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ເພ ື່ອເປັນການຜ ນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄ ັ້ງທີ XI ຂອງພ ກ, ແຜນພ ດທະນາເສດຖະກິດ-
ສ ງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄ ັ້ງທີ IX, ມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄ ັ້ງທ ີ IV ຂອງອົງຄະນະພ ກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ (ທຫລ) ແລະ ທ ງເປັນການຜ ນຂະຫຍາຍວາລະແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຫຍ ້ງຍາກທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດການເງິນ-ເງິນຕາ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ໃນຕອນເຊົັ້າຂອງວ ນທີ 30 ກ ນຍາ 2022 ກອງປະຊຸມສະພາ

ບໍລິຫານ ທຫລ ຄ ັ້ງທີ II ປະຈ າປີ 2022ໄດ້ໄຂຂ ັ້ນໂດຍອີງຕາມລະບອບປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ທຫລ ທີື່ກ ານົດໄວ້
ເພ ື່ອເປັນການສະຫ ຸບ-ຕີລາຄາໝາກຜົນຂອງການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວໃນໄລຍະ 8 
ເດ ອນຕົັ້ນປີ ແລະ ກ ານົດທິດທາງແຜນການ 4 ເດ ອນທ້າຍປີ 2022, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ   ບ ນເຫ  ອ 
ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຜ ້ວ່າການ ທຫລ, ປະທານສະພາບໍລິຫານ ທຫລ, ພ້ອມດ້ວຍການເຂົັ້າຮ່ວມຂອງສະມາຊິກສະພາ
ບໍລິຫານ ທຫລ.ກອງປະຊຸມໃນຄ ັ້ງນີັ້ໄດ້ໄຂຂ ັ້ນທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມຢ ູ່ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ຍ ງສ ບຕໍໍ່ມີຄວາມ
ສ ບສົນ ແລະ ຜ ນແປຕໍໍ່ເນ ື່ອງຈາກບ ນຫາຄວາມຂ ດແຍ່ງລະຫວ່າງລ ດເຊຍ ແລະອ ແກຮນໄດ້ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍໍ່ເສດຖະກິດ
ຂອງພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນເຮ ດໃຫ້ລາຄານ ໍ້າມ ນ ແລະ ລາຄາສະບຽງອາຫານຢ ູ່ຕະຫ າດສາກົນເພີື່ມຂ ັ້ນສ ງ, ຄວາມຜ ນ

ຜວນສ ງຂອງລາຄາຄ າ, ອ ດຕາເງິນເຟີີ້ຢ ູ່ຫ າຍປະເທດໃນທົົ່ວໂລກມີການເພີື່ມຂ ັ້ນສ ງໃນຮອບຫ າຍທົດສະວ ດເປັນປະ
ຫວ ດການເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ໃນເດ ອນ ສິງຫາ 2022 ຢ ູ່ ສະຫະລ ດອາເມລິກາ ແມ່ນ 8.3%, ລ ດເຊຍ 14,3%, ອ ງກິດ 
9,9%, ໄທ 7.86% ແລະ ມົງໂກນ 14,4%. ເພ ື່ອຮ ບມ ກ ບການເພີື່ມຂ ັ້ນຂອງອ ດຕາເງິນເຟີີ້, ທະນາຄານກາງຂອງ
ສະຫະລ ດອາເມລິກາ ໄດ້ປັບຂ ັ້ນອ ດຕາດອກເບ້ຍນະໂຍບາຍແຕ່ເດ ອນ ມິຖຸນາ-ກ ນຍາຢ ູ່ໃນລະດ ບ 0.75% ຕໍໍ່ຄ ັ້ງ ຈົນ
ມາຢ ູ່ໃນລະດ ບ3.25% ຊ ື່ງສ ງສ ດໃນຮອບ 28 ປີ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ເງິນໂດລາແຂງຄ່າຂ ັ້ນຫ າຍຈົນຢ ູ່ໃນລະດ ບທີື່ແຂງກວ່າ
ເງິນເອີໂຣ ໃນທ້າຍເດ ອນສິງຫາ 2022 ແລະ ບ ນດາຄ່າເງິນໃນພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນອ່ອນຄ່າລົງທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ, 
ໃນເດ ອນກ ນຍາ ປີ 2022 ເງິນເຢນທຽບໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 22.8%, ເງິນເອີໂຣອ່ອນຄ່າ 15.7%, ເງິນບາດອ່ອນຄ່າ  
10.3% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກ ນຂອງປີ 



