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ຄໍາເຫັນ 
ປີ 2018 ແມ່ນປີກາງສະໄຫມຂອງການຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັົ້ງທີ X ຂອງພັກປະ

ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັົ້ງທີ VIII 
(2016-2020).  ໃນປີນີົ້ໄດ້ມີຫຼາຍເຫດການທີີ່ພົົ້ນເດັີ່ນຢູ່ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ທີີ່ເປັນທັງກາລະໂອກາດ 
ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍຕໍີ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະໜັກແໜ້ນ. ຜ່ານການຕີລາຄາສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມ 
ເຫັນວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະທດເຮົາຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີີ່ສູງສົມຄວນ ເມ ີ່ອທຽບກັບຫລາຍ
ປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊຽນ; ເຖິງວ່າປີນີົ້ຈະບໍີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມແຜນທີີ່ກໍານົດໄວ້ກໍີ່ຕາມ, ແຕ່ລັດຖະບານກໍີ່
ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍ ແລະມາດຕະການຕ່າງໆເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ເສດຖະກິດ
ເຕີບໂຕຢ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ, ໃນນັົ້ນ ໄດ້ເໜັົ້ນໃສ່ຂະແໜງການທີີ່ບໍີ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຫລາຍຂ ົ້ນ, ການຜະລິດ
ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງກໍີ່ມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວຂ ົ້ນ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ, ອັນເນ ີ່ອງມາ
ຈາກການຈັດຕັົ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງຈິງຈັງຕໍີ່ຄໍາສັີ່ງ 02 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນທລຸະກິດ, 
ແລະ ຈໍາກັດເສດຖະກິດນອກລະບົບຈໍານວນໜຶີ່ງເຊິີ່ງລັດຖະບານໄດ້ອອກຄໍາສັີ່ງເລກທີີ່ 15 ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການ
ສົີ່ງອອກໄມ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງມີຫລາຍດ້ານທີີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເພີີ່ມລາຍຮັບງົບປະມານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພາກລາຍຈ່າຍໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ
ເພ ີ່ອຫລຸດຜ່ອນການຂາດດຸນງົບປະມານລົງ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນລະດັບໜີົ້ສິນໃຫ້ໄດ້ໄວ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ກໍີ່ຕ້ອງໄດ້
ຊຸກຍູ້ຂະແໜງການສົີ່ງອອກໃຫ້ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງເພ ີ່ອຊອກຫາແຫລ່ງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ສົີ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, 
ຊຸກຍູ້ຜູ້ປະກອບການ SME ໃຫ້ດໍາເນີນການຜະລິດທຸລະກິດໃຫ້ຫຼາຍ, ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງສະພາບຄ່ອງດ້ານການເງິນ
ໃນລະບົບເສດຖະກິດໃຫ້ດີຂ ົ້ນ.  

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປີ 2018 ຂອງສູນຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາສະບັບນີົ້ ໄດ້ຊີົ້ໃຫ້ເຫັນ
ຫລາຍບັນຫາທີີ່ໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ພ້ອມກັນປັບປຸງ, ຊອກຫາທິດທາງແກ້ໄຂໃຫ້ສ່ອດຄ່ອງ ແລະ ທັນກັບສະພາບ
ການຕົວຈິງ. ບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ ຈະບໍີ່ສາມາດສໍາເລັດໄດ້ ໂດຍປາສະຈາກການຮ່ວມມ ຂອງບັນດາຂະແໜງທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຂໍົ້ມູນທີີ່ສໍາຄັນເພ ີ່ອດໍາເນີນການວິໄຈ ແລະ ສະເໜີຂໍົ້ມູນທີີ່ມີລັກສະນະວິທະ
ຍາສາດ. ສະນັົ້ນ, ຂ້າພະເຈົົ້າໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະນໍາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂໍສະແດງຄວາມ
ຂອບໃຈຕໍີ່ຂະແໜງການຕ່າງໆທີີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຮ່ວມມ  ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສ້າງບົດລາຍງານສະບັບ
ນີົ້ຂ ົ້ນ. ຂ້າພະເຈົົ້າຫວັງຢ່າງຍິີ່ງວ່າບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ ຈະເປັນຂໍົ້ມູນຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການສູນກາງ ແລະ 
ທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົົ້າໃຈ ຢ່າງເລິກເຊິີ່ງຕໍີ່ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະ 1 ປີ 
ຜ່ານມາ ລວມທັງເປັນທິດທາງໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃນຊຸມປີຕໍີ່ໜ້າ ກໍຄ  ຮັບໃຊ້ວຽກ
ງານຄົົ້ນຄວ້າທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ໃຫ້ມີຂໍົ້ມູນທີີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ເລິກເຊິີ່ງ ແລະ ມີລັກສະນະ
ວິທະຍາສາດຫຼາຍຂຶົ້ນ.  
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ຄໍານໍາ 
ບົດລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ປະຈໍາປີ 2018 ຖ ເປັນສະບັບທໍາອິດ ຂອງສູນ

ຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທີີ່ຕີລາຄາສະພາບການເຫນັງຕີງຂອງ
ເສດຖະກິດໂດຍລວມ ແລະ ສະເໜີທິດທາງໃນຕໍີ່ຫນ້າ ສໍາລັບນັກວາງແຜນ ແລະ ຜູ້ທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈ.  

ເນ ົ້ອໃນຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກໃຫຍ່ຄ : ພາກທີ I: ບົດລາຍງານໄດ້ຊີົ້ໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງສະພາບເສດຖະກິດຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພ ົ້ນ ໃນປີ 2018 ເຊິີ່ງຍັງສ ບຕໍີ່ຜັນແປ ແລະສ້າງຄວາມບໍີ່ແນ່ນອນ
ໃນຫລາຍຂົງເຂດພາກພ ົ້ນໂດຍສະເພາະການເຕີບໂຕຂອງບັນດາປະເທດເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ເຊັີ່ນ:ສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ, ອີຢູ, ສປ ຈີນ ແລະອ ີ່ນໆ ຍັງມີການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າກວ່າການຄາດຄະເນ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ຄວາມບໍີ່
ແນ່ນອນຂອງລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫລາດໂລກເປັນຕົົ້ນລາຄານໍົ້າມັນ ຍັງສ ບຕໍີ່ເປັນສິີ່ງທ້າທາຍ ເຊິີ່ງໄດ້ສົີ່ງຜົນກະທົບ
ດ້ານດີ ແລະ ລົບໃຫ້ແກ່ເສດຖະກິດຂອງພາກພ ົ້ນຂອງພວກເຮົາກໍີ່ຄ ເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ; ໃນພາກທີ II: ບົດ
ລາຍງານໄດ້ລົງເລິກວິໄຈສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງໄດ້ແບ່ງເປັນ 2 ພາກຍ່ອຍຄ : 1.ພາກ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ 2.ພາກສະເຖຍລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ເຊິີ່ງໃນພາກນີົ້ ພວກ
ເຮົາສາມາດສະຫລຸບໄດ້ວ່າເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018 ຍັງສ ບຕໍີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະທີີ່ດີພໍ
ສົມຄວນ ຖ້າທຽບກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພ ົ້ນ, ແຕ່ມີຈັງຫວະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, 
ເສດຖະກິດມະຫາພາກໃນປີ 2018 ຍັງສ ບຕໍີ່ປະເຊີນກັບຄວາມບອບບາງ ແລະ ຄວາມສ່ຽງສູງ ເປັນຕົົ້ນ: ສະພາບ
ການຂາດດຸນງົບປະມານທີີ່ສູງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ໜີົ້ສິນພາກລັດຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມຂ ົ້ນ, ບັນຫາການຂາດດຸນຊໍາລະ
ຕ່າງປະເທດທີີ່ສົີ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຫລຸດລົງ ແລະການຂາດສະພາບຄ່ອງໃນລະບົບເງນິຕາ; 
ແລະໃນພາກທີ III ບົດລາຍງານໄດ້ມີບາງຂໍົ້ສະເໜີການແກ້ໄຂສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະເພ ີ່ອເປັນທິດ
ທາງໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ຄ່ອງຕົວ ແລະ ສົີ່ງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດໃນຕໍີ່ຫນ້າ.  

ຜົນສໍາເລັດຂອງການສ້າງປ ົ້ມບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊີົ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງຄະນະ
ນໍາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ແລະ ຄະນະນໍາຂອງສູນຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ. ພ້ອມທັງໄດ້
ຮັບຄວາມຮ່ວມມ ໃນການສະໜອງຂໍົ້ມູນຂອງບັນດາຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ. ດັີ່ງນັົ້ນ, ຕາງ
ໜ້າໃຫ້ແກ່ຄະນະນໍາຂອງສູນຄົົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຢ່າງ
ຈິງໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນເປັນຢ່າງສູງ ມາຍັງຄະນະນໍາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ທີີ່ໄດ້ໃຫ້ການຊີົ້ນໍາບັນດາ
ຂະແໜງການທີີ່ສະໜອງຂໍົ້ມູນ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ, ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍທີມງານກະກຽມບົດລາຍງານທຸກໆທ່ານ 
ທີີ່ໄດ້ສຸມເຫ ີ່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາເຂົົ້າໃນການສຶກສາຄົົ້ນຄວ້າປະດິດສ້າງ ແລະ ປັບປຸງບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ຈົນມີ
ຜົນສໍາເລັດດີ.  

ຂ້າພະເຈົົ້າຫວັງຢ່າງຍິີ່ງວ່າ ບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ ຈະເປັນຂໍົ້ມູນທີີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບວຽກຕິດຕາມສະພາບ
ເສດຖະກິດ, ວຽກງານການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງຂະແໜງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ວຽກງານການ
ຄົົ້ນຄວ້າ ແລະ ສໍາລັບທ່ານທີີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຊອກຮູ້ຮໍ ີ່າຮຽນ. ກໍລະນີຫາກມີຂໍົ້ຜິດພາດ ແລະ ຄວາມບໍີ່
ສອດຄ່ອງໃນບົດລາຍງານນີົ້ ຂ້າພະເຈົົ້າພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ຍິນດີຮັບເອົາຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຕິຊົມ ຈາກບັນດາທ່ານ
ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ເພ ີ່ອເປັນການປັບປຸງບົດລາຍງານດ້ານເສດຖະກິດຂອງພວກເຮົາໃຫ້ດີຂຶົ້ນໃນຄັົ້ງຕໍີ່ໄປ. 

        
       ຮັກສາການຫົວໜ້າ 

              ສ ນຄົີ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ

ຄຳນຳ



1

ສະພາບເສດຖະກິດສາກົນໃນປີ 2018

ພາກທີ 1



2

 

ພາກທີ I: ສະພາບເສດຖະກິດສາກົນໃນປີ 2018 
1. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາກພ ີ້ນ. 

ສະພາບເສດຖະກິດໂລກໂດຍລວມໃນປີ 2018, ຍັງສ ບຕໍີ່ຜັນຜວນ ແລະ ບໍີ່ແນ່ນອນໃນຫລາຍດ້ານ ເຊິີ່ງ
ມີຜົນມາຈາກຄວາມຂັດແຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເມ ອງ ເປັນຕົ ົ້ນ: ການດໍາເນີນນະໂຍບາຍຂອງ
ສະຫະລັດອາເມລິກາໃນການຂ ົ້ນກໍາແພງພາສີສິນຄ້ານໍາເຂົົ້າຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າລາຍໃຫຍ່ (ສປ ຈີນ, ອີຢູ, ການາດາ, 
ແມັກຊິໂກ້) ໂດຍສະເພາະ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານການເງິນ ແລະ ການລົງທຶນໃນຫລາຍປະເທດບໍີ່ຄ່ອງ
ຕົວ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ໄດ້ມີການເຈລະຈາໃຫ້ຍຸດຕິການກີດກັົ້ນທາງດ້ານການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ
ອາເມລິກາ ກັບ ສປ ຈິນ ໃນໄລຍະ 90 ວັນ ກໍີ່ຕາມ, ແຕ່ລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໄດ້ອອກມາດ
ຕະການຂົ ີ່ມຂູ ່ດ້ານກໍາແພງພາສີຂາເຂົ ົ້າໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 25% ເຊິ ີ່ງຄາດວ່າຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ໃນວັນທີ 
01/01/2019 ເປັນຕົົ້ນໄປ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ຄວາມບໍີ່ແນ່ນອນໃນສະຖານະພາບຂອງປະເທດຣາຊາອານາຈັກອັງກິດ 
(UK) ຕໍີ່ກັບການຕັດສິນໃຈອອກຈາກກຸ່ມປະເທດອີຢູ, ລວມທັງສະຖານະການການປະທ້ວງຂອງປະຊາຊົນໃນ
ປະເທດຝຣັີ່ງຕໍ ີ່ກັບນະໂຍບາຍການຂ ົ້ນພາສີນໍ ົ້າມັນເຊ ົ້ອໄຟຂອງລັດຖະບານໄດ້ມີຜົນກະທົບຕໍ ີ່ສະພາບການ
ຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫຍ່ຕ່າງໆໃນໂລກ. ສະນັ ົ້ນ ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງ World 
Economic Outlook (IMF)  ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ ປີ 2018 ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວ ຢູ ່ໃນ
ລະດັບ 3,9% ແຕ່ການເຕີບໂຕຕົວຈິງຢູ່ລະດັບ 3,7%1 ເຊິີ່ງຫລຸດລົງ 0.2 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກການຄາດຄະເນໃນ
ເບ ົ້ອງຕົົ້ນ ແລະ ເປັນອັດຕາການເຕີບໂຕດຽວກັນກັບປີ 2017. 

ສໍາລັບການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ  ປີ 2018 ນີ ົ້ອີງຕາມຂໍົ້ມູນຈາກ (US. 
Bureau of Economic Analysis) ເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຈະຢູ່ໃນລະດັບ 2,9% ເຊິີ່ງຫລຸດລົງ 0,7 ຈຸດ
ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບກັບປີ 2017 ຜ່ານມາ. ສາເຫດຕົົ້ນຕໍທີ ີ່ຍັງຮັກສາການເຕີບໂຕໃນລະດັບດີນັ ົ້ນ ເນ ີ່ອງຈາກ
ນະໂຍບາຍກະຕຸ້ນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ ເຊິີ່ງທົດແທນຂອງການຫລຸດລົງຂອງພາກການ
ຊົມໃຊ້ຄົວເຮ ອນ ແລະ ການລົງທຶນພາກລັດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕ ການປະກອບສ່ວນຕໍີ່ເສດຖະກິດສະຫະລັດຈາກ
ຂະແໜງການສົີ່ງອອກເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງທີີ່ຫລຸດລົງ ເຊິີ່ງຄາດວ່າແມ່ນຜົນສະທ້ອນຈາກການເປີດສົງຄາມດ້ານການຄ້າ
ກັບ ສປ ຈີນ. 

ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດຢູໂຣໂຊນໃນປີນີົ້ ການເຕີບໂຕບັນລຸພຽງແຕ່ ລະດັບ 2% ເຊິີ່ງ
ຫລຸດລົງ 0,4 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 2,4% ໃນປີ 2017. ສາເຫດທີີ່ເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນກຸ່ມ
ປະເທດຢູໂຣໂຊນເຕີບໂຕຫລຸດລົງຖ້າທຽບກັບປີຜ່ານມານັົ້ນແມ່ນຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກການດໍາເນີນນະໂຍບາຍຂອງ
ສະຫະລັດອາເມລິກາໃນການຂ ົ້ນກໍາແພງພາສີສິນຄ້ານໍາເຂົົ້າຈາກກຸ່ມປະເທດສະຫະພາບອີຢູ, ການຊົມໃຊ້ຄົວເຮ ອນ 
ແລະ ການຊົມໃຊ້ລວມບໍີ່ຂະຫຍາຍຕົວ, ດຸນການຄ້າຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນຕໍີ່ການເຕີບໂຕດ້ານລົບເລັກຫນອ້ຍ 
ໃນຊ່ວງປີ 2018 ເນ ີ່ອງຈາກພາກການສົີ່ງອອກຂະຫຍາຍຕົວບໍີ່ສູງ ແລະ ການລົງທຶນບໍີ່ມີບັນຍາກາດຟົດຟ ົ້ນ. ຈາກ
ສະພາບການດັີ່ງກ່າວ, ເຮັດໃຫ້ບາງປະເທດເສດຖະກິດຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນສະຫະພາບອີຢູມີການເຕີບໂຕທາງ
ເສດຖະກິດ ດັີ່ງນີົ້: ປະເທດເຢຍລະມັນເປັນປະເທດຫນຶີ່ງທີີ່ມີເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ໃນສະຫະພາບອີຢູ ເຊິີ່ງໃນ
ປີ 2018 ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ບັນລຸການເຕີບໂຕພຽງແຕ່ ລະດັບ 1,9% ເຊິີ່ງຫລຸດລົງ 0,5 ຈຸດ
ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 2,5% ໃນປີ 2017; ປະເທດເອັດສະປາຍ ເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 2,7% ຫລຸດລົງ 0,3 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ 
ຈາກ 3%; ປະເທດຝຣັີ່ງເສດການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ບັນລຸພຽງແຕ່ ລະດັບ 1,6% ຫລຸດລົງ 0,8 ຈຸດສ່ວນ
ຮ້ອຍ ຈາກ 2,3%; ປະເທດອີຕາລີ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ບັນລຸພຽງແຕ່ ລະດັບ 1,2% ຫລຸດລົງ 0,3 ຈຸດ
ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 1,5%.   

