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ໃນວັນທ  13 ພະຈິກ 2019; ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດູ້ຊ ີ້ແຈງຕ ໍ່ຄວາມ
ສົນໃຈຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ແລະ ສັງຄົມທ ີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານທະນາຄານໂດຍສະເພາະບັນຫາອັດຕາແລກປ່ຽນ, 
ການຄ ູ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ, ອັດຕາເງິນເຟ ີ້, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະລິມານເງິນ M2, ການຄ ູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄັງ
ສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ນະໂຍບາຍສິນເຊ ີ່ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດແລະສົົ່ງເສ ມ SME, ນະໂຍບາຍສິນເຊ ີ່ອຊຸກຍ ູ້ ແລະ ຟ ີ້ນຟ ຜົນກະທົບ
ຈາກໄພທໍາມະຊາດ, ບັນຫາດອກເບູ້ຍຂອງທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ອ ີ່ນໆ. 

ທ່ານຜ ູ້ວ່າການ ທຫລ ໄດູ້ຊ ີ້ແຈູ້ງວ່າ: ສະພາບການເໜັງຕ ງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງເງິນກ ບຜ່ານມາມ ທັງປັດໃຈພາຍນອກ
ແລະ ພາຍໃນ. ປັດໃຈພາຍນອກແມ່ນສະພາບການແຂງຄ່າຂອງເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດໃນຕະຫຼາດສາກົນຄ່າເງິນບາດທຽບກັບໂດລາ
ໄລຍະຕົີ້ນເດ ອນມັງກອນຫາເດ ອນພະຈິກ 2019 ແຂງຄ່າຂ ີ້ນປະມານ 3,67% ທຽບໃສ່ປ  2018, ໃນຂະນະດຽວກັນຄ່າເງິນໂດລາທຽບ
ໃສ່ເງິນສະກ ນແຂງອ ີ່ນກ ໍ່ມ ການແຂງຄ່າປະມານ 4,05%. ການແຂງຄ່າຂອງເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດໃນຕະຫຼາດສາກົນໄດູ້ສົົ່ງຜົນກະທົບ
ໃຫູ້ເງິນກ ບອອ່ນຄ່າຢ່າງຫຼ ກລູ້ຽງບ ໍ່ໄດູ້. ສົມທຽບໄລຍະດຽວກັນອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກ ບທຽບກັບເງິນໂດລາອອ່ນຄ່າ 3,20% ແລະ ເງິນ
ກ ບທຽບໃສ່ບາດອອ່ນຄ່າ 6,73% ທຽບໃສ່ປ  2018. ສໍາລັບປັດໃຈພາຍໃນເກ ດມາຈາກພ ີ້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາທ ີ່ອາໄສ
ການນໍາເຂົີ້າສິນຄູ້າເປັນຫຼັກ, ການຜະລິດສິນຄູ້າພາຍໃນປະເທດຍັງບ ໍ່ທັນເຂັີ້ມແຂງເຮັດໃຫູ້ມ ການຂາດດ ນການຄູ້າຢ່າງຕ ໍ່ເນ ີ່ອງ ໃນຂະນະ
ທ ີ່ແຫຼ່ງເງ ິນຕາເພ ີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕູ້ອງການຂອງສັງຄົມເພ ີ່ອລະຄ່າສິນຄູ້ານໍາເຂົີ້າແລະການບ ລິການຍັງບ ໍ່ທັນດ ນດ່ຽງພຽງພ . ດູ້ວຍ
ເຫດນັີ້ນຈ ີ່ງສົົ່ງຜົນໃຫູ້ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕ ງ. ຈາກສະພາບຄ ດັົ່ງກ່າວບວກກັບການຜັນຜວນລາຄານໍ້າມັນຢ ່ສາກົນ, ປັດໃຈລະ
ດ ການ, ໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ໂລກລະບາດສັດຢ ພ່າຍໃນປະເທດເຮັດໃຫູ້ການສະໜອງສະບຽງອາຫານບ ໍ່ພຽງພ ກັບຄວາມຕູ້ອງການໄດູ້ສົົ່ງ
ຜົນລາຄາສິນຄູ້າພາຍໃນຖ ບຕົວສ ງຂ ີ້ນ, ອັດຕາເງິນເຟ ີ້ມ ທ່າອ່ຽງເພ ີ່ມຂ ີ້ນຈາກ 1,5% ໃນເດ ອນມັງກອນມາເປັນ 5,34% ໃນເດ ອນຕ ລາ 
