
 

 

 

 

ທ�ານ

ຊ້ີແຈງສະພາບເງນິ

ອັດຕາເງນິເຟ��

ໃນມ້ືທ ີ2 (25 ມິຖຸນາ 2020) ຂອງກອງ

ຜ��ວ�າການທະນາຄານແຫ�ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ�

ແລະ ມາດຕະການແກ�ໄຂ ໂດຍນັບແຕ�ທ�າຍປ� 2018 

ເຊີນກັບສິ່ງທ�າທາຍຢ�າງຫຼວງຫຼາຍມາຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ

ຕະຫຼາດສາກົນໃນຂະນະທີ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດພາຍໃນຂອງປະເທດເຮົາຍັງອາໄສການນ�າເຂົ້າສິນຄ�າ

ໃນລະດັບສ�ງ ແລະ ພັນທະໃນການຊ�າລະໜີ້ສິນຕໍ�ຕ�

ພັດມີທ�າອ�ຽງຫຼຸດລົງເປ�ນຕົ້ນກະແສເງິນຊ�ວຍເຫຼືອລ�າ

ຫຼາຍດ�ານໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃນຂະນະທີ່ການແຂ�ງຂັນຍາດແຍ�ງເງ ິນທຶນຈາກຕ�າງປະເທດກັບບັນດາ

ໃກ�ຄຽງກັບປະເທດເຮົາກໍມີສ�ງ ເຮັດໃຫ�ໃນປ� 20

755 ລ�ານໂດລາຫຼຸດລົງເກືອບ 44% ເມ່ືອທຽບໃສ�ປ�

1,7 ຕື້ໂດລາ).  

 

ທ�ານຜ��ວ�າການ ທຫລ  

ເງນິຕາຕ�າງປະເທດ, ອັດຕາແລກ

ເຟ�� ແລະ ມາດຕະການແກ�
 

 

ຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 9 ສະພາແຫ�ງຊາດ ຊຸດທີ VIII

ໄດ�ໃຫ�ການຊີ້ແຈງ ກ�ຽວກັບສະພາບເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດ, ອັດ

2018 ເປ�ນຕົ້ນມາ, ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງ ິນຕາແຫ�ງຊາດຂອງ

ເຊີນກັບສິ່ງທ�າທາຍຢ�າງຫຼວງຫຼາຍມາຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະໃນໄລຍະທີ່ຄ�າເງ ິນໂດລາ ແລະ ຄ�າເງ ິນບາດແຂງຄ�າແຮງຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງໃນ

ຕະຫຼາດສາກົນໃນຂະນະທີ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດພາຍໃນຂອງປະເທດເຮົາຍັງອາໄສການນ�າເຂົ້າສິນຄ�າ ແລະ ການບໍລິການຈາກຕ�າງປະເທດ

ສິນຕໍ�ຕ�າງປະເທດສືບຕໍ�ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ�ແຫຼ�ງລາຍຮັບທີ່ເປ�ນເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດເຂົ້າມາປະເທດ

ພັດມີທ�າອ�ຽງຫຼຸດລົງເປ�ນຕົ້ນກະແສເງິນຊ�ວຍເຫຼືອລ�າ, ເງ ິນລົງທຶນຈາກຕ�າງປະເທດທີ່ໄດ�ຮັບຜົນຈາກສະພາບເສດຖະກິດໂລກທີ່ຝ�ດເຄືອງ

ຫຼາຍດ�ານໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃນຂະນະທີ່ການແຂ�ງຂັນຍາດແຍ�ງເງ ິນທຶນຈາກຕ�າງປະເທດກັບບັນດາປະເທດທີ່ກ�າລັງພັດທະນາທີ່ມີເງ ື່ອນໄຂ

2019 ມີກະແສເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ�າງປະເທດສ�ດທິເຂົ້າ

ເມ່ືອທຽບໃສ�ປ� 2018 (ປະມານ 1,3 ຕື້ໂດລາ) ແລະ ຫຼຸດລົງ 55% ເມື່ອທຽບໃສ�ປ�

ແລກປ�ຽນ, 

ແກ�ໄຂ 

 

VIII; ທ�ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ 

ອັດຕາແລກປ�ຽນ-ອັດຕາເງ ິນເຟ�� 

ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງ ິນຕາແຫ�ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ�ປະ

ຄ�າເງ ິນບາດແຂງຄ�າແຮງຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງໃນ

ການບໍລິການຈາກຕ�າງປະເທດ

ແຕ�ແຫຼ�ງລາຍຮັບທີ່ເປ�ນເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດເຂົ້າມາປະເທດ

ເງິນລົງທຶນຈາກຕ�າງປະເທດທີ່ໄດ�ຮັບຜົນຈາກສະພາບເສດຖະກິດໂລກທີ່ຝ�ດເຄືອງ

ປະເທດທີ່ກ�າລັງພັດທະນາທີ່ມີເງ ື່ອນໄຂ

ມີກະແສເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ�າງປະເທດສ�ດທິເຂົ້າ ສປປ ລາວ ພຽງແຕ�ປະມານ 

ເມື່ອທຽບໃສ�ປ� 2017 (ປະມານ 



ຈາກສະພາບຄວາມຕ�ອງການເງິນຕາຕ�າງປະເທດຂອງປະເທດເຮົາທີ່ຍັງສືບຕໍ�ມີສ�ງໃນຂະນະທີ່ແຫຼ�ງເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດຂອງປະເທດ

ພັດຫຼຸດລົງຄືດັ�ງກ�າວແມ�ນເປ�ນໄປໄດ�ຍາກທີ່ສ�ດທ່ີປະເທດຈະສາມາດເພີ່ມຄັງສ�າຮອງເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດທີ່ເປ�ນໝາກຜົນຂອງການເຄື່ອນ 

ໄຫວໃນໂຄງປະກອບເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດເຮັດໃຫ�ຄວາມສາມາດໃນສະໜອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດຂອງຂະແໜງການທະນາ 

ຄານກໍຄືພາກລັດມີຈ�າກັດເຫັນໄດ�ຈາກປະລິມານເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດທີ່ທະນາຄານທ�ລະກິດສາມາດເກັບຊື້ໄດ�ຈາກສັງຄົມສະເລ�ຍໃນແຕ�

ລະປ�ນັບແຕ�ປ� 2018 ເປ�ນຕ້ົນມາສະເລ�ຍໄດ�ບໍ�ເກີນ 2 ຕື້ໂດລາທຽບເທົ�າຕໍ�ປ�ຫຼຸດລົງເກືອບ 53% ເມື່ອທຽບໃສ�ລະດັບທີ່ສາມາດເກັບຊື້ໄດ�

ສະເລ�ຍໃນແຕ�ລະປ�ຂອງ 3 ປ�ກ�ອນໜ�ານັ້ນ; ແຕ�ຄວາມຕ�ອງການເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດຂອງສັງຄົມເພື່ອນ�າເຂົ້າສິນຄ�າຈາກຕ�າງປະເທດມີ

ສະເລ�ຍບໍ�ຫຼຸດ 4 ຕື້ໂດລາຕໍ�ປ�ຊຶ່ງມ�ນຄ�ານີ້ຍັງບໍ�ລວມການນ�າເຂົ້າການບໍລິການ ແລະ ພັນທະໃນການຊ�າລະໜີ້ສິນກັບຕ�າງປະເທດ. ຈາກ

ສະພາບປ�ດໄຈພາຍນອກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດເຫຼົ�ານີ້ໄດ�ສ�າງແຮງກົດດັນໃຫ�ເງ ິນກີບອ�ອນຄ�າລົງທຽບໃສ�ເງ ິນໂດລາ ແລະ ເງ ິນບາດຢ�າງ

ຫຼີກລ�ຽງບໍ�ໄດ�. 

ສະເພາະ 6 ເດືອນຕົ້ນປ� 2020, ຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ໄດ�ສົ�ງຜົນກະທົບຢ�າງໜັກຕໍ�ເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມໃນທົ�ວໂລກນັ້ນຍິ່ງເປ�ນສິ່ງທ�າທາຍໃນການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ�ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ຢ�າງໜັກໜ�ວງຂຶ້ນໄປຕື່ມອີກ. 

ໃນສະພາບຄວາມບໍ�ແນ�ນອນຢ�າງຫຼວງຫຼາຍໃນເສດຖະກິດໂລກນັ້ນ ໄດ�ສົ�ງຜົນໃຫ�ລາຄາຮ��ນ, ລາຄາຄ�າ, ລາຄານ��າມັນ ແລະ ຄ�າເງ ິນຢ��

ຕະຫຼາດສາກົນມີຄວາມຜັນຜວນແຮງຫຼາຍເຮັດໃຫ�ການລົງທຶນມີຄວາມສ�ຽງຮອບດ�ານ, ກະແສເງິນທຶນທີ່ຈໍລະຈອນຢ��ໃນທົ�ວໂລກກໍໄດ�

ຫຼຸດລົງຢ�າງມະຫາສານເນ່ືອງຈາກທ�ກປະເທດຕ�ອງສ�ມທຶນຮອນເຂົ້າໃນດ�ານສາທາລະນະສ�ກ ແລະ ຟ��ນຟ�ສະພາບເສດຖະກິດພາຍໃນຂອງ

ຕົນທົດແທນລາຍຮັບທີ່ສ�ນເສຍໄປໃນໄລຍະທີ່ມີການປ�ດປະເທດຢ�ດການດ�າເນີນການຜະລິດ ແລະ ກິດຈະກ�າທາງທ�ລະກິດ, ສະພາບ

ດັ�ງກ�າວໄດ�ເຮັດໃຫ�ຄົນສ�ວນຫຼາຍມີການຫັນປ�ຽນຈາກການລົງທຶນໃນຊັບສິນມາເປ�ນການຖືຄອງເງ ິນສົດຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະສະກ�ນ

ເງິນໂດລາຍັງເປ�ນສະກ�ນເງິນທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສ�ງສ�ດໃນສາກົນ ແລະ ເຮັດໃຫ�ເງ ິນໂດລາແຂງຄ�າທຽບກັບເງ ິນເອີໂຣ ແລະ ທຽບ

ກັບ 6 ສະກ�ນຫຼັກ (ເອີໂຣ, ເຢນ, ປອນສະເຕີຣິງ, ໂດລາການາດາ, ສະເວດິສໂຄຣນາ ແລະ ສະວິຊ໌ຟຣັງ). ພ�ອມກັນນີ້, ເງ ິນບາດກໍເປ�ນອີກ

ສະກ�ນເງ ິນໜຶ່ງທີ່ໄດ�ຮັບຄວາມເຊື່ອໝັ້ນສ�ງໃນພາກພື້ນເຮັດໃຫ�ເງ ິນບາດແຂງຄ�າທຽບກັບເງ ິນໂດລາຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ ເລີ່ມແຕ�ເດືອນເມສາ

ເປ�ນຕ້ົນມາ. 