                                                           
1 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: (US. Bureau of Economic Analysis), World Economic Outlook (IMF)   
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ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຂອງ ສປ ຈີນ ບັນລຸພຽງ 6,6% ຫລຸດລົງ 0,3 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 6,9% ໃນ
ປີຜ່ານມາ. ສໍາລັບອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສປ ຈີນ ໃນລະດັບນີົ້ ແມ່ນຜົນມາຈາກນະໂຍບາຍລັດຖະບານ
ໃນການຮັກສາການເຕີບໂຕໄວ້ຢູ່ໃນລະດັບຄາດຫມາຍ ເຊິີ່ງມາດຕະການນີົ້ແມ່ນມາດຕະການຫລຸດການຜະລິດເກີນ
ຂອງເສດຖະກິດ (Over Capacity) ແລະ ປັບປຸງ, ດັດສົມ ການຜະລິດພາຍໃນເພ ີ່ອຍົກລະດັບປະສິດທິພາບ-ປະ
ສິດທິຜົນຂອງຕ່ອງໂຊການສະໜອງ ແລະ ເຫດຜົນໜຶີ່ງອີກກໍແມ່ນສົງຄາມທາງດ້ານການຄ້າກັບສະຫະລັດອາເມຣິ
ກາ, ຍ້ອນສາເຫດດັີ່ງກ່າວ ຈຶີ່ງສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ການເຕີບໂຕໂດຍລວມຂອງເສດຖະກິດ ສປ ຈີນ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ 
ລັດຖະບານ ສປ ຈີນ ໄດ້ວາງຫລາຍມາດຕະການໃນການສ້າງຄວາມຍ ນຍົງທາງດ້ານເສດຖະກິດເປັນຕົົ້ນ ມາດ
ຕະການເພີີ່ມສະພາບຄ່ອງໃນລະບົບທະນາຄານ, ມາດຕະການເພີີ່ມການລົງທຶນໃນພ ົ້ນຖານໂຄງລ່າງຢ່າງຮອບດ້ານ
ໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ ມາດຕະການດ້ານງົບປະມານ (ນະໂຍບາຍຫລຸດອາກອນ) ເພ ີ່ອຊຸກຍູ້ພາກທຸລະກິດ
ຂະຫນາດນ້ອຍ ແລະກາງ (SMEs). 

ສ່ວນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນພາກພ ົ້ນປະເທດອາຊຽນໂດຍລວມໃນປີ 2018 ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງເລັກ
ໜ້ອຍ ຈາກປີຜ່າມມາ ເຊິີ່ງໃນປີນີົ້ເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 5,3%2 ຫລຸດລົງ 0,1 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 5,4% ປີ 2017. 
ໂດຍສະເພາະການເຕີບໂຕເສດຖະກິດປະເທດສິງກະໂປ ເຕີບໂຕພຽງແຕ່ 3,1% ຫລຸດ 0.5 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ 
ປະເທດມາເລເຊຍ ເຕີບໂຕ 5% ຫລຸດລົງ 0.9 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ເຊິີ່ງມີຜົນສະທ້ອນມາຈາກຂະແໜງການຄ້າ
ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນຕໍີ່ການເຕີບໂຕຫລຸດລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີບາງປະເທດໃນອາຊຽນຍັງຮັກສາການ
ເຕີບໂຕໃນລະດັບດີເພີີ່ມຂ ົ້ນເລັກຫນ້ອຍຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເນ ີ່ອງຈາກໄດ້ຮັບແຮງຊຸກຍູ້ຈາກພາກການລົງທຶນ
ພາຍໃນ, ຂະແໜງທີີ່ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວເພີີ່ມຂ ົ້ນໃນຈັງຫວະທີີ່ສູງປະກອບມີ: 
ປະເທດໄທ ເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 4,5% ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 0.6 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ, ສສ ຫວຽດນາມ ເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 6,9% ເພີີ່ມ
ຂ ົ້ນ 0.1 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ປະເທດກໍາປູເຈຍ ເຕີບໂຕຢູ່ລະດັບ 7,0% ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 0.1 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ. 

 

ຮ ບສະແດງ 1: ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກ. 

 
          ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: https://www.adb.org/data/statistics 
 

2. ອັດຕາເງິນເຟີີ້ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າຕົີ້ນຕໍ. 
ໃນປີ 2018, ສະພາບອັດຕາເງິນເຟີົ້ໃນບັນດາປະເທດເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ປະເທດໃນພາກພ ົ້ນ

ອາຊີຕາເວັນອອກມີການເໜັງຕິງເພີີ່ມຂ ົ້ນຖ້າທຽບກັບປີຜ່ານມາ. ໃນຫລາຍປະເທດ ເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່
ອັດຕາເງິນເຟີົ້ມີການເຫນັງຕິງເພີີ່ມຂ ົ້ນຖ້າທຽບກັບປີ 2017 ເຊັີ່ນ: ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 0,3 3ຈຸດສ່ວນ

                                                           
2 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: https://www.adb.org/data/statistics 
3 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ (WB), ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF)  
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ຮ້ອຍ ຈາກ 2,1%  ມາເປັນ 2,4%, ສປ ຈີນ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 0,6 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 1,6% ມາເປັນ 2,2% ໃນປີ 
2018. ສໍາລັບກຸ່ມປະເທດທີີ່ໃຊ້ສະກຸນເງິນເອີໂຣແມ່ນເພີີ່ມຂ ົ້ນ 0,5 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 1,4% ມາເປັນ 1,9% ປີ 
2018, ໃນນັົ້ນ: ປະເທດທີີ່ມີອັດຕາເງິນເຟີົ້ສູງກວ່າຫມູ່ແມ່ນປະເທດຝຣັີ່ງ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 0,7 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 1,2% 
ມາເປັນ 1,9%, ປະເທດເຢຍລະມັນ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 0,1 ຈູດສ່ວນຮ້ອຍ. ສາເຫດຕົົ້ນຕໍທີີ່ພາໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີົ້ໃນບັນດາ
ປະເທດເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ເໜັງຕິງເພີີ່ມຂ ົ້ນເນ ີ່ອງຈາກການເພີີ່ມຂ ົ້ນຂອງລາຄານໍົ້າມັນດິບໃນຕະຫລາດໂລກ
ຍັງສຶບຕໍີ່ມີທ່າອ່ຽງສູງຂ ົ້ນ. ນັບແຕ່ທ້າຍປີຈົນມາຮອດໄຕມາດ III ປີ 2018 ເຖິງແມ່ນວ່າລາຄານໍົ້າມັນຈະມີການປບັ
ຕົວຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວ່າກໍີ່ຕາມ ເຊິີ່ງສົີ່ງຜົນໃຫ້ດັດຊະນີໜວດອາຫານ, ທີີ່ພັກອາໄສ, ໜວດບໍລິການ ແລະ ພະລັງງານທີີ່
ຕິດພັນກັບລາຄານໍົ້າມັນເພີີ່ມສູງຂ ົ້ນ. ສະເລ່ຍໃນປີ 2018 ເປັນຕົົ້ນມາສໍາລັບອັດຕາເງິນເຟີົ້ໃນກຸ່ມປະເທດຄູ່ຄ້າ ແລະ 
ກຸ່ມປະເທດອາຊຽນເຫັນວ່າມີການເໜັງຕິງເພີີ່ມຂ ົ້ນເຊັີ່ນດຽວກັນປະກອບມີ: ຍີີ່ປຸ່ນ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ  0,7 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ 
ຈາກ 0,5% ມາເປັນ 1,2%, ໄທ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 0,3 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ  0,7% ມາເປັນ 0,9% ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ 
ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 0,3 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ  ຈາກ 3,5% ມາເປັນ 3,8% ໃນປີ 2018. ສ  າລັບປະເທດອ ີ່ນໆໃນພາກພ ົ້ນອາຊຽນ
ອັດຕາເງິນເຟີົ້ທີີ່ມີລັກສະນະເພີີ່ມຂຶົ້ນຄ້າຍຄ ກັນເຊິີ່ງໄດ້ຮັບແຮງກົດດັນຈາກການເພີີ່ມຂ ົ້ນຂອງລາຄານໍົ້າມັນໃນ
ຕະຫລາດໂລກ. 

  
ຕາຕາລາງ 1 : ອັດຕາເງິນເຟີີ້ບາງປະເທດເສດຖະກິດຂະໜາດໃຫຍ່. 

 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ (WB) 
 

 ລາຄາສະບຽງອາຫານ:  ສະພາບລາຄາສະໂດຍເລ່ຍຂອງໜວດສະບຽງອາຫານໃນປີ 2018 ທຽບໃສ່ 
ປີ 2017 ໂດຍລວມແມ່ນເພີີ່ມຂ ົ້ນ ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າປະເພດເຂົົ້າ, ຊີົ້ນປາ ແລະ ນໍົ້າຕານ EU, ໂດຍລາຄາເຂົົ້າມີ
ການເຫນັງຕີງຫລາຍ ເຊັີ່ນ:  ເຂົົ້າໄທ 5 (ມີເມັດຫັກ 5%) ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 5,45% ຈາກ 398.92 ໂດລາ/ໂຕນ ມາເປັນ 
420.62 ໂດລາ/ໂຕນ,  ເຂົົ້າໄທ 25 (ມີເມັດຫັກ 25%) ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 6,09% ຈາກ 384,67 ໂດລາ/ໂຕນ ມາເປັນ 
408,08 ໂດລາ/ໂຕນ, ເຂົົ້າໄທ A1 (ເກຮດ A)   ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 5,57% ຈາກ 379,90 ໂດລາ/ໂຕນ ມາເປັນ 401,07 
ໂດລາ/ໂຕນ, ສໍາລັບຊີົ້ນປາ ກໍີ່ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 11,57% ຈາກ 1.366,97 ໂດລາ/ໂຕນ ມາເປັນ 1.525,10 ໂດລາ/ໂຕນ  
ແລະ ນໍົ້າຕານ EU  ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 4,64% ຈາກ 0.37 ໂດລາ/ກິໂລ ມາເປັນ 0.39 ໂດລາ/ກິໂລ. ສ່ວນລາຄາສະບຽງ
ອາຫານບາງປະເພດພັດຫຼຸດລົງໄດ້ແກ່: ສິນຄ້າປະເພດ ຊີົ້ນງົວ ຫຼຸດລົງ 4,38% ຈາກ 4,39 ໂດລາ/ກິໂລ ມາເປັນ 
4,20 ໂດລາ/ກິໂລ, ນໍົ້າຕານ US  ຫູຸດລົງ 9.14% ຈາກ 0,62 ໂດລາ/ກິໂລ ມາເປັນ 0,56 ໂດລາ/ກິໂລ, ນໍົ້າຕານ 
EU ແລະ ນໍົ້າຕານໂລກ ຫຼຸດລົງ 21,95% ຈາກ 0,35 ໂດລາ/ກິໂລ ມາເປັນ 0,28 ໂດລາ/ກິໂລ 

ອັດຕາເງິນເຟີີ້ (%) ປີຕໍໍ່ປ ີ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
ສປ ຈີນ 2.6 2.6 2.0 1.4 2.0 1.6 2.2 
ຝຣັໍ່ງ 2.2 1.0 0.6 0.1 0.3 1.2 1.9 
ເຢຍລະມັນ 2.1 1.6 0.8 0.1 0.4 1.7 1.8 
ອິນເດຍ 10.0 9.4 5.8 4.9 4.5 3.6 4.7 
ອີຕາລີ 3.3 1.2 0.2 0.1 -0.1 1.3 1.3 
ຍີໍ່ປ ຸ່ນ -0.1 0.3 2.8 0.8 -0.1 0.5 1.2 
ສ ເກົາຫລີ 2.2 1.3 1.3 0.7 1.0 1.9 1.5 
ມາເລເຊຍ 1.7 2.1 3.1 2.1 2.1 3.8 1.0 
ເອັດສະປາຍ 2.4 1.4 -0.1 -0.5 -0.2 2.0 1.8 
ໄທ 3.0 2.2 1.9 -0.9 0.2 0.7 0.9 
ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ 2.1 1.5 1.6 0.1 1.3 2.1 2.4 
ສ ຫວຽດນາມ 9.1 6.6 4.1 0.6 2.7 3.5 3.8 
ກ ຸ່ມປະເທດທີໍ່ໃຊູ້ສະກ ນເງິນເອີໂຣ 2.2 0.8 -0.2 0.2 1.1 1.4 1.9 
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ຕາຕາລາງ 2: ລາຄາສະບຽງອາຫານ4. 
ລາຍການ ຫົວໜ່ວຍ ລາຄາເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 

2017 2019 
ເຂົົ້ົ້າໄທ 5 (ມີເມັດຫກັ 5%) ໂດລາ/ໂຕນ                    398,92                    420,67  

ເຂົົ້າໄທ 25 (ມີເມັດຫກັ 25%) ໂດລາ/ໂຕນ                    384,67                    408,08  

ເຂົົ້າໄທ A1 (ເກຼດເອ) ໂດລາ/ໂຕນ                     379,90                    401,07  

ຊີົ້ນງົວ ໂດລາ/ກໂິລ                        4,39                        4,20  

ຊີົ້ນປາ ໂດລາ/ໂຕນ                  1.366,97                  1.525,10  

ນໍົ້າຕານ world ໂດລາ/ກໂິລ                         0,35                        0,28  

ນໍົ້າຕານ EU ໂດລາ/ກໂິລ                         0,37                        0,39  

ນໍົ້າຕານ US ໂດລາ/ກໂິລ                         0,62                        0,56  

 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ (WB) 
 

 ລາຄານໍີ້າມັນດິບ: ແຕ່ເດ ອນ ມັງກອນ ປີ 2018 ເປັນຕົົ້ນມາລາຄານໍົ້າມັນດິບໃນຕະຫຼາດໂລກເລີີ່ມປັບ
ໂຕສູງຂ ົ້ນຢ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ຈົນມາຮອດທ້າຍເດ ອນສິງຫາ ແລະເຂົົ້າສູ່ຕົົ້ນເດ ອນພະຈິກ  ລາຄານໍົ້າມັນດິບໃນຕະຫລາດ
ໂລກໄດ້ປັບຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ ຈາກລະດັບລາຄາ 80,47 ໂດລາ/ບາເຣວ ມາເປັນ 65,17 ໂດລາ/ບາເຣວ ແລະ
ປັບຫຼຸດລົງ ມາຢູ່ລະດັບ 56,46 ໂດລາ/ບາເຣວ ແລະ ລຸດລົງມາເຖິງ 42,5% ໃນເດ ອນ ທັນວາ ປີ 2018 ແຕ່ຖ້າສົມ
ທຽບກັບປີ 2017 ລາຄານໍົ້າມັນໃນຕະຫລາດໂລກ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 30,66%  ຈາກລາຄາສະເລ່ຍ 54,39 ໂດລາ/ບາເຣວ ປີ 
2017 ມາເປັນ 71,07 ໂດລາ/ບາເຣວ ໃນປີ 2018. ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ລາຄານໍົ້າມັນດິບໂລກຫຼຸດລົງໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 
2018 ເນ ີ່ອງຈາກການຄວາມຕຶງຄຽດຂອງສົງຄາມການຄ້າລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະມາດ
ຕະການຂວ້ມບາດການສົີ່ງອອກນໍົ້າມັນອີຮ່ານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈ ີ່ງເຮັດໃຫ້ບັນດາກຸ່ມປະເທດຜູ້ຜະລິດນໍົ້າ
ມັນທັງທີີ່ເປັນສະມາຊິກ ແລະ ບໍີ່ແມ່ນສະມາຊິກໃນກຸ່ມໂອເປັກກັງວົນຕໍີ່ກັບຄວາມຕ້ອງການນໍົ້າມັນໃນຕະຫລາດ 
ຈຶີ່ງໄດ້ເພີີ່ມກໍາລັງການຜະລິດນໍົ້າມັນອອກມາຫຼາຍເກີນຄວາມຕ້ອງການໃນຕະຫລາດ ຈຶີ່ງສົີ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລາຄານໍົ້າມັນ
ໃນຕະຫລາດໂລກປັບໂຕຫຼຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ. 