2019. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ອັດຕາເງິນເຟ ີ້ໂດຍສະເລ່ຍ 10 ເດ ອນຢ ່ໃນລະດັບ 2,76% ແລະ ຄາດວ່າອັດຕາເງິນເຟ ີ້ສະເລ່ຍໝົດປ  2019 



ຈະບ ໍ່ເກ ນ 3%. ສໍາລັບປະລິມານເງິນ M2 ຂະຫຍາຍຕົວ 13,96% ຕໍ່າກວ່າແຜນການ (ເຊິີ່ງຕາມມະຕິສະພາໃຫູ້ບ ໍ່ເກ ນ 20%) ຍູ້ອນປັດ
ໃຈການລົງທຶນທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຂະຫຍາຍຕົວຫຼດຸລົງ, ທະນາຄານເອງກ ໍ່ລະມັດລະວັງ ແລະ ຊອກຫາລ ກຄູ້າທ ີ່ຈິງໃຈໃນການ
ສະໜອງສິນເຊ ີ່ອເພ ີ່ອບ ໍ່ຢາກໃຫູ້ມ ໜ ີ້ສນິ NPL; ກະແສເງິນທຶນໄຫຼເຂົີ້າໃນຮ ບແບບການລົງທຶນ ໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໄດູ້ຫຼຸດລົງ. 

ສໍາລັບຄັງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທຫລ ຍັງຮັກສາໄດູ້ຕາມແຜນການທ ີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ກ ໍ່
ເຫັນວ່າຕູ້ອງໄດູ້ສູ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງເພ ີ່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດໂດຍຈະພະຍາຍາມເກັບຊ ີ້ເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດຈາກ
ແຫຼ່ງຕ່າງໆທ ີ່ເຫັນວ່າມ ເງ  ີ່ອນໄຂ; ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂູ້ອງ ເພ ີ່ອສູ້າງກົນໄກຄ ູ້ມຄອງການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດໂອນ
ລາຍຮັບທ ີ່ເປັນເງິນຕາເຂົີ້າປະເທດຜ່ານລະບົບທະນາຄານຫຼາຍຂຶີ້ນ. ສິີ່ງທ ີ່ສໍາຄັນການສູ້າງກໍາລັງແຮງເງິນຕາຕູ້ອງຂຶີ້ນຢ ່ກັບປັດໃຈການສົົ່ງ
ເສ ມການຜະລິດພາຍໃນທົດແທນຄວາມຕູ້ອງການນໍາເຂົີ້າເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕູ້ອງການເງນິຕາຕ່າງປະເທດ, ສົົ່ງເສ ມການຜະລິດເພ ີ່ອສົົ່ງ
ອອກທ ີ່ເປັນປັດໃຈແຫຼ່ງເງິນຕາເຂົີ້າມາປະເທດ. ຕູ້ອງເພ ີ່ມທະວ ການປະຢັດການໃຊູ້ຈ່າຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຂະແໜງການທ ີ່ມ ລາຍຮັບ
ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕູ້ອງຂາຍເງິນຕາໃຫູ້ລະບົບທະນາຄານ, ພູ້ອມນ ີ້ ຂະແໜງການກ່ຽວຂູ້ອງຕູ້ອງສູ້າງສິີ່ງຈ ງໃຈເພ ີ່ອດຶງດ ດການ
ລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶີ້ນ. ສໍາລັບການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະທ ີ່ມ ການສົົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນບ ໍ່ແຮ່ ແລະ 
ໄຟຟ້າ ກວມເອົາປະມານ 67% ຂອງການສົົ່ງອອກທັງໝົດ (ສະເລ່ຍແຕ່ປ  2016-ປະຈ ບັນ), ຕູ້ອງນໍາເງິນຕາເຂົີ້າມາປະເທດໃຫູ້ຫຼາຍຂ ີ້ນ
ເພາະຜ່ານມາລາຍຮັບຈາກການສົົ່ງອອກຂອງຂະແໜງການດັົ່ງກ່າວແມ່ນໂອນເຂົີ້າມາປະເທດມ ພຽງບາງສ່ວນເທົົ່ານັີ້ນ. ຕົວຢ່າງໃນປ  
2017 ລາຍຮັບທ ີ່ເປັນເງິນຕາໂອນເຂົີ້າມາຕົວຈິງມ ພຽງແຕ່ 26% ແລະ ປ  2018 ລາຍຮັບທ ີ່ເປັນເງິນຕາໂອນເຂົີ້າມາພຽງແຕ່ 28% ຂອງ
ຍອດການສົົ່ງອອກທັງໝົດ.  

