
ຜ ູ້ວ່າການ ທຫລ ລາຍງານການປະຕບິດັແຜນເງນິຕາ ປີ 2022    

   
ໃນກອງປະຊຸມສະໄຫມສາມນັເທ ່ ອທີ IV ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX (ວັນທີ 5 ທັນວາ 

2022); ທ່ານ ປອ. ບຸນເຫ  ອ ສນິໄຊວໍຣະວງົ ຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ ູ້ລາຍງານ
ການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັແຜນເງນິຕາ ປີ 2022 ແລະ ແຜນເງນິຕາປະຈາໍ ປີ 2023 ຊ ່ ງມບີາງຕອນວ່າ: ໃນ
ໄລຍະ 9 ເດ ອນຕົ ູ້ນປີ 2022 ຜ່ານມາ, ເສດຖະກດິ ສປປ ລາວ ເຖງິຈະມທ່ີາອ່ຽງດຂີ ູ້ນຈາກການສົ່ ງອອກ 
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ແຕ່ກໍ່ ຈະຍງັປະເຊນີກບັຄວາມທ ູ້າທາຍ ທີ່ ສະສມົມາຫ າຍປີ ໂດຍສະເພາະການນໍາ
ເຂົ ູ້າສນິຄ ູ້າ ແລະ ການບໍລກິານ ຍງັສ ບຕ່ໍເພີ່ ມຂ ູ້ນ ແລະ ຕວົເລກຫນີ ູ້ສນິ ຕ່ໍຕ່າງປະເທດຢ ່ ໃນລະດບັທີ່ ສ ງ. 
ສະນັ ູ້ນ, ເມ ່ ອກະທບົກບັລາຄານໍ ູ້າມນັ ແລະ ສນິຄ ູ້ານາໍເຂົ ູ້າ ທີ່ ເພີ່ ມສ ງຢ ່ ໃນຕະຫ າດສາກນົ ໄດ ູ້ພາໃຫ ູ້ຄວາມ
ຕ ູ້ອງການເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ເພ ່ ອຊໍາລະການນໍາເຂົ ູ້າເພີ່ ມສ ງແບບກ ູ້າວກະໂດດເລີ່ ມແຕ່ຕົ ູ້ນປີ 2022 

ເປັນຕົ ູ້ນມາ. 
ການຄຸ ູ້ມຄອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດຂອງທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ ູ້ອງ ຍງັບ່ໍທນັກມົກຽວ ແລະ ຮດັກຸມ 

ສົ່ ງຜົນໃຫ ູ້ຍງັມສີະພາບລາຍຮັບ ທີ່ ເປັນເງນິຕາຕ່າງປະເທດຈາກການສົ່ ງອອກ ແລະ ເງນິລງົທ ນຈາກ
ຕ່າງປະເທດຈາໍນວນຫ າຍ ຍງັບ່ໍທນັເຂົ ູ້າມາປະເທດ ຜ່ານລະບບົທະນາຄານຕາມລະບຽບການ ເຮດັໃຫ ູ້
ເງນິຕາຕ່າງປະເທດເຂົ ູ້າສ ່ ລະບບົທະນາຄານຫນ ູ້ອຍກວ່າ ທີ່ ຄວນຈະເປັນ ຊ ່ ງສ ູ້າງຄວາມບ່ໍສມົດ ນກນັ
ລະຫວ່າງຄວາມຕ ູ້ອງການ ແລະ ຄວາມສາມາດສະຫນອງເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ກາຍເປັນປັດໄຈຕົ ູ້ນຕໍທີ່  



ພາໃຫ ູ້ເງນິກບີທຽບເງນິໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 19,44% ແລະ ເງນິກບີທຽບເງນິບາດ ອ່ອນຄ່າ 18,02% ຮອດ
ທູ້າຍເດ ອນກນັຍາ; ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອດັຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານແລະຕະຫ າດນອກລະບບົສໍາລບັ
ອັດຕາເງນິກບີທຽບໃສ່ເງນິໂດລາຢ ່ ໃນລະດບັ 12,33% ແລະ ອັດຕາເງນິກບີທຽບໃສ່ເງນິບາດຢ ່ ໃນ
ລະດບັ 4,27%. ການອ່ອນຄ່າຂອງເງນິກບີ ຍງັສົ່ ງຜນົເຮດັໃຫ ູ້ອດັຕາເງນິເຟີູ້ເພີ່ ມສ ງຂ ູ້ນຮອດລະດບັສອງ
ຕວົເລກ ນບັແຕ່ເດ ອນພ ດສະພາເປັນຕົ ູ້ນມາ ແລະ ຄາດວ່າຈະຍງັສ ບຕ່ໍມທ່ີາອ່ຽງເພີ່ ມຂ ູ້ນ ເພາະສນິຄ ູ້ານໍາ
ເຂົ ູ້າໄດ ູ້ກວມເຖງິ 1/3 ຂອງກະຕ່າສນິຄ ູ້າໃນການຄດິໄລ່ອດັຕາເງນິເຟີູ້. 

