ແຫຼງທຶນມີບດ
ົ ບາດສາຄັນຕໍພາກ SME

ທານ ຄາແກວ ວິສສ
ີ ົມບັດ ວາການຫົວໜາກົມບໍລິການທະນາຄານທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ((ທຫລ) ໄດສະເໜີການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທະ
ທະນາຄານ ແລະ ການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫແກວິ
ວິສາຫະກິດຂະ
ຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງ
(SMEs) ຕໍກອງປະຊຸມສາມະນາວຽກງານວິຊາສະເພາະໂດຍແຫຼ
າສະເພາະ
ງທຶນມີບົດບາດສາຄັນຕໍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມປະກອບສວນ
ເຂົ້າໃນການສາງວຽກເຮັດງານທາ, ສາງລາຍຮັ
ຮັບ ແລະ ຍົກສງຊີ
ງຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນກໍຄືການສາງປະຖົມປດໄຈໃນການຫັນເປນ
ອດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກາວຊຶ່ງສະຖິ
ສ ຕກ
ິ ານຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ (ປ 2018) ມີທັງໝົດ 154.
154.941 ຫົວໜວຍ, ໃນນີ້ມີ
ຈນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງກວມ 96,18% (ຈນລະວິສາຫະກິດ ກວມ 77,
77,14 %, ວິສາຫະກິດຂະໜາດ
ນອຍ ກວມ 13,8%, ວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ກວມ 5%) ແລະ ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ ກວມ 3,82%.
ໃນຜານມາ; ພັກ-ລັດ ໄດມີເເນວທາງຊຸ
າງຊຸກຍສົງເສີມ SMEs ດວຍການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ການົດມາດຕະການ ເພື່ອສາງສະພາບ
ແວດລອມ ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂດານຕາງໆທີ່ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການສາງຕັ
ານວຍຄວາມສະ
້ງ, ດາເນີນ ແລະ ພັດທະນາ SMEs ແນໃສສາງຄວາມ
ສາມາດໃນການແຂງຂັນດານການຜະລິດ , ການຄາ ແລະ ການບໍລິການ ດວຍການສະໜັບສະຫໜທາງດານທຶ
ທາງດານທຶນຮອນ
ຮອນ, ວິຊາການ, ເຕັກ
ໂນໂລຊີ, ການຕະຫຼາດ, ການຄົ້ນຄວາທາງດານວິທະຍາສາດ ແລະ ອື່ນໆ; ໃນການຊຸກຍສົງເສີມ SMEs ໄດການົດແຈງຢໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ 5 ປ ຕັ້ງທີ VIII (ປ 2016-2020) ໂດຍໃຫປບປງພື້ນຖານການຜະລິດໃຫເຂັ້ມແຂງ ດວຍການ
ຊຸກຍສົງເສີມ ແລະ ສາງຄວາມເຂັ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກ SMEs, ສມໃສການຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ການຜະລິດເປນສິນຄາໃຫຫຼາກ
ກຫຼາຍ
ແລະ ມີຄນນະພາບສງ ເພື່ອຊົມໃຊພາຍໃນ ແລະ ສົງອອກ, ສົງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນຂອງ SMEs ໂດຍການ ສາງໂຄງການສະໜັບ
ສະໜນແຫຼງທຶນໄລຍະຍາວໃຫແກທະນາຄານທລະກິ
ໃຫແກທະນາຄານທລະກິດທີ່ສົນໃຈປອຍກໃຫ
ໃ
SMEs ຫຼາຍຂຶ້ນ.
ທຫລ ໄດຊຸກຍ, ສົງເສີມ ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃຫທະນາຄານທລະກິ
ນໄຂໃຫ
ດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ສາງກົນໄກ
ໄກ, ປບປງໂຄງສາງດານ
ສິນເຊື່ອ ແລະ ອອກຜະລິດຕະພັນ, ດານການເງິນຫຼາຍປະເພດໃນການສະໜອງສິ
ຍປະເພດໃນການສະ
ນເຊື່ອ, ການຄາປະກັ
ປະກັນສິນເຊື່ອ, ການເຊົາສິນເຊື່ອ, ການ
ຮວມລົງທຶນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ SMEs ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໄດຢາງສະດວກ, ກວາງຂວາງ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ ແນໃສ
ເຮັດໃຫທລະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວແບບຍືນຍົງ,

ສາມາດຜະລິດສິນຄາອອກຈາຫນາຍຮັບໃຊສັງຄົມ,

ສາງວຽກເຮັດງານທາໃຫແກ

ປະຊາຊົນ ແລະ ສາງເສດຖະກິ
ກິດໃຫມີການຂະຫຍາຍຕົ
ານຂະຫຍາ ວຢາງເຂັ້ມແຂງ; ດັງນັ້ນ, ໃນໄລຍະຜານມາ ທຫລ ໄດອອກຂໍຕົກລົງວາດວຍ

