດຊະນີມາດຖານຂອງປະເທດ LDCs

ດັດຊະນີລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາ) ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງ
ທາງເສດຖະກິດ

 ປີ 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015

 ມາດຕະຖານ 1.086 1.190 1.242 66 66 66 38 32 32

ລ/ດ ຊື່ປະເທດ          

1 ອາ ຟການິດສະຖານ 301 357 672 15,22 22,54 43,12 39,52 38,83 35,11 

2 ອັງໂກລາ 1.963 3.747 4.518 26,01 31,60 41,91 49,77 51,29 39,73 

3 ບັງກຣາເທດ 453 637 926 53,34 54,68 63,80 23,21 32,41 25,11 

4 ເບ ແນັງ 537 763 753 41,15 41,11 50,13 42,50 36,16 31,19 

5 ພູ ຖານ 1.487 1.700 2.277 58,64 59,05 67,86 52,93 44,19 40,19 

6 ບວກ ກິ ນາ ຟາ ໂຊ 417 507 666 33,24 29,18 36,53 43,81 37,55 39,46 

7 ບຸຣຸນດີ 100 153 239 22,07 20,82 41,02 56,81 57,16 49,87 

8 ກຳປູເຈຍ 490 707 852 57,77 57,93 67,17 55,63 50,47 38,27 

9 ອາ ຟຣິກກາ ກາງ 363 447 439 27,24 21,55 22,92 45,06 35,65 33,52 

10 ຊາດ 463 593 444 20,00 18,06 24,39 53,53 52,82 45,95 

11  ໂກ ໂມຣົດ 667 727 855 48,22 45,29 54,16 56,94 49,90 45,85 

12 ກົງ ໂກ 130 170 386 22,63 21,69 29,89 49,27 35,39 30,29 

13 ຈິ ບູຕີ 1.050 1.235 1.629 44,51 42,43 54,56 51,20 46,30 37,69 

14 ກິ ເນ   ເອກ ວາ ຕໍ ຣິອານ 8.957 15.090 16.089 49,49 43,03 54,81 60,54 43,69 39,34 

15 ອິຣິ ເຕຣຍ 197 293 444 36,21 35,61 41,16 55,46 58,99 56,75 

16 ເອທິໂອປີ 190 343 395 28,40 28,16 39,18 32,04 33,48 31,81 

17 ກໍາບີ 287 433 509 42,59 49,23 62,11 56,27 67,79 70,66 

18 ກິເນ 413 377 485 37,40 36,77 38,72 27,90 28,60 24,86 

19 ກິເນ-ບິດຊາວ 187 547 567 33,82 34,21 44,82 60,53 60,52 53,55 

20 ໄຮຕິ 490 645 696 39,79 35,57 39,32 52,19 47,31 34,12 

21 ກິຣິບາຕິ 1.048 1.937 2.489 87,62 86,88 86,25 75,25 81,99 71,53 

22 ສປປ ລາວ 510 913 1.232 62,28 61,36 60,85 59,89 37,06 36,24 

23 ເລໂຊໂຕ 940 1.050 1.374 61,87 62,06 62,92 49,94 45,86 42,91 

24 ລີເບເຣຍ 133 190 340 30,61 38,55 46,24 65,46 60,97 57,92 

25 ມາດາກາ ສະກາ 297 417 430 45,54 52,49 53,45 37,17 38,04 36,71 

26 ມາລາວີ 233 307 410 46,23 44,15 53,72 55,88 51,93 41,09 

27 ມາລີ 470 563 666 32,64 30,17 45,49 42,32 36,78 33,29 

28  ໂມຣິຕາ ເນຍ 733 987 1.261 54,65 47,09 49,49 47,13 44,19 41,18 

29 ໂມຊຳບິກ 307 420 546 27,52 30,72 41,75 48,68 44,37 38,06 
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 ດັດຊະນີມາດຖານຂອງປະເທດ LDCs

ດັດຊະນີລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນ (ໂດລາ) ດັດຊະນີຊັບສິນມະນຸດ ດັດຊະນີຄວາມບອບບາງ
ທາງເສດຖະກິດ

 ປີ 2009 2012 2015 2009 2012 2015 2009 2012 2015

 ມາດຕະຖານ 1.086 1.190 1.242 66 66 66 38 32 32

ລ/ດ ຊື່ປະເທດ          

30 ມຽນມາ 306 704 1.063 66,05 68,81 72,70 37,39 45,01 33,70 

31 ເນປານ 320 420 659 58,34 59,83 68,68 33,65 27,77 26,80 

32 ນີ ເຊ 267 347 389 22,84 24,28 34,75 45,84 38,63 37,63 

33 ຣູວັນດາ 283 477 592 33,03 42,20 51,52 55,05 47,26 40,73 

34 ເຊົາ ໂຕ ເມແລະ ແຟຣງຊີບ 810 1.113 1.431 72,07 74,90 77,43 54,97 46,08 39,24 

35 ເຊເນການ 773 1.063 1.006 40,74 47,04 55,89 37,58 36,14 32,99 

36 ເຊຍຣາ ເລອອນ 237 333 567 20,42 24,79 34,76 50,67 48,50 48,93 

37 ໝູ່ເກາະຊາ ໂລ ມົງ 683 1.013 1.402 64,11 65,07 71,71 57,98 55,25 50,79 

38 ໂຊມາລີ 282 201 119 9,35 1,38 7,84 62,63 50,10 36,26 

39 ຊູດັງ ໃຕi້ - - 573 - - 29,11 - - 55,96 

40 ຊູດັງ 787 1.213 1.511 51,41 52,64 56,55 52,86 44,44 49,94 

41 ຕິມໍ ແລັດສະເຕ 1.070 2.233 3.767 53,95 48,14 57,38 56,70 53,35 54,98 

42  ໂຕ ໂກ 350 460 491 42,56 45,49 58,68 42,79 35,36 33,55 

43 ຕູວາລູ 2.544 4.993 5.788 88,36 88,05 88,82 79,69 63,93 53,98 

44 ອູກັນດາ 303 463 663 51,28 45,78 53,63 51,91 36,23 31,77 

45 ຕັງ ຊາ ນີ 373 497 779 40,58 40,10 51,98 31,02 28,69 28,77 

46 ວານູອາ ຕູ 1.737 2.540 2.997 72,28 77,69 81,25 62,30 46,78 47,70 

47 ເຢເມນ 767 1.020 1.234 52,13 52,34 59,79 44,90 38,47 35,43 

48 ຊໍາບີ 647 1.010 1.327 40,68 36,88 40,85 52,79 53,03 45,61 

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ອົງການ UNCTAD
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ຕາຕະລາງ ງ-2: ສະຖານະພາບດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນພາກພື້ນ
ປະ ເທດ ພົນລະ ເມືອງ

( ຄົນ, 2013)
ອັດຕາການ

ຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງ GDP
(%, 2014)

ອັດຕາ
ເງິນເຟີ້

(%, 
2014)

ລາຍໄດ້
ຕໍ່ຄົນ

( ໂດ ລາ, 
2013)

ອາຍຸ ຍືນ ສະ 
ເລ່ຍ (2013)

ອັດຕາ ການ ຮູ້ 
ໜັງສື ຂອງ 

ຜູ້ ໃຫຍ່

ລະດັບ ການ 
ພັດທະນາ 

ມະນຸດ
(2013)

ດັດຊະນີ 
ການ ດຳ ເນີນ 

ທຸລະ ກິດ
(2013)