 ລາຄາຄໍາ: ລາຄາຄໍາໃນຕະຫຼາດໂລກມີການເຫນັງຕີງແຮງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ຈົນມາຮອດ ເດ ອນ ທັນວາ 
2018 ລາຄາໃນລະດັບ 1.250,40 ໂດລາ/ອອນ  ຈາກລະດັບ 1.331,30 ໂດລາ/ອອນ ໃນເດ ອນ ມັງກອນ ປີ 
2018. ຖ້າສົມທຽບມູນຄ່າສະເລ່ຍໃນປີຜ່ານມາເຫັນວ່າ ລາຄາຄໍາມີມູນຄ່າເພີ ີ່ມຂ ົ້ນເລັກໜ້ອຍ ຈາກລະດັບ 
1.257,56 ໂດລາ/ອອນ ມາເປັນ 1.269,23 ໂດລາ/ອອນ ໃນປີ 2018 ຫຼ  ເທົີ່າກັບ 0,93%. ສາເຫດຕົົ້ນຕໍທີີ່ເຮັດ
ໃຫ້ລາຄາຄໍາຫລຸດລົງແມ່ນຍ້ອນຈາກການແຂງຄ່າຂອງຄ່າເງິນໂດລາສະຫະລັດ ເຊິີ່ງເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນເທຂາຍຄໍາ
ເພ ີ່ອເກງກໍາໄລ. 

 ລາຄາທອງແດງ: ລາຄາທອງແດງໃນຕະຫຼາດໂລກຍັງສຶບຕໍີ່ຫລຸດລົງເລ ົ້ອຍໆຈາກລະດັບ 7.065,85 ໂດ
ລາ/ໂຕນ ໃນເດ ອນມັງກອນ ປີ 2018 ມາເປັນ 6.075,32 ໂດລາ/ໂຕນ ໃນທ້າຍປີ 2018 ເຫັນວ່າ ຫຼຸດລົງ 14%. 
ແຕ່ເມ ີ່ອສົມທຽບມູນຄ່າສະເລ່ຍໃນປີ 2017 ກັບ ປີ 2018 ແລ້ວເຫັນວ່າມີມູນຄ່າເພີີ່ມຂ ົ້ນ ຈາກລະດັບ 6.169,94 
ໂດລາ/ໂຕນ ມາເປັນ 6.529,80 ໂດລາ/ໂຕນ ຫຼ  ປະມານ  5,83%. 
 
 
 
 

                                                           
4 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ທະນາຄານໂລກ (WB) 
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ຮ ບສະແດງ 2: ລາຄາໃນຕະຫລາດໂລກ5. 
 
 
 
1. ລາຄານໍົ້າມັນດິບ/ບາເຣວ 

 

 

 
 
2. ລາຄາຄໍາ/ອອນ 

 

 
 

 
 
3. ລາຄາທອງແດງ/ໂຕນ 
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ພາກທີ II: ສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ປີ 2018. 
 

1. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. 
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງສ ບຕໍີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະດີ ຢູ່ທີີ່ລະດັບ 6,3% ໃນປີ 2018 ເຊິີ່ງແມ່ນ

ລະດັບ ທີີ່ຊ້າກວ່າປີຜ່ານມາເລັກໜ້ອຍ ຫຼຸດຈາກ 6,9% ໃນປີ 2017 (ສະຫລຸບຂາດໂຕ). ເນ ີ່ອງຈາກວ່າຜົນກະທົບ
ຈາກໄດ້ປະສົບກັບໄພນໍົ້າຖ້ວມທີີ່ຮຸນແຮງ ບວກກັບເຫດການສັນເຂ ີ່ອນແຕກທີີ່ແຂວງອັດຕະປ  ເຊິີ່ງໄດ້ສົີ່ງຜົນ
ກະທົບຕໍີ່ເນ ົ້ອທີີ່ການຜະລິດຖ ກເສຍຫາຍຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນຂອບເຂດທົີ່ວປະເທດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານໄດ້
ມີຄວາມພະຍາຍາມຍົກລະດັບປະສິດທິພາບການຜະລິດໃນຂະແຫນງກະສິກໍາ ແຕ່ການເພີີ່ມຂ ົ້ນທາງດ້ານມູນຄ່າ
ການຜະລິດຍັງບໍີ່ສູງ ເຊິີ່ງສົີ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແຫນງກະສິກໍາຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 1,3% ເທົີ່າ
ນັົ້ນ ໃນປີ 2018 (ຈາກ ປີ 2017 ຂະຫຍາຍຕົວ 2,9%) ແລະ ປະກອບສ່ວນ 0,2 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍຕໍີ່ອັດຕາການ
ເຕີບໂຕໂດຍລວມ (ປີ 2017 ປະກອບສ່ວນ 0,5 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ). ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາ ກໍ
ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າກວ່າປີຜ່ານມາເຊັີ່ນດຽວກັນ, ຫລຸດລົງຈາກລະດັບ 11,6% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 7,8% ໃນປີ 
2018, ເນ ີ່ອງຈາກວ່າຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າທີີ່ປະກອບສ່ວນສູງໃນປີທີີ່ຜ່ານມາ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງພຽງ 
11,6% (ໃນປີ 2017 ເຕີບໂຕ 32,4%) ແລະປະກອບສວ່ນ 1,3 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍີ່ການຂະຫຍາຍຕົວລວມ (ປີ 
2017 ປະກອບສ່ວນ 2,8 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ). ນອກຈາກນັົ້ນ, ກໍຍັງເຫັນວ່າຂະແໜງບໍແຮ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ຫຼຸດ
ລົງ -6,5%,  ແຕ່ປັດໄຈທີີ່ຍັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງອຸດສະຫະກໍາຂະຫຍາຍຕົວຢູນ່ັົ້ນ ແມ່ນມາຈາກອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ
ທີີ່ຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມຂ ົ້ນ ຈາກ 7,2% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 8,7% ໃນປີ 2018. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ພາກການກໍີ່ສ້າງ 
ຂະຫຍາຍຕົວເຖິງ 22,6% ໃນປີ 2018 ເພີີ່ມຂຶົ້ນຈາກ 18% ປີ 2017 ເນ ີ່ອງຈາກກິດຈະກໍາການກໍີ່ສ້າງຂອງໂຄງ
ການຂະໜາດໃຫ່ຍເປັນຕົົ້ນໂຄງການກໍີ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະໂຄງການກໍສ້າງເສັົ້ນທາງດ່ວນແມ່ນປະຕິບັດ
ຕາມແຜນທີີ່ວາງໄວ້. ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ພາກຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງເມ ີ່ອທຽບໃສ່ປິຜ່ານ
ມາ.   ສໍາລັບຂະແຫນງການບໍລິການຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມຂຶົ້ນ ເລັກໜ້ອຍຈາກ 4,4% ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 6,8% 
ໃນປີ 2018. ໃນນັົ້ນ, ພາກສ່ວນທີີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແໜງບໍລິການມີການເຫນັງຕີງທີີ່ດີຂ ົ້ນ ມາຈາກການຄ້າຂາຍຍົກ-
ຂາຍຍ່ອຍ ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 10,7% ແລະປະກອບສ່ວນຕໍີ່ການເຕີບໂຕ ປະມານ 1,4 ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ, ນອກຈາກນັົ້ນ, ຂະແ
ໜງທີີ່ພັກອາໄສກໍີ່ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວດີຂຶົ້ນ ຈາກທີີ່ເຄີຍຕິດລົບໃນປີຜ່ານມາ ມາເປັນຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມຂ ົ້ນໃນ
ລະດັບ 7,7% ເຊິີ່ງສ່ວນໜຶີ່ງມີຜົນສະທ້ອນມາຈາກການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃນປີ 2018, ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈໍາ
ນວນນັກທ່ອງທ່ຽວໂດຍລວມຫມົດປີຈະບໍີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນທີີ່ກໍານົດໄວ້ 5 ລ້ານຄົນກໍີ່ຕາມ ແຕ່ຍັງມີການ
ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງວະທີີ່ດີຢູ່ ໂດຍລວມຫມົດປີ ບັນລຸໄດ້ຢູ່ທີີ່ປະມານ 4,2 ລ້ານຄົນ.  ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວ
ດ້ານພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນສຸດທິ ຍັງສ ບຕໍີ່ຂະຫຍາຍຕົວແຕ່ໃນຈັງຫວະທີີ່ຊ້າລົງ ຂະຫຍາຍຕົວພຽງ 6,2% 
ຈາກ 7% ໃນປີຜ່ານມາ.  ໂດຍລວມແລ້ວຖ້າຈະເບິີ່ງທາງດ້ານໂຄງປະກອບຂອງການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດ
ແລ້ວ ເຫັນວ່າຍັງສຶບຕໍີ່ອີງໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນ ແລະບັນດາໂຄງການຂະໝາດໃຫ່
ຍຂອງລັດຖະບານ ຄ : ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະກໍສ້າງ. ຖ້າບໍີ່ລວມຂະແໜງການດັີ່ງກ່າວແລ້ວເຫັນວ່າອັດຕາການ
ເຕີບໂຕທີີ່ມາຈາກພ ົ້ນຖານການຜະລິດທີີ່ບໍແມ່ນຊັບພະຍາກອນ ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 4% ເທົີ່ານັົ້ນ.  

ສະນັົ້ນ, ຈຶີ່ງເວົົ້າໄດ້ວ່າການເຕີບໂຕທີີ່ອີງໃສ່ພ ົ້ນຖານການຜະລິດທີີ່ບໍີ່ເຂັົ້ມແຂງແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດປະ
ເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງສູງຈາກຜົນກະທົບພາຍນອກ, ສະຖຽນລະພາບຂອງເສດຖະກິດກໍີ່ອາດຈະບໍີ່ມີຄວາມຫມັົ້ນຄົງ 
ເຊິີ່ງເປັນສິີ່ງທ້າທາຍໃນການດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດ, ນອກຈາກ
ນັົ້ນກໍຍັງເຫັນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດພວກເຮົາຍັງອາໄສແຕ່ທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ທຶນໄລຍະສັົ້ນ, 
ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຍັງບໍີ່ຫລາຍ, ເນ ີ່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນອາໄສຂະແຫນງການທີີ່ເຂັົ້ມທຶນເປັນສ່ວນ
ໃຫຍ.່ ສໍາລັບ ຂະແຫນງການຜະລິດກະສິກໍາຍັງທີີ່ມີອັດຕາສ່ວນແຮງງານທີີ່ສູງນັົ້ນ ຊໍົ້າພັດບໍີ່ສ້າງມູນຄ່າເພີີ່ມໃຫ້ພາກ
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ເສດຖະກິດເທົີ່າທີີ່ຄວນຈຶີ່ງເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວກະຈຸກໂຕແຕ່ໃນບາງຂ ົງເຂດ, ສົີ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຊ່ອງວ່າງຂອງ
ການກະຈາຍລາຍໄດ້ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນຫລາຍຂ ົ້ນ.  

 

ຮ ບສະແດງ 3: ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP (%)  

 
         ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 
 

ຮ ບສະແດງ 4 : ໂຄງປະກອບຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ GDP. 

 
            ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 
 

ຮ ບສະແດງ 5 : ການປະກອບສ່ວນຕໍໍ່ການເຕີບໂຕລວມ (ຈ ດສ່ວນຮ້ອຍ).6 

ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 

                                                           
6 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
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ສ້ອມແປງພາຫະນະ
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ລາຍລະອຽດໃນແຕ່ລະຂະແຫນງການໃນໂຄງປະກອບ GDP ມີດັີ່ງນີົ້:  
   ການຜະລິດໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປຸ່າໄມູ້: ສະພາບການຜະລິດກະສິກໍາໃນປີ 2018:   

ສາມາດຜະລິດເຂົົ້າໄດ້ທັງຫມົດປະມານ 3,58 7  ລ້ານໂຕນ ຫລຸດລົງ 16,5% ເມ ີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2017 (ຜົນຜະລິດ
ເຂົົ້າທັງຫມົດປີ 2017 ບັນລຸ 4,29 ລ້ານໂຕນ) ແລະ ເມ ີ່ອທຽບກັບແຜນທີີ່ວາງໄວ້ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 84,7% 
ເຊິີ່ງ ໃນນັົ້ນ: ຜົນຜະລິດເຂົົ້ານາແຊງ ຜະລິດໄດ້ 403.100 ໂຕນ, ນາປີ 3,02 ລ້ານໂຕນ ເນ ີ່ອງຈາກ ເນ ົ້ອທີີ່ເຂົົ້ານາປີ 
ເສຍຫາຍ 90.670 ເຮັກຕາ ແລະ ເຂົົ້າໄຮ່ 158.945 ໂຕນ; ສໍາລັບການປູກພ ດຕ່າງໆໃນທົີ່ວປະເທດເຫັນວ່າບໍີ່
ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນທີີ່ວາງໄວ້ສະແດງອອກຄ : ພ ດລະດູແລ້ງກວມພຽງແຕ່ 69,8% ຂອງເນ ົ້ອທີີ່ການຜະລິດທີີ່
ວາງໄວ້ ແລະພ ດລະດູຝົນກວມພຽງແຕ່ 60% ຂອງເນ ົ້ອທີີ່ການຜະລິດທີີ່ວາງໄວ້.  ສາເຫດທີີ່ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດ
ເຂົົ້າປະຕິບັດບໍີ່ໄດ້ຕາມແຜນນີົ້ ແມ່ນຍ້ອນສະພາບໄພພິບັດທີີ່ເກີດຂ ົ້ນຢ່າງຫນັກໃນປີນີົ້ ຈາກສະພາບນໍົ້າຖ້ວມທີີ່
ກວມທັງຫມົດ 15 ແຂວງ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກສັນເຂ ີ່ອນແຕກທີີ່ອັດຕະປ , ສັດຕູພ ດທໍາລາຍ ແລະ ດິນເຊາະ
ເຈ ີ່ອນໃນບາງເຂດ. ແຕ່ຂະແຫນງປະມົງພັດມີການຂະຫຍາຍຕົວທີີ່ດີຂ ົ້ນ ທຽບໃສ່ປິຜ່ານມາ ຊ ີ່ງຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ລະດັບ 4,7%.  

