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ຄ າເຫນັຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
 

ໃນປີ 2019, ເສດຖະກິດໂລກຂະຫຍາຍຕົວຫຼຼຸດລົງ ຈາກ 3,6% ມາຢ ່ໃນລະດັບ 2,9% 1  ສ ບເນ ື່ອງຈາກ
ຄວາມຖົດຖອຍຂອງເສດຖະກິດບັນດາປະເທດຕະຫຼາດເກີດໃໝ່ ແລະ ປະເທດກ າລັງພັດທະນາ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີການຟ ີ້ນ
ຕົວຂອງເສດຖະກິດບັນດາປະເທດພັດທະນາແລູ້ວກໍຕາມ. ຕະຫຼາດເງິນຕາ-ການເງິນ ຍັງສ ບຕໍໍ່ມີຄວາມຜັນຜວນ, ໃນຂະ 
ນະທີື່ ຕະຫຼາດສິນຄູ້າມີທ່າອ່ຽງປັບຕົວເພີື່ມຂຶີ້ນ. ສ າລັບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຂະຫຍາຍຕົວຫຼຼຸດລົງ ເນ ື່ອງຈາກການ
ຫຼຼຸດລົງຂອງການຜະລິດໃນຂະແໜງບໍໍ່ແຮ່-ການຂຸດຄົີ້ນ, ຂະແໜງກະສິກ າ ແລະ ຕາມການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ
ທີື່ຊູ້າລົງຂອງປະເທດຄ ່ຄູ້າ ຫຼ  ປະເທດຄ ່ຮ່ວມລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ. ນອກນັີ້ນ, ສປປ ລາວ ຍັງປະສົບໄພທ າມະຊາດໃນ
ຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ແລະ ບັນຫາຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທາງດູ້ານງົບປະມານຂອງລັດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍູ້ອນກະແສ
ເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດຍັງສ ບຕໍໍ່ໄຫຼເຂົີ້າໃນຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ, ການກໍໍ່ສູ້າງພ ີ້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ, ການກໍໍ່ສູ້າງເສັີ້ນ 
ທາງລົດໄຟ  ລາວ-ຈີນ ແລະ ອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ໄດູ້ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫູ້ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ສ ບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ຢ ່ໃນລະດັບ 5,5%.    

ຈາກສະພາບການຄ ດັົ່ງກ່າວ, ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃນການຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງດູ້ານເງິນຕາໃຫູ້ມີຄວາມໝັີ້ນ
ທ່ຽງ ພູ້ອມທັງປະກອບສ່ວນຊຼຸກຍ ູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) 
ໄດູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນໃຫູ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ການເງິນ 
ແລະ ຄວາມຕູ້ອງການທຶນຮອນຂອງປະເທດເຮົາໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ສ ບຕໍໍ່ຄຸູ້ມຄອງມະຫາພາກທາງດູ້ານລະບົບເງິນຕາ-ການ
ເງິນໃຫູ້ມີຄວາມໝັີ້ນຄົງ, ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການໃຫູ້ສັງຄົມເຂົີ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນທີື່ຫຼາກຫຼາຍໃນທົົ່ວປະເທດ, ປັບປຸງ
ກົນໄກການຊ າລະສະສາງໃຫູ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ, ພັດທະນາການລະດົມທຶນໄລຍະຍາວ ພູ້ອມທັງປັບປຸງ
ບັນດານິຕກິ າໃຫູ້ສອດຄ່ອງແທດເໝາະໃນແຕ່ລະໄລຍະ.  

ຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຄ ດັົ່ງທີື່ໄດູ້ກ່າວມາຂູ້າງເທິງນັີ້ນ, ທຫລ ໄດູ້ສ ບຕໍໍ່ດ າເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ, ນະໂຍບາຍ
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແນໃສ່ເພ ື່ອຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຊຼຸກຍ ູ້ການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ໃນນີີ້, ສ າລັບປີ 2019 ໄດູ້ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ເພ ື່ອໃຫູ້ບັນລຸບັນດາຄາດ   
ໝາຍທີື່ຕິດພັນກັບຂະແໜງການທະນາຄານ ທີື່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດູ້ຮັບຮອງຄ : ປະລິມານເງິນ M2 ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະ 
ດັບ 18,85% ທຽບໃສປ່ີຜ່ານມາ (ແຜນການບໍໍ່ເກີນ 20%); ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງໃນຂອບເຂດທີື່ກ ານົດໄວູ້ (ຕາມ
ແຜນການເໜັງຕີງຢ ່ໃນຂອບ ±5% ທຽບໃສ່ເງິນສະກຸນຫຼັກ); ອັດຕາເງິນເຟີີ້ຢ ່ໃນລະດັບ 3,32% (ແຜນການໜຶື່ງຕົວ
ເລກຕ ໍ່າກວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ); ຄັງສ າຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສາມາດກຸູ້ມການນ າເຂົີ້າ 3,6 ເດ ອນ     
(ແຜນການຮັບປະກັນໃຫູ້ສາມາດກຸູ້ມການນ າເຂົີ້າໄດູ້ຢ່າງຕ ໍ່າ 3 ເດ ອນ). ພູ້ອມກັນນີີ້, ຍອດເງິນຝາກຂອງ ທທກ ກວມ
                                                 
1 ບົດລາຍງານທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໂລກ ຂອງກອງທຶນການເງິນສາກົນ ໃນເດ ອນ ເມສາ 2020. 
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ເອົາ 53,38% ຂອງ GDP; ຍອດເຫຼ ອສິນເຊ ື່ອຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ ກວມເອົາ 45,50% ຂອງ GDP; ແລະ 
ອັດຕາສ່ວນໜີີ້ບໍໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPL) ຂອງບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ຢ ່ໃນລະດັບ 3,12% ຂອງຍອດສິນເຊ ື່ອ
ທັງໝົດ (ແຜນການຄວບຄຸມໃຫູ້ຢ ່ໃນລະດັບບໍໍ່ເກີນ 3%).  