ໃນສະພາບສາກົນເປ�ນຄືດັ�ງກ�າວ, ການຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ�ງຊາດຍິ່ງໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຢ�າງໜັກ; ເນື່ອງຈາກປ�ດ

ໄຈພາຍໃນຂອງປະເທດເຮົາຍັງມີຄວາມສ�ຽງສ�ງໃນຫຼາຍດ�ານຈາກພື້ນຖານເສດຖະກິດຍັງບໍ�ເຂ້ັມແຂງ ເພິ່ງພາການນ�າເຂ້ົາສິນຄ�າ-ການ

ບໍລິການເປ�ນສ�ວນໃຫຍ�ມີມ�ນຄ�າການຂາດດ�ນການຄ�າ-ການບໍລິການໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ເກືອບ 60 ລ�ານໂດລາ (ລະດັບສະເລ�ຍ

ໃນ 5 ປ�ກ�ອນໜ�າ ຂາດດ�ນປະມານ 106 ລ�ານໂດລາຕໍ�ເດືອນຫຼຸດລົງຍ�ອນຢ��ໃນໄລຍະທີ່ບັນດາປະເທດຍັງປະຕິບັດມາດຕະການຈ�າກັດ

ການເຄື່ອນຍ�າຍຜ��ຄົນ) ຊຶ່ງຄ��ຄ�າຕົ້ນຕໍແມ�ນປະເທດໄທ. ຄວາມຕ�ອງການນ�າເຂ້ົາສິນຄ�າສະເລ�ຍຕໍ�ເດືອນໃນປ� 2020 ເຖິງຈະຫຼຸດລົງເລັກ

ນ�ອຍຍ�ອນມາດຕະການປ�ດປະເທດເມ່ືອທຽບໃສ�ປ�ຜ�ານມາແຕ�ກໍ�ຢ��ລະດັບປະມານ 432 ລ�ານໂດລາ ຕໍ�ເດືອນ (ສະເພາະຈາກປະເທດໄທ

ສະເລ�ຍປະມານ 255 ລ�ານໂດລາຕໍ�ເດືອນ) ແລະ ພາລະການຊ�າລະໜ້ີສິນຕໍ�ຕ�າງປະເທດຂອງປະເທດເຮົາຢ��ໃນລະດັບສ�ງ.  

ໃນຂະນະທີ່ແຫຼ�ງເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດເຂົ້າປະເທດມີຈ�າກັດສະເລ�ຍກະແສເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ�າງປະເທດເຂົ້າສ�ດທິ ຜ�ານ

ລະບົບທະນາຄານໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປ�ມີປະມານ 103 ລ�ານໂດລາຕໍ�ເດືອນ ແຕ�ພວກເຮົາຕ�ອງໄດ�ຮັບຮ��ວ�າໃນການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກ

ຕ�າງປະເທດຈະປະກອບມີ 2 ສ�ວນຄື: ສ�ວນທີ່ເປ�ນເງ ິນລົງທຶນຮ�ບແບບຮ�ວມຮ��ນ (Equity) ແລະ ເງ ິນທີ່ກ��ຢ�ມຈາກພາຍນອກມາລົງທຶນ 

(Debt) ຊຶ່ງໃນຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນໃຫຍ�ນັ້ນກໍ�ເຫັນວ�າມີກະແສເງິນລົງທຶນໂດຍກົງໃນຮ�ບແບບເງິນຮ�ວມຮ��ນບໍ�ເກີນ 40%; ແລະ 60% 

ຂອງມ�ນຄ�າການລົງທຶນນັ້ນເປ�ນການກ��ຢ�ມທີ່ຕ�ອງມີພັນທະໃນການຊ�າລະຫນີ້ຕໍ�ຕ�າງປະເທດ. ພ�ອມກັນນີ້, ທະນາຄານທ�ລະກິດສາມາດ

ເກັບຊື້ເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດຈາກລ�ກຄ�າໄດ�ສະເລ�ຍພຽງແຕ� 174 ລ�ານໂດລາຕໍ�ເດືອນ. ໃນສະພາບທີ່ການສະໜອງເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດບໍ�

ພຽງພໍກັບຄວາມຕ�ອງການໃນສະພາບທີ່ກ�າລັງແຮງດັດສົມຂອງ ທຫລ ມີຈ�າກັດຊຶ່ງໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປ� 2020 ການດັດສົມເງ ິນຕາ

ຕ�າງປະເທດສະເລ�ຍຕໍ�ເດືອນໃຫ�ແກ�ການນ�າເຂົ້າສິນຄ�າທີ່ຈ�າເປ�ນຂອງ ທຫລ ຫຼຸດລົງເກືອບ 50% ແລະ ກ�າລັງການສະໜອງເງ ິນຕາ