ເພ ີ່ອສ ບຕ ໍ່ຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ, ທຫລ ຈະສ ບຕ  ໍ່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນ
ຕາມທິດທາງແຜນເງິນຕາທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດໂດຍຈະເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດບັນດາເຄ ີ່ອງມ ຕ່າງໆຂອງນະໂຍາຍເງິນຕາທ ີ່ໄດູ້ກໍານົດ ແລະ ຈະຄ ູ້ມຄອງ
ຄ່າເງິນກ ບໃຫູ້ເໜັງຕ ງໃນຂອບເຂດທ ີ່ກໍານົດໄວູ້ໂດຍຈະສ ບຕ ໍ່ກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທ ີ່ມ ການຄ ູ້ມຄອງຂອງລັດ
ດູ້ວຍການກໍານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອູ້າງອ ງໃຫູ້ທະນາຄານທ ລະກິດ ແລະ ຮູ້ານແລກປ່ຽນຕາມຂອບເຂດທ ີ່ກໍານົດ ແລະ ຈະຄວບຄ ມສ່ວນ
ຕ່າງອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານ ແລະ ຕະຫຼາດໃຫູ້ຫຍບັເຂົີ້າກັນ, ດັດສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫູ້ແກ່ສັງຄົມໂດຍສ ມໃສ່ບັນດາເປ ີ້າ
ໝາຍສິນຄູ້າຍ ດທະສາດ, ສິນຄູ້າທ ີ່ມ ຄວາມຈໍາເປັນທ ີ່ກະທົບໄວ ແລະ ອ່ອນໄຫວຕ ໍ່ການດໍາລົງຊ ວິດເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫູ້ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕ ງ
ແຮງກະທົບຕ ໍ່ລາຄາພາຍໃນປະເທດ. ພູ້ອມນ ີ້, ກ ໍ່ຈະຄວບຄ ມປະລິມານເງິນແລະຄ ນນະພາບສິນເຊ ີ່ອຂອງທະນາຄານ. ສ ບຕ ໍ່ໂຈະອອກໃບ
ອະນ ຍາດດໍາເນ ນທ ລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ແລະ ສ ບຕ ໍ່ຄ ູ້ມຄອງດູ້ວຍການລົງກວດກາຮູ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາໃຫູ້
ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ກ່ຽວຂູ້ອງ ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫູ້ມ ການສ່ວຍໂອກາດປັນປ່ວນອັດຕາແລກປ່ຽນ. ໃນກ ລະນ ມ ຮູ້ານ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາໃດມ ການເຄ ີ່ອນໄຫວບ ໍ່ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທ ີ່ ທຫລ ກໍານົດເຊັົ່ນ: ກ ານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຊ ີ້-
ຂາຍເງິນຕາເກ ນຂອບເຂດທ ີ່ລະບຽບການກໍານົດ ທຫລ ຈະສກຶສາອົບຮົມ, ພູ້ອມທັງ ກ່າວເຕ ອນເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ປະຕິບັດມາດ
ຕະການປັບໃໝ, ກ ລະນ ທ ີ່ມ ການກະທໍາຜິດຮູ້າຍແຮງ, ທຫລ ຈະປະຕິບັດມາດຕະການດູ້ວຍການສັົ່ງຢ ດຕິການດໍາເນ ນທ ລະກິດ  ແລະ 
ຖອນໃບອະນ ຍາດ. ຮອດປະຈ ບັນມ ຮູ້ານແລກປ່ຽນຖ ກກ່າວເຕ ອນຈໍານວນ 20 ຮູ້ານ, ແຈູ້ງເຕ ອນຜ ູ້ທ ີ່ເຄ ີ່ອນໄຫວບ ໍ່ໄດູ້ຮັບອະນ ຍາດ 11 
ຮູ້ານ, ປັບໄໝ 15 ຮູ້ານ ແລະ ຖ ກຖອນໃບອະນ ຍາດປິດກິດຈະການ 8 ຮູ້ານ. 