ໃນປີ 2020, ການແຜ່ລະບາດຂອງເຊ ີ້ອພະຍາດໂຄວິດ-19 ກ າລັງເປັນບັນຫາຕົີ້ນຕສໍ າລັບທຸກປະເທດໃນໂລກ 
ຊຶື່ງຈະສົົ່ງຜົນຕໍໍ່ການດ າເນີນທຸລະກ າທາງເສດຖະກິດ ແລະ ພຶດຕິກ າຂອງຜ ູ້ບໍລໂິພກໃນທົົ່ວໂລກ. ສ າລັບເສດຖະກິດຂອງ 
ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະປະເຊີນສິື່ງທູ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທຫລ ຈະສ ບຕໍໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາ ແລະ 
ອັດຕາແລກປ່ຽນ ແນໃສ່ຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ, ຊຼຸກຍ ູ້ໃຫູ້ເສດຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ, ຄຸູ້ມ
ຄອງມະຫາພາກທາງດູ້ານເງິນຕາ-ການເງິນໃຫູ້ມີຄວາມໝັີ້ນຄົງ, ປັບປຸງການບໍລິການໃຫູ້ເປັນທັນສະໄໝ, ໂປງ່ໃສ ແລະ 
ປອດໄພ ພູ້ອມທັງຮັບປະກັນການສູ້າງເງ ື່ອນໄຂລະບົບເງິນຕາ-ການເງິນຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫູ້ສາມາດເຊ ື່ອມໂຍງເຂົີ້າກັບ
ພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນເທ ື່ອລະກູ້າວ. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ຜ ູ້ວາ່ການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
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I. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ສປປ ລາວ   

ໃນປີ 2019, ລວມຍອດຜະລດິຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຂະຫຍາຍຕົວດູ້ວຍອັດຕາ 5,46%2 ຕ ໍ່າກວ່າ GDP ປີ
ກ່ອນໜູ້າ ທີື່ຢ ່ໃນລະດັບ 6,3%, ຊຶື່ງປະກອບສ່ວນຕົີ້ນຕຈໍາກຂະແໜງບໍລິການ 2,7%, ອຸດສາຫະກ າ 2,0%, ກະສິກ າ 
0,2% ແລະ ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ (ສຸດທ)ິ 0,6%. ມ ນຄ່າລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (ຕາມລາຄາໃນປີ) 

ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 152.414 ຕ ີ້ກີບ, ມາເປັນ 164.017 ຕ ີ້ກີບ ແລະ ລາຍໄດູ້ສະເລຍ່ຕໍໍ່ຫົວຄົນ ສາມາດບັນລຸໄດູ້ 23,06 ລູ້ານ
ກີບ ຫຼ  2.654 ໂດລາສະຫະລດັ.  

ຮ ບສະແດງ 1.  ອດັຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງເສດຖະກດິ ແຕປ່ ີ2015 - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. ຂະແໜງບລໍກິານ 
ໃນປີ 2019, ຂະແໜງການບໍລິການ ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ 7,0% (ເພີື່ມຂຶີ້ນທຽບກັບປີຜ່ານມາ ທີື່ຢ ່ໃນລະ 

ດັບ 6,9%) ຊຶື່ງກວມເອົາ 40,2% ຂອງ GDP ແລະ ປະກອບສ່ວນຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວລວມຂອງເສດຖະກິດ ດູ້ວຍ
ອັດຕາ 2,7%. ໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາ ການຜະລິດໃນຂະແໜງບໍລິການ ໄດູ້ປະກອບສ່ວນຊຼຸກຍ ູ້ໃຫູ້ການຂະຫຍາຍຕົວລວມ
ຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ ໂດຍສະເພາະ ການບໍລິການດູ້ານທຸລະກິດຂາຍສົົ່ງ-ຂາຍຍ່ອຍ-ສູ້ອມແປງພາຫະ 
ນະ 1,15%, ການບໍລິການດູ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ 0,51%, ການບໍລິການດູ້ານກິດຈະກ າທີື່ພັກອາໄສ ແລະ ບໍລິການອາ 
ຫານ 0,21%, ການບໍລິການດູ້ານການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ 0,20%, ການບໍລິການດູ້ານຂ່າວສານ-ການສ ື່ສານ 0,13% 
ແລະ ການບໍລິການອ ື່ນໆ. 

 

 

 

                                                 
2 ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ບົດລາຍງານຂອງສ ນສະຖິຕແິຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 69/ສຖຕ2.2 ລົງວັນທີ 24 ເມສາ 
2020.   
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ).

ກະສິກ າ ອຸດສະຫະກ າ ບໍລິການ ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ,  ສຸດທິ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ 
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ຮ ບສະແດງ 2. ການປະກອບສວ່ນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງບລໍກິານ 

 

1.2. ຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ 
ໃນປີ 2019, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 5,6% (ຫຼຼຸດລົງເມ ື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ ທີື່ລະດັບ 