ຜ່ານການຈດັຕັ ູ້ງປະຕິບັດແຜນເງນິຕາປີ 2022 ແມ່ນໄດ ູ້ຫມ ນໃຊ ູ້ເຄ ່ ອງມ ນະໂຍບາຍເງນິຕາ 
ເປັນຕົ ູ້ນ ການປັບຂ ູ້ນອດັຕາເງນິແຮຝາກບງັຄບັ, ການປັບປຸງອດັຕາດອກເບ ູ້ຍອ ູ້າງອງີຂອງ ທຫລ ແລະ 
ການອອກຈາໍຫນ່າຍພນັທະບດັ ທຫລ ໄດ ູ້ປະກອບສ່ວນຄວບຄຸມຈງັຫວະອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງ
ປະລມິານເງນິ (M2) ໃຫ ູ້ຫ ຸດລງົຈາກລະດບັ 47,94% ທຽບ ໃສ່ໄລຍະດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາ ໃນ
ມ ູ້ກ່ອນການຈໍາຫນ່າຍພນັທະບດັ ທຫລ (14.06.2022) ມາຢ ່ ໃນລະດບັ 38,55% ທຽບໃສ່ໄລຍະ
ດຽວກນັຂອງປີຜ່ານມາ ໃນມ ູ້ສຸດທ ູ້າຍຂອງການຈາໍຫນ່າຍພນັທະບດັ ທຫລ (15.11.2022). ຄຽງຄ ່ ກນັ
ນັ ູ້ນ, ທະນາຄານທຸລະກດິພາຍໃນຈາໍນວນຫນ ່ ງ ໄດ ູ້ປັບຂ ູ້ນອດັຕາດອກເບ ູ້ຍຕາມ ທຫລ ຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນ
ລະດບັຄວາມຕ ູ້ອງການຊມົໃຊ ູ້ ແລະ ຫ ຸດແຮງກະຕຸ ູ້ນອດັຕາເງນິເຟີູ້; 

ການຈດັຕັ ູ້ງປະຕບິດັມາດຕະການທາງດ ູ້ານບໍລຫິານ ເພ ່ ອດດັສມົຮ ູ້ານແລກປ່ຽນຕວົແທນລງົ ແລະ 
ການປັບປຸງວທິກີໍານດົອດັຕາແລກປ່ຽນໃຫ ູ້ແກ່ທະນາຄານທຸລະກດິ (ທທກ) ແລະ ຮ ູ້ານແລກປ່ຽນຕວົ
ແທນຍ ດຍຸ່ນ ຕາມກນົໄກຕະຫ າດຫ າຍຂ ູ້ນສມົທບົກບັການອອກພນັທະບດັໄດ ູ້ຊ່ວຍຊະລໍການອ່ອນຄ່າ
ຂອງອດັຕາແລກປ່ຽນຈາກລະດບັທີ່ ອ່ອນແຮງໄປເຖງິ 20.715 ກບີ/ໂດລາ ມາເປັນ 17.740 ກບີ/ໂດ
ລາ ພາຍໃນມ ູ້ທໍາອດິ ທີ່ ໄດ ູ້ມກີານຈາໍຫນ່າຍພນັທະບດັ ທຫລ ແລະ ໄດ ູ້ ສ ບຕ່ໍຫ ຸດລງົມາຮອດ 15.100 

ກບີ/ໂດລາ ກ່ອນຈະເລີ່ ມເໜງັຕງີຂ ູ້ນໃນຈງັຫວະທີ່ ຊ ູ້າລງົ, ໄດ ູ້ເຮດັໃຫ ູ້ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອດັຕາແລກປ່ຽນ
ເງນິກີບທຽບເງນິໂດລາຂອງທະນາຄານແລະຕະຫ າດນອກລະບົບໄດ ູ້ແຄບເຂົ ູ້າຈາກລະດັບສ ງສຸດ 
37,83% ໃນກາງເດ ອນມຖຸິນາມາຢ ່ ໃນລະດບັພຽງ 2,93% ໃນປະຈບຸນັ ແລະປະກດົການປ່ັນປ່ວນ
ອດັຕາແລກປ່ຽນມລີກັລະນະຫ ຸດຜ່ອນລງົ; 

