
 

 

ຜົນກອງປະຊມຸຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງນິຕຳ 
ຄ ັ້ງທ ີI ປ ີ2023 

 

 

ກອງປະຊຸມຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ ຄ ັ້ງທີ I ປີ 2023 ໄດ້ໄຂຂ ັ້ນຢ່ຳງເປັນທຳງກຳນ ໃນຕອນບ່າຍຂອງ

ວັນທີ 6 ກຸມພາ 2023 ພຳຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນເຫ ຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຜ   ັ້ວ່າການ ທຫລ, ປະທານຄະນະ 

ກໍາມະການນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ມີສະມຳຊິກຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນຈຳກ ທຫລ ແລະ ບ ນດຳກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງເຂົັ້ຳຮ່ວມ. 

ໃນກອງປະຊຸມຄ ັ້ງນີັ້ໄດ້ມກີານປຶກສາຫາລ ຼືບັນຫາສໍາຄັນ ຕ ົ ັ້ນຕໍ ຄ ຼື:  ສະຫ ຼຸບຕີລາຄາຄ ຼືນບາງນະໂຍບາຍດ້ານເງິນຕາທີ  

ພົ ັ້ນເດັັັັ່ນ ໃນປີ 2022 ແລະ ສະພາບທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2023;  ພິຈາລະນາທິດທາງ 

ການກໍານົດນະໂຍບາຍເງິນຕາເພ ຼື  ອແກ້ໄຂບັນຫາການເພີ  ມຂ   ັ້ນຂອງອັດຕາເງິນເຟີ ັ້, ຄວາມຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ 

ການເພີ  ມຂ   ັ້ນຂອງປະລິມານເງິນ M2 ໃນລະບົບເສດຖະກິດເພ ຼື  ອບັນລຸໄດ້ຕາມຄາດໝາຍດ້ານເງິນຕາໃນປີ 2023 ທີ  

ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງ. ຫ  ງຈຳກນ ັ້ນໃນວ ນທີ 7 ກຸມພຳ 2023 ຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ ກໍໍ່ໄດ້ຈ ດພິທີ
ຖະແຫ ງຂ່ຳວຜົນກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກ ຳມະກຳນທີ ໄດ້ເປັນເອກະພຳບກ ນໃນກອງປະຊຸມຄ ັ້ງວ ນທີ 6 ຜ່ຳນມຳ, ໂດຍຕຳງ
ໜ້ຳຄະນະໃນກຳນຖະແຫ ງຂ່ຳວແມ່ນ ທ່ຳນ ສຸລິສ ກ ທ ຳນຸວົງ ຫົວໜ້ຳກົມນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ ແລະ ທ່ຳນ ນ. ສຳລິກຳ       
ຈ ນທະລຳວົງ ຮອງຫົວໜ້ຳກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລົງທ ນ ເຊິ ງໃນບົດຖະແຫ ງຂ່ຳວມີເນຼືັ້ອໃນ
ໂດຍສ ງເຂບດ ັ່ງນີັ້:  
 

 



ກຳນຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດນະໂຍບຳຍເງິນຕຳໃນປີ 2022 ແມ່ນໄດ້ປະເຊີນກ ບສິ ງທ້ຳທ້ຳຍຄວຳມຫຍຸ້ງຍຳກຫ ຳຍດ້ຳນເປັນ 
ຕົັ້ນ ກຳນເພີ ມຂ ັ້ນຂອງອ ດຕຳເງິນເຟີີ້ໃນລະດ ບທີ ສູງໃນຮອບຫ ຳຍສິບປີບວກໃສ່ກ ບຂໍໍ້ຂ ດແຍ່ງທຳງດ້ຳນກຳນເມຼືອງ ແລະ 
ກຳນທະຫຳນໃນຂົງເຂດເອີຣົບ, ເຊິ ງເຮ ດໃຫ້ລຳຄຳພະລ ງງຳນ ແລະ ລຳຄຳສະບຽງອຳຫຳນເພີ ມຂ ັ້ນຫ ຳຍເທົັ່ຳຕົວສົັ່ງຜົນ
ກະທົບຫ ຳຍປະເທດໃນໂລກປະເຊີນກ ບພຳວະເງິນເຟີີ້ຢູ່ໃນລະດ ບສອງຕົວເລກ. ຕໍໍ່ກ ບສະພຳບດ ັ່ງກ່ຳວ, ບ ນດຳທະນຳຄຳນ
ກຳງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ໄດ້ດ ຳເນີນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ ເພຼື ອຄວບຄຸມອ ດຕຳເງິນເຟີີ້ ຜ່ຳນເຄຼື ອງມຼືນະໂຍບຳຍທີ ຮ ດກຸມ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກ ບສະພຳບເສດຖະກິດຂອງຕົນ. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ສ ຳລ ບ ເສດຖະກິດ ສປປ ລຳວ ເຖິງວ່ຳກຳນສົັ່ງອອກ ແລະ ກຳນທ່ອງທ່ຽວ ຈະມີທ່ຳອ່ຽງດີຂ ັ້ນທຽບໃສ່ໄລຍະຜ່ຳນ
ມຳ ແຕ່ກໍໍ່ຍ ງປະເຊີນກ ບສິ ງທ້ຳທຳຍທີ ສະສົມມຳຫ ຳຍປີ ໂດຍສະເພຳະກຳນນ ຳເຂົັ້ຳສິນຄ້ຳ ແລະ ກຳນບໍລິກຳນ ທີ ຍ ງສຼືບຕໍໍ່ເພີ ມ
ຂ ັ້ນ ແລະ ພ ນທະກຳນຊ ຳລະໜີັ້ສິນຕໍໍ່ຕ່ຳງປະເທດຢູ່ໃນລະດ ບທີ ສູງ. ນອກຈຳກນີັ້, ກຳນເພີ ມຂ ັ້ນຂອງລຳຄຳນ ໍ້ຳມ ນ ແລະ 
ລຳຄຳສິນຄ້ຳນ ຳເຂົັ້ຳ ຢູ່ໃນຕະຫ ຳດສຳກົນ ໄດເ້ຮ ດໃຫ້ຄວຳມຕ້ອງກຳນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ ເພຼື ອຊ ຳລະກຳນນ ຳເຂົັ້ຳເພີ ມສູງ
ແບບກ້ຳວກະໂດດ ເລີ ມແຕ່ຕົັ້ນປີ 2022 ເປັນຕົັ້ນມຳ. ສະນ ັ້ນ, ເພຼື ອຮ ບມຼືກ ບບ ນຫຳດ ັ່ງກ່ຳວ ທຫລ ຈ  ງໄດ້ນ ຳໃຊ້ເຄຼື ອງມຼື
ນະໂຍບຳຍເງິນຕຳແບບທຳງອ້ອມໃນກຳນຮ ກສຳຄວຳມໝ ັ້ນທ່ຽງ ໂດຍໄດ້ປັບຂ ັ້ນອ ດຕຳດອກເບ້ຍພຼືັ້ນຖຳນ ຈ ຳນວນ 2 ຄ ັ້ງ
ຄຼື: ປັບຈຳກ 3% ເປັນ 3,1% ໃນເດຼືອນ ພ ດສະພຳ 2022 ແລະ ເປັນ 6,5% ໃນເດຼືອນ ຕຸລຳ 2022; ໄດ້ປັບຂ ັ້ນອ ດຕຳ
ສ່ວນເງິນແຮຝຳກບ ງຄ ບສະກຸນເງິນກີບ ຂ ັ້ນຈຳກ 3% ເປັນ 5% ໃນເດຼືອນ ພ ດສະພຳ 2022; ອອກຈ ຳໜ່ຳຍພ ນທະບ ດ
ທະນຳຄຳນແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ສະກຸນເງິນກີບ ຈ ຳນວນ 5.000 ຕຼືັ້ກີບ ດ້ວຍອ ດຕຳດອກເບ້ຍຈູງໃຈໃນລະດ ບ 20% ຕໍໍ່ປີ, ໄດ້
ຂະຫຍຳຍຂອບອ ດຕຳແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນກີບທຽບເງິນໂດລຳ ຈຳກ ±1,5% ເປັນ ±4,5% ທຽບໃສ່ອ ດຕຳອ້ຳງອີງທີ  
ທຫລ ໄດ້ກ ຳນົດໃນແຕ່ລະວ ນ ສ ຳລ ບທະນຳຄຳນທຸລະກິດ ແລະ ກ ຳນົດສ່ວນຕ່ຳງລະຫວ່ຳງອ ດຕຳຊຼືັ້ ແລະ ອ ດຕຳຂຳຍ ຢູ່ໃນ
ລະດ ບບໍໍ່ເກີນ 1% ສ ຳລ ບເງິນກີບທຽບເງິນໂດລຳ, ເງິນບຳດ ແລະ ເງິນຢວນ. ຈຳກກຳນດ ຳເນີນເຄຼື ອງມຼືນະໂຍບຳຍດ ັ່ງກ່ຳວ, 
ໄດ້ບ ນເທົຳຄວຳມຜ ນຜວນຂອງອ ດຕຳແລກປ່ຽນເບົຳບຳງລົງໃນລະດ ບໜ  ງຈຳກທີ ຜ ນຜວນແຮງໃນຊ່ວງໄລຍະກຳງປີ 2022. 

