
 

 

 

 

ລັດຖະບານຄຸມເຂັັ້ມ 
ການເງນິ-ເງນິຕາ-ການລົງທຶນຢ ູ່ໃນເກນ 

 

 
 

ກອງປະຊມສະໄໝສາມັນ ເທ ື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII (ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2019); ທ່ານ ປອ. ສອນໄຊ        

ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນສະພາບພາຍໃນຍັງປະເຊີນກັບ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກທີື່ຖ ກກົດດັນແຮງຈາກການຂາດດ ນງົບປະມານ, ຂາດດ ນການຊ າລະກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕ ່າ ເຮັດໃຫ້ຄ່າເງິນກີບອ່ອນຄ່າລົງ ຊຶື່ງກະທົບໃສ່ລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການພາຍໃນປະເທດກໍໍ່ຄ ຄ່າ
ຄອງຊີບຂອງປະຊາຊົນສ ງຂຶັ້ນ. ນອກນັັ້ນ, ໄພທ າມະຊາດກໍໍ່ເກີດຂຶັ້ນຫຼາຍຢູ່າງ ແລະ ຍັງມີບັນດາປັດໃຈພາຍນອກທີື່ສົົ່ງຜົນກະທົບໂດຍກົງ
ຕໍໍ່ເສດຖະກິດ ແລະ ຊວິີດການເປັນຢ ູ່ຂອງປະຊາຊົນຊົນເຮົາ.  

ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ ມະຫາພາກ ມີ 3 ຄາດໝາຍ ໂດຍຕົວເລກການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຈາກບັນດາຂະແໜງ 
ການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2019 ເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວຢ ູ່ໃນລະດັບ 6,4% ຫຼຸດປະມານ 0,3% (ມະຕິສະພາ 6,7%) 

ຄິດໄລ່ມ ນຄ່າໃນປີ 164.147 ຕ ັ້ກີບ (ມະຕິສະພາ 165.475 ຕ ັ້ກີບ) ສະເລຍຕໍໍ່ຫົວຄົນໄດ້ 2.683 ໂດລາສະຫະລັດ (ມະຕິສະພາ 2.726 

ໂດລາສະຫະລັດ).  
ດ້ານການເງິນ-ເງິນຕາ ແລະ ການລົງທຶນກໍໍ່ຢ ູ່ໃນຈັງຫວະທີື່ຈັບຕາມອງໂດຍງົບປະມານ ມີ 3 ຄາດໝາຍໃນນີັ້ດ້ານລາຍຮັບ

ງົບປະມານ 9 ເດ ອນ 2019 ບັນລຸ 65,62% ຂອງແຜນການປີ (ມະຕິສະພາ 26.305,29ຕ ັ້ກີບ) ຄາດຄະເນໝົດປີ ປະຕິບັດໄດ້ 97,1% 

ຂອງແຜນດັດແກ້. ດ້ານລາຍຈ່າຍປະຕິບັດໄດ້ 56,36% ຂອງແຜນການປີ (ມະຕິສະພາ 33.394,07ຕ ັ້ກີບ) ຄາດຄະເນໝົດປີຈະບໍໍ່ເກີນ 
98,7% ຂອງແຜນການ ແລະ ການດຸ່ນດ່ຽງໃນ 9 ເດ ອນຜ່ານມາຂາດດຸນ 1.558,96 ຕ ັ້ກີບ ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີ ຂາດດຸນ 7.553 ຕ ັ້
ກີບ (ມະຕິສະພາ 7.088,78 ຕ ັ້ກີບ) ແລະ ຈະສ ບຕໍໍ່ປະຕິບັດທິດທາງ ແລະ ມາດຕະການທີື່ໄດກ້ ານົດໄວ້ໃນແຜນແຕ່ຕົັ້ນປີ. ພ້ອມນັັ້ນ, ກໍໍ່
ຈະສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຄ າສັົ່ງ ເລກທີ 12/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດ 8 ມາດຕະການຊຸກຍ ້ເສດຖະກິດ 
ຢູ່າງແຂງແຮງກວ່າເກົົ່າ. 