 

ສະເພາະ ຢ ູ່ ສປປ ລາວທີື່ເປັນປະເທດທີື່ມີຂະໜາດເສດຖະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ພ ັ້ນຖານເສດຖະກິດຍ ງບໍໍ່
ໜ ກແໜ້ນ, ມີການເຊ ື່ອມໂຍງທາງດ້ານຕະຫ າດທ ນ ແລະ ຕະຫ າດເງິນນ າສາກົນ ແລະ ເປັນປະເທດທີື່ມີການນ າເຂົັ້າ
ສ ງ, ຈ ື່ງຫ ີກລ່ຽງບໍໍ່ໄດ້ຕໍໍ່ຜົນກະທົບຈາກຄວາມຜ ນຜວນຂອງສາກົນ. ຊ ື່ງຜົນກະທົບເຫ ນໄດ້ຊ ດເຈນແມ່ນອ ດຕາເງິນ
ເຟີີ້ ເພີື່ມຂ ັ້ນສ ງສ ດໃນຮອບ 20ກວ່າປີ ທີື່ລະດ ບ 30,01% (ໃນເດ ອນ 8/2022), ອ ດຕາແລກປູ່ຽນເງິນກີບທຽບໃສ່
ໂດລາ ອ່ອນຄ່າ 17.28%, ທຽບໃສ່ບາດອ່ອນຄ່າ16,6%. ກອງປະຊຸມໃນຄ ັ້ງນີັ້ຈ ື່ງໄດ້ປຶກສາຫາລ ບ ນດາມາດຕະການ
ຕອບຕ້ານຕໍໍ່ຜົນກະທົບດ ົ່ງກ່າວ, ພ້ອມທ ງປຶກສາຫາລ ໜ້າວຽກທີື່ພົັ້ນເດ ົ່ນ4ໜ້າວຽກ ຄ :  ການເຄ ື່ອນໄຫວວຽກ
ງານພົັ້ນເດ ົ່ນຂອງ ທຫລ 8 ເດ ອນຕົັ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນການ 4 ເດ ອນທ້າຍປີ 2022; ການຈ ດຕ ັ້ງປະຕິບ ດ
ແຜນເງິນຕາຂອງ ທຫລ 8 ເດ ອນຕົັ້ນປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ4 ເດ ອນທ້າຍປີ 2022; ການຈ ດຕ ັ້ງ
ປະຕິບ ດແຜນງົບປະມານຂອງ ທຫລ 6 ເດ ອນຕົັ້ນປີ, ຄາດຄະເນປະຕິບ ດ 6 ເດ ອນທ້າຍປີ ແລະ ສະເໜີດ ດແກ້ແຜນ
ງົບປະມານ ປະຈ າປີ 2022 ແລະ  ການລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າຂອງໂຄງການເງິນກ ້ຈາກ ທະນາຄານພ ດທະນາ
ແຫ່ງຊາດຈີນ (CDB) ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມ SME ໃນ ສປປ ລາວ.  

ກອງປະຊຸມໄດ້ສິັ້ນສ ດລົງໃນວ ນດຽວກ ນ ດ້ວຍບ ນຍາກາດທີື່ຟົດຟ ີ້ນ ໂດຍສາມາດຮ ບຮອງເອົາບ ນຫາ
ສ າຄ ນຈ ານວນໜ ື່ງຕາມວາລະຂອງກອງປະຊຸມ. ທ່ານປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ຕີລາຄາສ ງຕໍໍ່ໝາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມ
ໃນຄ ັ້ງນີັ້ ແລະ ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍໍ່ການຍົກສ ງຄວາມຮ ບຜິດຊອບຂອງສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານທີື່ໄດ້ປະກອບຄ າຄິດຄ າ
ເຫ ນຢູ່າງກົງໄປກົງມາ ເຮ ດໃຫ້ກອງປະຊຸມໃນຄ ັ້ງນີັ້ບ ນລ ໝາກຜົນຕາມຄາດໝາຍທີື່ວາງໄວ້. 

#ຂາ່ວ ແລະ ພາບໂດຍ: ນາງ ວ ນປະເສດີ ສມົບ ນຂ ນ 
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