 ການຜະລິດໃນຂະແໜງອ ດສາຫະກໍາ: ສະພາບການຜະລິດຂອງຂະແຫນງອຸດສະຫະກໍາໃນປີ 
2018 : ສາມາດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໄດ້ທັງຫມົດ  31.710,3 GWh8  ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 9,5% ເມ ີ່ອທຽບກັບປີ 2017 
ແລະ ສາມາດສ້າງມູນຄ່າເພີີ່ມໃນລາຄາປະຈຸບັນໄດ້ 16.530 ຕ ົ້ກິບ ໃນປີ 2018 ເຊິີ່ງມາຈາກ ການຜະລິດໄຟຟ້າທີີ່
ສາມາດຜະລິດໄດ້ເກີນແຜນ ຈາກເຂ ີ່ອນນໍົ້າເທີນ 2, ເຂ ີ່ອນນໍົ້າງ ີ່ມ 1, ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຫົງສາລິກໄນ ແລະ ໃນ
ປີ 2018 ເອງກໍີ່ໄດ້ມີການເປີດເຂ ີ່ອນໃຫມ່ຈໍານວນ 6 ເຂ ີ່ອນ ເຊັີ່ນ: ເຂ ີ່ອນນໍົ້າຫີນບູນ, ເຂ ີ່ອນນໍົ້າກົງ 2, ເຂ ີ່ອນນໍົ້າທາ 
1, ເຂ ີ່ອນ ຫ້ວຍຈຽດ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນປາກງ ີ່ມ9 .  ສໍາລັບການຜະລິດບໍີ່ແຮ່ໃນປີນີົ້ ແຮ່ທອງເຂັົ້ມຂຸ້ນ
ຜະລິດໄດ້ 303.636 ໂຕນ ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 23,6% , ແຮ່ຄໍາຜະລິດໄດ້ 24 ໂຕນ ຫລຸດລົງ 15,4% ແລະ ທອງແດງ 
64.811 ໂຕນ ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 9% ເມ ີ່ອທຽບໃສ່ປີ 2017 ແຕ່ຖ້າເບິີ່ງຜົນຜະລິດໃນປີ 2018 ເຫັນວ່າລຸດລົງກວ່າແຜນທີີ່
ວາງໄວ້ ສ່ວນຫນ ີ່ງມາຈາກ ການຜະລິດທອງແດງຂອງບໍລິສັດເຊໂປນມາຍນິງບໍີ່ໄດ້ຜະລິດໃນງວດ 4 ຂອງປີນີົ້. ສໍາ
ລັບຜົນຜະລິດຂະແຫນງອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງຄາດວ່າຈະບັນລຸ 2.207 ຕ ົ້ກີບ. ໃນນັົ້ນ, ມູນຄ່າການສົີ່ງອອກໃນເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດບັນລຸໄດ້ 510,5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ  ເພີ ີ່ມຂຶ ົ້ນ 5,6% ເມ ີ່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ. ເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດທີີ່ມີການສົີ່ງອອກຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນເຂດສະຫວັນເຊໂນ ເປັນມູນຄ່າ 442,7 ລ້ານໂດລາ, ເຂດ
ນິຄົມອຸດສາຫະກໍາການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ ເປັນມູນຄ່າ 40,8 ລ້ານໂດລາ, ເຂດກວມລວມໄຊເສດຖາ ເປັນມູນ
ຄ່າ 21,07 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຈໍາປາສັກ ເປັນມູນຄ່າ 5,9 ລ້ານໂດລາ. ນອກນັົ້ນ ພາກການ
ກໍີ່ສ້າງຍັງເປັນຕົວຂັບເຄ ີ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກອຸດສະຫະກໍາໂດຍລວມເປັນຕົົ້ນ ມາຈາກການກໍີ່ສ້າງທາງ
ລົດໄຟທີີ່ປະຕິບັດໄປຕາມແຜນທີີ່ກໍານົດໄວ້, ເຖິງວ່າອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຈະດີຂ ົ້ນໃນທຸກກິດຈະກໍາແຕ່ຍັງຕໍີ່າ
ກວ່າປິຜ່ານມາ.  

 ຂະແໜງບໍລິການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ: ໃນພາກການບໍລິການເຫັນໄດ້ວ່າ ໃນປີ 2018 ໂດຍລວມ
ລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວແມ່ນດີຂ ົ້ນກວ່າປີຜ່ານມາ ຂະຫຍາຍຕົວ 6,9% (ປີຜ່ານມາ ລະດັບ 4,4%) ເຊິີ່ງການ
ຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ ຂະຫຍາຍຕົວ 10,7% (ປະກອບສ່ວນຕໍີ່ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມ 1,4%) ເພີີ່ມຂ ົ້ນ
ຈາກປີທີີ່ຜ່ານມາທີີ່ຢູ່ໃນລະດັບ 7,2% ແລະດ້ານອະສັງຫາລີມາຊັບ ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 4,8% ຈາກ 3,5% ໃນປີຜ່ານມາ. 
ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ, ການເພີີ່ມຂ ົ້ນຂອງການບໍລິການທາງດ້ານທີີ່ພັກອາໄສ ແມ່ນຂະຫຍາຍຕົວດີຂ ົ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈໍາ

                                                           
7 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ບົດລາຍງານປະຈໍາອາທິດຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້. 
8 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ບົດລາຍງານປະຈໍາເດ ອນຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍີ່ແຮ່. 
9 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ຈາກບົດລາຍງານຜົນການປະເມິນຄ ນການຄາດຄະເນລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂອງ ສປປລາວປີ 2018 
ແລະ ຄາດຄະເນເບ ົ້ອງຕົົ້ນປີ 2019, ເລກທີ 83/ສຖຕ2.1, ລົງວັນທີ 2 ພຶດສະພາ 2019  
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ນວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈະປະຕິບັດບໍ ີ່ໄດ້ຕາມແຜນກໍີ່ຕາມ ຄາດຄະເນຈະໄດ້ປະມານ  4,210  ລ້ານເທ ີ່ອຄົນ ເຊິີ່ງເຫັນ
ວ່າປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 83,7% ຂອງແຜນການ ແຕ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 7,7% ເມ ີ່ອທຽບກັບປີ 2017. ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວແມ່ນ
ມາຈາກຂົງເຂດອາຊຽນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ເປັນຕົົ້ນນັກທ່ອງທ່ຽວໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະນັກທ່ອງທ່ຽວ
ຈາກອາຊີ-ປາຊີຟິກແມ່ນຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ເກົາຫລີໃຕ້. ສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກທະວີບເອີລົບ ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 2,9% 
ເມ ີ່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ. ຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວຖ ເປັນຂະແຫນງການຫນ ີ່ງທີ ີ່ເປັນທ່າແຮງໃຫ້ແກ່ການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແຕ່ຖ້າໃສ່ທ່າແຮງທີີ່ມີແລ້ວເຫັນວ່າຍັງບໍີ່ສ້າງມູນຄ່າເພີີ່ມໃຫ້ຂະແຫນງການນີົ້ໄດ້ຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນ, ຍັງມີຄວາມຈໍາກັດຫລາຍດ້ານທັງດ້ານໂຄງລ່າງພ ົ້ນຖານ, ເສັົ້ນທາງ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະການສ້າງ
ຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດ້ານຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອ ີ່ນໆ.  

 

ຮ ບສະແດງ 6: ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ. 

 
    ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ. 
 

2. ສະເຖຍລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ. 
  ສະເຖຍລະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018 ຍັງສຶບຕໍີ່ປະເຊີນກັບຫລາຍສິີ່ງທ້າ
ທ້າຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຈະຍັງສຶບຕໍີ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບທີີ່ສູງຖ້າທຽບກັບຫລາຍ
ປະເທດໃນຂົງເຂດພາກພ ົ້ນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ສິີ່ງທີີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນແມ່ນເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງ
ສ ບຕໍີ່ຂາດສະພາບຄ່ອງເປັນຕົົ້ນ ທາງດ້ານການເງິນ ເຊິີ່ງເປັນຜົນມາຈາກສະພາບການຂາດດຸນງົບປະມານ ແລະ ໜີົ້
ສິນພາກລັດຍັງສູງ, ສະພາບການຂາດດຸນຊໍາລະເງິນຕາຕ່າງປະເທດ,ລະດັບຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນ
ລະດັບຕໍີ່າ, ຄ່າເງິນກີບຍັງສ ບຕໍີ່ອ່ອນຄ່າທຽບກັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ອ ີ່ນໆ  ລາຍລະອຽດໃນແຕ່ລະ
ດ້ານມີດັີ່ງນີົ້:  
2.1  ດ ນງົບປະມານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ. 

 ລາຍຮັບພາກລັດ: 
ໃນປີ 2018, ລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດສາມາດເກັບໄດ້ 23.943,7811 ຕ ົ້ກີບ (ລວມເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລ້າ) 

ເທົີ່າກັບ 96,5% ຂອງແຜນການປີ ຖ້າທຽບກັບປີຜ່ານມາແມ່ນ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 5,87%, ສະເພາະລາຍຮັບພາຍໃນ 
ສາມາດຈັດເກັບໄດ້ 21.795,66 ຕ ົ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 98,5% ຂອງແຜນການປີ ຖ້າທຽບກັບປີຜ່ານມາເພີີ່ມຂ ົ້ນ 6,75%. 
ໃນນັົ້ນ, ລາຍຮັບຈາກພາສີ-ອາກອນ ສາມາດເກັບໄດ້ 17.032,23 ຕ ົ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 95,5% ຂອງແຜນການປີ ຖ້າ
ທຽບກັບປີຜ່ານມາເພີີ່ມຂ ົ້ນ 0,66% ເຊິີ່ງມີຜົນມາຈາກລາຍຮັບສ ບຕໍີ່ຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມຂ ົ້ນເປັນຕົົ້ນ: ລາຍຮັບຈາກ
ອາກອນມູນລະຄ່າເພີີ່ມ ສາມາດເກັບໄດ້ 5.201,47 ຕ ົ້ກີບ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 1,01%, ລາຍຮັບຈາກອາກອນຊົມໃຊ້ ສາມາດ
ເກັບໄດ້ 4.742,81 ຕ ົ້ກີບ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 25,18%, ລາຍຮັບຈາກອາກອນກໍາໄລ ສາມາດເກັບໄດ້ 2.073,33 ຕ ົ້ກີບ ເພີີ່ມ
ຂ ົ້ນ 15,97%, ລາຍຮັບຈາກອາກອນທີີ່ດິນ ສາມາດເກັບໄດ້ 1.619,01 ຕ ົ້ກີບ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 69,46%, ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່
                                                           
10 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະທ່ອງທ່ຽວ. 
11 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ, ກະຊວງການເງິນ. 

4,158,719 4,684,429 4,239,047 3,868,818 4,186,432

9.6 12.6

-9.5 -8.7

8.2

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0

10.0
15.0

2014 2015 2016 2017 2018

ຈໍານວນນັກທ່ອງທ່ຽວ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ



12

 
 

 

ຕາມ ລາຍຮັບຈາກອາກອນຂາເຂົົ້າ ສາມາດເກັບໄດ້ 1.059,22 ຕ ົ້ກີບ ຫລຸດລົງ 30,76% ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ. 
ສໍາລັບລາຍຮັບທີີ່ບໍີ່ແມ່ນພາສີ-ອາກອນ ສາມາດເກັບໄດ້ 4.763,42 ຕ ົ້ກີບ ສາມາດຈັດເກັບເກີນແຜນ 12,72% 
ຂອງແຜນການປີ ຖ້າທຽບກັບປີຜ່ານມາເພີ ີ່ມຂ ົ້ນ 36,15% ເຊິ ີ່ງໃນນັ ົ້ນ ລາຍຮັບຈາກເງິນປັນຜົນ ໄດ້ຮັບ   
1.249,30 ຕ ົ້ກີບ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 44,98%; ລາຍຮັບຈາກອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນປ່ອຍກູ້ ໄດ້ຮັບ 830,82 ຕ ົ້ກີບ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 
27,65%, ລາຍຮັບຈາກຄ່າບິນຜ່ານ ເກັບໄດ້ 826,17 ຕ ົ້ກີບ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 25,76%, ລາຍຮັບຈາກຄ່າບໍລິຫານວິຊາ
ການ ເກັບໄດ້ 805,75 ຕ ົ້ກີບ ຫລຸດລົງ 18,26% ແລະ ລາຍຮັບຈາກກອງທຶນປ່າສະຫງວນ ສາມາດເກັບໄດ້ 
676,41 ຕ ົ້ກີບ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 157 ເທົີ່າ ຖ້າທຽບກັບປີຜ່າມມາ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ມູນຄ່າລາຍຮັບງົບປະມານມີທ່າອ່ຽງທີີ່
ເພີີ່ມຂ ົ້ນກໍີ່ຕາມ, ແຕ່ຖ້າເບິີ່ງທ່າອ່ຽງລາຍຮັບງົບປະມານທຽບໃສ່ GDP ເຫັນໄດ້ແຈ້ງວ່າມີທ່າອ່ຽງທີີ່ຫລຸດລົງ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນປີ 2018 ລາຍຮັບງົບປະມານຕໍີ່ GDP ໃນປີ 2018 ບັນລຸໄດ້ພຽງ 14,3% ເຊິີ່ງຢູ່ໃນລະດັບຫລຸດລົງ
ເລັກໜ້ອຍຈາກປີ 2017. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນີົ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອາດສາມາດໃນການເກັບລາຍຮັບທີີ່ຈໍາກັດ
ລົງ ແລະ ບໍີ່ພຽງພໍຕໍີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງກິດຈະກໍາເສດຖະກິດທີີ່ເພີີ່ມຂ ົ້ນໃນແຕ່ລະປີ.

ຮ ບສະແດງ 7 : ລາຍຮັບງົບປະມານ (ຫົວໜ່ວຍຕ ີ້ກີບ). 

 
        ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ, ກະຊວງການເງິນ 
 

ຮ ບສະແດງ 8 : ລາຍຮັບງົບປະມານ (% ຕໍໍ່ GDP). 

 
         ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ, ກະຊວງການເງິນ 
 

 ລາຍຈ່າຍພາກລັດ:  
ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ ປະຕິບັດໄດ້ 31.002,84 ຕ ົ້ກີບ ເທົີ່າກັບ 94,49% ຂອງແຜນການປີ  ຖ້າ

ທຽບກັບປີຜ່ານມາ ເພີີ່ມຂ ົ້ນພຽງ 1,89% ໃນນັົ້ນ: ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ ປະຕິບັດໄດ້ 18.430,24 ຕ ົ້ກີບ ກວມເອົາ 
59,45% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ເຊິີ່ງປະກອບມີ: ລາຍຈ່າຍເງິນເດ ອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ບໍລິຫານ ປະຕິບັດໄດ້ 
9.922,25 ຕ ົ້ກີບ; ລາຍຈ່າຍຊ ົ້ວັດສະດຸອຸປະກອນບໍລິຫານ ປະຕິບັດໄດ້ 2.806,05 ຕ ົ້ກີບ; ລາຍຈ່າຍເງິນຊ່ວຍໜູນ 
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ປະຕິບັດໄດ້    2.720,52 ຕ ົ້ກີບ ແລະ ຈ່າຍດອກເບ້ຍ ປະຕິບັດໄດ້ 2.588,32 ຕ ົ້ກີບ. ສໍາລັບລາຍຈ່າຍພາກ
ປົກກະຕິເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວສູງຂ ົ້ນ ເຊິີ່ງໃນປັດໄຈທີີ່ພາໃຫ້ລາຍຮັບປົກກະຕິເພີີ່ມຂ ົ້ນແມ່ນມາຈາກການ
ເພີີ່ມຂ ົ້ນຂອງລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍ ປະມານ 32,91% ຖ້າທຽບກັບປີຜ່າມມາ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລາຍ
ຈ່າຍດອກເບ້ຍຕ່າງປະເທດ ກວມປະມານ 81% ຂອງລາຍຈ່າຍດອກເບ້ຍທັງໝົດ. ສໍາລັບລາຍຈ່າຍພາກການ
ລົງທຶນ ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງຫມົດ 12.572,06 ຕ ົ້ກີບ ຫລຸດລົງ 2,48% ທຽບກັບປີຜ່າມມາ ແລະ ກວມເອົາ 
40,55% ຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ເຊິີ່ງປະກອບມີ: ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນພາຍໃນ ປະຕິບັດໄດ້ 4.302,00 ຕ ົ້ກີບ 
ແລະ ລາຍຈ່າຍການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດໄດ້ 8.270,60 ຕ ົ້ກີບ. 

ອີງໃສ່ຕົວເລກທີີ່ສະເໜີມາຂ້າງເທິງນັົ້ນ, ສາມາດຕີລາຄາໄດ້ວ່າລັດຖະບານມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈາໍ
ກັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ໄປຕາມຄວາມສາມາດໃນການເກັບລາຍຮັບງົບປະມານເພ ີ່ອຄຸ້ມຄອງການຂາດດຸນ
ງົບປະມານໃຫ້ຫລຸດລົງ. ຖ້າເບິີ່ງລາຍຈ່າຍຕໍີ່ GDP ແລ້ວຈະເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງ ຈາກ 28,5% ໃນສົກປີ
2013-14 ມາເປັນ 20,3% ໃນປີ 2018. ສິີ່ງທີີ່ສໍາຄັນແລ້ວ, ລັດຖະບານໄດ້ຕັດສິນໃຈຈໍາກັດລາຍຈ່າຍໃນໂຄງການ
ລົງທຶນໃຫມ່ ເຊິີ່ງອາດສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນປີຕໍີ່ໄປ ແລະ ບັນດາໂຄງການພັດທະນາ
ຊົນນະບົດ ແລະຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ.