ໃນການຄ ູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ທຫລ ຈະສ ບຕ ໍ່ຄ ູ້ມຄອງຕິດຕາມກະແສເງິນໄຫຼເຂົີ້າ-ອອກ ຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ເປັນ
ຕົີ້ນ: ການໂອນເງິນ ເຂົີ້າ-ອອກ ສປປ ລາວ ຂອງທະນາຄານທ ລະກິດ ເພ ີ່ອຊໍາລະຄ່າສິນຄູ້າ-ບ ລິການໃຫູ້ແກ່ຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ, ການ
ເປ ດບັນຊ ເງ ິນຝາກຢ ່ຕ່າງປະເທດ, ການໃຫູ້ກ ູ້ ແລະ ຮັບເງິນກ ູ້ກັບຕ່າງປະເທດ, ການຢັີ້ງຢ ນການນໍາທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂົີ້າມາລົງທຶນ ຢ ່ 
ສປປ ລາວ ແລະ ການນໍາທຶນອອກໄປລົງທຶນຢ ຕ່່າງປະເທດຕາມທ ີ່ກໍານົດໄວູ້ໃນກົດໝາຍວ່າດູ້ວຍການຄ ູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. 

ສໍາລັບນະໂຍບາຍສິນເຊ ີ່ອເພ ີ່ອເປັນການຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ແລະ ສົົ່ງເສ ມທ ລະກິດຂະໜາດນູ້ອຍ-ກາງ (SME); ໃນໄລຍະຜາ່ນ
ມາ ທຫລ ໄດູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສົົ່ງເສ ມການຜະລິດພາຍໃນເປັນສິນຄູ້າຂອງລັດຖະບານໂດຍໄດູ້ສະໜອງແຫຼ່ງທຶນຊຸກຍ ູ້ການຜະ
ລິດພາຍໃນຈໍານວນຫຼາຍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະສິນເຊ ີ່ອຜ່ານທະນາຄານນະໂຍບາຍເປ ີ້າໝາຍການປ ກຝັງ ແລະ ລູ້ຽງສັດ ເພ ີ່ອແກູ້ໄຂ
ຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ຊ ວິດການເປັນຢ ່ດ ຂ ີ້ນ. ຮອດເດ ອນກັນຍາ ປ  2019 ມ ຍອດສິນເຊ ີ່ອທັງໝົດ 3.120 ຕ ີ້ກ ບ. ນອກຈາກນ ີ້, 
ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜ ນນະໂຍບາຍສົົ່ງເສ ມການເຂົີ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງ SME ໄດູ້ມ ນະໂຍບາຍຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທະນາຄານທ ລະກິດປ່ອຍສິນເຊ ີ່ອ 
SME ເປັນຕົີ້ນອະນ ຍາດໃຫູ້ທະນາຄານທ ລະກິດຫັກເງິນແຮສໍາຮອງຄວາມສ່ຽງຫຼຸດລົງ. ປະຈ ບັນ ທຫລ ໄດູ້ເລັົ່ງສູ້າງນິຕິກໍາຄ ູ້ມຄອງການ
ສູ້າງຕັີ້ງບ ລິສັດຄໍ້າປະກັນສິນເຊ ີ່ອ ເພ ີ່ອຊ່ວຍໃຫູ້ SME ເຂົີ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດູ້ສະດວກຂຶີ້ນກວ່າເກົົ່າ. ທຫລ ໄດູ້ມ ການເຊນັສັນຍາເງິນກ ູ້  