7,8%) ຊຶື່ງກວມເອົາ 35,7% ຂອງ GDP ແລະ ປະກອບສ່ວນຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວລວມຂອງເສດຖະກິດ ດູ້ວຍອັດຕາ 
2,0%. ໃນນັີ້ນ, ຂະແໜງການກໍໍ່ສູ້າງ ຂະຫຍາຍຕົວ 21,0% ເມ ື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ ຕົີ້ນຕໍແມ່ນການກໍໍ່ສູ້າງທາງລົດໄຟ
ລາວ-ຈີນ ແລະ ເຂ ື່ອນຂະໜາດໃຫຍ່ຈ ານວນໜຶື່ງທີື່ຍັງສ ບຕໍໍ່ດ າເນີນການກໍໍ່ສູ້າງ, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ ຂະຫຍາຍ 
ຕົວ 8,0%, ຂະແໜງການຜະລິດເຄ ື່ອງດ ື່ມ-ຢາສ ບ 6,5%, ຂະແໜງນ ໍ້າປະປາ-ບ າບັດສິື່ງເສດເຫຼ ອ 6,2%, ຂະແໜງການ
ຜະລິດສະບຽງອາຫານ 6,1% ແລະ ຂະແໜງຜະລິດແຜ່ນແພ, ເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ, ເກີບ-ເຄ ື່ອງໜັງ 3,1%. ສ າລັບຂະແໜງພະ
ລັງງານໄຟຟ້າ ຂະຫຍາຍຕົວ -2,0% ເມ ື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ ແລະ ຂະແໜງບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົີ້ນ ຂະຫຍາຍຕົວ      
-0,1%. 

 

ຮ ບສະແດງ 3. ການປະກອບສວ່ນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງອດຸສາຫະກ າ 
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ແຫ່ຼງຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ).

ບໍລິການອ ື່ນໆ

ຂົນສົົ່ງ ແລະ ສາງ

ລັດບໍລິຫານ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ
ການບໍລິການສາຍວິຊາຊີບ ແລະ 
ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ
ກິດຈະກ າການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ

ການສ ື່ສານ ແລະ ການສຶກສາ

ທີື່ພັກອາໄສ ແລະ ອະສັງຫາລິມາຊັບ

ຂາຍຍົກ, ຂາຍຍ່ອຍ, ສູ້ອມແປງພາຫະນະ

2.26%
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ).

ກໍໍ່ສູ້າງ ໄຟຟ້າ, ການສະໜອງນ ໍ້າ, ແລະ ບ າບັດສິື່ງເສດເຫຼ ອ ອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງ ບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົີ້ນ ອຸດສະຫະກ າ
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1.3. ຂະແໜງກະສກິ າ 
ໃນປີ 2019, ຂະແໜງກະສິກ າ ຂະຫຍາຍຕົວໃນອັດຕາ 1,2% (ຫຼຼຸດລົງເມ ື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ ທີື່ລະດັບ 

1,3%) ຊຶື່ງກວມ 13,9% ຂອງ GDP ແລະ ປະກອບສ່ວນຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວລວມຂອງເສດຖະກິດ ດູ້ວຍອັດຕາ 
0,2%. ໃນນັີ້ນ, ການລູ້ຽງສັດ ຂະຫຍາຍຕົວ 5,1% ເມ ື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ, ການປະມົງ 4,9%, ຂະແໜງປາ່ໄມູ້ 4,2% 

ແລະ ຜົນຜະລິດກະສິກ າ-ປ ກຝັງ -0,7%, ຕາມລ າດັບ. ສ ບເນ ື່ອງຈາກ ພ ີ້ນທີື່ທ າການຜະລິດກະສິກ າ ແລະ ຜົນຜະລິດ
ກະສິກ າ-ປ ກຝັງ ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທ າມະຊາດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ພູ້ອມທັງການແຜ່ລະບາດຂອງຕັກຕະ
ແຕນໃນເຂດພາກເໜ ອຂອງປະເທດ. 

ຮ ບສະແດງ 4. ການປະສວ່ນໃນການຂະຫຍາຍຕວົຂອງຂະແໜງກະສກິ າ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.4. ອດັຕາເງນິເຟີີ້ 

ເງິນເຟີີ້ມີທ່າອ່ຽງເພີື່ມຂຶີ້ນເມ ື່ອທຽບກັບປີຜ່ານມາ ແຕ່ຢ ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າກວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. 
ໃນປີ 2019, ອັດຕາເງິນເຟີີ້ສະເລຍ່ ຢ ່ໃນລະດັບ 3,32%, ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກປີຜ່ານມາຊຶື່ງຢ ່ໃນລະດັບ 2,04%. ລາຄາສິນຄູ້າ
ພາຍໃນ ໂດຍສະເພາະ ລາຄາສິນຄູ້າໝວດສະບຽງອາຫານ ແມ່ນສາເຫດຕົີ້ນຕໍ ທີື່ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫູ້ສະພາບລາຄາສິນຄູ້າ ໄດູ້
ມີທ່າອ່ຽງເພີື່ມຂຶີ້ນໃນຊຼຸມປີຜ່ານມາ. ພູ້ອມກັນນັີ້ນ, ສິນຄູ້າທີື່ບໍໍ່ເປັນພ ີ້ນຖານ ເປັນຕົີ້ນ ລາຄານ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ ແລະ ລາຄາ
ຄ າຮ ບປະພັນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ໄດູ້ມີທ່າອ່ຽງເພີື່ມຂຶີ້ນທຽບກັບປີຜ່ານມາ ຕາມຈັງຫວະການປັບຕົວເພີື່ມຂຶີ້ນຢ ຕ່ະ 
ຫຼາດສາກົນໄດູ້ສົົ່ງຜົນໃຫູ້ອັດຕາເງິນເຟີີ້ສະເລ່ຍມີທ່າອ່ຽງເພີື່ມຂຶີ້ນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມ ື່ອບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ ອັດຕາ
ເງິນເຟີີ້ສະເລຍ່ ຢ ໃ່ນລະດັບ 3,39% ແລະ ເມ ື່ອບໍໍ່ລວມອາຫານສົດ ອັດຕາເງິນເຟີີ້ສະເລຍ່ ຢ ່ໃນລະດັບ 2,13%  (ມີຮ ບ
ສະແດງ 5 ແລະ ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 4). 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ).