ຮ ບສະແດງ 9: ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ (ຕ ີ້ກີບ). 

 
ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ, ກະຊວງການເງິນ 
 

ຮ ບສະແດງ 10 : ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຕໍໍ່ກັບ GDP. 

 
          ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ, ກະຊວງການເງິນ. 
 

 ດ ນງົບປະມານ: 
ສະພາບດຸນງົບປະມານ ໃນປີ 2018 ຍັງສຶບຕໍີ່ຂາດດຸນ ປະມານ 7.059,06 ຕ ົ້ກີບ ຫລ ເທົີ່າກັບ 4,6% 

ຂອງ GDP ແຕ່ຖ້າບໍີ່ລວມເງິນຊ່ວຍເຫລ ອລ້າແມ່ນຂາດດຸນ ປະມານ 8.944,18 ຕ ົ້ກີບ ຫລ ເທົີ່າກັບ 6,0% ຂອງ 
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GDP  ຖ້າທຽບກັບປີ 2017 ຂາດດຸນງົບປະມານຫລຸດລົງ 9,63%. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຖ້າເບິີ່ງສະພາບການຂາດ
ດຸນເຫັນວ່າຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ເຊິີ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບໜີົ້ສິນສາທາລະນະຂອງ ສປປ ລາວ ເພີີ່ມຂ ົ້ນສູງກ່າວ 57,4% 
ຂອງ GDP ແລະສ້າງຜົນດ້ານລົບຕໍີ່ພາກລາຍຈ່າຍລັດຖະບານທີີ່ຈະນໍາໃຊ້ເຂົົ້າໂຄງການລົງທຶນໃໝ່ ແລະ ການແກ້ໄຂ
ຄວາມທຸກຍາກໃນຕໍີ່ຫນ້າ. ໂດຍສະເພາະໜີົ້ສິນຕ່າງປະເທດທີີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂ ົ້ນສູງກໍາລັງສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນ
ການຄູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີີ່ໄຫລອອກປະເທດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນໃນປີຕໍີ່ໄປ. 

 

ຮ ບສະແດງ 11 : ດ ນງົບປະມານ ແລະ ການຂາດດ ນຕໍໍ່ກັບ GDP. 

 
   ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ, ກະຊວງການເງິນ 
 

2.2  ດ ນຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ. 
ດຸນຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ ໃນປີ 2018, ປະລິມານຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຶບຕໍີ່ຫຼຸດລົງຖ້າທຽບກັບ

ໄລຍະດຽວກັບຂອງປີທີ ີ່ຜ່ານມາ ເຊິ ີ່ງຫລຸດລົງຈາກ 1,016.05 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 
873.1712 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018 ຫຼ  ຫຼຸດລົງປະມານ 14%, ແລະເມ ີ່ອຄິດໄລ່ເປັນຈໍານວນເດ ອນກຸ້ມ
ການນໍາເຂົົ້າ ປະລິມານຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົົ້າໄດ້ພຽງ 1,7 ເດ ອນ ເຊິີ່ງຫຼຸດລົງຈາກ 
2,2 ເດ ອນ ໃນປີ 2017. ຈາກສະພາບດັີ່ງກວ່ານີົ້,  ເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງສ ບຕໍີ່ຂາດສະພາບຄ່ອງທາງດ້ານ
ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊິີ່ງຈະເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍີ່ກັບການຄຸ້ມຄອງສະເຖຍລະພາບດ້ານອັດຕາເເລກປ່ຽນ. ສາເຫດຕົົ້ນຕໍ
ທີີ່ເຮັດໃຫ້ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງສ ບຕໍີ່ຢູ່ໃນລະດັບທີີ່ຕໍີ່າກວ່າລະດັບມາດຖານ 3 ເດ ອນ ແມ່ນເນ ີ່ອງມາ
ຈາກການຂາດດຸນການຄ້າຍັງສ ບຕໍ ີ່ຢູ ່ໃນລະດັບສູງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການໄຫຼເຂົ ົ້າຂອງກະແສທຶນຈາກບັນດາ
ໂຄງການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຍັງສຶບຕໍີ່ໄຫຼເຂົົ້າກໍີ່ຕາມ. ໃນປີ 2018 ນີົ້ດຸນການຄ້າຂາດດຸນປະມານ 869,3 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຖ້າການຂາດດຸນການຄ້າບວກກັບມູນຄ່າຄວາມຄາດເຄ ອນເຫັນວ່າການຂາດດຸນຢູ່ລະດັບ 
1.516 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼ ກວມ 9% ຂອງ GDP ເຊິີ່ງຖ ວ່າແມ່ນການຂາດດຸນໃນລະດັບທີີ່ສູງ ແລະ ສ່ວນດຸນ
ບໍລິການເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງຂາດດຸນຫຼຸດລົງທຽບກັບປີຜ່ານມາ ຢູ່ລະດັບ 11%. 

ດຸນບັນຊີທຶນຫຼຸດລົງຈາກມູນຄ່າ 21,84 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມາເປັນ 12,46 ລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ ເຊິີ່ງ
ຫຼຸດລົງເທົີ່າກັບ 43%. ດຸນບັນຊີການເງິນຂາດດຸນເພີີ່ມຂ ົ້ນເລັກໜ້ອຍຈາກມູນຄ່າ 2.155 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມາ
ເປັນ 2.206 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 2%. ໃນນັົ້ນ ການລົງທຶນອ ີ່ນໆເພີີ່ມຂ ົ້ນ 63%, ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບ
ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 53% ສ່ວນການລົງທຶນໂດຍກົງ ແມ່ນຫຼຸດລົງ 17% ເມ ີ່ອທຽບກັບປີທີີ່ຜ່ານມາ. 

ຈາກສະພາບການດັີ່ງກ່າວຊີົ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສະເຖຍລະພາບທາງດ້ານເງິນຕາຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຕໍີ່າ 
ເຊິີ່ງສະແດງອອກຈາກການຫຼຸດລົງຂອງຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. ເນ ີ່ອງຈາກການຂາດດຸນການຄ້າ ແລະ ການ
ບໍລິການເພີີ່ມຂ ົ້ນ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ ດຸນລາຍໄດ້ຂັົ້ນໜຶີ່ງມີທ່າອ່ຽງຂາດດຸນເພີີ່ມຂ ົ້ນເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນຊໍາລະປົກກະຕິ

                                                           
12 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
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ເພີີ່ມສູງຂ ົ້ນເຊັີ່ນກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ດຸນການຄ້າຂາດດຸນເພີີ່ມຂ ົ້ນກໍີ່ຕາມແຕ່ສັງເກດເຫັນວ່າມູນຄ່າການຂາດດຸນເພີີ່ມ
ຂ ົ້ນບໍີ່ຫຼາຍຖ້າທຽບກັບ 2-3 ປີ ຫຼັງທີີ່ມີການຂາດດຸນການຄ້າຢູທີີ່ລະດັບມູນຄ່າປະມານ 1-2 ພັນລ້ານໂດລາສະຫະ 
ລັດ. ຈາກບັນດາສະພາບການຂາດດຸນຢ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງຄ ດັີ່ງກ່າວນີົ້ ໄດ້ກາຍເປັນສາເຫດທີີ່ເຮັດໃຫ້ຄັງສໍາຮອງເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງຢ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ແລະບໍີ່ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົົ້າຕໍີ່ເດ ອນໄດ້ຕາມຄ່າມາດຖານທີີ່ວາງໄວ້. 

 

ຮ ບສະແດງ 12 : ດ ນການຊໍາລະຕ່າງປະເທດ.  

 
           ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ຮ ບສະແດງ 13: ດ ນຊໍາລະປົກກະຕິ. 

 
         ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ຮ ບສະແດງ 14 : ຄັງສໍາຮອງກ ູ້ມການນໍາເຂົີ້າຕໍໍ່ເດ ອນ. 

 
       ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
  

ການສົໍ່ງອອກ-ນໍາເຂົີ້າ ແລະ ດ ນການຄ້າ:  ໃນປີ 2018 ນີົ້ ມູນຄ່າການຄ້າທັງໝົດຂອງ ສປປ ລາວ 
ສາມາດບັນລຸໄດ້ ມູນຄ່າ 10,933 13ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີີ່ມຂ ົ້ນຈາກລະດັບ 9,680 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 

                                                           
13 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ພະແນກສະຖິຕິການຄ້າ, ກົມແຜນການ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 
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2017 ຫຼ  ເທົີ່າກັບ 13%. ສໍາລັບດຸນການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີນີົ້. ຂາດດຸນປະມານ 758 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
ເຊິີ່ງຍັງເປັນຕົວເລກທີີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງ ເນ ີ່ອງຈາກວ່າ ໃນປີ 2017 ທີີ່ຜ່ານມາອີງຕາມຂໍົ້ມູນຈາກກະຊວງອຸດສາສະກໍາ
ແລະການຄ້າ ໄດ້ຊີົ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຮົາມີດຸນການຄ້າທີີ່ເກີນດຸນຢູ່ໃນລະດັບ ມູນຄ່າ 95 ໂດລາສະຫະລັດ. ລາຍລະ
ອຽດຂອງຂອງມູນຄ່າການສົີ່ງອອກ ແລະການນໍາເຂົົ້າມີດັີ່ງຕໍີ່: 

ມ ນຄ່າການສົົໍ່ງອອກ: ມູນຄ່າການສົີ່ງອອກສິນຄ້າມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂ ົ້ນເລ ີ່ອຍໆ ນັບແຕ່ປີ 2015  ເຊິີ່ງມາ
ຮອດປະຈຸບັນ ປີ 2018 ນີົ້, ມູນຄ່າການສົີ່ງອອກສາມາດບັນລຸໄດ້ ມູນຄ່າ 5,08714 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເມ ີ່ອສົມ
ທຽບໃສ່ ປີ 2017 ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 4 %. ໃນນັົ້ນ, ສິນຄ້າທີີ່ກວມມູນຄ່າການສົີ່ງອອກຫລາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນໄຟຟ້າ ມີມູນຄ່າ
ເຖິງ 1,085 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແຕ່ເມ ີ່ອສົມທຽບກັບປີທີີ່ຜ່ານມາ ປີ 2017 ເຫັນວ່າ ມູນຄ່າຫຼຸດລົງ ປະມານ 
15%,  ແຮ່ທອງ ສາມາດບັນລຸໄດ້ 707 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທຽບກັບປີທີີ່ຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 6%, ທອງແດງ ແລະ
ເຄ ີ່ອງທີີ່ເຮັດດ້ວຍທອງແດງ ສາມາດບັນລຸໄດ້ມູນຄ່າ  475 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີີ່ມຂ ົ້ນຈາກປີຜ່າມມາ 29%. 
 ສໍາລັບປະເທດທີີ່ມູນຄ່າການສົີ່ງອອກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນປະເທດໄທ ມູນຄ່າ 2,224 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ 
ແຕ່ເມ ີ່ອສົມທຽບກັບປີທີີ່ຜ່ານມາ ປີ 2017 ເຫັນວ່າມູນຄາ່ຫຼຸດລົງ 5%, ສປ ຈີນ ມູນຄ່າການສົີ່ງອອກທັງໝົດແມ່ນ 
1,406 ລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ ເພີີ່ມຂີົ້ນຈາກ ປີ 2017 ຢູທີ່ີ່ 14% ແລະ ຫວຽດນາມ ມູນຄ່າການສົີ່ງອອກ 877 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 21% ຕາມລໍາດັບ. 

ມ ນຄ່າການນໍາເຂົີ້າ: ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າສາມາດບັນລຸໄດ້ 5,846 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີີ່ມຂ ົ້ນຈາກ
ມູນຄ່າ 4,887 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2017 ຫຼ  ເທົີ່າກັບ 22%. ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າໃນປີນີົ້ເຫັນວ່າມີທ່າອ່ຽງ
ເພີີ່ມຂ ົ້ນ ນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົົ້ນມາ ເຊິີ່ງເພີີ່ມຂ ົ້ນໃນຈັກຫວະທີີ່ຊ້າ ແລະ ຕໍີ່ເນ ີ່ອງ. ການນໍາເຂົົ້າສິນຄ້າທີີ່ມີມູນຄາ່
ສູງກວ່າໝູ່ແມ່ນສິນຄ້າປະເພດ: ນໍົ້າມັນ ເພີີ່ມຂ ົ້ນຈາກ ລະດັບ 446 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2017 ມາເປັນ 
586 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018 ຫຼ  ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 31,5%, ພາຫະນະທາງບົກ ນອກຈາກລົດໄຖນາ ແລະ ລົດ 
ຈັກມີມູນຄ່າການສົີ່ງອອກເຖິງ 545 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແຕ່ເມ ີ່ອສົມທຽບໃສ່ປີທີີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າ ຫຼຸດລົງ 1,3%, 
ອຸປະກອນກົນຈັກ (ນອກຈາກເຄ ີ່ອງກົນຈັກພາຫະນະ) ເພີີ່ມຂ ົ້ນຈາກລະດັບ 452 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມາເປັນ 
523 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2018 ຫຼ  ເພີີ່ມຂ ົ້ນ 15,8%. 

ສໍາລັບປະເທດທີີ່ມູນຄ່າການນໍາເຂົົ້າເພີີ່ມເມ ີ່ອທຽບກັບປີ 2017 ຍັງເປັນ ປະເທດໄທ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ ຈາກມູນຄ່າ 
2,949 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມາເປັນ 3,278 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼ  ເທົີ່າກັບ  11%, ຈີນ ເພີີ່ມຂ ົ້ນຈາກລະດັບ 
817 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມາເປັນ 1,381 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼ  ປະມານ 69% ແລະ ຫວຽດນາມ ເພີີ່ມຂ ົ້ນ
ຈາກລະດັບ 552 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມາເປັນ 693 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ທຽບເປັນ 25%. 
 

ຮ ບສະແດງ 15 : ມ ນຄ່າການສົໍ່ງອອກ ແລະການນໍາເຂົີ້າສິນຄ້າ (ຫົວໜ່ວຍລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). 

 
 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມແຜນການ ແລະ ສະຖິຕິການຄ້າ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. 

                                                           
14 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ພະແນກສະຖິຕິການຄ້າ, ກົມແຜນການ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ. (ຂໍົ້ມູນຮອດເດ ອນທັນວາ ປີ 2018) 

3,757 
3,277 

3,682 
4,236 

4,888 5,088 

3,773 

4,967 
4,062 4,219 

4,792 

5,846 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

ປີ 2013 ປີ 2014 ປີ 2015 ປີ 2016 ປີ 2017 ປີ 2018
ມູນຄ່າສົີ່ງອອກ ມູນຄ່ານໍາເຂົົ້າ



17

 
 

 

2.3  ອັດຕາແລກປຸ່ຽນ. 
ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນ ໃນປີ 2018 ເຫັນວ່າຄ່າເງິນກີບແມ່ນອ່ອນຄ່າລົງເມ ີ່ອທຽບກັບສະກຸນເງິນຫຼັກຄ : 

ສະກຸນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສະກຸນເງິນບາດໄທ ສະແດງອອກ ສະເລ່ຍໝົດປີເງິນກີບທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດ 
ຢູ່ທີີ່ 8.48115 ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ ອ່ອນຄ່າລົງ 1,6% ແລະ ກີບທຽບກັບບາດສະເລ່ຍຢູ່ທີີ່ 265 ກີບ/ບາດ ອ່ອນ
ຄ່າລົງປະມານ 7,4%  ເມ ີ່ອທຽບໃສ່ປີທີີ່ຜ່ານມາ.  

