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ວັນສາງຕັງ້ ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 52 ປ (7 ຕລາ 1968-77 ຕລາ 2020)

ກອນໜານີ້ 52 ປຄື: ໃນວັນທີ 7 ຕລາ 1968 ສນກາງແນວລາວຮັກຊາດໄດປະກາດສາງຕັ
າງຕັ້ງທະນາຄານປະເທດລາວ
ທະນາຄານປະເທດລາວຂຶ້ນຢາງເປນ
ທາງການທີ່ເມືອງ ວຽງໄຊ, ແຂວງ ຫົວພັນ ແລະ ໄດພິມຈາໜາຍເງິນກີບປດປອຍອອກຈໍລະຈອນຮັບໃຊ
ຊພາລະກິດປະຕິວັດເປນຄັ້ງທາ
ອິດໃນວັນທີ 12 ຕລາ 1968; ພອມນັ້ນ, ກໍມີການຄມຄອງ
ານ
ແລະ ຊີ້ນາວຽກງານທະນາຄານຢເຂດປດປອຍ
ອຍທັງເປນຄັງເງິນຮັບໃຊການ
ເບີກຈາຍເງິນເດືອນ, ເງິນບໍລິຫານໃຫບັ
ຫບັນດາສານັ
ດາສາ ກງານ-ອົງການອອມຂາງສນກາງ ແລະ ເຂດພິເສດ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອ
ຂະຫຍາຍການຜະລິດ ແລະ ທັງເປນການຕໍສດານເງິ
ດານເງິນຕາກັບຝາຍສັດຕ.
ພາຍຫຼັງສະຖາປະນາ ສປປ ລາວ ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 1975; ພັກເຮົາໄດວາງ 2 ໜາທີ່ຍດທະສາດຄື
ຄື: ປກປກຮັກສາ ແລະ ສາງສາ
ພັດທະນາ ປະເທດຊາດຊຶ
ຊຶ່ງໃນໄລຍະນີ້ທະນາຄານປະເທດລາວໄດປຽນຊື
ະນາຄານປະເທດລາວໄ
່ເປນ “ທະນາຄານແຫງຊາດລາວ” ແລະ ປະຕິຮບລະບອບເງິນຕາ
ດວຍການປຽນເງິນກີບວຽງຈັນເອົາເງິນກີບປດປ
ດປອຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 1976 ເພື່ອນາໃຊເງິນກີບປດປອຍສະກ
ອຍສະກນດຽວຢາງເປນເອກະພາບ
ໃນທົວປະເທດ; ພອມນີ້, ຍັງປບປງ ແລະ ຂະຫຍາຍສາຂາໃນທົວປະເທດເພື່ອຮັບໃຊນະໂຍບາຍຂອງພັ
ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດປະກອບສວນເຂົ້າໃນການຟນຟເສດຖະກິ
ເສດຖະກິດຫຼັງສົງຄາມ, ຊຸກຍສົງເສີມການຜະລິດກະສິກາ, ອດສ
ດສາຫະກາ-ການຄາ ແລະ ການ
ຄມຄອງການຈໍລະຈອນເງິນຕາ.
1986
ໂດຍປະຕິບັດແນວທາງປຽນແປງໃໝຮອບດ
ຮອບດານທີ່ມີຫຼັກການຂອງພັກເຮົາໃນປ
ຊຶ່ງໄດ
ໄດກາຍເປນຂີດໝາຍແຫງການ
ຫັນປຽນໃໝທາງດານເສດຖະກິດຢາງເລິກເຊິ່ງ, ໃນປ 1988 ສະພາລັດຖະມົນຕີໄດມີມະຕິຕົກລົງວາດວຍການຫັ
ວຍການຫັນລະບົບທະນາຄານໄປສ
ກົນໄກໄລລຽງເສດຖະກິດ; ພິເສດໃນກອງປະຊຸມທະນາຄານທົວປະເທດຄັ້ງທີ I ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 1989 ທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ
“...