ປ ກຝັງ ລູ້ຽງສັດ ປ່າໄມູ້ ປະມົງ ກະສິກ າ
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ຮ ບສະແດງ 5. ເງນິເຟີີ້ພ ີ້ນຖານ, ບໍໍ່ເປນັພ ີ້ນຖານ, ສນິຄູ້າພາຍໃນ ແລະ ສິນຄູ້ານ າເຂົີ້າ ຕໍໍ່ເງນິເຟີີ້ລວມ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ການປະກອບສ່ວນຂອງບາງໝວດສິນຄູ້າ ຕໍໍ່ອັດຕາເງິນເຟີີ້ລວມ: ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມບໍໍ່ແມ່ນເຫຼົີ້າ

ປະກອບສ່ວນ 2,16%, ໝວດອ ື່ນໆ 0,41%, ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ 0,35%, ໝວດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ 
ແລະ ເກີບ 0,19%, ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ 0,17% ແລະ ໝວດທີື່ພັກອາໄສ, ນ ໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ີ້ອ
ເພີງ 0,05%. 

ຮ ບສະແດງ 6. ການປະກອບສວ່ນຂອງໝວດສນິຄູ້າຕໍໍ່ອດັຕາເງນິເຟີີ້ລວມ ໄລຍະ 5 ປຜີາ່ນມາ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. ຂະແໜງການເງນິຂອງລດັ 
2.1. ຖານະການເງນິຂອງລດັ 

ໃນປີ 2019, ຖານະການເງິນຂອງລັດຖະບານ ຂາດດຸນ 5.295 ຕ ີ້ກີບ, ກວມເອົາ 3,23% ຂອງ GDP. ໃນນີີ້, 
ການເກັບລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ສາມາດປະຕິບັດໄດູ້ 25.328,67 ຕ ີ້ກີບ, ກວມເອົາ 15,44% ຂອງ GDP ແລະ 
ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ ປະຕິບັດໄດູ້ 30.623,68 ຕ ີ້ກີບ, ກວມເອົາ 18,67% ຂອງ GDP. 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ, ກະຊວງ ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງທຶນ.

ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມບໍໍ່ແມ່ນເຫຼົີ້າ ໝວດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ເກີບ  
ໝວດທີື່ພັກອາໄສ, ນ ໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ີ້ອເພີງ ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ
ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ ໝວດອ ື່ນໆ
ອັດຕາເງິນເຟີີ້ລວມ
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
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2.2. ລາຍຮບັງບົປະມານ 
ໃນປີ 2019, ລາຍຮັບງົບປະມານປະຕິບັດໄດູ້ 25.328,67 ຕ ີ້ກີບ (ໃນນີີ້, ລາຍຮັບພາຍໃນ ປະຕິບັດໄດູ້ 

22.499,49 ຕ ີ້ກີບ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ 2.632,19 ຕ ີ້ກີບ ແລະ ເງິນບໍລິຈາກ 197 ຕ ີ້ກີບ), ເພີື່ມຂຶີ້ນ 5,78% ທຽບກັບ
ປີຜ່ານມາ, ກວມອັດຕາສ່ວນ 15,43% ຂອງ GDP. ສາເຫດຕົີ້ນຕມໍາຈາກລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ ລາຍຮັບຈາກເງິນ
ຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ ເພີື່ມຂຶີ້ນ ເປັນຕົີ້ນແມ່ນການເພີື່ມຂຶີ້ນຂອງລາຍຮັບຈາກອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ, ຄ່າທ ານຽມ, ເງິນປັນຜົນ 
ແລະ ຄ່າບິນຜ່ານ.  ພູ້ອມກັນນັີ້ນ, ເພ ື່ອແນ່ໃສ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເກັບລາຍຮັບໃຫູ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ, ການ
ເກັບລາຍຮັບງົບປະມານ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງຜ່ານລະບົບການຊ າລະສະສາງທາງໂທລະສັບມ ຖ  (Mobile Application). 

ຮ ບສະແດງ 7. ລາຍຮບັງບົປະມານ 

 
 

2.3. ລາຍຈາ່ຍງບົປະມານ 
ໃນປີ 2019, ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ ປະຕິບັດໄດູ້ 30.623,68 ຕ ີ້ກີບ, ຫຼຼຸດລົງ 1,22% ທຽບກັບ

ປີຜ່ານມາ, ກວມອັດຕາສ່ວນ 18,67% ຕໍໍ່ GDP. ສາເຫດຍູ້ອນລາຍຈ່າຍລົງທຶນ ຫຼຼຸດລົງ 19,85% ແຕ່ລາຍຈ່າຍດອກ
ເບູ້ຍຕ່າງປະເທດ ເພີື່ມຂຶີ້ນ 16,49% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ. 

ຮ ບສະແດງ 8. ລາຍຈາ່ຍງບົປະມານ 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ.

ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບພາສີ-ອາກອນ ຕໍໍ່ລາຍຮັບທັງໝົດ ອັດຕາສ່ວນລາຍຮັບທີື່ບໍໍ່ແມ່ນພາສີ-ອາກອນ ຕໍໍ່ລາຍຮັບທັງໝົດ
ອັດຕາສ່ວນເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ ຕໍໍ່ລາຍຮັບທັງໝົດ ການປ່ຽນແປງຂອງລວມຍອດລາຍຮັບງ ົບປະມານ (ແກນຂວາ)
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ.

ອັດຕາສ່ວນລາຍຈ່າຍລົງທຶນ ຕໍໍ່ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ອັດຕາສ່ວນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານທົົ່ວໄປ ຕໍໍ່ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ
ການປ່ຽນແປງຂອງລວມຍອດລາຍຈ່າຍງ ົບປະມານ (ແກນຂວາ)
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2.4. ດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານ 
ໃນປີ 2019, ການດຸ່ນດຽ່ງງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ມີມ ນຄ່າ 5.295 ຕ ີ້ກີບ. ປະກອບດູ້ວຍ ແຫຼ່ງທຶນຈາກ

ຕ່າງປະເທດ (ສຸດທ)ິ 5.249,62 ຕ ີ້ກີບ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ (ສຸດທ)ິ 45,38 ຕ ີ້ກີບ. ໃນນັີ້ນ, ການຈ າໜ່າຍພນັທະບັດ
ຢ ່ຕ່າງປະເທດ ມີມ ນຄ່າ 1.350 ຕ ີ້ກີບ ແລະ ການຈ າໜ່າຍພັນທະບັດພາຍໃນ ມີມ ນຄ່າ 3.752,25 ຕ ີ້ກີບ.  