ສປປ ລາວ 6.769.727 7,4* 4,1* 4.822 68.8 81,7 (2010) 139 148

 ໄທ 67.010.502 0,7 1,9 14.393 74,9 96,4 (2010) 89 26

ຫວຽດນາມ 89.708.900 6,0* 4,1* 5.294 75 93,5 (2009) 121 78

ກຳປູ ເຈຍ 14.864.646 7,0* 3,8* 3.041 66 73,9 (2009) 136 135

ມຽນມາ 53.259.018 7,7 5,9 1.300
(2012) 68 92,6 (2012) 150 177

ສິງກະ ໂປ 5.399.200 2,9 1,0 78.763 84 96,3 (2012) 9 1

ມາ ເລ ເຊຍ 29.716.965 6,0 3,1 23.338 75,7 93,1 (2010) 62 18

ອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ 249.865.931 5,0 6,4 9.561 72 92,8 (2011) 108 114

ຟີ ລິບ ປິນ 98.393.574 6,1 4,2 6.535 73 95 (2008) 117 95

ບູ ຣໄນ 417.784 -0,7* -0,2* 71.776 79 95,4 (2012) 30 101

 ຕີ ມໍເລດຊເຕ 1.178.252 6,6* 2,5* 2.076
(2012) 64 58,3 (2010) 128 172

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: http://www.doingbusiness.org/data (June, 2014); World Economic Outlook ເດືອນເມສາ 2015, IMF; World Development 
Indicators, ທະນາຄານໂລກ; http://www.undp.org, UNDP 
ໝາຍເຫດ: * ຕົວເລກພະຍາກອນຈາກກອງທຶນການເງິນສາກົນ
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ສ. ສະພາບເສດຖະກິດສາກົນ

ຕາຕະລາງ ຈ-1: ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ທ່າ ອ່ຽງ ຂອງ ເສດຖະກິດ ສາກົນ
ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ໂລກ 3,4   3,4   3,4   3,5   3,8   3,8   3,9   3,9   

ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ 1,2   1,4   1,8   2,4   2,4   2,2   2,1   2,0   

ສະຫະພາບເອີຣົບ (28 ປະ ເທດ) -0,4   0,1   1,4   1,8   1,9   1,9   1,9   1,9   

ເອີໂຣ ໂຊນ (17 ປະເທດ) -0,8  -0,5  0,9   1,5   1,7   1,6   1,6   1,6   

ປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ 6,8   7,0   6,8   6,6   6,4   6,3   6,4   6,6   

ກຸ່ມ ASEAN 5,7   5,2   4,8   5,2   5,6   5,7   5,9   6,4   

ກຳປູເຈຍ 7,3   7,4   7,0   7,2   7,2   7,3   7,4   7,3   

ສສ ຫວຽດນາມ 5,2   5,4   6,0   6,0   5,8   5,9   6,0   6,0   

ມຽນມາ 7,3   8,3   7,7   8,3   8,5   8,3   8,0   7,7   

ໄທ 6,5   2,9   0,7   3,7   4,0   4,1   4,0   3,9   

ອິນໂດເນເຊຍ 6,0   5,6   5,0   5,2   5,5   5,8   6,0   6,0   

ມາເລເຊຍ 5,6   4,7   6,0   4,8   4,9   5,0   5,0   5,0   

ສປ ຈີນ 7,7   7,7   7,4   6,8   6,3   6,0   6,1   6,3   

ຍີ່ປຸ່ນ 1,8   1,6   -0,1  1,0   1,2   0,4   0,7   0,7   

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 2,3   2,2   2,4   3,1   3,1   2,7   2,4   2,0   

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກອງ ທຶນ ການ ເງິນ ສາ ກົນ, ບົດ ລາຍ ງານ ທ່າ ອ່ຽງເສດ ຖະ ກິດ ໂລກ (WEO), ເມສາ 2015

ຕາຕະລາງ ຈ-2: ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້  ແລະ ທ່າ ອ່ຽງ ຂອງອັດຕາເງິນສາກົນ
ປະເທດ ແລະ ພາກພື້ນ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ໂລກ 4,2   3,9   3,5   3,2   3,3   3,5   3,5   3,5   

ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ* 2,0   1,4   1,4   0,4   1,4   1,9   2,0   2,0   

ສະຫະພາບເອີຣົບ (28 ປະ ເທດ) 2,6   1,5   0,5   0,0   1,2   1,5   1,6   1,8   

ເອີໂຣ ໂຊນ (17 ປະເທດ) 2,5   1,3   0,4   0,1   1,0   1,2   1,4   1,5   

ປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ 4,7   4,8   3,5   3,0   3,1   3,3   3,5   3,7   

ກຸ່ມ ASEAN 3,6   3,8   3,4   2,6   3,4   3,4   3,4   3,3   

ກຳປູເຈຍ 2,9   3,0   3,9   -0,3  2,5   3,0   3,0   2,9   

ສສ ຫວຽດນາມ 9,1   6,6   4,1   2,5   3,3   3,5   3,6   3,8   

ມຽນມ້າ 2,8   5,7   5,9   8,4   7,6   5,8   5,6   5,3   

ໄທ 3,0   2,2   1,9   0,3   2,4   2,2   2,2   2,2   

ອິນໂດເນເຊຍ 4,0   6,4   6,4   6,8   5,8   4,8   4,8   4,8   

ມາເລເຊຍ 1,7   2,1   3,1   2,7   3,0   3,0   3,0   3,0   

ສປ ຈີນ 2,6   2,6   2,0   1,2   1,5   2,0   2,5   3,0   

ຍີ່ປຸ່ນ 0,0  0,4   2,7   1,0   0,9   1,8   1,3   1,2   

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 2,1   1,5   1,6   0,1   1,5   2,4   2,5   2,3   

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກອງ ທຶນ ການ ເງິນ ສາ ກົນ, ບົດ ລາຍ ງານ ທ່າ ອ່ຽງເສດ ຖະ ກິດ ໂລກ (WEO), ເມສາ 2015
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ຕາຕະລາງ ຈ-3: ລາຄາສິນຄ້າ ໃນ ຕະຫຼາດ ສາກົນ
ລາຍການສິນຄ້າ ຫົວໜ່ວຍ ລາຄາ (ໂດລາສະຫະລັດ)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

I. ໝວດສະບຽງອາຫານ

ເຂົ້າສານໄທ 
(ເມັດຫັກ 5%)