ຕ�າງປະເທດຂອງທະນາຄານທ�ລະກິດສະເລ�ຍຕໍ�ເດືອນຫຼຸດລົງເກືອບ 41% ທຽບໃສ�ລະດັບສະເລ�ຍຕໍ�ເດືອນໃນໄລຍະ 5 ປ�ກ�ອນໜ�າ; ຈາກ



ເມື່ອກ�ອນໃນໄລຍະແຕ�ປ� 2013-2017 ແຫຼ�ງເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດເພື່ອຮອງຮັບການນ�າເຂົ້າໂດຍສະເລ�ຍເກືອບ 80% ມາຈາກຂະແໜງ 

ການທະນາຄານ ແລະ ສ�ວນທີ່ເຫຼືອມາຈາກການສະໜອງກັນເອງຂອງສັງຄົມ. ແຕ�ມາໃນໄລຍະຕົ້ນປ� 2020, ຂະແໜງການທະນາຄານ

ສາມາດສະໜອງເງິນຕາຕ�າງປະເທດເພື່ອຮອງຮັບການນ�າເຂ້ົາໄດ�ສະເລ�ຍພຽງແຕ� 50% ເຮັດໃຫ�ສັງຄົມຕ�ອງຊອກແຫຼ�ງສະໜອງກັນເອງສ�ງ

ຂຶ້ນ. ສະພາບດັ�ງກ�າວໄດ�ສົ�ງຜົນໃຫ�ຄວາມຕ�ອງການເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດຂອງສັງຄົມຍິ່ງເພີ່ມສ�ງຂຶ້ນໂດຍສະເພາະເງ ິນໂດລາສົ�ງຜົນໃຫ�ຢ��

ຕະຫຼາດມີການສະເຫນີຂໍຊື້ໃນອັດຕາສ�ງກາຍ 9.700 ກີບ/ໂດລາ ຊຶ່ງໄດ�ເຮັດໃຫ�ສ�ວນຕ�າງລະຫວ�າງອັດຕາແລກປ�ຽນທະນາຄານ ແລະ

ຕະຫຼາດສະເລ�ຍ 6 ເດືອນຢ��ໃນລະດັບ 5,52% ສ�າລັບເງິນກີບທຽບກັບໂດລາ.  

ຈາກສະພາບການອ�ອນຄ�າຂອງຄ�າເງ ິນກີບທຽບກັບໂດລາ ແລະ ທຽບເງິນບາດດັ�ງທີ່ໄດ�ກ�າວຜ�ານມາໃນເງື່ອນໄຂຂອງປະເທດ

ເຮົາທີ່ການຜະລິດພາຍໃນຍັງບໍ�ສາມາດຕອບສະຫນອງຄວາມຕ�ອງການຂອງການຊົມໃຊ�ຍັງຈ�າເປ�ນຕ�ອງໄດ�ນ�າເຂົ້າສິນຄ�າທີ່ຈ�າເປ�ນຕໍ�

ການດ�າລົງຊີວິດສ�ວນໃຫຍ�ຈາກຕ�າງປະເທດແນ�ນອນວ�າຕົ້ນທຶນໃນການນ�າເຂ້ົາສິນຄ�າເຫຼົ�ານ້ັນກໍຍ�ອມໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຢ�າງຫຼີກລ�ຽງບໍ�ໄດ�

ໃນອະນາຄົດ. ແຕ�ເຖິງຢ�າງໃດກໍຕາມ, ໃນປ�ດຈ�ບັນນີ້ການອ�ອນຄ�າຂອງອັດຕາແລກປ�ຽນບໍ�ແມ�ນປ�ດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ສົ�ງຜົນກະທົບຕໍ�ລະດັບ

ລາຄາກໍຄືອັດຕາເງິນເຟ��ຂອງ ສປປ ລາວ.  

ໃນການຄິດໄລ�ດັດສະນີລາຄາການຊົມໃຊ�ລວມຂອງ ສປປ ລາວ ນັ້ນ, ລາຍການສິນຄ�ານ�າເຂ້ົາ (255 ລາຍການຈາກທັງໝົດ 

485 ລາຍການ) ທີ່ຈະໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກການອ�ອນຄ�າຂອງອັດຕາແລກປ�ຽນນັ້ນກວມເອົານ��າໜັກພຽງແຕ� 30,7% ໃນການຄິດໄລ�

ດດັສະນີລາຄາການຊົມໃຊ�ລວມຊຶ່ງສະເລ�ຍ 5 ເດືອນຕ້ົນປ� 2020, ອັດຕາເງິນເຟ��ສ�າລັບດັດສະນີຜະລິດຕະພັນນ�າເຂ້ົາ ຢ��ໃນລະດັບ 

3,62%, ອັດຕາເງິນເຟ��ສ�າລັບດັດສະນີຜະລິດຕະພັນສິນຄ�າພາຍໃນຢ��ໃນລະດັບ 7,25% ເຮັດໃຫ�ອັດຕາເງິນເຟ��ລວມ ຢ��ໃນລະດັບ 

6,12%. ອັດຕາເງິນເຟ��ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍລວມໄດ�ມີທ�າອ�ຽງເພີ່ມຂ້ຶນຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງນັບແຕ�ທ�າຍປ� 2018 ເປ�ນຕ້ົນມາ, ໄດ�ເໜັງຕີງກ�າວ

ກະໂດດແຮງໃນໄລຍະເດືອນ 10/2019, ຈາກລະດັບ 3,92% ໃນເດືອນ 09/2009 ມາເປ�ນ 5,34% ໃນເດືອນ 10/2019 ແລະ ໄດ�ສບືຕໍ�

ເພີ່ມຂ້ຶນຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງ ແລະ ໄດ�ເພີ່ມຂ້ຶນສ�ງສ�ດຮອດ 6,94% ໃນເດືອນ 01/2020 ຈາກລະດັບ 6,29% ໃນເດືອນ 12/2019. 

ສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ�ອັດຕາເງິນເຟ��ເພີ່ມຂ້ຶນແຮງ ຍ�ອນການເພີ່ມຂ້ຶນສ�ງຫຼາຍຂອງດັດສະນີລາຄາໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ

ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ�ແມ�ນເຫຼົ້າທີ່ເປ�ນຜົນສະທ�ອນຈາກການເພີ່ມຂ້ຶນຂອງລາຄາຊີ້ນ, ເຂ້ົາສານ, ປາຍ�ອນໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພນ��າຖ�ວມໃນ

ໄລຍະກ�ອນໜ�າ, ໂລກລະບາດໃນສັດເຮັດໃຫ�ການສະໜອງສະບຽງອາຫານບໍ�ພຽງພໍກັບຄວາມຕ�ອງການທ່ີຍັງຢ��ໃນລະດັບສ�ງໂດຍສະເພາະ

ໃນໄລຍະບ�ນປ�ໃຫມ�ຂອງຄົນຈີນ-ຫວຽດນາມ.  

ນອກຈາກນີ້, ດັດສະນີລາຄາໝວດສິນຄ�າ ແລະ ການບໍລິການອ່ືນໆກໍໄດ�ປ�ບສ�ງຂ້ຶນຕາມລາຄາສິນຄ�ານ�າເຂ້ົາທີ່ເພີ່ມຂ້ຶນຍ�ອນ

ການອ�ອນຄ�າຂອງຄ�າເງ ິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາ ແລະ ເງິນບາດ ແລະ ການເພີ່ມຂ້ຶນສ�ງຂອງລາຄາຄ�າໃນໄລຍະເດືອນ 1/2020 ຕາມ

ການໃຫ�ເຫດຜົນຂອງສ�ນສະຖິຕິແຫ�ງຊາດ-ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ຈາກນ້ັນນັບແຕ�ໄລຍະເດືອນ 2/2020 ເປ�ນຕ້ົນມາຈາກ

ນັ້ນອັດຕາເງິນເຟ��ໄດ�ມີທ�າອ�ຽງຫຼຸດລົງເລັກນ�ອຍຕາມສະພາບລາຄານ��າມັນຢ��ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນທ່ີໄດ�ຫຼຸດລົງສົມທົບກັບລາຄາສະບຽງ

ອາຫານຈ�ານວນໜ່ຶງທີ່ໄດ�ປ�ບຫຼຸດລົງ; ພ�ອມກັນນັ້ນສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ກໍໄດ�ສົ�ງຜົນໃຫ�ດັດສະນີລາຄາໝວດ

ຮ�ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ແລະ ດັດສະນີລາຄາໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສ�ບ ປ�ບຫຼຸດລົງເຊັ�ນກັນ.  

ສັງລວມແລ�ວ ໃນໄລຍະ 5 ເດືອນຕ້ົນປ� 2020, ປ�ດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ພາໃຫ�ອັດຕາເງິນເຟ��ຂອງ ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂ້ຶນແມ�ນໄດ�ຮບັແຮງ

ກົດດັນຈາກທັງເບ້ືອງຄວາມຕ�ອງການ (Demand Pull) ໃນສະພາບທີ່ພື້ນຖານການການຜະລິດພາຍໃນຍັງບໍ�ເຂ້ັມແຂງສົມທົບກັບທ�ກ

ປະເທດປະຕິບັດມາດຕະການປ�ດປະເທດ ແລະ ສ�ມໃສ�ແກ�ໄຂບັນຫາພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19 ໄດ�ເຮັດໃຫ�ຄວາມຕ�ອງການໂດຍສະເພາະ

ສະບຽງອາຫານ, ສິນຄ�າອ�ປະໂພກບໍລິໂພກທີ່ຈ�າເປ�ນພ້ືນຖານໃນຊີວິດປະຈ�າວັນ, ສິນຄ�າປະເພດຢາ ແລະ ອ�ປະກອນປ�ອງກັນພະຍາດຍິ່ງມີ

ສ�ງຂ້ຶນໃນຂະນະທີ່ຕ�ອງໂສ�ການຜະລິດ ແລະ ການຈໍລະຈອນຂອງຫຼາຍສິນຄ�າໄດ�ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ມີການຢ�ດສະງ ັກ; ພ�ອມກັນນ້ັນ, 

ປ�ດໄຈຈາກແຮງກົດດັນດ�ານຕ້ົນທຶນ (Cost Push) ກໍມີຜົນເນ່ືອງຈາກການປ�ບຂ້ຶນລາຄາຂອງສິນຄ�າບາງປະເພດຢ��ປະເທດຜ��ສົ�ງອອກ

ຕາມສະພາບກົນໄກການສະໜອງທ່ີໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສົມທົບກັບການອ�ອນຄ�າຂອງຄ�າເງ ິນກີບ

ທຽບໃສ�ປ�ຜ�ານມາໄດ�ສົ�ງຜົນເຮດັໃຫ�ລາຄາສິນຄ�ານ�າເຂ້ົາເພີ່ມຂ້ຶນສົ�ງຜົນໃຫ�ຕົ້ນທຶນການຜະລິດສິນຄ�າບາງສ�ວນເພີ່ມຂ້ຶນຍ�ອນສິນຄ�າ



ປະເພດວັດຖຸດິບຕ�າງໆເຊັ�ນ: ປ��ຍວິທະຍາສາດ, ແນວພັນພືດ, ແນວພັນສັດ, ຢາປ�ອງກັນພະຍາດຍັງຕ�ອງໄດ�ອາໄສການນ�າເຂ້ົາເປ�ນຫຼັກ.