ນະໂຍບາຍຊຸກຍທະນາຄານທລະກິດສະຫນອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງໃນເດືອນກັນຍາ 2019 ໂດຍກາ
ນົດນະໂຍບາຍຕໍທະນາຄານທລະກິດທີ່ສະໜອງສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົງເສີມ SMEs ຄື: ໄດຮັບການສາຮອງເງິນແຮລວມທົວໄປ 0,2% ຈາກ
ການົດໄວ 0,5% ຂອງຍອດເຫຼືອເງິນກທີ່ເປນຊັ້ນປກກະຕິ ສະເພາະລກຄາເງິນກທີ່ເປນ SMEs; ມີສິດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນ ທຫລ ເພື່ອແກ
ໄຂສະພາບຄອງເມື່ອເຫັນວາມີຄວາມຈາເປນ;

ຮັບການປະຕິບັດການຍອງຍໍເປນທະນາຄານຕົວແບບໃນການສົງເສີມ

SMEs

ຈາກ

ລັດຖະບານ ແລະ ທຫລ ເເລະ ໄດຮັບນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕາມການການົດຂອງ ທຫລ ໃນແຕລະໄລຍະ.
ເພື່ອແກໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດຈາກເຊື້ອຈລະໂລກສາຍພັນໃໝ (COVID-19), ທຫລ
ໄດອອກຂໍຕົກລົງວາດວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເລກທີ 238/ທຫລ ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ເພື່ອເປນການຊວຍລກຄາຂອງທະນາຄານ
ທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັງກາວໃຫສາມາດສືບຕໍດາເນີນທລະກິດພາຍຫຼັງການລະບາດໄດຖືກ
ຄວບຄມຈົນກວາສະພາບເຂົ້າສປກກະຕິ ດວຍການປບປງໂຄງສາງໜີຄ
້ ືນໃໝໃຫແກລກຄາ (ເລື່ອນການຊາລະໜີຕ
້ ົ້ນທຶນ ແລະ ດອກ
ເບຍ), ສະໜອງເງິນກບວງໃໝ. ສາລັບທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ ກໍໄດຮັບນະໂຍບາຍຜອນຜັນຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດ
ການຈັດຊັ້ນ) ແລະ ການຫັກເງິນແຮຫນີທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນ ແລະ ລະບຽບການອື່ນທີ່ກຽວຂອງຈາກ ທຫລ; ພອມນັ້ນ, ທຫລ ໄດອອກຂໍ
ຕົກລົງວາດວຍໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອຊຸກຍການຜະລິດ ແລະ ແກໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັງກາວໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020 ເພື່ອກະ
ຕນເສດຖະກິດ ແລະ ຊວຍບັນເທົາແກໄຂຜທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບດວຍແຫຼງທຶນຂອງ ທຫລ ທີ່ມີອັດຕາດອກເບຍຕາ 5,5% ຕໍປໄລຍະ
ເວລາກຢມສງສດ 6 ປ, ກົນໄກການປອຍກຜານ ທທກ ແລະ ການົດເວລາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 18 ເດືອນ ເພື່ອແນໃສສາງເງື່ອນໄຂ
ໃຫບກຄົນ, ຈນລະວິສາຫະກິດ ແລະ SMEs ທີ່ທາການຜະລິດ, ປກຝງ, ລຽງສັດ ແລະ ປງແຕງຜະລິດຕະພັນກະສິກາ-ອດສາຫະກາ,
ຜະລິດສິນຄາອປະໂພກ-ບໍລິໂພກ, ຂະແໜງທອງທຽວ-ການບໍລິການປນອອມ, ຫັດຖະກາ-ທລະກິດອື່ນທີ່ສົງເສີມການຜະລິດ ແລະ ການ
ສົງອອກ ສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນທີ່ມີຕົ້ນທຶນຕາໄດສະດວກ ສາມາດຟນຟ ແລະ ສືບຕໍການດາເນີນທລະກິດໃນໄລຍະທີ່ຍັງມີການລະບາດ