ຮ ບສະແດງ 9. ດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານ 

 
III. ຂະແໜງເງນິຕາ-ການເງນິ 
3.1. ນະໂຍບາຍເງນິຕາ ແລະ ນະໂຍບາຍອດັຕາແລກປຽ່ນ 

ໃນປີ 2019, ເພ ື່ອຮັກສາສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນຊຼຸກຍ ູ້ການພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມໃຫູ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັີ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍ ນຍົງ. ທຫລ ໄດູ້ດ າເນີນນະໂຍບາຍເງິນຕາ ໂດຍນ າໃຊູ້ເຄ ື່ອງມ ທາງ
ອູ້ອມ ເປັນຕົີ້ນ: ສ ບຕໍໍ່ຮັກສາອັດຕາດອກເບູ້ຍພ ີ້ນຖານ ໃນລະດັບ 4% ຕໍໍ່ປີ, ຮັກສາອັດຕາສ່ວນເງິນແຮຝາກບັງຄັບໃນລະ 
ດັບ 5% ສ າລັບເງິນກີບ ແລະ 10% ສ າລັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ; ສ ບຕໍໍ່ຊຼຸກຍ ູ້ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດເປີດ ແລະ ຕະ 
ຫຼາດລະຫວ່າງທະນາຄານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ພູ້ອມທັງປະຕິບັດພາລະບົດບາດເປັນຜ ູ້ໃຫູ້ກ ູ້ຢ ມແຫຼ່ງສຸດທູ້າຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ທຫລ ໄດູ້ອະນຸຍາດໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ກ ານົດອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນຝາກ-ເງິນກ ູ້ທຸກສະກຸນຂອງຕົນຕາມກົນ
ໄກຕະຫຼາດທີື່ມີການຄຸູ້ມຄອງຂອງລັດ3 ເພ ື່ອໃຫູ້ແທດເໝາະກັບສະພາບພ ີ້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼັກການບໍລິຫານທຶນ
ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດທະນາຄານຂອງຕົນ. 

ພູ້ອມກັນນັີ້ນ, ທຫລ ກໍໄດູ້ຖ ເອົານະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນເປັນເຄ ື່ອງມ ຕົີ້ນຕໍ ໃນການຮັກສາສະເຖຍລະພາບ
ດູ້ານເງິນຕາໃຫູ້ມີຄວາມໝັີ້ນທ່ຽງ ດູ້ວຍການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີື່ມີການ
ຄຸູ້ມຄອງຂອງລັດ. ສ ບຕໍໍ່ກ ານົດອັດຕາແລກປ່ຽນອູ້າງອີງ ກີບ/ໂດລາ ປະຈ າວັນ ເພ ື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫູ້ ທທກ ແລະ ຮູ້ານ
ແລກປ່ຽນ ກ ານົດອັດຕາແລກປ່ຽນຊ ີ້-ຂາຍໃນຂອບເຂດ ±0,25% ແລະ ກ ານົດສ່ວນຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາຊ ີ້-ຂາຍສ າລັບ
ເງິນກີບທຽບກັບໂດລາ ແລະ ກີບທຽບກັບເອີໂຣ 0,50%, ເງິນກີບທຽບກັບບາດ 0,75% ແລະ 2% ສ າລັບທຽບໃສ່
ສະກຸນເງິນອ ື່ນໆ.  

ຜ່ານການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການອັດຕາແລກປ່ຽນຄ ດັົ່ງກ່າວນັີ້ນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເໜັງຕີງໃນຂອບ
ເຂດທີື່ກ ານົດໄວູ້, ອັດຕາແລກປ່ຽນສະເລ່ຍທົົ່ວລະບົບ ເງິນກີບສະເລຍ່ ຢ ່ໃນລະດັບ 8.796,79 ກີບ/ໂດລາ ແລະ 286,97 
                                                 
3 ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດູ້ວຍການກ ານົດອັດຕາດອກເບູ້ຍຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ສະບັບເລກທີ 140/ທຫລ ລົງວັນທີ 12 ກຸມພາ 2019. 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ.

ດຸ່ນດ່ຽງດູ້ວຍແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ດຸ່ນດ່ຽງດູ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຕ່າງປະເທດ ດຸ່ນດ່ຽງງ ົບປະມານ ຕໍໍ່ GDP (ແກນຂວາ)
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ກີບ/ບາດ (ຕາຕະລາງຊູ້ອນທູ້າຍ 16). ໃນນີີ້, ເງິນກີບ ອ່ອນຄ່າ 3,59% ທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ອ່ອນຄ່າ 
7,59% ທຽບກັບເງິນບາດ. 

ຮ ບສະແດງ 10. ການປຽ່ນແປງຂອງອດັຕາແລກປຽ່ນ (+) ແຂງຄາ່ ແລະ (-) ອອ່ນຄາ່ 

  

 

 

 

 

 

 

           

 
3.2. ຖານເງນິຕາ 

ປີ 2019, ຖານເງິນຕາ ຢ ່ໃນລະດັບ 27.325,26 ຕ ີ້ກີບ, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 14,46% ທຽບກັບທູ້າຍປີຜ່ານມາ. ໃນນີີ້, 
ເງິນໃນຂອດຈໍລະຈອນ ເພີື່ມຂຶີ້ນ 19,45% ແລະ ເງິນຝາກ ທທກ ເພີື່ມຂຶີ້ນ 11,33%; ເນ ື່ອງຈາກໃຊູ້ຈ່າຍງົບປະມານ
ລັດຖະບານ ແລະ ການໄຖ່ຖອນຕົີ້ນທຶນພັນທະບັດໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດຖະບານ, ການເພີື່ມທຶນຈົດທະບຽນ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ແລະ ການມອບເງິນທຶນຈົດບຽນຂອງທະນາຄານ ໄຕູ້ຫວັນ. 