ສາມາດແກ ູ້ໄຂສະພາບການຂາດແຄນເງນິຕາໃນການນາໍເຂົ ູ້ານໍ ູ້າມນັເຊ ູ້ອໄຟ ຮບັປະກນັໃຫ ູ້ມນີ ູ້າໍມນັ
ເຊ ູ້ອໄຟສະຫນອງຢ ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດໃນລະດບັທີ່ ບ່ໍຂາດເຂນີ ແລະຍງັຮກັສາລະດບັຄງັຮອງເງນິຕາ
ຕ່າງປະເທດ ຮອດທູ້າຍເດ ອນກນັຍາ ສາມາດກຸ ູ້ມການນໍາເຂົ ູ້າໄດ ູ້ 3,01 ເດ ອນ ແລະ ຄາດວ່າຫມດົປີຈະ
ສາມາດສ ບຕ່ໍກຸ ູ້ມການນໍາເຂົ ູ້າໄດ ູ້ບ່ໍຫ ຸດ 3 ເດ ອນ (ມະຕສິະພາແຫ່ງຊາດບ່ໍຫ ຸດ 3 ເດ ອນ); ເງນິຝາກຂອງ  
ທທກ ສ ບຕ່ໍເພີ່ ມຂ ູ້ນ; ຍອດເຫ  ອເງນິຝາກຂອງ ທທກ ກວມເອາົ 86,72% ຂອງ GDP ແລະຮອດທູ້າຍ
ປີ 2022 ຈະເພີ່ ມຂ ູ້ນໃນລະດບັ 90% ຂອງ GDP (ມະຕສິະພາແຫ່ງຊາດ: 70% ຂອງ GDP ໃນທ ູ້າຍ
ປີ 2022); ສິນເຊ ່ ອຂະຫຍາຍຕວົໃນຈງັຫວະດກີວ່າປີຜ່ານມາໂດຍກວມເອາົ 60,58% ຂອງ GDP 

ແລະຈະເພີ່ ມຂ ູ້ນຢ ່ ໃນລະດບັ 65% ໃນທ ູ້າຍປີ 2022 (ມະຕສິະພາແຫ່ງຊາດ: 50% ຂອງ GDP ໃນ



ທູ້າຍປີ 2022); ອດັຕາສ່ວນບ່ໍເກດີດອກອອກຜນົ (NPLs) ຂອງ ທທກ ຢ ່ ໃນລະດບັ 2,13% ແລະ 
ທ ູ້າຍປີ 2022 ຄາດວ່າຈະຢ ່ ໃນລະດບັ 2,3% (ມະຕສິະພາແຫ່ງຊາດບ່ໍເກນີ 3% ). ອນັພົ ູ້ນເດັ່ ນແມ່ນ
ການປັບປຸງໂຄງສ ູ້າງ ທທກ ຂອງລດັ 2 ແຫ່ງ ເປັນທະນາຄານຮ່ວມທ ນໄດ ູ້ສ ູ້າງບນັຍາກາດໃຫມ່ສາມາດ
ລະງບັປະກດົການຂາດທ ນຕ່ໍເນ ່ ອງ ມກີານປະກອບສ່ວນເພ ່ ອການພດັທະນາເສດຖະກດິດຂີ ູ້ນ; 

ນອກຈາກນີ ູ້, ຍງັສາມາດບນັລຸໄດ ູ້ຕວົຊີ ູ້ບອກທີ່ ກໍານດົໃນວາລະແຫ່ງຊາດໄດ ູ້ດັ່ ງນີ ູ້: ສນິເຊ ່ ອປ່ອຍ
ໃຫ ູ້ແກ່ຈນຸລະວສິາຫະກດິ, ວສິາຫະກດິຂະຫນາດນ ູ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ທີ່ ເຂົ ູ້າເຖງິແຫ ່ ງທ ນຂອງ
ທະນາຄານ ກວມເອາົອດັຕາສ່ວນປະມານ 30% ຂອງ MSMEs ທງັຫມດົ (ຄາດຫມາຍວາລະແຫ່ງຊາດ 

ກ່ຽວກບັການແກ ູ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກທາງດ ູ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິ: 35% ໃນປີ 2023); ອດັຕາສ່ວນ
ຜນົຕອບແທນ ຕ່ໍຊບັສນິຂອງ ທທກ ທົ່ ວລະບບົສະເລ່ຍຢ ່ ໃນລະດບັ 1,35% ທຽບໃສ່ປີ 2021 ເພີ່ ມ
ຂ ູ້ນຈາກລະດບັ 0,65% (ຄາດຫມາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການແກ ູ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກທາງດ ູ້ານ
ເສດຖະກດິ-ການເງນິໃຫ ູ້ເພີ່ ມຂ ູ້ນທຸກປີ); ອດັຕາສ່ວນຜົນຕອບແທນຈາກທ ນຂອງ ທທກ ທົ່ ວລະບບົ
ສະເລ່ຍຢ ່ ໃນລະດບັ 15,84%ທຽບໃສ່ປີ 2021 ເພີ່ ມຂ ູ້ນຈາກລະດບັ 11,63% (ຄາດຫມາຍ ວາລະ
ແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການແກ ູ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກທາງດ ູ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິ ໃຫ ູ້ເພີ່ ມຂ ູ້ນທຸກປີ); ຮອດ
ທູ້າຍເດ ອນກັນຍາ 2022 ການລະດົມທ ນ  ຜ່ ານຕະຫ າດທ ນ ກວມເອົາ  15,1% ຂອງ GDP 

(ຄາດຫມາຍວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກບັການແກ ູ້ໄຂຄວາມຫຍຸ ູ້ງຍາກທາງດ ູ້ານເສດຖະກດິ-ການເງນິ: 15% 

ໃນປີ 2023);  
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