
ທ່ານຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຕ ູ້ອນຮບັການເຂ ູ້າຢູ້ຽມຂ ່ ານບັ ຂອງ ທ່ານ 

ຫ ວໜູ້າຫ ູ້ອງການກ ່ ມອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ູ້ຂອງ IMF 

     
 

 ໃນວນັທ ີ29 ກນັຍາ 2022, ທ່ານ ບ ນເຫ  ຼືຶອ ສນິໄຊວ ຣະວ ງ, ຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) 
ໄດ ູ້ຕ ູ້ອນຮບັການເຂ ູ້າຢູ້ຽມຂ ່ ານບັຂອງ ທ່ານ ນ. Rosemary Lim, ຫ ວໜູ້າຫ ູ້ອງການກ ່ ມອາຊີຕາເວນັກອງສ່ຽງໃຕ ູ້ 
(Executive Director of the South East Asia Voting Group) ປະຈ າກອງທຼືຶນການເງນິສາກ ນ ຫ   IMF. 

ຫູ້ອງການຕາງໜູ້າກ ່ ມປະເທດອາຊຕີາເວນັອອກສຽງໃຕ ູ້ຂອງ IMF ຕັ ູ້ງຢ ່  ສ ານກັງານໃຫ່ຍຂອງ IMF ທີ່ ນະຄອນຫ ວງ ວ 
ຊງິຕນັ, ປະເທດ ສ. ອາເມລກິານ ຊຼືຶ່ ງເປັນຫ ູ້ອງການທີ່ ປະກອບມສີະມາຊກິທງັໝ ດ 13 ປະເທດຄ : ສປປ ລາວ, ໄທ, 

ອນິໂດເນເຊຍ, ຫວຽດນາມ, ບ ໄນ, ມາເລເຊຍ,ສງິກະໂປ, ກ າປ ເຈຍ, ຟິລປິິນ, ມຽນມາ, ຕ ງກາ, ຟິຈ ິແລະ ເນປານ ມີ
ພາລະບ ດບາດເປັນເສນາທິການ ແລະ ຕາງໜູ້າໃຫ ູ້ແກ່ສະມາຊິກພາຍໃນກ ່ ມຂອງຕ ນ ໃນການປ ກປັກຮັກສາ
ສດິຜ ນປະໂຫຍດຂອງປະເທດສະມາຊກິໃນ IMF ໂດຍການເຂ ູ້າຮ່ວມກອງປະຊ ມສະພາຜ ູ້ບ ລຫິານ ແລະ ຄະນະກ າມະ
ການສ າຄນັຕ່າງໆຂອງ IMF ທີ່ ຈດັຂຼືຶ ູ້ນໃນເເຕ່ລະໄລຍະ.   
  

   



 
ໃນລະຫວ່າງການພ ບປະໃນຄັ ູ້ງນີ ູ້, ທ່ານ ນ. Rosemary Lim ໄດ ູ້ຮຽນລາຍງານ ທ່ານ ຜ ູ້ວ່າການ ທຫລ ກ່ຽວ

ກບັສະພາບເສດຖະກດິໂລກ ແລະ ພາກພ ູ້ນໃນປັດຈ ບນັ, ຊຼືຶ່ ງ IMF ຄາດຄະເນວ່າເສດຖະກດິໂລກ ຈະຂະຫຍາຍຕ ວ
ໃນລະດບັ 3,2% ໃນປີ 2022 ແລະ 2,9% ໃນປີ 2023. ການເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິໂລກ ເເມ່ນປະເຊນີກບັສິ່ ງ
ທ ູ້າທາຍຫ າຍດ ູ້ານ ເປັນຕ ູ້ນເເມ່ນ: ການເພິ່ ມຂຼືຶ ູ້ນຂອງອດັຕາເງນິເຟີູ້ໃນທ ່ ວໂລກ ໂດຍສະເພາະໃນ ສ. ອາເມລກິາ ແລະ 
ບັນດາເສດຖະກດິຂະໜາດໃຫ່ຍ, ການຂະຫຍາຍຕ ວທີ່ ຊ ູ້າລ ງຂອງເສດຖະກດິ ສປ. ຈນີ ແລະ ຜ ນກະທ ບຈາກຂ ູ້
ຂດັເເຍ່ງໃນປະເທດອ ເເກຣນ.  