ຮ ບສະແດງ 11. ໂຄງປະກອບຂອງຖານເງນິຕາ 

  

 
 

 

 

 

 

 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ ຊັບສິນພາຍໃນສຸດທິ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຖານເງິນຕາ (ແກນຂວາ)



10 | ບົດລາຍງານເສດຖະກິດ ປະຈ າປີ 2019 

 

3.3. ປະລມິານເງນິ 
ປະລິມານເງິນ (M2) ຢ ່ໃນລະດັບ 96.186,33 ຕ ີ້ກີບ ຫຼ  ຂະຫຍາຍຕົວ 18,85% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ ແລະ

ກວມອັດຕາສ່ວນ 58,64% ຕໍໍ່ GDP. ໃນປີ 2019, ການປ່ອຍສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດພາຍໃນ ສ ບຕໍໍ່ຂະ 
ຫຍາຍຕົວ 7,44% ພູ້ອມທັງກະແສເງິນລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດກໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວເພີື່ມຂຶີ້ນ ເປັນຕົີ້ນ ເງິນລົງທຶນໃນໂຄງ 
ການກໍໍ່ສູ້າງເສັີ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ໂຄງການກໍໍ່ສູ້າງເສັີ້ນທາງດ່ວນ “ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ”.  

ຮ ບສະແດງ 12. ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງປະລມິານເງນິ (M2) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. ອດັຕາດອກເບູ້ຍ 
ອັດຕາດອກເບູ້ຍຂອງ ທທກ ໂດຍລວມມີທ່າອ່ຽງຫຼຼຸດລົງ ທັງອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້ ແລະ ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນ

ຝາກນັບແຕ່ທູ້າຍປີ 2015 ເປັນຕົີ້ນມາ ຊຶື່ງສອດຄ່ອງກັບລະບຽບຂອງ ທຫລ ທີື່ໄດູ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ເຖິງຢ່າງ
ໃດກຕໍາມ, ໃນປີ 2019 ເພ ື່ອໃຫູ້ແທດເໝາະກັບສະພາບພ ີ້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ຫຼັກການບໍລິຫານທຶນໃນການດ າ
ເນີນທຸລະກິດທະນາຄານ, ທຫລ ໄດູ້ອະນຸຍາດໃຫູ້ທະນາຄານທຸລະກິດ ກ ານົດອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນຝາກ-ເງິນກ ູ້ທຸກສະ 
ກຸນຂອງຕົນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີື່ມີການຄຸູ້ມຄອງຂອງລັດ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ, ໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ອັດຕາດອກເບູ້ຍເງິນກ ູ້ ໄລຍະສັີ້ນ ມີ
ທ່າອ່ຽງເພີື່ມຂຶີ້ນ ໃນນີີ້, ສະກຸນເງິນກີບ ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 9,20% ມາເປັນ 9,47%, ສະກຸນເງິນບາດ ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 7,55%  
ມາເປັນ 8,07% ແລະ ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ  ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 7,29% ມາເປັນ 7,70%. ສ າລັບອັດຕາດອກເບູ້ຍ
ເງິນຝາກຂອງ ທທກ 12 ເດ ອນ ມີທ່າອ່ຽງເພີື່ມຂຶີ້ນເລັກນູ້ອຍ ໃນນັີ້ນ, ສະກຸນເງິນກີບ ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 5,36% ມາເປັນ 
5,37%, ສະກຸນເງິນບາດ ຫຼຼຸດລົງຈາກ 3,67% ມາເປັນ 3,61% ແລະ ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 
3,79% ມາເປັນ 3,80%, ຕາມລ າດັບ. 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກເປັນສະກຸນເງິນກີບ ຕໍໍ່ M2 ອັດຕາສ່ວນເງິນຝາກເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຕໍໍ່ M2

ອັດຕາສ່ວນເງິນສົດຢ ່ຂອດຈໍລະຈອນ ຕໍໍ່ M2 ປະລິມານເງິນ (M2) ຕໍໍ່ GDP
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ຮ ບສະແດງ 13. ອດັຕາດອກເບູ້ຍເງນິຝາກ ແລະ ເງນິກ ູ້ຂອງ ທທກ ໄລຍະ 12 ເດ ອນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5. ເງນິຝາກ 

ໃນປີ 2019, ຍອດເງນິຝາກຂອງ ທທກ ຢ ່ໃນລະດັບ 87.560,12 ຕ ີ້ກີບ ຫຼ  ຂະຫຍາຍຕົວ 18,85% ທຽບກັບປີຜ່ານ
ມາ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນ 53,38% ຕໍໍ່ GDP. ໃນນີີ້, ຍອດເງິນຝາກເປັນສະກຸນເງິນກີບ ຂະຫຍາຍຕົວ 18,68% ຫຼ  ກວມ
ອັດຕາສ່ວນ 45,79% ຂອງຍອດເງິນຝາກທັງໝດົ ແລະ ຍອດເງິນຝາກເປັນສະກນຸເງນິຕາຕ່າງປະເທດ ຂະຫຍາຍຕົວ 18,99% ຫຼ  
ກວມອັດຕາສ່ວນ 54,21% ຂອງຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ, (ຮ ບສະແດງ 14).  