ຈາກສະພາບການອ່ອນຕົວສະກຸນເງິນກີບ ກັບສະກຸນເງິນຕົົ້ນຕໍສໍາລັບການຄ້າຕ່າງປະເທດໄດ້ສ້າງຄວາມສ່ຽງ
ໃຫ້ແກ່ການຄ ຸ ົ້ມຄອງ ເສດຖະກິດມະຫາພາກ ໂດຍສະເພາະການຮັກສາລະດັບອັດຕາເງິນເຟີົ້ ເຊິີ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນ
ປະເທດທີີ່ມີການນໍາເຂົົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ພ້ອມກັນນັົ້ນຄວາມເຊ ີ່ອໝັົ້ນຕໍີ່ການຖ ຄອງສະ
ກຸນເງິນກີບອາດຈະຫຼຸດລົງເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂສະພາບ Dollarization ມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກ ແລະ ຍັງສຶບຕໍີ່ຢູ່ໃນລະ
ດັບທີີ່ສູງ. ໃນປີ 2018 ສັງເກດເຫັນວ່າອັດຕາແລກປ່ຽນທີີ່ເປັນທາງການມີຄວາມແຕກໂຕນກັນກັບອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຢູ່ນອກລະບົບໃນບາງໄລຍະ ເຊິີ່ງສະພາບດັີ່ງກ່າວ ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງມາດຕະການຄຸ້ມຄອງຮ້ານອັດຕາແລກ
ປ່ຽນບໍີ່ທັນຮັດກຸມ ບວກກັບສະພາບຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີລະດັບທີີ່ບໍພຽງພໍ ໄດ້ກາຍເປັນປັດໄຈກະຕຸ້ນ
ໃຫ້ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບອັດຕາແລກປ ີ່ຽນມີຄວາມຫຍຸງ້ຍາກຫຼາຍຂຶົ້ນ. 

 

ຮ ບສະແດງ 16 : ອັດຕາແລກປຸ່ຽນ (ປີຕໍໍ່ປີ). 

 
ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

ຮ ບສະແດງ 17 : ອັດຕາການປຸ່ຽນແປງຂອງອັດຕາແລກປຸ່ຽນ. 

 
ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

 

                                                           
15 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
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2.4   ປະລິມານເງິນ (M2). 
ປະລິມານເງິນ M2 ໃນປີ 2018 ຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມຂຶີ ົ້ນຢູ່ທີີ່ປະມານ 80.950 ຕ ົ້ກີບ, ການຂະຫຍາຍຕົວ

ຂອງປະລິມານເງິນ M2 ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະທີີ່ຊ້າລົງສະແດງອອກຄ :  ປີ 2015 ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ທີີ່ 
14,67%, 2016 ຢູ່ທີີ່ 10,90%, 2017 ຢູ່ທີີ່ 12,23%, 2018 ຢູ່ທີີ່ 8,40 ທຽບປີຕໍີ່ປີ. ໃນນັົ້ນ, ອົງປະກອບຂອງ
ປະລິມານເງິນ (M2) ເຫັນວ່າເງິນຝາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງປະກອບສ່ວນຫຼາຍກ່ອນໜູ່ ຢູ່ທີີ່ 4,56% (ກວມປະ
ມານ 49% ຂອງປະລິມານເງິນທັງໝົດ), ຮອງລົງມາແມ່ນເງິນຝາກມີກໍານົດ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດປະກອບສ່ວນ ຢູ່
ທີີ່ 3,18% (ກວມ 37% ຂອງປະລິມານທັງໝົດ) ນອກນັົ້ນແມ່ນເງິນນອກລະບົບ ແລະ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນທີີ່
ປະກອບສ່ວນພຽງເລັກໜ່ອຍ.  

ສາເຫດທີີ່ພາໃຫ້ການຂະຫຍາຍຕົວປະລິມານເງິນ (M2) ຍັງສ ບຕໍີ່ຢູ່ໃນລະດັບບໍີ່ສູງແມ່ນມີປັດໄຈມາຈາກ
ສະພາບຄ່ອງຕົວທີີ່ບໍີ່ສູງໃນລະບົບເງິນຕາຕິດພັນກັບສະພາບຫນີົ້ສິນຂອງລັດຖະບານໃນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ , 
ລະດັບຫນີົ້ສິນ NPL ຂອງບາງທະນາຄານຂະຫນາດໃຫຍ່ບວກກັບຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດມີທ່າ
ອ່ຽງຫລຸດລົງເລກັຫນ້ອຍໃນໄລຍະປັດຈຸບັນ. 

 

ຮ ບສະແດງ 18: ສະພາບການປຸ່ຽນແປງປະລິມານເງິນ M2. 

 
    ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

2.5  ອັດຕາດອກເບູ້ຍ. 
ສະພາບອັດຕາດອກເບ້ຍປີ 2018 ທົີ່ວລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດສະເລ່ຍ ເງິນຝາກໄລຍະ 1 ປີ ເຫັນວ່າ:  

ສະກຸນເງິນກີບມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ຈາກ 5,45% ເປັນ 5,36%, ສະກຸນເງິນບາດຍັງຄົງທີີ່ ຢູ່ທີີ່ 3,67% ແລະ ສະກຸນ
ເງິນໂດລາສະຫະລັດມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂຶົ້ນ ຈາກ 3,71% ເປັນ 3,79% ທຽບໃສ່ປີທີີ່ຜ່ານມາ. ສ່ວນເງິນກູ້ໄລຍະ 1 ປີ 
ເຫັນວ່າ: ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງທັງ 3 ສະກຸນເງິນ ສະແດງອອກຄ : ສະກຸນເງິນກີບ ຫຼຸດລົງຈາກ 9,26% ເປັນ 9,20%, 
ສະກຸນເງິນບາດຫຼຸດລົງຈາກ 7,57% ເປັນ 7,54% ແລະ ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ຫຼຸດລົງຈາກ 3,76% ເປັນ 
3,49% ທຽບໃສ່ປີທີີ່ຜ່ານມາ. ການຫຼຸດລົງອັດຕາເງິນກູ້ສະທ້ອນ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງທະນາຄານ
ກາງທີີ່ຕ້ອງການໃຫ້ອັດຕາເບ້ຍເງິນກູ້ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເຂົົ້າເຖິງສິນເຊ ີ່ອຂອງພາກເອກະຊົນງ່າຍ
ຂຶົ້ນ. 

ແຕ່ຖ້າພວກເຮົາເບິີ່ງທ່າອ່ຽງອັດຕາດອກເບ້ຍໃນໄລຍະ 2-3 ປີ ຜ່ານມານີົ້ ໂດຍສະເພາະໄລຍະສັົ້ນໄດຊ້ີົ້ໃຫ້
ພວກເຮົາເຫັນວ່າ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວໄດ້ອອກນະໂຍບາຍຄຸ້ມຄອງອ ັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກໂດຍສະເພາະ
ສະກຸນເງິນກີບໃຫ້ຫຼຸດລົງເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງ ເຮັດໃຫ້ການເຂົົ້າເຖິງສິນເຊ ີ່ອງ່າຍຂຶົ້ນ 
ແລະດອກເບ້ຍສິນເຊ ີ່ອຢູ່ໃນລະດັບທີີ່ຕໍີ່າລົງ.ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ,ການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກສະກຸນ
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ເງິນກີບອາດສົີ່ງຜົນໃຫ້ການລະດົມເງິນພາຍໃນມີຄວາມຈ  າກັດລົງ, ພ້ອມດຽວກັນອາດຈະຊຸກຍູໃ້ຫ້ທະນາຄານທຸລະ
ກິດກູ້ຢ ມເງິນຕາຈາກພາຍນອກມາປ່ອຍກູ້ເພີີ່ມຂຶົ້ນ. ຖ້າອີງຕາມຕົວເລກອົງປະກອບ M2 ໃນພາກ 2.4 ເຫັນໄດ ົ້
ແຈ້ງວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກເງິນຕາຕ່າງປະເທດແມ່ນກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫຼາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາດອກເບ້ຍ
ເງິນກູ້ຈະມີລະດັບທີີ່ຫຼຸດລົງກໍຕາມ, ແຕ່ກໍີ່ບໍີ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ວ່າບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ຈະປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້
ແກ່ພາກເສດຖະກິດຕົົ້ນຕໍຫຼາຍຂຶົ້ນ ເຊິີ່ງມີປັດໃຈຫຼາຍຢ່າງທີີ່ອາດເຮັດໃຫ້ການປ່ອຍສິນເຊ ີ່ອບໍີ່ຂະຫຍາຍຕົວເພີີ່ມຂຶົ້ນ. 
ບັນຫາທີີ່ໜຶີ່ງສະພາບພາກເອກະຊົນເອງຍັງບໍີ່ສາມາດພັດທະນາທຸລະກິດຂອງຕົນເອງໄດ້ດີ ນອກນັົ້ນການສົີ່ງເສີມ
ພາກລັດຖະບານຍັງບໍີ່ທັນເປັນຮູບປະທໍາ. ສະນັົ້ນທະນາຄານທຸລະກິດຍັງມີຄວາມລັງເລໃນການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ພາກ
ທຸລະກິດທີີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມຕ້ອງການສິນເຊ ີ່ອສູງ. ບັນຫາທີີ່ສອງ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ
ໂດຍສະເພາະທະນາຄານລັດວິສາຫະກິດທີີ່ປະເຊີນກັບບັນຫາໜີົ້ NPL ສູງ ແລະມີຕົົ້ນທຶນບໍລິຫານທີີ່ສູງເຮັດໃຫ້
ທະນາຄານເຫຼົີ່ານັົ້ນ ຈະຄັດເລ ອກປ່ອຍສິນເຊ ີ່ອໃຫ້ແຕ່ລູກຄ້າລາຍເກົີ່າ ທີີ່ມີຜົນຕອບແທນທີີ່ດີ. ດັີ່ງນັົ້ນ, ເຮັດໃຫ້
ການປ່ອຍສິນເຊ ີ່ອຊຸກຍູ້ພາກ SME ທີີ່ສ  າຄັນຍັງມີຄວາມຈໍາກັດເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດ
ລົງກໍຕາມ. 

 

ຕາຕາລາງ 3 : ອັດຕາດອກເບູ້ຍໄລຍະສັີ້ນ 12 ເດ ອນ. 

ປະຈໍາປີ 

ຕາຕາລາງຕິດຕາມສະພາບອັດຕາດອກເບູ້ຍໄລຍະສັີ້ນ 12 ເດ ອນ 

ສະກ ນເງິນກີບ ສະກ ນເງິນບາດ ສະກ ນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 

ເງີນຝາກ ເງິນກ ູ້ ສ່ວນຕ່າງ ເງີນຝາກ ເງິນກ ູ້ ສ່ວນຕ່າງ ເງີນຝາກ ເງິນກ ູ້ ສ່ວນຕ່າງ 

2005 10.77 19.53 8.76 0.87 10.82 9.95 0.85 9.89 9.05 
2006 10.83 19.72 8.89 1.60 11.44 9.84 1.99 10.89 8.90 
2007 10.72 18.40 7.68 2.01 11.17 9.16 2.53 10.03 7.50 
2008 10.30 18.53 8.23 2.04 11.61 9.57 2.53 10.34 7.81 
2009 9.53 16.28 6.75 2.82 10.77 7.96 2.99 10.30 7.31 
2010 9.15 14.34 5.20 3.22 9.69 6.47 3.18 9.37 6.19 
2011 8.79 14.09 5.29 3.52 9.99 6.47 3.56 9.38 5.82 
2012 8.53 14.01 5.48 3.54 10.02 6.48 3.67 8.84 5.17 
2013 8.50 13.61 5.11 3.63 10.26 6.63 3.96 9.13 5.18 
2014 8.68 12.98 4.30 3.79 9.59 5.80 4.12 8.81 4.70 
2015 7.59 11.75 4.16 4.01 9.03 5.02 4.14 8.48 4.34 
2016 5.61 9.40 3.79 3.76 7.76 4.00 3.76 7.63 3.87 
2017 5.45 9.26 3.81 3.67 7.57 3.90 3.71 7.47 3.76 
2018 5.36 9.20 3.84 3.67 7.54 3.87 3.79 7.28 3.49 

ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

2.6   ອັດຕາເງິນເຟີີ້. 
ອັດຕາເງິນເຟີົ້ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2018 ມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂຶົ້ນ ສະເລ່ຍຢູ່ທີີ່ລະດັບ 2,04% (ປີ 2017 ຢູ່ທີີ່

ລະດັບ 0,83%), ໝວດທີີ່ເພີີ່ມຂ ົ້ນສູງແມ່ນ ຫມວດເຄ ີ່ອງນຸ່ງຫົີ່ມ ແລະເກີບ ຢູ່ລະດັບ 5,45% (ລະດັບ 2,41 ໃນ
ປີ 2017),  ຮອງລົງມາແມ່ນຫມວດຄົມມະນາຄົມ ແລະຂົນສົີ່ງ ສະເລ່ຍຢູ່ທີີ່ລະດັບ 4,33% ( ລະດັບ 2,86% ໃນ
ປີຜ່ານມາ) ແລະ ຫມວດອາຫານເຄ ີ່ອງດ ີ່ມທີີ່ບໍີ່ແມ່ນເຫລົົ້າ ສະເລ່ຍຢູ່ທີີ່ລະດັບ 1,24% (ລະດັບ -0,08% ໃນ
ປີຜ່ານມາ). ສ່ວນຫມວດອ ີ່ນໆກໍີ່ຍັງສ ບຕໍີ່ເຫນັງຕີງແຕ່ບໍີ່ຫລາຍ.  ສໍາລັບອັດຕາເງິນເຟີົ້ທີີ່ເປັນພ ົ້ນຖານ ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 
2,01% (ຈາກ 1,10% ປີ 2017) ແລະອັດຕາເງິນເຟີົ້ທີີ່ບໍີ່ເປັນພ ົ້ນຖານ ຢູ່ທີີ່ລະດັບ 0,62% ຈາກ 1,82% ໃນປີ 
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2017.  ຖ້າເບິີ່ງຍ່ອຍເຖິງການເຫັນງຕີງຂອງລາຄານໍົ້າມັນ ແລະລາຄາເຂົົ້າແມ່ນເພີີ່ມຂຶົ້ນສູງກວ່າຫມູ່ ເຊິີ່ງແມ່ນປັດໄຈ
ທີີ່ພາໃຫ້ເງິນເຟີົ້ເໜັງຕີງ, ສ່ວນຜັກສົດ ແລະຫມາກໄມ້ສົດກໍີ່ເພີີ່ມຂຶົ້ນແຕ່ໃນຈັງຫວະທີີ່ຊ້າລົງ. 

ສະຫລຸບແລ້ວປັດໄຈຕົົ້ນຕໍທີີ່ພາໃຫ້ອັດເງິນເຟີົ້ລວມເພີີ່ມຂຶົ້ນ ຍ້ອນການເພີີ່ມຂຶົ້ນຂອງລາຄານໍົ້າມັນເຊ ົ້ອໄຟທີີ່
ມີຜົນຕໍີ່ເນ ີ່ອງມາຈາກສະພາບລາຄານໍົ້າມັນໂລກມີທ່າອ່ຽງເພີີ່ມຂຶົ້ນ ນັບແຕ່ເດ ອນພະຈິກ 2016 ເປັນຕົົ້ນມາ ນອກ 
ຈາກນັົ້ນຍັງສັງເກດເຫັນວ່າຫມວດອາຫານ ແລະເຄ ີ່ອງດ ີ່ມທີີ່ບໍີ່ແມ່ນເຫລົົ້າທີີ່ເຄີຍຕິດຄ່າລົບມີທ່າອ່ຽງເຫນັງຕີງຂຶົ້ນ
ເປັນຄ່າບວກ ເຊິີ່ງມີສາເຫດມາຈາກສະພາບຫລາຍທ້ອງຖິີ່ນປະສົບກັບໄພພິບັດນໍົ້າຖ້ວມ ທໍາລາຍຜົນຜະລິດກະສິກໍາ
ຂອງປະຊາຊົນຢ່າງຫລວງຫລາຍ. ນອກຈາກສາເຫດດ້ານການສະຫນອງ ແລະຄວາມຕ້ອງການແລ້ວ ຍັງເຫັນໄດ້
ວ່າການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນກີບທຽບກັບສະກຸນເງິນການຄ້າຫລັກເຊັີ່ນ: ເງິນໂດລາ ແລະບາດ ຍັງສ ບຕໍີ່ມີຜົນກະທົບຕໍີ່
ລາຄາສິນຄ້ານໍາເຂົົ້າ ໂດຍສະເພາະ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີີ່ຍັງອາໄສການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່. 