ສ າລບັພາກພ ູ້ນອາຊ,ີ IMF ຄາດຄະເນວ່າເສດຖະກດິຈະຂະຫຍາຍຕ ວໃນອດັຕາ 4,2% ໃນປີ 2022 ແລະ 
ປັບຕ ວດຂີຼືຶ ູ້ນເປັນ 4,5% ໃນປີ 2023. IMF ເຫນັວ່າ ເສດຖະກດິຂອງພາກພ ູ້ນອາຊ ີເປັນເສດຖະກດິທີ່ ມຂີະໜາດ
ໃຫ່ຍ ແລະ ຕ ວຂບັເຂ ່ ອນຕ ູ້ນຕ ໃຫ ູ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງເສດຖະກດິໂລກ. ເເຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກ ດ,ີ ການເຕບີໂຕຂອງ
ເສດຖະກດິ ກ ປະເຊນີກບັສິ່ ງທ ູ້າທາຍຫ າຍດ ູ້ານ ໂດຍສະເພາະສະພາບອດັຕາເງນິເຟີູ້ທີ່ ຢ ່ ໃນລະດບັສ ງ ເນ ່ ອງຈາກການ
ເພິ່ ມຂຼືຶ ູ້ນຂອງລາຄາສນິຄ ູ້າ ແລະ ສະບຽງອາຫານ ໄປຄຽງຄຽງຄ ່ ກບັການປະເຊນີກບັສະພາບການຮດັກ ມທາງການເງນິ
ຂອງໂລກ.   

ທ່ານ ຜ ູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດ ູ້ສະເເດງຄວາມຊ ມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈ ຕ ່ ກບັການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫ  ອຈາກ ທ່ານ ນ. Rosemary Lim ແລະ ຫ ູ້ອງການກ ່ ມອາຊີຕາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ູ້ ທີ່ ມໃີຫ ູ້ແກ່ ສປປ ລາວ 
ແລະ ທຫລ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ.  ພ ູ້ອມດຽວກນັນີ ູ້, ກ ່ ເຫນັດຕີ ່ ການລາຍງານສະພາບເສດຖະກດິຂອງພາກພ ູ້ນ ແລະ 
ສາກ ນ ເເລະ ກ ເເຈ ູ້ງໃຫ ູ້ຊາບວ່າ ປັດຈ ບນັ ສປປ ລາວ ກ ່ ຄ  ທຫລ ກ ເຫນັໄດ ູ້ເຖງິບນັດາສິ່ ງທ ູ້າທາຍທາງເສດຖະກດິທງັ
ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ. ເເຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກ ດີ, ສປປ ລາວ ກ ກ າລັງຕັ ູ້ງໜ ູ້າຊ ກຍ ູ້ໃຫ ູ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕ ວຂອງ
ເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃຫູ້ສ ບຕ ່ ມີຄວາມເຂັ ູ້ມເເຂງ ແລະ ໃຫ ູ້ສາມາດຮັບມ ກັບບັນດາສິ່ ງທ ູ້າທາຍຕ່າງໆຢ່າງມີ
ປະສດິທພິາບ. ພ ູ້ອມດຽວກນັນີ ູ້, ກ ໄດ ູ້ຮຽກຮ ູ້ອງໃຫ ູ້ ທ່ານ ນ. Rosemary Lim ສ ບຕ ່ ໃຫ ູ້ການຊ ກຍ ູ້ ແລະ ໃຫ ູ້ການ
ຊ່ວຍເຫ  ອ ສປປ ລາວ ໃນເວທສີາກ ນຕ ່ ໄປ.   

 

 

ບ ດຂ່າວ: ກ ມຮ່ວມມ ສາກ ນ, ທຫລ  
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