ຮ ບສະແດງ 14. ໂຄງປະກອບຂອງເງນິຝາກ ໃນໄລຍະ 5 ປ ີຜາ່ນມາ 

 

 

 

 

 

 

3.6. ສນິເຊ ື່ອ 
ຍອດສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດຂອງ ທທກ ຢ ່ໃນລະດັບ 74.628,28 ຕ ີ້ກີບ ຫຼ  ຂະຫຍາຍຕົວ 8,07% 

ທຽບກັບປີຜ່ານມາ ແລະ ມີອັດຕາສ່ວນຂອງຍອດສິນເຊ ື່ອກວມ 45,50% ຕໍໍ່ GDP. ໃນນີີ້, ການປະກອບສ່ວນໃນການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງຍອດສິນເຊ ື່ອ ປະກອບດູ້ວຍ ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກເອກະຊົນ 7,74% ແລະ ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດວິສາຫະກິດ 
0,33%. 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ເງ ິນຝາກເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຕໍໍ່ເງ ິນຝາກທັງໝົດ ເງິນຝາກເປັນສະກຸນເງິນກີບຕໍໍ່ເງ ິນຝາກທັງໝົດ
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ໃນປີ 2019, ການປະກອບສ່ວນຂອງສິນເຊ ື່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ ຕໍໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊ ື່ອລວມ,

ມີຄ : ຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ 3,02%, ຂະແໜງບໍລິການ 2,20%, ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 2,03%, ຂະແໜງການຄູ້າ 1,96%, 

ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຼຸ ແລະ ເຕັກນິກ 0,52%, ຂະແໜງກະສິກ າ 0,18%, ຂະແໜງຂົນສົົ່ງ 0,03%. ຄຽງຄ ່ກນັນັີ້ນ, ກໍໍ່
ຍັງມີບາງຂະແໜງການປະກອບສ່ວນຫຼຼຸດລົງ ເປັນຕົີ້ນ ຂະແໜງຫັດຖະກ າ -0,09% ແລະ ຂະແໜງອ ື່ນໆ -1,76%,  ຕາມ
ລ າດັບ (ຮ ບສະແດງ 15). 

 

ຮ ບສະແດງ 15. ສນິເຊ ື່ອຂອງທະນາຄານທລຸະກດິ ແຍກຕາມຂະແໜງການ 

 

 

 

 

 

 

 
3.7. ລະບບົສະຖາບນັການເງນິ-ເງນິຕາ 

ທຫລ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ສ ບຕໍໍ່ຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ເພ ື່ອກູ້າວໄປສ ່ການນ າໃຊູ້ຫຼັກການ Basel II ເຂົີ້າໃນ
ການຄຸູ້ມຄອງ ທທກ. ໃນປີ 2019, ທຫລ ໄດູ້ສ າເລດັການຮັບຮອງເອົາ 5 ທະນາຄານເປັນທະນາຄານຕົວແບບໃນການ 
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ Basel II ແລະ ໄດູ້ສ າເລັດການຮັບຮອງຄ ່ມ ຄຸູ້ມຄອງຕາມຄວາມສ່ຽງ ຊຶື່ງໄດູ້ລິເລີື່ມທົດ
ລອງນ າໃຊູ້ຫຼັກການດັົ່ງກ່າວ ເຂົີ້າໃນການປະຕິບັດວຽກງານກວດກາກັບທີື່ ແລະ ກວດກາທາງເອກະສານບັນດາທະນາ 
ຄານທຸລະກິດ ເພ ື່ອຫັນໄປສ ່ການກວດກາຕາມຄວາມສ່ຽງ (Risk Based) ຫຼາຍຂຶີ້ນ ແລະ ທັນສະພາບການກວ່າເກົົ່າ. 
ພູ້ອມກັນນັີ້ນ, ທຫລ ໄດູ້ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມ ແລະ ຊຼຸກຍ ູ້ໃຫູ້ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ ດ າເນີນການກວດສອບພາຍ
ນອກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຖານະການເງິນຂອງຕົນໃນຮ ບແບບຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ບົດລາຍງານປະຈ າປ,ີ ຜ່ານເວບໄຊ ແລະ ແຜ່ນພັບ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນການສູ້າງຄວາມໂປງ່ໃສໃນລະບົບທະນາຄານ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜ ູ້ຊົມໃຊູ້ບໍລິການ. 
ນອກຈາກນີີ້, ທຫລ ຍັງໄດູ້ສ ບຕໍໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄົີ້ນຄວູ້າ, ສູ້າງ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕິກ າ ທີື່ເປັນເຄ ື່ອງມ ໃນການຄຸູ້ມ
ຄອງຄວາມໝັີ້ນຄົງຂອງລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດ ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນການເຊ ື່ອມໂຍງຂະແໜງການທະນາຄານກັບບັນ 
ດາປະເທດໃນພາກພ ີ້ນ ແລະ ສາກົນ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ 
ສາມາດຫຍັບເຂົີ້າໃກູ້ກັບມາດຕະຖານສາກົນເທ ື່ອລະກູ້າວ.  ຊຶື່ງໃນປີ 2019 ນິຕກິ າທີື່ສູ້າງສ າເລັດ ແລະ ປະກາດໃຊູ້ ປະ 
ກອບມີ 7 ສະບັບ4

, ນິຕກິ າທີື່ຕູ້ອງປັບປຸງ 8 ສະບັບ ແລະ ນິຕິກ າທີື່ຈະສູ້າງໃໝ່ 9 ສະບັບ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທຫລ  
                                                 