 ໃນປີ 2023 ນີັ້, ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລຳວ ຄຳດວ່ຳຈະຂະຫຍຳຍຕວົດີຂ ັ້ນ ຍ້ອນກຳນເປີດປະເທດ ຫ  ງຈຳກທີ 
ສະຖຳນະກຳນກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງພະຍຳດໂຄວິດ-19 ເບົຳບຳງລົງ, ແຕ່ເສດຖະກິດ ກໍໍໍ່ຍ ງຈະປະເຊີນກ ບສິ ງທ້ຳທຳຍຫ ຳຍ
ຢ່ຳງ ແລະ ອຳດຈະທ້ຳທຳຍຫ ຳຍກວ່ຳປຜີ່ຳນມຳ ເປັນຕົັ້ນ ແມ່ນສະພຳບຄວຳມເຄ ັ່ງຕ ງທຳງດ້ຳນກຳນເມຼືອງລະຫວ່ຳງປະເທດ ຢູ່
ຂົງເຂດເອີຣົບ ແລະ ກຳນປັບນະໂຍບຳຍທຳງດ້ຳນເສດຖະກິດຂອງບ ນດຳປະເທດທີ ມີເສດຖະກິດຂະໜຳດໃຫຍ່ ຊ  ງຈະສົັ່ງຜົນ
ຕໍໍ່ລຳຄຳສິນຄ້ຳທີ ເປັນປັດໄຈໃນກຳນຜະລິດ ອຳດມີແນ້ວໂນ້ມເພີ ມສູງຂ ັ້ນ ແລະ ອຳດສ້ຳງແຮງກົດດ ນຕໍໍ່ເນຼື ອງໃສອ່ ດຕຳເງິນ
ເຟີີ້ໃນຫ ຳຍປະເທດທົັ່ວໂລກ. ຄຽງຄູ່ກ ນນ ັ້ນ, ສປປ ລຳວ ຍ ງເປັນປະເທດນ ຳເຂົັ້ຳ, ມີກຳນເຊຼື ອມໂຍງທຳງດ້ຳນກຳນຄ້ຳ, ກຳນ
ລົງທ ນ ແລະ ຕະຫ ຳດກຳນເງິນກ ບສຳກົນ, ມີກຳນນ ຳໃຊ້ເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດຫ ຳຍສະກຸນໃນສ ງຄົມ; ລະບົບສະຖຳບ ນກຳນ
ເງິນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໂດຍລວມຍ ງຢູ່ໃນໄລຍະຟ ີ້ນຕົວຈຳກກຳນແຜ່ລະບຳດຂອງພະຍຳດໂຄວິດ-19, ໜີັ້ສິນຕໍໍ່ຕ່ຳງປະ 
ເທດຢູ່ໃນລະດ ບສູງພໍສົມຄວນ. ຈຳກປັດໄຈເຫລົັ່ຳນີັ້ ມ ນເປັນແຮງກົດດ ນໃຫ້ອ ດຕຳແລກປ່ຽນ ແລະ ລະດ ບອ ດຕຳເງິນເຟີີ້
ສະເພຳະ ເດຼືອນມ ງກອນ 2023 ນີັ້ ຢູ່ໃນລະດ ບ 40,3%. ສະນ ັ້ນ, ຄະນະກ ຳມະກຳນນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ ຈ  ງໄດ້ຄົັ້ນຄວ້ຳ ແລະ 
ດ ຳເນີນເຄຼື ອງມຼືນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ ໃນທິດທຳງທີ ີີຮ ດກຸມຂ ັ້ນ. ໃນນີັ້, ຈະຄົັ້ນຄວຳ້ປບັຂ ັ້ນອ ດຕຳດອກເບຍ້ນະໂຍບຳຍ,  ປບັຂ ັ້ນ
ອ ດຕຳສວ່ນເງິນແຮຝຳກບ ງຄ ບສະກຸນເງິນກບີ ແລະ ສະກຸນເງນິຕຳຕຳ່ງປະເທດ ແລະ ອອກ ຈ ຳໜຳ່ຍພ ນທະບ ດທະນຳຄຳນ
ແຫງ່ ສປປ ລຳວ ໄລຍະສ ັ້ນ ເປນັສະກຸນເງນິກບີ ງວດທ ີ2 (ໄລຍະທ ີ2) ເພຼື ອສົັ່ງສ ນຍຳນໃຫແ້ກຕ່ະຫ ຳດກຳນເງນິ, ຫ ຸດຜ່ອນ
ກຳນຂະຫຍຳຍຕວົຂອງປະລມິຳນເງນິ M2 ໃນລະບບົເສດຖະກິດ ແລະ ຊວ່ຍປະຄ ບປະຄອງອ ດຕຳແລກປຽ່ນໃຫມ້ີສະຖຽນ
ສະພຳບ ແລະ ຫ ດຸຜ່ອນແຮງກົດດ ນຕໍໍ່ອ ດຕຳເງິນເຟີີ້;  