ເລຂາທິການໃຫຍຄະນະບໍລິຫານງານສນກາງພັ
ນກາງພັກ,
ປະທານສະພາລັດຖະມົນຕີໄດມີຄາເຫັນວາ:
...ທະນາຄານເປນສິ່ງຄາຊູຍໜນ
ເສດຖະກິດສິນຄາ... ການຂະຫຍາຍລະບົບທະນາຄານເຂັ້ມແຂງພຽງພໍເພື່ອສາງທວງທາໃຫແກການຫັນປຽນເສດ
ຽນເສດຖະກິດທາມະຊາດໄປສ
ເສດຖະກິດສິນຄາແມນຄວາມຈາເປນພາວະວິ
ນພາວະວິໄສສາລັບພາລະກິດກໍສາງສັງຄົມນິຍົມຢປະເທດເຮົາ”; ພອມນັ
ອມນັ້ນ, ຍັງຮັບຮອງເອົາແຜນການ

ປະຕິຮບລະບົບທະນາຄານຈາກລະບົບທະນາຄານຂັ້ນດຽວມາເປນລະບົບທະນາຄານສອງຂັ້ນໂດຍແຍກບົດບາດຢາງຈະແຈງລະຫວາງ
ທະນາຄານກາງກັບທະນາຄານທລະກິດ. ໂດຍປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນາດັງກາວ, ທະນາຄານໄດມີການປບປງກົງຈັກການເຄື່ອນໄຫວຄືນໃໝ
ໂດຍປຽນຊື່ເປນ “ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ” (ທຫລ) ຊຶ່ງເປນທະນາຄານກາງຂອງປະເທດທີເ່ ຮັດໜາທີ່ຄມຄອງມະຫາພາກທາງດານ
ເງິນຕາ; ສວນສາຂາຂອງທະນາຄານແຫງລັດຢທອງຖິ່ນໃນເມື່ອກອນໃນທົວປະເທດໄດຫັນມາເປນທະນາຄານທລະກິດລັດທີ່ມີສານັກ
ງານຕັ້ງຢພາກຕາງໆຂອງປະເທດເຮັດບົດບາດຈລະພາກເຄື່ອນໄຫວໄລລຽງທລະກິດ.
ຈາກນັ້ນມາ, ຂະແໜງທະນາຄານໄດກາວເຂົ້າສໄລຍະແຫງການປຽນແປງໃໝ; ສະພາປະຊາຊົນສງສດໄດຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວາ
ດວຍການສາງຕັ້ງ ທຫລ ໃນເດືອນກໍລະກົດ 1990 ເຊິ່ງການົດພາລະບົດບາດ ແລະ ໜາທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທຫລ ໃນການຄມຄອງ
ມະຫາພາກດານເງິນຕາ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບຄາເງິນກີບໃຫໝັ້ນທຽງທັງຕໍໍພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ; ຕໍມາໄດມີດາລັດວາດວຍການຄມ
ຄອງການເຄືີ່ອນໄຫວທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆໃນເດືອນມັງກອນປ 1992, ຈາກນັ້ນໄດຍົກຂຶ້ນມາເປນລັດຖະ
ບັນຍັດໃນປ 2000 ແລະ ເປນກົດໝາຍວາດວຍທະນາຄານທລະກິດໃນທາຍປ 2006; ຈາກນັ້ນມາເຖິງປະຈບັນ, ທຫລ ໄດປະຕິບັດພາລະ
ບົດບາດຂອງຕົນຢາງເຕັມສວນ ຕອບສະໜອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍຂອງພັກແຕລະສະໄໝກໍຄືແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມແຫງຊາດໃນແຕລະໄລຍະ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງສພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນຢາງບໍຢດຢງ ເປນຕົ້ນໄດມີການປບປງເຄື່ອງມື
ກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍທາງດານນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ອັດຕາແລກປຽນ-ອັດຕາດອກເບຍ, ພັດທະນາພື້ນຖານດານນິຕິກາ ທີ່ສາຄັນຫຼາຍ
ຢາງ, ພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງລາງທາງດານການເງິນທີ່ເປນລະບົບຄົບຊຸດ, ຕິດຕາມກວດກາຄມຄອງລະບົບທະນາຄານ ແລະ ສະຖາ
ບັນການເງິນ; ພັດທະນາວຽກງານຕະຫຼາດທຶນ-ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ວຽກງານບັນຊີ ແລະ ຊາລະສະສາງສາມາດຮັກສາຖຽນລະພາບເງິນຕາ