300 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດກັບທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງຊາດຈ ນຊຶີ່ງປະຈ ບັນມ  12 ທະນາຄານທ ລະກິດເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ຈະເລັົ່ງ



ເບ ກຖອນເງິນກ ູ້ບູ້ວງທໍາອິດຈໍານວນ 100 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດຈາກທະນາຄານດັົ່ງກ່າວພາຍໃນປ  2019. ພູ້ອມນ ີ້, ທຫລ ກ ໍ່ກະກຽມ
ຄວາມພູ້ອມເພ ີ່ອສະໜອງທຶນ 200 ຕ ີ້ກ ບເພ ີ່ອສົົ່ງເສ ມ SME ໃຫູ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂູ້ອງ. ບັນຫາທ ີ່ສໍາຄັນໃນນ ີ້, ຂະແໜງ SME ບ ໍ່ແມ່ນ
ຈະຮຽກຮູ້ອງແຫຼ່ງທຶນດູ້ວຍອັດຕາດອກເບູ້ຍນະໂຍບາຍຈາກພາກລັດ ແຕ່ກ ໍ່ຕູ້ອງປັບປ ງການຄ ູ້ມຄອງບ ລິຫານການເຄ ີ່ອນໄຫວທ ລະກິດ
ຂອງຕົນໃຫູ້ມ ປະສິດທິຜົນແລະມ ຄວາມຍ ນຍົງ, ນໍາໃຊູ້ແຫຼ່ງທຶນໃຫູ້ເກ ດດອກອອກຜົນ ແລະ ສາມາດຊໍາລະໜ ີ້ສິນຄ ນໄດູ້. 

ສໍາລັບການສະໜອງທຶນເພ ີ່ອຟ ີ້ນຟ ຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖູ້ວມຢ ພາກກາງແລະພາກໃຕູ້, ຈາກການລາຍງານເບ ີ້ອງຕົີ້ນຂອງ
ທະນາຄານທ ລະກິດທ ີ່ປ່ອຍສິນເຊ ີ່ອແກ່ຂະແໜງການເສດຖະກິດມ ຍອດລວມຜົນເສຍຫາຍທັງໝົດ 168.43 ຕ ີ້ກ ບ. ໃນການແກູ້ໄຂບັນ
ຫາດັົ່ງກ່າວ; ທຫລ ໄດູ້ອອກນະໂຍບາຍຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊ ີ່ອເພ ີ່ອແກູ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກໄພທໍາມະຊາດ ແລະ ພະຍາດ
ລະບາດຕ ໍ່ບັນດາທະນາຄານທ ລະກິດຄ : 1) ໃຫູ້ທະນາຄານ ເລ ີ່ອນເວລາຊໍາລະໜ ີ້ທັງຕົີ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບູ້ຍໃຫູ້ລ ກຄູ້າ, 2) ສະໜອງເງິນ
ກ ູ້ບູ້ວງໃໝ່ໃຫູ້ລ ກໜ ີ້ ແລະ ຜ ູ້ທ ີ່ໄດູ້ຮັບຜົນເສຍຫາຍຈາກໄພທໍາມະຊາດ. ສໍາລັບລ ກຄູ້າລາຍໃໝ່ ແຕ່ເປັນປະຊາຊົນທ ີ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກໄພທໍາມະຊາດ; ທຫລ ຈະໄດູ້ຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ທະນາຄານທ ລະກິດພິຈາລະນາແຕ່ລະກ ລະນ . ໃນກ ລະນ ແຫຼ່ງທຶນຂອງທະນາຄານມ ບ ໍ່ພຽງພ ກ ໍ່
ສາມາດສະເໜ ຄວາມຕູ້ອງການແຫຼ່ງທຶນໂດຍການກ ູ້ຢ ມມາຍັງ ທຫລ ໄດູ້. 