ນອກຈາກນີ້, ອັດຕາເງິນເຟ��ຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງໄດ�ຜົນມາຈາກປ�ດໄຈດ�ານຈິດຕະສາດທ່ີມີຜົນມາຈາກສະພາບຄວາມກັງວົນຕໍ�ສະພາບ

ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19, ຄວາມກັງວົນຕໍ�ໄລຍະເວລາໃນການປ�ດປະເທດ, ຄວາມບໍ�ເຊື່ອໝ້ັນຕໍ�ພື້ນຖານການຜະລິດຂອງ

ປະເທດ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ພາໃຫ�ເກີດມີປາກົດການກັກຕ�ນສິນຄ�າອ�ປະໂພກ-ບໍລິໂພກສົ�ງຜົນກະທົບໃຫ�ສິນຄ�າບາງປະເພດຂາດຕະຫຼາດ ແລະ

ມີລາຄາເພີ່ມສ�ງຂ້ຶນຢ�າງກ�າວກະໂດດ. ບັນດາປ�ດໄຈເຫຼົ�ານັ້ນໄດ�ສົ�ງຜົນໃຫ�ດັດສະນີລາຄາສິນຄ�າໃນໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ

ທີ່ບໍ�ແມ�ນເຫຼົ້າເພີ່ມຂ້ຶນສ�ງສະເລ�ຍກາຍ 10% ເປ�ນຕົ້ນແມ�ນລາຄາເຂ້ົາສານທີ່ໄດ�ເພີ່ມຂ້ຶນສະເລ�ຍ 22%, ຊີ້ນໝ�ເພີ່ມຂ້ຶນສະເລ�ຍ 19%, ສັດ

ປ�ກເພີ່ມຂ້ຶນສະເລ�ຍເກືອບ 12%; ພ�ອມທັງສົ�ງຜົນໃຫ�ດັດສະນີລາຄາໃນໝວດຫມວດເຄື່ອງໃຊ�ໃນເຮືອນ, ໝວດເຄື່ອງນ��ງຫົ�ມ ແລະ ເກີບ, 

ໝວດຮັກສາສ�ຂະພາບ ແລະ ຢາໄດ�ເພີ່ມຂ້ຶນສະເລ�ຍ 4,79%; 4,66%; 4,24% ຕາມລ�າດັບ.  

ຈາກສະພາບອັດຕາແລກປ�ຽນ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟ��ດັ�ງກ�າວນັ້ນ, ເພື່ອຫຼຸດຜ�ອນຜົນກະທົບທີ່ຈະສືບຕໍ�ເປ�ນສິ່ງທ�າທາຍຕໍ�ກັບການ

ຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງ ິນຕາແຫ�ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນເງ ື່ອນໄຂຂອງປະເທດເຮົາຄືດັ�ງໃນປ�ດຈ�ບັນ, ທຫລ ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປ�ຽນໃຫ�ໄດ�ຕາມແຜນທີ່ກ�ານົດໄວ� ເວົ້າສະເພາະກໍ�ຮັບປະກັນໃຫ�ປະລິມານເງ ິນຂະຫຍາຍຕົວຢ��ໃນ

ຈັງຫວະທີ່ເສດຖະກິດສາມາດຮັບໄດ�ບໍ�ສ�າງແຮງກົດດັນໃຫ�ເງ ິນເຟ��ເພີ ່ມຂຶ້ນທັງສາມາດປະກອບສ�ວນຊຸກຍ��ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ

ເສດຖະກິດ, ໃນນ້ີ, ຈະຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການກະຕ��ນເສດຖະກິດດ�ວຍການສະໜອງແຫຼ�ງທຶນຜ�ານທະນາຄານທ�ລະກິດເພື່ອໄປປ�ອຍ

ຕໍ�ໃຫ�ບ�ກຄົນ-ນິຕິບ�ກຄົນທ່ີເຮັດແທ�ທ�າຈິງ ໃຫ�ສາມາດເຂ້ົາຫາແຫຼ�ງທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕ��າໄດ�ສະດວກຍິ່ງຂຶ້ນຢ�າງເປ�ນຮ�ບປະທ�າໂດຍສະເພາະ

ແມ�ນການປ�ກຝ�ງ, ລ�ຽງສັດ, ການຜະລິດ ແລະ ປ�ງແຕ�ງຜະລິດຕະພັນກະສິກ�າ ແລະ ອ�ດສາຫະກ�າ, ຜະລິດສິນຄ�າອ�ປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, 

ຂະແຫນງທ�ອງທ�ຽວ ແລະ ການບໍລິການປ��ນອ�ອມ, ຫັດຖະກ�າ ແລະ ທ�ລະກິດອ່ືນທ່ີສົ�ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການສົ�ງອອກ. 