ແຫງຊາດໄວໄດໂດຍອັດຕາເງິນເຟສະເລຍຕາກວາອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ອັດຕາແລກປຽນເໜັງຕີງໃນຂອບທີ່ໄດກາ
ນົດໄວ; ຄັງສາຮອງເງິນຕາຕາງປະເທດສະເລຍຢໃນລະດັບທີ່ສາມາດກມການນາເຂົ້າໄດຕາມແຜນ; ປະລິມານເງິນຂະຫຍາຍຕົວໃນ
ຈັງຫວະທີ່ສອດຄອງກັບຈັງຫວະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ; ລະບົບທະນາຄານທລະກິດໄດຮັບການພັດທະນາທາງດານປະລິມານ
ແລະ ຄນນະພາບ. ກົນໄກການຄມຄອງ ແລະ ການບໍລິການ ໄດຮັບການປບປງຢາງຕໍເນື່ອງ, ຕາໜາງການບໍລິການຂອງລະບົບສະຖາບັນ
ການເງິນມີການຂະຫຍາຍນັບມື້ນັບກວາງຂວາງ ແລະ ທົວເຖິງຫຼາຍຂຶ້ນ; ພື້ນຖານໂຄງລາງທີ່ຈາເປນສາລັບລະບົບສະຖາບັນການເງິນເງິນຕາ ໄດຮັບການພັດທະນາໃຫເຂັ້ມແຂງ ແລະ ນັບມື້ນັບສົມບນຂຶນ
້ ເປນກາວໆ; ລະບົບການຊາລະກາວສຄວາມທັນສະໄໝ ຕາມ
ມາດຕະຖານສາກົນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນໄດຫຼາຍຂຶ້ນ. ລະບົບສະຖາບັນການເງິນທີ່ຢພາຍໃຕການຄມຄອງຂອງ ທຫລ ໂດຍລວມ
ສາມາດລະດົມແຫຼງທຶນຈາກທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດໄດເພີ່ມຂຶ້ນຢາງຕໍເນື່ອງ, ຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ ໄດເກີດມີໜ
ແໜງ ສາມາດສະໜອງແຫຼງທຶນຢາງຫຼວງຫຼາຍ ເພື່ອປະກອບສວນຊຸກຍການພັດທະນາ ແລະ ສາງສາປະເທດຊາດ, ຍົກລະດັບຊີວິດການ
ເປນຢຂອງປະຊາຊົນ, ແກໄຂຄວາມທກຍາກ ແລະ ຕະຫຼອດມາ.
ຢນຢຕໍໜາສະພາບແວດລອມຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທີ່ມີການຜັນແປຢາງສະຫຼັບສັບຊອນ ຊຶ່ງມີກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທາ
ທາຍໂດຍສະເພາະສະພາບຂໍຂັດແຍງດານການຄາ ແລະ ຄວາມບໍສະຫງົບທາງດານການເມືອງ ເຮັດໃຫຕະຫຼາດການເງິນຜັນຜວນແຮງ
ແລະ ເສດຖະກິດຝດເຄືອງ; ພາຍໃນປະເທດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍໄດປະເຊີນກັບສິ່ງທາທາຍຫຼາຍດານ ເປນຕົນ
້ ບັນຫາ
ການຂາດດນງົບປະມານ ແລະ ຂາດດນການຄາ, ພັນທະໃນການຊາລະໜີ້ສິນກັບຕາງປະເທດທີີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດພາຍໃນທີີ່
ອອນນອຍ ທັງປະເຊີນກັບໄພທາມະຊາດ ແລະ ພະຍາດລະບາດຢາງໜັກໜວງ ຊຶ່ງມັນໄດເລັງທວງໃຫພວກເຮົາຕອງໄດມີການປບປງກົນ
ໄກ ແລະ ແບບແຜນໃນການເຮັດວຽກ, ບກບືນຫາວຫັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະໃນການແກໄຂບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄາງ
ຕິດພັນກັບການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດໜາທີ່ການເມືອງຄືການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດານເງິນຕາ; ສືບຕໍຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມະຕິ
ຂອງພັກ ແລະ ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີ IV (ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2020) ວາງອອກໃຫປະກົດຜົນເປນຈິງ.