ແລະ ພາຍຫຼັງການລະບາດໄດຮັບການຄວບຄມ, ທັງເປນການປະກອບສວນຂອງ ທຫລ ໃນການຊຸກຍການຜະລິດພາຍໃນ, ຮັບປະກັນ
ຄວາມຫມັ້ນຄົງດານສະບຽງອາຫານ ແລະ ກະຕນເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ປະຈບັນ ມີທະນາຄານທລະກິດ (ທທກ) 16 ທະນາຄານ
ເຂົ້າຮວມໂຄງການ ທຫລ ໄດອະນມັດເງິນກໃນງວດທີ 1/2020 ມີທັງໝົດ 93 ລາຍ ໃນວົງເງິນ 374 ຕື້ກີບ.
ທຫລ ໄດສາງຕັ້ງກອງທຶນສົງເສີມການເຂົ້າຫາແຫຼງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ (ກອງທຶນ LAFF) ພາຍໃຕການສະໜັບສະໜນໜນທຶນ
ຊວຍເຫຼືອຂອງ KFW ເພື່ອປບປງສະພາບແວດລອມທາງທລະກິດ ສາລັບ SMEs (ເຂດນອກຕົວເມືອງໃຫຍ) ແນໃສການເຂົ້າຫາແຫຼງ
ທຶນໄດຢາງສະດວກຄອງຕົວ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ປະຈບັນ ມີ 1 ທທກ ແລະ 1 ສະຖາບັນການເງິນເຂົ້າຮວມ (ມີລກຄາ 2.316 ລາຍ,
ລວມຍອດສິນເຊື່ອ 64,66 ຕື້ກີບ) ສາມາດປອຍສິນເຊື່ອໃນຂົງເຂດ 13 ແຂວງທົວປະເທດ; ນອກນີ້, ທຫລ ໄດສະໜອງແຫຼງທຶນສົງເສີມ
SMEs ພາຍໃຕກອງທຶນສົງເສີມ SMEs (ທສວ) ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ 200 ຕືກ
້ ບ
ີ ໃນປ 2020 ເພື່ອໃຫ ທສວ ປອຍກຕໍ
ຜານ ທທກ ໃຫ SMEs ດວຍອັດຕາດອກເບຍ 3% ຕໍປ, ປະຈບັນ ມີ 4ທະນາຄານທລະກິດທີເ່ ຂົ້າຮວມໂຄງການ ໃນເປາໝາຍແມນ
ປກຝງ ແລະ ລຽງສັດ, ປງແຕງກະສິກາ, ຫັດຖະກາ, ທອງທຽວ. ຮອດທາຍເດືອນ ກໍລະກົດ 2020 ທສວ ໄດປອຍກໃຫ 4 ທະນາຄານ
ທລະກິດແລວ ປະມານ 47 ຕື້ກີບ.
ທຫລ ໄດເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບທະນາຄານພັດທະນາແຫງຊາດຈີນ (CDB) ໃນການກຢມເງິນ 300 ລານໂດລາ, ໃນ
ນັນ
້ ໄດເຊັນສັນຍາກຢມແລວ 100 ລານໂດລາເພື່ອສົງເສີມການພັດທະນາ SMEs ທີ່ຢໃນຂົງເຂດບລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ (ການ
ຜະລິດ, ການບໍລິການ, ກະສິກາ ແລະ ອດສາຫະກາປງແຕງ), ປະຈບັນມີ 12 ທທກ ເຂົ້າຮວມໂຄງການໃນນີ້ມີ 7 ທທກ ເພື່ອສະເໜີເບີກ
ຖອນເງິນ ງວດທີ່ 1 ນາທະນາຄານ CDB. ນອກນີ້, ບັນດາທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການທີ່ຢພາຍໃຕການຄມຄອງຂອງ
ທຫລ ໄດມີນະໂຍບາບ-ລະບຽບການສິນເຊື່ອສະເພາະຂອງຕົນ ເພື່ອປອຍກໃຫບັນດາວິສາຫະກິດຕາງໆ.

ທານ ຄາແກວ ວິສີສົມບັດ ວາການຫົວໜາກົມບໍລິການທະນາຄານ ໄດໃຫຮວາ: ມາຮອດເດືອນ ພຶດສະພາ 2020 ທົວລະບົບ
ທະນາຄານ ສາມາດສະໜອງສິນເຊື່ອໄດທັງໝົດ 77.242 ຕືກ
້ ີບ, ໃນນັ້ນສະໜອງໃຫ SMEs ໄດ 14.210 ກວາຕື້ກີບ ກວມ 18,40%
ແຍກເປນຂະແໜງການ ມີຂະແຫນງການຄາ ກວມ 37,41% ຮອງລົງມາຂະແໜງກໍສາງກວມ 21, 19%, ຂະແໜງບໍລິການ 20,06%,
ສວນທີ່ເຫຼືອ ແມນຂະແໜງອດສາຫະກາ, ກະສິກາ-ປາໄມ ແລະ ອື່ນໆ.
# ຂາວ-ພາບ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ

ເສດຖະກິດລາວຈະເຂັມ
້ ແຂງ ຖາປວງຊົນຮວມແຮງນາໃຊເງິນກີບ