 

ຕາຕາລາງ 4 : ອັດຕາເງິນເຟີີ້ຈັດເປັນໝວດສິນຄ້າ. 
ຫມວດສິນຄ້າ 2014 2015 2016 2017 2018 

ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄ ີ່ອງດ ີ່ມບໍີ່ແມ່ນເຫຼົົ້າ 6.88 4.55 4.28 -0.08 1.24 

ໝວດເຫຼົົ້າ ແລະ ຢາສູບ 4.42 2.48 1.69 0.65 0.88 

ໝວດເຄ ີ່ອງນຸ່ງຫົີ່ມ ແລະ ເກີບ 5.29 4.23 2.00 2.41 5.45 

ໝວດທີີ່ພັກອາໄສ, ນໍົ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ົ້ອເພີງ 5.04 6.57 1.42 0.60 1.88 

ໝວດເຄ ີ່ອງໃຊ້ໃນເຮ ອນ 1.68 1.21 0.59 1.07 1.31 

ໝວດການຮັກສາສຸຂະພາບ 0.91 0.95 2.58 0.96 1.12 

ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ຂົນສົີ່ງ 0.56 -6.78 -3.53 2.86 4.33 

ໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 0.74 0.95 0.08 -0.07 1.68 

ໝວດການບັນເທິງ ແລະ ພັກຜ່ອນ 1.60 0.17 0.29 0.14 0.02 

ໝວດການສຶກສາ 0.95 0.25 0.19 0.44 0.47 

ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ 7.39 3.02 1.44 1.14 2.42 

ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການອ ີ່ນໆ 1.03 0.33 1.01 1.36 1.47 

ອັດຕາເງິນເຟີີ້ລວມ 4.13 1.28 1.60 0.83 2.04 
ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 
 

ຮ ບສະແດງ 19 : ອັດຕາເງິນເຟີີ້ 

 
 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 
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2.7 ການລົງທຶນໂດຍກົງຕ່າງປະເທດ. 
ໃນປີ 2018 ນີົ້, ໃນຂະແໜງກິດຈະການສໍາປະທານໄດ້ມີການອະນຸມັດການລົງທຶນ ທັງໝົດ 27 ໂຄງການ 

ເປັນມູນຄ່າ 4.2 ຕ ົ້ໂດລາສະຫະລັດ.  ໃນນັົ້ນ ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ FDI ໃນຂະແໜງກິດຈະການ
ສໍາປະທານໄດ້ມີການອະນຸມັດໂຄງການລົງທຶນ ທັງໝົດ 12 ໂຄງການ ເປັນມູນຄ່າ 1,416 ຕ ົ້ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼຸດລົງ
ຈາກປີທີຜ່ານມາ 3,8 ເທົີ່າ ( ຫຼຸດຈາກມູນຄ່າ 5,4 ຕ ົ້ໂດລາສະຫະລັດ), ໃນນັົ້ນ ໂຄງການບໍີ່ແຮ່ 6 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 
1,3 ຕ ົ້ໂດລາສະຫະລັດ, ໂຄງການໄຟຟ້າ 3 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 416,25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ບໍລິການ 2 ໂຄງການ 
ມູນຄ່າ 17,8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ກະສິກໍາ 1 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 350 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການສຶກສາ 1 
ໂຄງການ ມູນຄ່າ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີຈໍານວນ 9 ບໍລິສັດຂະຫຍາຍທຶນເພີີ່ມ ເປັນມູນຄ່າ 2,7 ຕ ົ້ໂດລາ. 

 

2.8 ການຜະລິດ ແລະ ການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະສະເພາະ 
        ການລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະເພາະໃນປີນີົ້ ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນໄດ້ທັງໝົດ 157 
ໂຄງການ ມີມູນຄ່າທຶນຈົດທະບຽນ 488 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ມີແຜນກການລົງທຶນ 5,8 ຕ ົ້ໂດລາສະຫະລັດ 
ເຊິີ່ງໃນນັົ້ນ ມີ ອຸດສາຫະກໍາ ກວມເອົາ 6,37%, ຂະແໜງການຄ້າ ກວມເອົາ 28,03% ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ 
ກວມເອົາ 65,3%.  ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຂອງການລົງທຶນຫຼາຍກວ່າແມ່ນ (1) ເຂດພິເສດ
ບໍີ່ແຕນແດນງາມ ສາມາດດຶງດູດໄດ້ 59 ບໍລິສັດ ເຊິີ່ງມີມູນຄ່າການຈົດທະບຽນ 31,4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິີ່ງມີ
ແຜນການລົງທຶນ 28,9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,  (2)ຂສພ ສາມຫຼີ່ຽມຄໍາ 47 ບໍລິສັດ ມີມູນຄ່າການຈົດທະບຽນ 4.3 
ຕ ົ້ໂດລາສະຫະລັດ ເຊິີ່ງມີແຜນການລົງທຶນ 4,2 ຕ ົ້ໂດລາສະຫະລັດ, (3) ຂພສ ສະຫວັນ-ເຊໂນ 22 ບໍລິສັດ ມີມູນ
ຄ່າການຈົດທະບຽນ 27 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິີ່ງມີແຜນການລົງທຶນ 85 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, (4) ຂພສ ຈໍາປາ
ສັກ 13 ບໍລິສັດ ມີມູນຄ່າການຈົດທະບຽນ 429 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊິີ່ງມີແຜນການລົງທຶນ 1.4 ຕ ົ້ໂດລາ
ສະຫະລັດ, (5) ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເສດຖາ 6 ບໍລິສັດ ມີມູນຄ່າການຈົດທະບຽນ 17 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ເຊິີ່ງມີແຜນການລົງທຶນ 16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, (6) ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ວຽງຈັນ-
ໂນນທອງ 5 ບໍລິສັດ ມູນຄ່າການຈົດທະບຽນ 1.5 ລ້ານໂດລາ, (7) ຂພສ ດົງໂພສີ 2 ບໍລິສັດ ມູນຄ່າການຈົດ
ທະບຽນ 75.000  ໂດລາ ເຊິີ່ງມີແຜນການລົງທຶນ 250.000 ໂດລາ, (8) ຂພສ ທ່າແຂກ 2 ບໍລິສັດ ແລະ (9) 
ຂພສ ບຶງທາດຫຼວງ 1 ບໍລິສັດ. 

 ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ:  ສະເພາະໃນປີ 2018, ສາມາດສ້າງວຽກເຮັັດງານທໍາໄດ້ 12.105 ຄົນ 
ໃນນັົ້ນ: ມີແຮງງານລາວ 2,139 ຄົນ, ແຮງງານທີເປັນຕ່າງປະເທດ 9,966 ຄົນ.  

 ການສົໍ່ງອອກ-ນໍາເຂົີ້າສະເພາະໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ: ການນໍາເຂົົ້າ ສາມາດບັນລຸໄດ້ ມູນຄ່າ  
658 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 3,7% ຖ້າທຽບກັບປີ  2017. ເຂດເສດຖະກິດພິເສດທີີ່ມີການນໍາເຂົົ້າຫຼາຍ
ກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຂພສ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ມູນຄ່າ 414  ລ້ານໂດລາ, ຮອງລົງມາ ຂພສ ກວມລວມໄຊເສດຖາ ມູນຄ່າ 
134 ລ້ານໂດລາ, ຂພສ ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ 48 ລ້ານໂດລາ. 

ການສົີ່ງອອກໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ສະເພາະ ສາມາດສົີ່ງທັງໝົດ ເປັນມູນຄ່າ 510 ລ້ານໂດລາ 
ເພີີ່ມຂຶົ້ນ 5,6% ຖ້າທຽບກັບປີ 2017. ເຂດເສດຖະກິດທີມີການສົີ່ງອອກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຂພສ ສະຫວັນ-ເຊໂນ 
ມູນຄ່າ 442 ລ້ານໂດລາ, ຮອງລົງມາແມ່ນ ຂພສ ເຂດນິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ ມູນຄ່າ 40 
ລ້ານໂດລາ, ຂພສ ກວມລວມໄຊເສດຖາ ມູນຄ່າ 21 ລ້ານໂດລາ ແລະ ຂພສ ຈໍາປະສັກ ມູນຄ່າ 5 ລ້ານໂດລາ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງສຶບຕໍີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກການລົງທຶນຕ່າງປະເທດກໍີ່ຕາມ, ແຕ່ພວກເຮົາ
ຍັງບໍີ່ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນທີີ່ບໍີ່ໄດ້ນອນໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນເພີີ່ມຂຶົ້ນຄ ດັີ່ງປະເທດເພ ີ່ອນບ້ານຍັງເຮັດໃຫ້
ການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ບໍີ່ສາມາດຫັນປ່ຽນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດໄປສູ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 
ແລະ ມີຄຸນນະພາບ, ສາມາດສ້າງການຈ້າງງານ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຫຼາຍ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ການສ້າງລາຍຮັບທີີ່

                                                           
16 ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມສົີ່ງເສີມການລົງທຶນ,ກຜທ  
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ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ສ້າງລາຍຮັບສູງ ເນ ີ່ອງຈາກການເຂົົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດພາຍໃນຂອງລາວໃນ
ກິດຈະການຂອງບໍລິສັດຕ່າງປະເທດແມ່ນມີຈໍາກັດຫຼາຍໂດຍສະເພາະ SME ຂອງ ສປປ ລາວ. 
 

ຮ ບສະແດງ 20 : ມ ນຄ່າທຶນຈົດທະບຽນຂອງການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ( ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ) 

 
    ແຫລ່ງຂໍົ້ມູນ: ກົມສົີ່ງເສີມການລົງທຶນ,ກຜທ 
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ພາກທີ III ບົດລາຍງານໄດູ້ມີບາງຂໍີ້ສະເໜີການແກູ້ໄຂສະພາບ
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ 

 
ຈາກການຕີລາຄາສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ພວກເຮົາສາມາດສະຫລຸບໄດ້ວ່າເສດຖະກິດຂອງ ສປປ 

ລາວ ຍັງສ ບຕໍີ່ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນຈັງຫວະທີີ່ສູງພໍສົມຄວນເມ ອທຽບກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພ ົ້ນ. ເຖິງແນວໃດກໍ
ຕາມ, ທ່າອ່ຽງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດມາຮອດປັດຈຸບັນມີລັກສະນະຂະຫຍາຍຕົວຫລຸດລົງໃນແຕ່ລະປີ. 
ສິີ່ງສໍາຄັນແລ້ວສະເຖຍລະພາບຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງສ ບຕໍີ່ປະເຊີນກັບສະພາບຄວາມບອບບາງໃນຫລາຍ
ດ້ານເປັນຕົົ້ນ: ສະພາບການຂາດດຸນງົບປະມານທີີ່ຍັງສູງ, ລະດັບຄັງເງິນສໍາຮອງເງິນຕາທີີ່ຕໍີ່າ, ສະພາບຄວາມຄ່ອງໂຕ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດຈໍາກັດລົງ ເຊິີ່ງຄວາມບອບບາງດັີ່ງກ່າວນີົ້ຖ້າຍັງບໍີ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງທັນເວລາກໍີ່ຈະ
ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ສະເຖຍລະພາບຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະຕໍີ່ຫນ້າ. ສະນັົ້ນ, ສູນຄົົ້ນຄວ້າ
ນະໂຍບາຍການພັດທະນາ ເຫັນລັດຖະບານຈະຕ້ອງສຶບຕໍີ່ເພີີ່ມທະວີການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການກະຕຸ້ນ
ເສດຖະກິດຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ພ້ອມດຽວກັນນັົ້ນ ກໍມີຂໍສະເໜີຈໍານວນໜຶີ່ງດັີ່ງນີົ້: 
 

1.  ຊ ກຍ ູ້ຂະແຫນງການຜະລິດທີໍ່ມີທ່າແຮງເພ ໍ່ອເຮັດໃຫູ້ GDP ສາມາດບັນລ ຕາມລະດັບຄາດ 
ຫມາຍ. 

1.1  ດ້ານກະສິກໍາ: ເລັີ່ງໃສ່ການເພີີ່ມປະສິດທິພາບການຜະລິດໃຫ້ສູງຂຶົ້ນ ແລະຂະຫຍາຍຕະຫລາດໃຫ້
ກວ້າງຂວາງໃນເຂດບູລິມະສິດຂອງການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະເປັນສິນຄ້າໂດຍສຸມໃສ່ວຽກງານດັີ່ງລຸ່ມນີົ້:  

 ກະກຽມແນວພັນເຂົົ້າ, ພ ດ ແລະສັດໃຫ້ພຽງພໍໃນແຕ່ລະສູນ ພ້ອມທັງລົງຊຸກຍູ້ດ້ານວິຊາການໃຫ້
ຫລາຍຂຶົ້ນ ແລະສ ບຕໍີ່ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດດ້ານການບໍລິການຂອງບັນດາສູນ ແລະສະຖານີຕ່າງໆ ໂດຍການ
ປະກອບບຸກຄະລາກອນທີີ່ມີຄວາມສາມາດ, ພາຫະນະ, ອຸປະກອນ ແລະງົບປະມານທີີ່ເຫມາະສົມ, ຂະແຫນງອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ຄວນເພີີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັບຊາວກະສິກອນໃນການຊອກຫາຕະຫລາດຈໍາ
ຫນ່າຍທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດໃຫ້ເປັນຮູບປະທໍາ ໄປຄຽງຄູ່ກັນກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ນັກລົງທຶນ
ຕ່າງປະເທດພາຍໃນທັງເກົີ່າ ແລະໃຫມ່ໃນຂະແຫນງປຸງແຕ່ງກະສິກໍາໃຫ່ົ້ດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ເພ ີ່ອເປັນ
ຕະຫລາດຮອງຮັບຜົນຜະລິດກະສິກໍາ. ພ້ອມນັົ້ນ, ເອົາໃຈໃສ່ຈັດສັນຕະຫລາດຖາວອນໃຫ້ກຸ່ມຜະລິດພ ດຕ່າງໆ 
ເປັນຕົົ້ນກຸ່ມຜະລິດພ ດຜັກອິນຊີ ແລະກະສິກໍາສະອາດ ກ້າວໄປສູ່ການສ້າງເປັນສະຫະກອນບໍລິການດ້ວຍຂໍົ້ຜູກພັນ
ສອງສົົ້ນເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍ ນຍົງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜະລິດ.  

 ພິຈາລະນາ ຫລຸດຜ່ອນຕົົ້ນທຶນການຜະລິດໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນເປັນຕົົ້ນ ຫລຸດຄ່າໄຟຟ້າ, ຄ່ານໍົ້າ
ຊົນລະປະທານ, ຄ່າພາສີອາກອນ (ໂດຍສະເພາະອາກອນທີີ່ດິນ) ແລະຄ່າທໍານຽມອ ີ່ນໆ. 

 ການປັບປຸງຂອດການປະສານງານລະຫວ່າງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ເປັນຕົົ້ນຂະແຫນງກະສິກໍາ, ອຸດ
ສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າ ແລະທະນາຄານ ເພາະວ່າໄລຍະຜ່ານມາຂະແຫນງການຕ່າງໆຂາດການປະສານງານຢ່າງ
ກົມກຽວ ເຮັດພໍໃຜພໍມັນ ເຮັດໃຫ້ການສົີ່ງເສີມການຜະລິດບໍີ່ໄປຕາມລະບົບ.  

 ຊຸກຍູ້ໂຄງການຜະລິດກະສິກໍາທີີ່ເປັນຕົວແບບໃຫ້ສາມາດຂະຫຍາຍໄປສູ່ຂົງເຂດທ້ອງຖິີ່ນອ ີ່ນໆ 
ໂດຍສະເພາະໂຄງການເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໃນການສົີ່ງເສີມການຜະລິດພ ດໃນ 5 ແຂວງ
ພາກກາງໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.  

 ເພີີ່ມທະວີການປະສານງານ ແລະຮ່ວມມ ກັບພາກເອກະຊົນຫລາຍຂຶົ້ນ ເພ ີ່ອສາມາດເພີີ່ມການ
ຜະລິດ ແລະຂະຫຍາຍການຕະຫລາດຫລາຍຂຶົ້ນ ໂດຍທັງພາກລດັ ແລະເອກະຊົນຕ້ອງສ້າງແຜນການຜະລິດ ແລະ
ແຜນທຸລະກິດຮ່ວມກັນ ທັງການສ້າງມາດຕະການການຜະລິດ ແລະການສົີ່ງອອກ (ເຊິີ່ງແມ່ນພາກລັດ (ກະສິກໍາ) 
ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ) ສ່ວນການຜະລິດ ແລະປຸງແຕ່ງແມ່ນພາກເອກະຊົນ. 