 ພ້ອມດຽວກ ນນ ັ້ນ, ເພຼື ອບ ນລຸຕຳມຄຳດໝຳຍດ້ຳນເງິນຕຳທີ ສະພຳແຫ່ງຊຳດໄດ້ຮ ບຮອງໃນປີ 2023 ທະນຳຄຳນ
ແຫ່ງ ສປປ ລຳວ ຈະຄຸ້ມຄອງກຳນແລກປ່ຽນເງິນຕຳ ໃຫ້ໄປຕຳມກົົນໄກຕະຫ ຳດທີ ມີກຳນຄຸ້ມຄອງຂອງລ ດຢ່ຳງມີປະສິດທິ
ຜົນ. ໃນນີັ້, ຈະປະຕິບ ດກົດໝຳຍຄຸ້ມຄອງເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດທີ ອະນຸຍຳດໃຫ້ແຕ່ທະນຳຄຳນທຸລະກິດເທົັ່ຳນ ັ້ນສຳມຳດໃຫ້
ບໍລິກຳນແລກປ່ຽນເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ; ສົມທົບກ ບເຈົັ້ຳໜ້ຳທີ ຕິດຕຳມກວດກຳ ແລະ ປະຕິບ ດມຳດຕະກຳນຕໍໍ່ກຳນ ເຄຼື ອນ
ໄຫວທີ ບໍໍ່ສອດຄ່ອງລະບຽບກຳນຕຳມກົດໝຳຍ; ສ້ຳງເງຼື ອນໄຂໃຫ້ທະນຳຄຳນທຸລະກິດສຳມຳດກ ຳນົດອ ດຕຳແລກປ່ຽນເງິນ
ກີບທຽບເງິນໂດລຳ ສອດຄ່ອງກ ບສະພຳບຄວຳມຕ້ອງກຳນ ແລະ ກຳນສະໜອງຕົວຈິງພຳຍໃນປະເທດ; ສ້ຳງເງຼື ອນໄຂໃຫ້
ທະນຳຄຳນທຸລະກິດສະໜອງເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດ ໃຫ້ແກ່ກຳນນ ຳເຂົັ້ຳສິນຄ້ຳບູລິມະສິດໃຫ້ແຂງແຮງຂ ັ້ນ. ນອກຈຳກນ ັ້ນ, ຈະ
ສຸມໃສ່ວຽກກຳນປັບປຸງກຳນຄຸ້ມຄອງເງິນຕຳຕ່ຳງປະເທດຈຳກກຳນສົັ່ງອອກ, ກຳນນ ຳເຂົັ້ຳ ແລະ ກຳນລົງທ ນຈຳກຕ່ຳງປະເທດ 