ໄປຄຽງຄ��ກັນນີ້, ທຫລ ຈະເລັ�ງໃຫ�ສາມາດປະຕິບັດກົນໄກການແລກປ�ຽນສະກ�ນເງ ິນທ�ອງຖິ່ນກີບ/ຢວນກັບທະນາຄານ

ກາງຂອງ ສປ ຈີນ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍໄປສ��ທະນາຄານກາງປະເທດຄ��ຄ�າເພີ່ມເຕີມເພື່ອສ�າງເງ ື່ອນໄຂເພີ່ມສະພາບຄ�ອງດ�ານເງ ິນຕາ

ຕ�າງປະເທດໃຫ�ແກ�ປະເທດ ແລະ ຫຼຸດຜ�ອນແຮງກົດດົນຈາກການເອື່ອຍອີງເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດສະກ�ນໃດໜຶ່ງໃນອັດຕາສ�ວນທີ່ຫຼາຍ;  

ແລະ ສືບຕໍ�ປະສານຂໍການຮ�ວມມືກັບທ�ກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຄ��ມຄອງເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດ

ຢ�າງເຂ້ັມງວດເພື່ອຄ��ມຄອງກະແສເງິນ-ເຂ້ົາອອກປະເທດໃຫ�ໄດ�ດີຍິ່ງຂ້ຶນ.   

ພ�ອມກັນນ້ີ, ເພື່ອເຮັດໃຫ�ນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍການເງິນມີຄວາມກົມກຽວເປ�ນວິທະຍາສາດ ແລະ ສອດຄ�ອງ

ກັບກົນໄກຕະຫຼາດ, ທຫລ ຈະປະສານສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ເພື່ອໃຫ�ກະຊວງການເງິນອອກພັນທະບັດຄັງເງ ິນໂດຍຜ�ານການ

ປະມ�ນຢ�� ທຫລ ເພື່ອດ��ນດ�ຽງງ ົບປະມານ, ກົນໄກດັ�ງກ�າວນີ້ຈະສາມາດຫຼຸດຜ�ອນຜົນກະທົບ-ຄວາມກົດດັນຕໍ�ກັບຄວາມສ�ຽງດ�ານອັດຕາ

ແລກປ�ຽນ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟ��ທີ່ອາດຈະເພີ່ມສ�ງຂ້ຶນນ້ັນໄດ�. ໃນທາງກົງກັນຂ�າມຖ�າຫາກນ�າໃຊ�ກົນໄກດ��ນດ�ຽງດ�ວຍການລ�ວງໜ�າຈາກ 

ທຫລ ໂດຍກົງຄືດັ�ງທີ່ໄດ�ປະຕບັິດຜ�ານມາແມ�ນຍິ່ງຈະເພີ່ມຄວາມສ�ຽງທັງສອງດ�ານຂ້ຶນໄປອີກ.  

ນອກຈາກນີ້, ທຫລ ຈະສືບຕໍ�ປະສານສົມທົບ ແລະ ເຮັດວຽກຢ�າງເປ�ນປ�ກກະຕິກັບພາກສ�ວນຮັບຜິດຊອບ ເປ�ນຕ້ົນກະຊວງອ�ດ

ສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າ, ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ເພື່ອຮ�ວມກັນແກ�ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ�ານລາຄາໃຫ�ໄດ�ຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ທັນສະພາບ; ເນື່ອງ

ຈາກວ�າການຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດ�ານລາຄາຂອງປະເທດໃດກໍຈະບໍ�ສາມາດບັນລ�ໄດ�ດ�ວຍນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ອັດຕາແລກປ�ຽນເທົ�ານັ້ນຕ�ອງໄດ�ອາໄສການຮ�ວມມືຢ�າງກົມກຽວ ແລະ ສະໜິດແໜ�ນຈາກທ�ກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງຊຶ່ງທ�ກພາກສ�ວນ

ກ�ຽວຂ�ອງຕ�ອງຄວບຄ�ມລາຄາສິນຄ�າທີ່ເປ�ນປ�ດໄຈເຮັດໃຫ�ອັດຕາເງິນເຟ��ເພີ່ມຂ້ຶນນ້ັນໃຫ�ຢ��ໃນລະດັບທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ ພ�ອມທັງເພີ່ມ

ທະວີການຄວບຄ�ມການນ�າເຂ້ົາສິນຄ�າທີ່ບໍ�ຈ�າເປ�ນຊຶ່ງຈະສົ�ງຜົນໃຫ�ຄວາມຕ�ອງການເງິນຕາຕ�າງປະເທດເພີ່ມຫຼາຍຂ້ຶນ ແລະ ກະທົບຕໍ�ຄ�າ

ເງ ິນກີບ.  