ໂດລາ/ໂຕນ 543,0 562,9 505,9 422,8 415,0 411,4 407,8 404,2 400,6

ສາລີ ໂດລາ/ໂຕນ 291,6 298,4 259,3 192,8 195,0 197,4 199,8 202,2 195,0

ຊີ້ນງົວ  ໂດລາ/ກິໂລ 4,04 4,14 4,07 4,95 4,70 4,65 4,60 5,54 4,66

ໄກ່  ໂດລາ/ ກິ ໂລ 1,93 2,08 2,29 2,43 2,25 2,22 2,20 2,17 2,23

ປາ ໂດລາ/ໂຕນ 1,537 1,558 1,747 1,712     

ນ້ຳຕານ ເຊັນ/ກິໂລ 0,57 0,47 0,39 0,37 0,38 0,37 0,37 0,38 0,36

II. ພະລັງງານ

ນ້ຳມັນດິບ ໂດລາ/ບາເຣວ 104,0 105,0 104,0 96,24 97,5 96,6 97,4 98,3 69,4

ອາຍແກັສ**  ໂດ ລາ/mmbtu 11,0 15,8 11,0 11,1 11,3 11,4 11,6

III. ແຮ່ທາດ ແລະ ຢາງພາລາ

ຄຳ ໂດລາ/ອອນ 1.569 1.669 1.411 1.265 1.240 1.225 1.211 1.196 1.182

ທອງ ໂດລາ/ໂຕນ 8.828 7.962 7.332 6.863 6.880 6.872 6.864 6.856 6.618

ອະລູມີນຽມ ໂດລາ/ໂຕນ 2.401 2.023 1.846 1.867 1.925 1.946 1.968 1.990 2.012

ສັງກະສີ ໂດລາ/ໂຕນ 2.194 1.956 1.910 2.160 2.200 2.228 2.256 2.286 2.315

ຢາງພາລາ ໂດລາ/ກິໂລ 4,82 3,38 2,79 1,96 2,10 2,16 2,22 2,29 2,01

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານ ໂລກ,
ໝາຍເຫດ: * ຂໍ້ມູນ 2014-2018 ແມ່ນການຄາດຄະເນຄັ້ງ ວັນທີ 10 ມັງກອນ 2015, ທະນາຄານໂລກ,
             ** ລາຄາອາຍແກັສທຳມະຊາດ ແມ່ນສະເລ່ຍຈາກສະຫາລັດອາເມລິກາ 
Btu (British Thermal Unit) ແມ່ນຫົວໜ່ວຍວັດບໍລິມາດອາຍແກັສທຳມະຊາດຂອງອັງກິດ (1 mmbtu= 1 ລ້ານ mtu = 28,263682 m3 ພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູນ 
ແລະ ແຮງດັນທີ່ກຳນົດ).

ຕາຕະລາງ ຈ-4: ອັດຕາແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນຕ່າງໆຕໍ່ໂດລາສະຫະລັດ
ດັດຊະນີ ແລະ ສະກຸນເງິນຕາ 2013 2014 ຄ່າຕ່ຳສຸດ 

ຂອງປີ 2014
ຄ່າສູງສຸດ

ຂອງປີ 2014

ດັດຊະນີຄ່າເງິນໂດລາ 75,91 78,42

ເອີ ໂຣ/ໂດ ລາ 1,32 1,32 1,21 1,39

ປອນ/ໂດ ລາ 1,56 1,64 1,55 1,71

ຢວນ/ໂດລາ 6,14 6,16 6,04 6,25

ໂດລາສິງກະໂປ/ໂດລາ 1,25 1,26 1,23 1,32

ຣິງກິດ/ໂດລາ 3,14 3,27 3,14 3,49

ບາດ/ໂດລາ 30,70 32,46 31,74 33,08

ເຢນ/ໂດລາ 97,56 105,85 101,11 121,38

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານກາງສະຫາລັດອະເມລິກາ
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ຊ. ສັງລວມເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຳຄັນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2013

ຕາຕະລາງ ສ-1: ສັງລວມເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ສຳຄັນຢູ່ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2013
ເຫດການ ທີ່ ພົ້ນ  ເດັ່ນ ກຽ່ວກັບ ໄພ ທຳ ມະ ຊາດ  ແລະ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທາງ ດ້ານ ດິນ ຟ້າ ອາກາດ

 ເດືອນມີນາ 2014 ສະພາບອາກາດທີ່ໜາວເຢັນ  ແລະ  ແຫ້ງແລ້ງ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຫຼາຍແຂວງທາງພາກ 
ເໜືອຕ້ອງພົບກັບບັນຫາຂາດເຂົ້າກິນຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຂວງອຸດົມໄຊທີ່ 
ສາມາດປູກເຂົ້ານາແຊງໄດ້ຕົວຈິງພຽງແຕ່ 451 ຮຕ ກວມ ພຽງ 35 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຜນ 
ການທີ່ວາງໄວ້,

 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2014 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຖືກພາຍຸຣາມມະສູນເຂົ້າກະທົບ ເຮັດໃຫ້ມີຝົນແຮງ ແລະ ນໍ້າ 
ຖ້ວມໃນຫຼາຍພື້ນທີ່, ໃນນັ້ນມີເນື້ອທີ່ນາຖືກຖ້ວມປະມານ 4,300 ຮຕ ແລະ 69 ບ້ານ
ທີ່ຢູ່ລຽບແຄມແມ່ນໍ້າເຊຈຳພອນຖືກນໍ້າໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມ,