ສໍາລັບບັນຫາອັດຕາດອກເບູ້ຍຂອງທະນາຄານນັບແຕ່ເດ ອນກ ມພາ 2019, ທຫລ ໄດູ້ມ ການຄ ູ້ມຄອງການກໍານົດອັດຕາດອກ
ເບູ້ຍເງິນຝາກ-ເງິນກ ູ້ຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທ ີ່ມ ການຄ ູ້ມຄອງຂອງລັດໂດຍໃຫູ້ທະນາຄານທ ລະກິດ (ທທກ) ກໍານົດດອກເບູ້ຍຂອງຕົນບົນ
ພ ີ້ນຖານເສດຖະກິດ, ການໄລ່ລຽງປະສິດທຜິົນ ແລະ ຫຼັກການບ ລິຫານຕົີ້ນທຶນໃນການດໍາເນ ນງານຂອງຕົນ; ແຕ່ກ ລະນ  ທທກ ຕູ້ອງ
ການດັດປັບຂ ີ້ນອັດຕາດອກເບູ້ຍ ຕູ້ອງຂ ອະນ ຍາດຈາກ ທຫລ. ສໍາລັບການຊຸກຍ ູ້ໃຫູ້ມ ສະຖາບັນການເງິນຈ ລະພາກນັີ້ນເພ ີ່ອເປ ີ້າໝາຍສົົ່ງ
ເສ ມການອອມ, ການເຂົີ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໃຫູ້ຫຼາຍຂ ີ້ນ ແລະ ຕູ້ອງການໃຫູ້ພວກທ ີ່ປ່ອຍເງິນນອກລະບົບຫັນເຂົີ້າສ ່ລະບົບ.  ອັດຕາດອກເບູ້ຍ
ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈ ລະພາກສ ງແມ່ນການປ່ອຍສິນເຊ ີ່ອຂະໜາດນູ້ອຍ ແລະ ໄລຍະສັີ້ນໃຫູ້ແກ່ລ ກຄູ້າລາຍຍ່ອຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່ໃນ
ວົງເງິນຂັີ້ນຕໍ່າປະມານ 5-10 ລູ້ານກ ບຕ ໍ່ລາຍ ແລະ ການອະນ ມັດໃຫູ້ສິນເຊ ີ່ອໃຊູ້ເວລາສັີ້ນກວ່າ ທທກ. ນອກນັີ້ນ, ຜະລິດຕະພັນຂອງສະ
ຖາບັນການເງິນຖູ້າທຽບໃສ່ທະນາຄານແລູ້ວມ ຈໍາກັດ. ອ ກປະການໜຶີ່ງ, ລາຍຮັບຫຼັກຂອງເຂົາເຈົີ້າໄດູ້ມາຈາກດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້, ແຕ່ຕົີ້ນ
ທຶນການດໍາເນ ນງານຂູ້ອນຂູ້າງສ ງປະມານ 2% ຕ ໍ່ເດ ອນເປັນຕົີ້ນດອກເບູ້ຍເງິນຝາກລະດົມມາສ ງແລູ້ວສະເລ່ຍຢ ່ໃນລະດັບ 13% ຕ ໍ່ປ  
(ປະມານ 1,08% ຕ ໍ່ເດ ອນ) ບວກກັບຕົີ້ນທຶນການບ ລິຫານສ ງ (ພັນທະອາກອນຕ່າງໆ, ເງ ນເດ ອນ, ລາຍຈ່າຍໃນການດໍາເນ ນທ ລະກໍາ
ການຫາລ ກຄູ້າສິນເຊ ີ່ອ). ສະນັີ້ນ, ການປ່ອຍເງິນກ ູ້ຂອງສະຖາບັນການເງິນຢ ່ຫຼາຍປະເທດກ ໍ່ຕູ້ອງສ ງກວ່າທະນາຄານ, ສະເພາະຢ ່ ສປປ 
ລາວ ສະເລ່ຍຢ ່ໃນລະດັບ 2,5-3% ຕ ໍ່ເດ ອນ ຈຶີ່ງຈະເຮັດໃຫູ້ເຂົາເຈົີ້າສາມາດຄົງຕົວໄດູ້. ດັົ່ງນັີ້ນ, ຈິີ່ງເຮັດໃຫູ້ອັດຕາດອກເບູ້ຍໂດຍລວມ
ຂອງສະຖາບັນການເງິນສ ງກວ່າອັດຕາດອກເບັີ້ຍຂອງທະນາຄານ. ຕ ໍ່ກັບສະພາບດັົ່ງກ່າວ ທຫລ ໃນນາມຜ ູ້ຄ ູ້ມຄອງ ຈະລົງກວດກາຕິດ
ຕາມຢ່າງໃກູ້ສິດ ເພ ີ່ອບ ໍ່ໃຫູ້ສະຖາບັນການເງິນເກັບອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້ສ ງເກ ນຄວາມເປັນຈິງ. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ  ດວງສດັຈະ 
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