 



ພ�ອມກັນນັ້ນ, ເນື່ອງຈາກວ�າການແກ�ໄຂສະພາບຄວາມຫຍ��ງຍາກທາງດ�ານເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດ ແລະ ສ�ວນຕ�າງອັດຕາ

ແລກປ�ຽນທີ່ແມ�ນໝາກຜົນຈາກສະພາບພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາບໍ�ສາມາດຈະແກ�ທີ່ປາຍເຫດໃນມື້ໜຶ່ງຍາມດຽວໄດ�ຖ�າຫາກ

ປະເທດຍັງສືບຕໍ�ມີພັນທະໃນການຊ�າລະກັບຕ�າງປະເທດໃນລະດັບສ�ງຢ�າງຕໍ�ເນື່ອງຈາກສະພາບການຂາດດ�ນການຄ�າ-ດ�ນການບໍລິການ

ແລະ ພັນທະໜ້ີສິນກັບຕ�າງປະເທດຂອງປະເທດຍັງສືບຕໍ�ສ�ງຕໍ�ເນື່ອງໃນຂະນະທີ່ແຫຼ�ງລາຍຮັບໃນຮ�ບແບບຍືນຍົງເປ�ນເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດ

ເຂ້ົາປະເທດມີບໍ�ພຽງພໍແນ�ນອນວ�າພວກເຮົາບໍ�ມີທາງທີ່ຈະສາມາດສະສົມຄັງສ�າຮອງເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດໃຫ�ເພີ່ມພ�ນຂຶ້ນໄດ�ໃນເມື່ອມີແຕ�

ການຂາດດ�ນ. ຍິ່ງໄປກວ�ານັ້ນ, ໃນເມື່ອຄວາມຕ�ອງການມີຫຼາຍກວ�າການສະໜອງ ກົນໄກການພະຍາຍາມດັດສົມກັນເອງ ແລະ

ປາກົດການຊອກເກງກ�າໄລຈາກຜ��ທີ່ມີຄວາມສາມາດສະຫນອງໄດ�ໃນເງ ື່ອນໄຂທີ່ຈ�າກັດກໍຈະເກີດຂຶ້ນທ�ກວິທີທາງຊຶ່ງການທີ່ຈະຢ�ດຕິວົງ

ຈອນນ້ີໄດ�ຢ�າງມີປະສິດທິຜົນແທ�ແມ�ນຂະແຫນງການທະນາຄານກໍຄືປະເທດຊາດຕ�ອງມີເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດໃນລະດັບທີ່ສາມາດສະໜອງ

ໃຫ�ພຽງພໍກັບຄວາມຕ�ອງການໃນການຊ�າລະກັບຕ�າງປະເທດຫຼາຍກວ�າທີ່ສັງຄົມຕ�ອງໄດ�ຂົນຂວາຍດັດສົມກັນເອງ. ສະນັ້ນ, ທ�ກ

ພາກສ�ວນຕ�ອງສືບຕໍ�ປະຢ�ດ-ຈ�າກັດລາຍຈ�າຍທີ່ເປ�ນເງ ິນຕາຕ�າງປະເທດທີ່ບໍ�ຈ�າເປ�ນເປ�ນຕົ້ນການຈ�າກັດການນ�າເຂົ້າສິນຄ�າທີ່ພາຍໃນມີ

ທ�າແຮງສາມາດຜະລິດໄດ�ພ�ອມທັງສ�າງເງ ື່ອນໄຂອ�ານວຍໃຫ�ຫົວໜ�ວຍການຜະລິດທີ່ມີທ�າແຮງນັ້ນຮອບດ�ານ ແລະ ສົ�ງເສີມການລົງທຶນ

ໃສ�ການຜະລິດສິນຄ�າສະຫງວນຢ�າງຕັ້ງໜ�າເພື່ອທົດແທນການນ�າເຂົ້າ, ສົ�ງເສີມການຜະລິດຜົນຜະລິດກະສິກ�າປ�ອນໂຮງງານອ�ດສາຫະກ�າ

ປ�ງແຕ�ງ; ຮ�ວມກັນສືບຕໍ�ປ�ບປ�ງຂອດຂັ້ນລວມທັງກົນໄກຄ��ມຄອງບໍລິຫານໃນການຂໍອະນ�ມັດການລົງທຶນ ແລະ ຕິດຕາມການດ�າເນີນ

ທ�ລະກິດຂອງຕ�າງປະເທດໃຫ�ມີຄວາມວ�ອງໄວສະດວກ ແລະ ຄ�ອງຕົວຍິ່ງຂ້ຶນເພື່ອດຶງດ�ດ-ຍາດແຍ�ງເງິນຕາຕ�າງປະເທດເຂົ້າມາ ສປປ ລາວ

ໃຫ�ໄດ�ຫຼາຍເທົ�າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ�; ພາກສ�ວນທ່ີຮັບຜິດຊອບຕ�ອງໄດ�ເລືອກເຟ��ນຈັດລຽງບ�ລິມະສິດໃຫ�ຂະແຫນງການລົງທຶນຈາກຕ�າງປະເທດ

ທີ່ເປ�ນທ�າແຮງສ�າງລາຍໄດ�ເຂ້ົາມາປະເທດຢ�າງແທ�ຈິງເພື່ອບໍ�ໃຫ�ເປ�ນການລົງທຶນຈາກຕ�າງປະເທດໃນຂະແໜງການທີ່ຍິ່ງສ�າງແຮງກົດດັນ

ໃຫ�ມີການນ�າເຂ້ົາແລະ ຂາດດ�ນການຄ�າເພີ່ມຂ້ຶນແຕ�ບໍ�ສ�າງລາຍຮັບເຂ້ົາປະເທດເທົ�າທີ່ຄວນ.  

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຊາດພັດທະນາ ພາເສດຖະກິດກ�າວໄກ ພ�ອມກັນນ�າໃຊ�ເງນິກີບ 