 ເດືອນສິງຫາ 2014 ເກີດຝົນທ່ີຕົກໜັກຕິດຕ່ໍກັນຫຼາຍມື້ໄດ້ເຮັັດໃຫ້ເກີດໄພນ້ໍາຖ້ວມໃນຫຼາຍເຂດຂອງແຂວງ 
ຈຳປາສັກ ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເນີື້ອທີ່ທຳການຜະລິດເຖິງ 11.887 ຮຕ 
ກວມ 10% ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນື້ອທ່ີນາທັງໝົດຢູ່ໃນແຂວງ, ສ່ວນຢູ່ໃນແຂວງຄຳມ່ວນມີ 
6 ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຄື: ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ, ຫີນບູນ, ມະຫາໄຊ, ຍົມມະລາດ, 
ໜອງບົກ ແລະ ນາກາຍ   ເຊິ່ງໄພນໍ້າຖ້ວມຄາດວ່າ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານເສດ 
ຖະກິດປະມານ 30 ຕື້ກີບ ແລະ ມີປະຊາຊົນ 20,000 ກວ່າຄອບຄົວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, 
ພ້ອມນັ້ນ, ຫຼາຍເຂດຂອງເມືອງຄົງເຊໂດນແຂວງສາລະວັນກໍ່ໄດ້ປະສົບກັບໄພນໍ້າຖ້ວມ 
ຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ມີເນື້ອທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ເສຍຫາຍປະມານ  6.796 ຮຕ,  ມີ 61 
ບ້ານ ແລະ 4.420 ຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຊັບສິນອື່ນໆ ແລະ 
ສັດລ້ຽງຈໍານວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍ  ເຊິ່ງຄວາມເສຍຫາຍໃນຄັ້ງນີ້ຄິດເປັນມູນຄ່າສູ
ງເຖິງ 30 ຕື້ກີບ ແລະ ສິ່ງ ຂອງ ສາ ທາ ລະ ນຸ ປະ ໂພກ ອື່ນໆ ອີກ   ເຊິ່ງ ລວມມູນ ຄ່າ ເສຍ ຫາຍ 
ປະມານ 28,31 ຕື້ ກວ່າ ກີບ. ພ້ອມນັ້ນ, ເມືອງໄຊ ສົມບູນ ແຂວງ ວຽງ ຈັນ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ 
ເສຍ ຫາຍ  ໂດຍ ສະ  ເພາະ ແມ່ນເສັ້ນທາງ ແລະ ຊົນລະປະທານ  ຫຼາຍ ແຫ່ງ ເປ່ ເພ ຍ້ອນ ດິນ 
ເຈື່ອນ ຖົມທາງ  ຄື: ທາງ 5B, 1D, 5A  ແລະ ຄູ ກັນ ເຈື່ອນ ໃນ ເທດສະບານ ເມືອງ ຄິດ 
ໄລ່ມູນ ຄ່າ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຫຼາຍ ເຖິງ 13 ຕື້ກວ່າກີບ,

  ເດືອນກັນຍາ 2004 ເມືອງຫຼວງພະບາງແຂວງຫຼວງພະບາງໄດ້ຖືກນ້ໍາໄຫຼເຂ້ົາຖ້ວມຢ່າງຮຸນແຮງເຮັດໃຫ້ບ້ານ 
ເຮືອນຫຼາຍຫຼັງ, ຊັບສິນ ແລະ ສັດລ້ຽງຂອງປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ລຽບແຄມຫ້ວຍມາວຖືກນໍ້າໄຫຼ
ພັດໄປ, ນອກນັ້ນ, ຍັງມີບາງເສັ້ນທາງ ແລະ ຂົວຖືກຕັດຂາດເຮັດການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ   
ຍົກຍ້າຍຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ,
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