 ດ້ານເງິນຕາມີ 6 ຄາດໝາຍ; ລັດຖະບານ, ຈະພະຍາຍາມຮັກສາສະຖຽນລະພາບດ້ານເງິນຕາໂດຍການນ າໃຊ້ນະໂຍບາຍ
ເງິນຕາ ແລະ ອັດຕາແລກປູ່ຽນຢູ່າງເໝາະສົມ, ນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ນະໂຍບາຍເງິນຕາທາງອ້ອມ ຄຽງຄ ່ກັບການດັດສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້
ຂະແໜງການນ າເຂົັ້າສິນຄ້າບ ລິມະສິດທີື່ຈ າເປັນ ເປັນຕົັ້ນການນ າເຂົັ້ານ ໍ້າມັນເຊ ັ້ອໄຟ. ຜ່ານການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການ ແລະ 
ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວ ຈຶື່ງສາມາດຮັກສາສະຖຽນລະພາບເງິນຕາຢ ູ່ໃນກອບທີື່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຊຶື່ງສະແດງອອກ ຄ : ອັດຕາແລກປູ່ຽນ
ເງິນກີບສະເລ່ຍເໜັງຕີງໃນຂອບ ±5% ຕໍໍ່ປີ (ມະຕິສະພາ ±5) ໂດຍເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດສະເລ່ຍ 9 ເດ ອນ ອ່ອນຄ່າ 
2,88%; ອັດຕາເງິນເຟີີ້ ສະເລ່ຍ 9 ເດ ອນ 2,47%; ຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເດ ອນ 9/2019 ກຸ້ມການນ າເຂົັ້າ 3,02 ເດ ອນ (ມະຕິ
ສະພາ 3 ເດ ອນ) ແລະ ປະລິມານເງິນ M2 ເດ ອນ 9/2019 ເພີື່ມຂຶັ້ນ 13,96% (ມະຕິສະພາບໍໍ່ເກີນ 20%). 

ດ້ານການລົງທຶນລວມ ມີ 4 ຄາດໝາຍ; ລັດຖະບານໄດ້ກ ານົດຂອບການລົງທຶນລວມທັງໝົດປີ 2019 ປະມານ 26,80% 

ຂອງ GDP ແລະ ການລົງທຶນຂອງລັດມາຮອດປະຈຸບັນການຊ າລະຕົວຈິງປະມານ 50,80% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນີັ້ບ້ວງປົກກະຕິ 
61,9% (ມະຕິສະພາ 2.450 ຕ ັ້ກີບ) ແລະ ບ້ວງຈົດຮັບຈົດຈ່າຍ 36,67% (ມະຕິສະພາ 1.909,8 ຕ ັ້ກີບ). ການປະຕິບັດໜ້າວຽກຕົວຈິງ 
ແລະ ມີການຢັີ້ງຢືນກວດຜ່ານມີປະມານ 70% ແລະ ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາມາດບັນລຸຕາມແຜນ.  ທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອທາງການເພ ື່ອການ
ພັດທະນາ (ODA), ໃນໄລຍະ 9 ເດ ອນຕົັ້ນປີ 2019 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 5.452,84 ຕ ັ້ັ້ກີບ ລວມທັງໂຄງການສະເໜີໃໝ່ ແລະ ສ ບຕໍໍ່
ເທົົ່າກັບ 77% ຂອງແຜນການປີ (ມະຕິສະພາ 7.113,35 ຕ ັ້ກີບ), ຄາດຄະເນໝົດປີຈະສາມາດບັນລຸຕາມແຜນ ເນ ື່ອງຈາກຜ ້ໃຫ້ທຶນຍັງ
ຢັີ້ງຢືນຈະສ ບຕໍໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະສັນຍາທີື່ຕົກລົງຕາມແຜນ.  

ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີທັງໝົດ 1.266 ໂຄງການ/ກິດຈະການ, ມ ນຄ່າ 2.307,91 ລ້ານ
ໂດລາສະຫະລັດ ຫຼ  20.304,99 ຕ ັ້ກີບເທົົ່າກັບ 88,02% ຂອງມະຕິ (ມະຕິສະພາ 23.086,13 ຕ ັ້ກີບ) ໃນນີັ້ມີທຶນນ າເຂົັ້າຕົວຈິງຜ່ານ
ລະບົບທະນາຄານມ ນຄ່າ 397,91 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ລວມມີໂຄງການທາງດ່ວນ 113,56 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໂຄງການຜະລິດ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ 102,25 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນອ ື່ນໆ 182,1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.  ທຶນນ າເຂົັ້າເປັນວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ 
ພາຫະນະຮັບໃຊ້ມ ນຄ່າ 920 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນໄດ້ນ າເຂົັ້າທຶນແລ້ວ 990 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຄາດ
ຄະເນໝົດປີຈະສາມາດບັນລຸຕາມແຜນ ຫຼ  ລ ື່ນແຜນທີື່ວາງໄວ້ ເນ ື່ອງຈາກວ່າລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍເພ ື່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການນ າທຶນ, ວັດຖຸອຸປະກອນຕ່າງໆເຂົັ້າມາຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີື່ກ າລັງດ າເນີນກິດຈະການຕາມແຜນຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນ.

ການລົງທຶນຈາກລະບົບການເງິນ-ເງິນຕາຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ຕາມແຜນການ ຫຼ   ຕາມມະຕິສະພາ 9.788 ຕ ັ້ກີບ.  
ຄຽງຄ ່ກັບຜົນສ າເລັດທີື່ກ່າວມາ, ກໍໍ່ຍັງຈະເອົາໃຈໃສ່ ຄວບຄຸມສະພາບອັດຕາແລກປູ່ຽນບໍໍ່ໃຫ້ການເໜັງຕີງແຮງ ເນ ື່ອງຈາກ

ການດັດສົມເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃນບາງໄລຍະປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເຮັດໃຫ້ສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາແລກປູ່ຽນລະຫວ່າງທະນາຄານ 
ແລະ ຕະຫຼາດກ້ວາງອອກ ສາເຫດຍ້ອນພ ັ້ນຖານການຜະລິດພາຍໃນບໍໍ່ເຂັັັ້ມແຂງ, ຂາດດຸນຊ າລະປກົກະຕິກັບຕ່າງປະເທດໃນລະດັບ    
ສ ງ ບວກມີການນ າໃຊ້ເງິນຕາຫຼາຍສະກຸນໃນລະບົບເສດຖະກິດ, ເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະກນຸເງິນຫຼັກຢ ູ່ສາກົນແຂງຄ່າຢູ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ, ຄັງ
ສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີື່ມີຢູ່າງຈ າກັດ, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໍ່ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີື່ຢ ູ່ໃນລະດັບສ ງກວ່າຄວາມ
ສາມາດສະ ໜອງຂອງທະນາຄານ. 

 ການເກັບລາຍຮັບບໍໍ່ຄົບຖ້ວນ ແລະ ອາດບໍໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າຍັງເຮັດບໍໍ່ໄດ້ດີ, ການຜະລິດ
ສິນຄ້າພາບໃນຍັງບໍໍ່ພົັ້ນເດັົ່ນ, ການລົງທຶນຂອງລັດສ່ວນຫຼາຍເນັັັ້ນແຕ່ການກໍໍ່ສ້າງພ ັ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍັງບໍໍ່ເຂັັັ້ມ
ງວດ, ການດຶງດ ດການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ຍັງບໍໍ່ທັນລາຍງານນ າໃຊ້ທຶນ ODA ບໍໍ່ມີປະສິດທິຜົນເທົົ່າທີື່ຄວນ.  ສະມັດຕະພາບ
ຂອງການຜະລິດຍັງຕ ່າ, ມີລັກສະນະທ າມະຊາດ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ການຜະລິດກະສິກ າເປັນສິນຄ້າຕິດພັນກັບອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງບໍໍ່
ຂະຫຍາຍຕົວດີ ແລະ ບໍໍ່ສົມຄ ່ກັບທ່າແຮງຂອງປະເທດ, ການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່, ທັນສະໄໝ, ນະວັດຕະກ າໃໝ່ຍັງໜ້ອຍ, ການປ ກ
ໄມ້ອຸດສາຫະກ າທົດແທນເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ປະເທດຍັງຈ າກັດ. ການຜະລິດ ແລະ ການແຂ່ງຂັນຂອງ SME ບໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວແລະ ບໍໍ່
ສາມາດຊຸກຍ ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້ SME ຂະຫຍາຍຕົວກາຍເປັນພ ັ້ນຖານແກ່ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້. ການພັດທະນາສົົ່ງເສີມການຜະລິດເປັນ
ສິນຄ້າ  ແລະ ການຜະລິດປຸງແຕ່ງກະສິກ າເປັນສິນຄ້າ ສ່ວນຫຼາຍບໍໍ່ທັນຜະລິດໄດ້ຕາມມາດຕະຖານກໍໍ່ຄ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ, 
ການນ າໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່ໆເຂົັ້າໃນຂະບວນການຜະລິດຍັງບໍໍ່ສ ງ.  