ພາກທີ III ບາງຂໍ້ສະເໜີການແກ້ໄຂສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກ
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 ທະນາຄານຄວນມີມາດຕະການຊ່ວຍຊາວກະສິກອນໃນການສະຫນອງສິນເຊ ີ່ອໄລຍະສັົ້ນ ໂດຍ
ມີອັດຕາດອກເບ້ຍທີີ່ຜ່ອນຜັນ ແລະຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາການຊໍາລະສິນເຊ ີ່ອໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນທີີ່ໄດ້ຮັບເງິນກູ້
ແລ້ວ. ເພີີ່ມການສະຫນອງສິນເຊ ີ່ອຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍ ແລະສົີ່ງເສີມກະສິກໍາໃຫ້ກຸ່ມຊາວກະສິກອນເປົົ້າ
ຫມາຍ ໂດຍແກ້ໄຂຂອດຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆຂອງຄະນະຄຸ້ມຄອງການປ່ອຍສິນເຊ ີ່ອຂັົ້ນເມ ອງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໄປຕາມ
ເປົົ້າຫມາຍ ພ້ອມກັນນັົ້ນທະນາຄານເອງຕ້ອງໄດ້ເພີີ່ມທະວີຄວາມເປັນເຈົົ້າການໃນການສະຫນັບສະຫນູນຊາວ
ກະສິກອນ ເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າສາມາດມີຜົນກໍາໄລ ແລະສົີ່ງຕົົ້ນທຶນໃຫ້ແກທະນາຄານໄດ້.  

 ກະກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ເພ ີ່ອຮັບກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (ຕ້ານແລ້ງ-ຕ້ານ
ຖ້ວມ), ສ ບຕໍີ່ເຝົົ້າລະວັງຕິດຕາມ ແລະແກ້ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດສັດ ແລະພ ດ. 

1.2  ດ້ານອ ດສາຫະກໍາ:  
 ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງຊຸກຍູ້ຂະແຫນງການຊັບພະຍາກອນເປັນທ່າແຮງຂັບເຄ ີ່ອນ

ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດເຊັ ີ່ນ: ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະບໍີ່ແຮ່ຈໍານວນຫນຶີ່ງ ໂດຍການສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້
ຂະແຫນງດັີ່ງກ່າວດໍາເນີນທຸລະກິນຢ່າງລາບລ ີ່ນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຈລະຈາກັບບັນດານັກລົງທຶນໃນຂະແຫນງດັີ່ງກ່າວໃຫ້
ມີການເພີີ່ມການຜະລິດ ແລະຕໍີ່ລອງດ້ານລາຄາກັບຜູ້ຊ ົ້ໃນຕະຫລາດໂລກ ເພ ີ່ອເປັນການສ້າງເງິນຕາມາສູ່ເສດຖະກິດ
ເຮົາ. ພ້ອມກັນນັົ້ນ, ຊອກຫາທ່າແຮງດ້ານຊັບພະຍາກອນບໍີ່ແຮ່ທີີ່ມີທ່າແຮງ ເປັນຕົົ້ນຫີນປາໂກດາຍ ແຕ່ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ.  

 ຊຸກຍູ້ການຜະລິດຂອງຫົວຫນ່ວຍ SMEs ໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ (ມາດຕະການທີ 5 ຂອງລັດຖະບານ) 
ໂດຍກວດຄ ນບັນດາຫົວຫນ່ວຍ SMEs ທີີ່ມີທ່າແຮງ ແລະກໍາລັງດໍາເນີນກິດຈະການຢູ່ເປັນຕົົ້ນ SMEs ປຸງແຕ່ງ
ກະສິກໍາເພ ີ່ອສະຫນັບສະຫນູນ ແລະແກ້ໄຂຂໍົ້ຫຍຸ້ງຍາກທີີ່ເຂົາເຈົົ້າປະເຊີນຢູ່ໃຫ້ສາມາດປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ພ້ອມນັົ້ນກໍີ່ໃຫ້ຈັດລຽງບູລິມະສິດຂະແຫນງ SME ທີີ່ຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ໃຫມ່ ເພ ີ່ອສະຫນອງການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ, ການຕະຫລາດ, ສິນເຊ ີ່ອ ແລະສິດທິ
ພິເສດທາງດ້ານພາສີອາກອນ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ລັດຖະບານຄວນເລັີ່ງອອກພັນທະບັດເພ ີ່ອລະດົມທຶນເຂົົ້າຊຸກຍູ້
ຂະແຫນງ SME ບູລິມະສິດເຫລົີ່ານັົ້ນ ພ້ອມດຽວກັນທະນາຄານຄວນເປັນເຈົົ້າການຊ່ວຍ SMEs ບໍີ່ວ່າທາງດ້ານ
ທຶນ, ຄໍາແນະນໍາໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະຄຸ້ມຄອງການເງິນ.  

 ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະບໍລິການໃຫ້ບັນດາຫົວຫນ່ວຍການຜະລິດໃນເຂດ
ເສດຖະກິດພິເສດ (SEZ) ທັງເກົີ່າ ແລະໃຫມ່ໃຫ້ດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງຄ່ອງຕົວ, ຫລຸດຜ່ອນຂັົ້ນຕອນ ແລະບັນດາ
ຕົົ້ນທຶນຕ່າງໆທີີ່ບໍີ່ຈໍາເປັນໄດ້ໂດຍໄວ. 

1.3  ດ້ານບໍລິການ:  
 ສຸມໃສ່ການພັດທະນາຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ເຂັົ້ມແຂງ ແລະຮຽນຮູ້ຈາກບົດຮຽນຂອງປີ

ທ່ອງທ່ຽວ 2018 ໂດຍສ ບຕໍີ່ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ການທ່ອງທ່ຽວທັງພາຍໃນ ແລະພາຍນອກຢ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ໂດຍເນັົ້ນໃສ່
ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການ ແລະວັດທະນະທໍາທີີ່ຈົບງາມ, ເອົາໃຈໃສ່ຍົກລະດັບການບໍລິການຂອງຜູ້ປະກອບ
ການໃນຂະແຫນງການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ, ເນັົ້ນຫນັກໃສ່ຂອດການປະສານງານຂອງແຕ່ລະ
ຂະແຫນງການແຕ່ຫົວທີ ແລະມີແຜນດໍາເນີນງານຢ່າງລະອຽດກ່ອນຈະມີການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດຶງດູດນັກທ່ອງ
ທ່ຽວເຂົົ້າມາໃນປີ 2019, ຫລຸດຜ່ອນຂະບວນການສົີ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທີີ່ເປັນຮູບການໂດຍໃຊ້ງົບປະມານລັດ
ຢ່າງບໍີ່ມີເຫດມີຜົນ. 

1.4  ສ ບຕໍີ່ສ້າງ ແລະປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກການດໍາເນີນທຸລະກິດ ເພ ີ່ອ
ເຮັດໃຫ້ດັດສະນີການອໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍີ່ການດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ດີຂຶົ້ນ ໂດຍສ ບຕໍີ່ຕິດຕາມ ແລະຊຸກຍູ້
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຄໍາສັີ່ງ ເລກທີ 02/ນຍ; ໃນນີົ້, ໃຫ້ສຸມໃສ່ 7 ດັດຊະນີຫມາຍຍ່ອຍທີີ່ສາກົນຍັງເຫັນວ່າພວກເຮົາ
ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍີ່າ ເປັນຕົົ້ນດັດສະນີການລົົ້ມລະລາຍ, ດັດສະນີການເລີີ່ມຕົົ້ນທຸລະກິດ ແລະດັດສະນີການເສຍ
ພັນທະອາກອນ. 
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2. ເພີໍ່ມທະວີການເກັບລາຍຮັບ ແລະຄ ູ້ມຄອງລາຍຈ່າຍໃຫູ້ມີປະສິດທິຜົນ:  
ໃນມາດຕະການນີົ້ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດມາດຕະການທີ 4 ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການເກັບ

ລາຍຮັບ ແລະຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ ທີີ່ນອນຢູ່ໃນ 8 ມາດຕະການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານໄດ້ກໍານົດອອກ
ແລ້ວຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍສະເພາະ ເລັ ີ່ງກວດກາ ແລະເກັບລາຍຮັບຕ່າງໆ ຈາກບັນດາໂຄງການສໍາປະທານ
ຊັບພະຍາກອນທີີ່ຍັງເກັບບໍີ່ໄດ້, ລາຍຮັບດ້ານວິຊາການ (ຈົດຮັບຈົດຈ່າຍ) ແລະອ ີ່ນໆ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການກວດກາ
ຄ ນບັນດາລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານທີີ່ບໍີ່ມີປະສິດທະພາບ. 
 

3. ເອົາໃຈໃສຸ່ເພີໍ່ມແຫລ່ງລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫູ້ສ ງຂຶີ້ນໂດຍສ ມໃສຸ່:  
1) ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຂະແຫນງການສົີ່ງອອກຕົົ້ນຕໍເຊັີ່ນ: ພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍີ່ແຮ່ ຕ້ອງໄດ້ເຈລະຈາໃຫ້ຜູ້ຊ ົ້ໄຟຟາ້ 
ຈາກ ສປປ ລາວ ຫລາຍຂຶົ້ນໃນລາຄາທີ ີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ພ້ອມດຽວກັນລະດົມໃຫ້ຂະແຫນງການສົີ່ງອອກ
ດັີ່ງກ່າວລວມທັງທຸລະກິດຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພີເສດ ນໍາເຂົົ້າເງິນຕາຈາກການສົີ່ງອອກເຂົົ້າມາສູ່ເສດຖະກິດໄດ້
ຫລາຍຂຶົ້ນ ໂດຍອາດຈະພິຈາລະນາສະຫນອງສິີ່ງກະຕຸກຊຸກຍູ້ຕ່າງໆເຊັີ່ນ: ດ້ານພາສີອາກອນສໍາລັບບໍລິສັດທີີ່ນໍາເຂົົ້າ
ທຶນ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ແຂວງ ແລະທ້ອງຖິີ່ນຄວນເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ການສົີ່ງອອກສິນຄ້າໃນທ້ອງຖິີ່ນຂອງຕົນເອງທີີ່ມີ
ທ່າແຮງຕາມດ່ານຊາຍແດນຕ່າງໆ ເພ ີ່ອສ້າງເງິນຕາເຂົົ້າສູ່ປະເທດ.  
2) ສ ບຕໍີ່ໃຫ້ບັນດາໂຄງການຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັີ່ນ: ໂຄງການລົດໄຟລາວຈີນ, ໂຄງການເສັົ້ນທາງດ່ວນ ແລະ
ໂຄງການກໍີ່ສ້າງອ ີ່ນໆດໍາເນີນງານຢ່າງປົກກະຕິ ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດນໍາເຂົົ້າເງິນຕາໃຫ້ໄດ້ປົກກະຕິ ຊ່ວຍສະພາບຄ່ອງທາງ
ດ້ານຄັງສໍາຮອງໃຫ້ດຂີຶົ້ນ.  
3) ລະດົມໃຫ້ສັງຄົມມີແນວຄິດປະຢັດ ຫລຸດຜ່ອນການນໍາໃຊ້ເງິນຕາອອກນອກປະເທດ , ຫລຸດຜ່ອນການ
ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າທີີ່ຟຸ້ມເຟ ອຍທີີ່ບໍີ່ຈໍາເປັນຈາກການນໍາເຂົົ້າ.  
4) ຂະແຫນງການສົີ່ງເສີມການລົງທຶນຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການປັບປຸງການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ
ດຶງດູດໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົົ້າມາດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫ້ເພີີ່ມຂຶົ້ນຢ່າງໄວ ແລະມີການນໍາເຂົົ້າທຶນຮອນຢ່າງ
ຫລວງຫລາຍ. 
5) ປັບປຸງກົນໄກການຕິດຕາມການນໍາທຶນເຂົົ້າມາຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຢ່າງເປັນປະຈໍາ (ບົດ
ລາຍງານສະເພາະຕໍີ່ກັບບັນການການຄຸ້ມຄອງກະແສໄຫຼີ່ເຂົົ້າຂອງທຶນ ຕິດຄັດຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ) 
 

4. ເອົາໃຈໃສຸ່ຄ ູ້ມຄອງອັດຕາແລກປຸ່ຽນລະຫວ່າງສະກ ນເງິນກີບ ແລະຕ່າງປະເທດ ເປັນຕົີ້ນເງິນໂດ
ລາ ແລະເງິນບາດໃຫູ້ມີສະເຖຍລະພາບໂດຍ:  
1) ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງ ແລະສຶກສາອົບຮົມບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນຕ່າງໆບໍີ່ໃຫ້ສວຍໃຊ້ໂອກາດເກງກໍາໄລສູງໄປ
ສົມຄູ່ກັບການປະຕິຮູບກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຮ້ານອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ.      
2) ຊຸກຍູ້ ແລະປັບປຸງຕະຫລາດຊ ົ້ຂາຍອັດຕາແລກປ່ຽນລະຫວ່າງທະນາຄານໃຫ້ດໍາເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິ
ຜົນ.   
3) ຄວນພິຈາລະນາຊ່ອງຫວ່າງອັດຕາອ້າງອີງໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາທະນາຄານ ແລະຮ້ານ
ແລກປ່ຽນສາມາດເຫນັງຕີງອັດຕາຊ ົ້ຂາຍໄດ້ຄ່ອງຕົວ ແລະມີການແຂ່ງຂັນຫລາຍຂຶົ້ນ. 
 

5. ເອົາໃຈໃສຸ່ຄ ູ້ມຄອງອັດຕາເງິນເຟີີ້ບໍໍ່ໃຫູ້ເພີໍ່ມຂຶີ້ນອີງໃສຸ່ ມາດຕະການທີ 1 ຂອງ 8 ມາດຕະການ
ຊ ກຍ ູ້ເສດຖະກິດຂອງລັດຖະບານ.  

ໃນນັົ້ນໃຫ້ສຸມໃສ່ 
1) ການຄຸ້ມຄອງປະລິມານເມັດເງິນ M2 ໃຫ້ເພີີ່ມຂຶົ້ນຢູ່ໃນກອບຄວາມຕ້ອງການເມັດເງິນ.  
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2) ຕິດຕາມການເຫນັງຕີງຂອງລາຄານໍົ້າມັນໂລກ, ກໍານົດໂຄງປະກອບ ແລະ ຄຸ ້ມຄອງລາຄານໍ ົ້າມັນໃຫ້
ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ພ້ອມນັົ້ນສ ບຕໍີ່ຄົົ້ນຄວ້າຄ່າທໍານຽມອັນໃດທີີ່ສາມາດຫລຸດຜ່ອນລົງເພ ີ່ອປະ 
ຄອງການເຫນັງຕີງຂອງລາຄານໍົ້າມັນ.  
3) ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ-ບໍລິໂພກທີີ່ເປັນພ ົ້ນຖານ ແລະ ມີການແຊກແຊງທີີ່ເຫມາະສມົ
ໄປສົມຄູ່ກັບການຊຸກຍູ້, ສົີ່ງເສີມ ແລະອໍານວຍຄວາມສະດວກການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນໃຫ້ນັບມ ົ້ນັບຫລາຍຂຶົ້ນ  
4) ຂະແຫນງການ ແລະທ້ອງຖິີ່ນຕ້ອງເປັນເຈົົ້າການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍໃຫ້ມີການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າພາຍໃນໃຫ້
ຫລາຍຂຶົ້ນ. 
 
6. ຄ ູ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າພາຍໃນໃນລະດັບທີໍ່ບໍໍ່ສ ງ ໂດຍໃຫູ້ບ ລິມະສິດຫລັກໃນລາຍການສິນຄ້າ
ຄວບຄ ມທີໍ່ກະຊວງອ ດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າຕ້ອງໄດູ້ຄ ູ້ມຄອງ, ນອກນັີ້ນຕ້ອງສົໍ່ງເສີມການຜະລິດ
ພາຍໃນໃຫູ້ຫລາຍຂຶີ້ນ. 
 

7. ປັບປ ງກົນໄກການປະສານງານລະຫວ່າງສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະສ ນຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ແລະ
ຜ ູ້ປະກອບການກໍານົດແຜນການຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃນຕະຫລາດແຮງງານໃຫູ້ສອດຄ່ອງ.  

ໃນເວລາດຽວກັນນັົ້ນ, ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບການ
ສິດສອນໃຫ້ສອດຄ່ອງໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ລັດຖະບານຄວນສ້າງສິີ່ງ
ກະຕຸກຊຸກຍູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການໃນການຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ແຮງງານ
ລາວ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນສິດທິທາງດ້ານພາສີອາກອນ, ການຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນ ແລະອ ີ່ນໆ. 
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ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ
ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານ ສີຖານເໜືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
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