ແລະ ແຫ ່ງອຼື ນຮອບດ້ຳນ ດ້ວຍກຳນວຳງແຜນຢ່ຳງເປັນລະບົບ ເພຼື ອນ ຳເງິນຕຳເຂົັ້ຳສູ່ປະເທດຫ ຳຍຂ ັ້ນ, ປະສຳນສົມທົບກ ບຂະ 
ແໜງກຳນກ່ຽວຂ້ອງທ ງຂ ັ້ນສູນກຳງ ແລະ ທ້ອງຖິ ນໃນກຳນແລກປ່ຽນຂໍໍ້ມູນໃຫ້ທ ນກຳນ; ສົັ່ງເສີມກຳນນ ຳໃຊ້ເງິນກີບຢ່ຳງ
ແຂງແຮງ ໂດຍເລີ ມຈຳກກຳນເຮ ດວຽກກ ບພຳກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສົັ່ງເສີມກຳນນ ຳໃຊ້ເງິນກີບກ ບສະກຸນເງິນຂອງບ ນດຳ
ປະເທດຄູ່ຄ້ຳທີ ສ ຳຄ ນຕໍໍ່ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລຳວ. 

ຄຽງຄູ່ກ ນນ ັ້ນ, ທ່ຳນ ຮອງຫົວໜ້ຳກົມສະຖິຕິເສດຖະກິດ, ກະຊວງແຜນກຳນ ແລະ ກຳນລົງທ ນ ກໍໍ່ໄດ້ຖະແຫ ງເພີ ມ
ເຕີມວ່ຳ ຈະສຸມໃສ່ໃນກຳນລົງສ ຳຫ ວດ ແລະ ເກ ບຂໍໍ້ມູນລຳຄຳສິນຄ້ຳ, ກຳນຊົມໃຊ້ ແລະ ກຳນໃຊ້ຈ່ຳຍຂອງຄົວເຮຼືອນ ພ້ອມ
ທ ງ ຈະຄົັ້ນຄວ້ຳຂະຫຍຳຍຕຳໜ່ຳງກຳນເກ ບກ ຳນ ຳໃຊ້ຂໍໍ້ມູນຜ່ຳນລະບົບອອນລຳຍໃນກຳນເກ ບກ ຳສະຖິຕິລຳຄຳ ແລະ ຄຳດ
ຄະເນເງິນເຟີີ້ ໂດຍສົມທົບກ ບບ ນດຳກະຊວງເສດຖະກິດກ່ຽວຂ້ອງ ເພຼື ອຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດວຽກງຳນທີ ກ່ຳວມຳນ ັ້ນ ໃຫ້ໄດ້ຮ ບ
ຜົນສ ຳເລ ດຕຳມຄຳດໝຳຍ. 

# ຂຳ່ວ: ກົມນະໂຍບຳຍເງິນຕຳ. 
# ພຳບ: ສມົພິດ ທ ຳມະວງົ. 

 

 

  