 

 



ວຽກງານຈຸດສຸມຕົັ້ນຕໍໄລຍະທ້າຍປີ 2019 ນີັ້ ແມ່ນຍັງສ ບຕໍໍ່ຊຸກຍ ້ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນປະຕິບັດບັນດາເປົີ້າ   
ໝາຍ, ຄາດໝາຍທີື່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນໃນນີັ້ສ ບຕໍໍ່ນ າໃຊ້ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປູ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີື່ມີ
ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ດັດສົມຕະຫຼາດເງິນຕາເມ ື່ອເຫັນມີຄວາມຈ າເປັນ ແລະ ສ ບຕໍໍ່ຄຸ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ
ອັດຕາແລກປູ່ຽນ-ຮ້ານແລກປູ່ຽນ ຕາມລະບຽບການຢູ່າງເຂັັັ້ມງວດ ແລະ ມີມາດຕະການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ເພ ື່ອຈ າກັດສ່ວນຕ່າງອັດຕາ
ແລກປູ່ຽນທາງການ ແລະ ຕະຫຼາດໃຫ້ແຄບເຂົັ້າ. ສ ບຕໍໍ່ເກັບລາຍຮັບໃຫ້ບັນລຸແຜນດ້ວຍການເກັບຈາກຖານທີື່ມີແລ້ວໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຖານລາຍຮັບດ້ວຍການຍົກສ ງຄວາມສາມາດໃນການຈັດເກັບ ໂດຍນ າໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ທັນສະໄໝເຂົັ້າໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກ
ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນທີື່ມາຈາກຖານລາຍຮັບໃຫຍ່, ພ້ອມເລັົ່ງທວງບັນດາຫົວໜ່ວຍທີື່ມີໜີັ້ຄ້າງມອບ, ຄຽງຄ ່ກັບການສ ບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍ
ການເກັບຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ແລະ ຜ່ານມ ຖ ໃຫ້ກ້ວາງອອກ ແລະ ອ ື່ນໆ. ເຂັັັ້ມງວດໃນການຈັດຕັັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ
ໃນຂະແໜງພາສີ ໂດຍເພີື່ມທະວີຄຸ້ມຄອງການນ າເຂົັ້າ-ສົົ່ງອອກ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ຫັນເຂົັ້າສ ່ກົດໝາຍ 

ແລະ ລະບຽບການ ຄວບຄ ່ກັບການກວດສອບ-ກວດກາຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ ຮັບປະກັນການເກັບພາສີອາກອນໄດ້ຄົບຖ້ວນ, ໂປູ່ງໃສ ແລະ 
ກວດສອບໄດ້. ນອກນີັ້, ກໍໍ່ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍ ້ຄຸ້ມຄອງພັດທະນາລັດວິສາຫະກິດ, ປະກັນໄພ ແລະ ຊັບສິນຂອງລັດໃຫ້ເຂັັັ້ມງວດເພ ື່ອຍົກສ ງ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນເຮັດໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້. 

# ໂດຍ: ຣດັສະໝ ີດວງສດັຈະ 
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