ດັງທີ່ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍຜແທນອົງຄະນະພັກ ທຫລ ຄັ້ງທີ IV, ທານນາງ ປານີ ຢາທໍຕ ກາມະການກົມການເມືອງສນກາງພັກ,
ປະທານສະພາແຫງຊາດ ໄດເນັ້ນໜັກໃຫຄະນະພັກຊຸດໃໝຈົງຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍໃຫເປນແຜນງານ-ໂຄງການລະອຽດພອມທັງນາພາ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫບັນລຕາມຄາດໝາຍ. ສິ່ງທີ່ສາຄັນທີ່ສດໃນໄລຍະ 5 ປຕໍໜາໃຫມີການຫັນປຽນໃໝທີ່ມີລັກສະນະບກທະລໃນຂະ
ແໜງທະນາຄານ, ຍແຮງການເຕີບໂຕຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດແຫງຊາດ, ການຈໍລະຈອນແຈກຢາຍສິນຄາ ແລະ ການບໍລິການໃຫ
ເຂັ້ມແຂງ, ແກໄຂບັນຫາທາງດານເງິນຕາ, ການຄມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ການຊາລະສະສາງຢາງເຂັ້ມງວດເປນລະບົບ; ທຫລ
ຕອງເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັບບັນດານະໂຍບາຍການຄມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກກັບຂະແໜງການກຽວຂອງໃຫກົມກຽວ
ກັນໃນນີ້ເປນເຈົ້າການໃນການປະສານກັບຂະແໜງການກຽວຂອງເພື່ອພອມກັນແກໄຂບັນຫາການອອນຄາຂອງເງິນກີບ, ຄວບຄມການ

ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄາ ແລະ ຫຼຸດຜອນການນາໃຊເງິນຕາຕາງປະເທດຊາລະຢພາຍໃນປະເທດ. ທຫລ ຕອງເພີ່ມທະວີການຊຸກຍ ແລະ
ອານວຍຄວາມສະດວກໃຫແກທະນາຄານທລະກິດ
ເພື່ອລົງທຶນປະກອບສວນໃນການສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫແກເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດເຮົາດວຍການຊອກທກວິທີທາງລະດົມແຫຼງທຶນໂດຍສມໃສສະໜັບສະໜນການປອຍກໃຫແກຈນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດ
ຂະໜາດນອຍ ແລະ ກາງໃນອັດຕາດອກເບຍທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອຊຸກຍການຜະລິດສິນຄາຊົມໃຊພາຍໃນ ແລະ ສົງອອກ ແລະ ຄາຂາຍກັບ
ຕາງປະເທດນາເອົາເງິນຕາຕາງປະເທດເຂົ້າປະເທດໃຫຫຼາຍກວາການຈາຍໃຫຕາງປະເທດ ເພື່ອໃຫຄັງສາຮອງເງິນຕາຕາງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ.
ພອມກັນນີ້, ໃຫ ທຫລ ເປນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການກະຕນເສດຖະກິດທີ່ໄດນາສະເໜີນັ້ນໃຫປາກົດຜົນເປນຈິງ
ຢາງມີຈດສມ, ມີນິຕິກາ, ມີກົນໄກຊຸກຍ ແລະ ມີການຄມຄອງຕິດຕາມກວດກາທີ່ໜັກແໜນ ເພື່ອຮັບປະກັນແຫຼງທຶນໄດຖືກນາໃຊຢາງ
ມີປະສິດທິຜົນ. ນອກຈາກນີ້, ຕອງເພີ່ມທະວີການຄມຄອງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນທີບ
່ ໍແມນທະນາຄານກໍ
ຄືລະບົບການຊາລະຕາງໆໃຫທັນສະໄໝປອດໄພລວມສນ ແລະ ໝັ້ນຄົງເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສາມາດຂະຫຍາຍການບໍລິການທາງດານ
ການເງິນຢາງກວາງຂວາງ ມີການແຂງຂັນຢາງເປນທາ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ.
# ໂດຍ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ
(ບັນນາທິການລາຍການວິທະຍ ແລະ ວາລະສານການທະນາຄານ)
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