4 ເປັນຕົີ້ນ:1) ກົດໝາຍ ວ່າດູ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ), 2) ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດູ້ວຍບັນຊີບໍໍ່ມີການເຄ ື່ອນໄຫວ, 3) ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດູ້ວຍ
ການເພີື່ມທຶນຈົດທະບຽນ, 4) ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດູ້ວຍເງິນລົງທຶນຕ ໍ່າສຸດຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, 5) ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດູ້ວຍສາຂາທະນາຄານທຸລກະກິດ
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ສ ບຕໍໍ່ຊຼຸກຍ ູ້ ທທກ ໃຫູ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງການບໍລິການ ແລະ ມີການປັບປຸງບັນດາຜະລິດຕະພັນທີື່ນ າໃຊູ້ເທັກໂນໂລຊີ
ຫຼາຍຂຶີ້ນຜ່ານທາງໂທລະສັບມ ຖ  ແນ່ໃສ່ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຊ າລະສະສາງໃຫູ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ປອດ
ໄພ ເຊັົ່ນ: Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking, ການຊໍາລະດູ້ວຍ QR code ແລະ E-Wallet  
ເປັນຕົີ້ນ ການຊ າລະຄ່າສາທາລະນຸປະໂພກ, ຄ່າແຮງງານ, ຄາ່ພາສີ, ຄ່າສິນຄູ້າ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ. 

ຮອດທູ້າຍປີ 2019, ລະບົບສະຖາບັນການເງິນ-ເງິນຕາ ປະກອບມີ 43 ທະນາຄານທຸລະກິດ5, ມີ 112 ສາຂາ
ຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ, 541 ໜ່ວຍບໍລິການ, 35 ໜ່ວຍແລກປ່ຽນເງິນຕາ, 1.305 ຕ ູ້ ATM, 3.852 ເຄ ື່ອງຮ ດບັດ 
EDC ຢ ່ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ແລະ 1.518.809 ບັດ ATM. ສ າລັບສະຖາບັນການເງິນທີື່ບໍໍ່ແມ່ນທະນາຄານ ມີທັງ
ໝົດ 185 ແຫ່ງ6, ຫຼຼຸດລົງ 1 ແຫ່ງ ແລະ ມີຍອດຊັບສິນທັງໝົດ 1.635,39 ຕ ີ້ກີບ7, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 34,42% ທຽບກັບທູ້າຍ
ປີຜ່ານມາ, ສາມາດລະດົມເງິນຝາກໄດູ້ 1.062,56 ຕ ີ້ກີບ8, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 42,64% ແລະ ສາມາດສະໜອງສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ແກ່
ສັງຄົມ ໄດູ້ 1.029,65 ຕ ີ້ກີບ9, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 42,62% ທຽບກັບທູ້າຍປີຜ່ານມາ.  

ການພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນ, ທຫລ ເອົາໃຈໃສ່ຄົີ້ນຄວູ້າ ແລະ ປັບປຸງບັນດານິຕກິ າທີື່ເປັນພ ີ້ນຖານໃຫູ້ແກ່ການ
ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຄຸູ້ມຄອງຫຼັກຊັບໃຫູ້ມີຄວາມໜັກແໜູ້ນ, ພູ້ອມທັງໄດູ້ຄຸູ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ, 
ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃຫູ້ເຄ ື່ອນໄຫວສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ. ຊຶື່ງໃນປີ 2019 ນິຕກິ າທີື່ສູ້າງ
ສ າເລັດ ແລະ ປະກາດໃຊູ້ ປະກອບມີ 7 ສະບັບ (ນິຕກິ າທີື່ປັບປຸງ 4 ສະບັບ10 ແລະ ນິຕິກ າສູ້າງໃໝ່ 3 ສະບັບ11

), ແລະ 
ໄດູ້ອອກແຈູ້ງການ 4 ສະບັບ ແລະ ຄ າແນະນ າ 1 ສະບັບ. ໃນປີ 2019, ດັດຊະນຕີະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ປິດຢ ່ທີື່ 742,63 
ຈຸດ, ຫຼຼຸດລົງ 6,44% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ (ໃນລະດັບ 793,75 ຈຸດ); ມ ນຄ່າການຊ ີ້-ຂາຍທັງໝົດ 78,89 ຕ ີ້ກີບ, 
ຫຼຼຸດລົງ 15,84% ແລະ ມີຈ ານວນຮຸູ້ນຊ ີ້-ຂາຍທັງໝົດ 19,33 ລູ້ານຮຸູ້ນ, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 1,05% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ. ໃນນັີ້ນ, 

ມ ນຄ່າການຊ ີ້-ຂາຍຮຸູ້ນຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ກວມເອົາ 48,40% ຂອງມ ນຄ່າການຊ ີ້-ຂາຍຮຸູ້ນທັງໝົດ. ໃນຂະນະ
ທີື່, ທຫລ ຈະສ ບຕໍໍ່ພັດທະນາຕະຫຼາດທຶນລາວ ໃຫູ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງຂຶີ້ນເທ ື່ອລະກູ້າວ ເພ ື່ອກາຍເປັນແຫຼ່ງລະດົມທຶນ
ໄລຍະຍາວຢ່າງແທູ້ຈິງ, ເປັນສະໜາມຝຶກຝົນຫຼໍໍ່ຫຼອມວິສາຫະກິດໃຫູ້ມີຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ມີຄວາມອາດສາມາດ
ແຂ່ງຂັນກັບສາກົນ ພູ້ອມທັງພັດທະນາໃຫູ້ສາມາດເດີນໄປຄຽງຄ ່ກັບຕະຫຼາດເງິນຢ່າງໝັີ້ນຄົງ. 

                                                                                                                                                              
ຕ່າງປະເທດ, 6) ແຈູ້ງການ ກ່ຽວກັບການເພີື່ມທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ 7) ແຈູ້ງການ ກ່ຽວກັບເງິນລົງທຶນຕ ໍ່າສຸດຂອງ
ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ.  
5 ໃນນີີ້, ມີ 3 ທະນາຄານທຸລະກິດລັດ; ມີ 1 ທະນາຄານສະເພາະກິດ; ມີ  3 ທະນາຄານຮ່ວມທຶນ; ມີ 8 ທະນາຄານເອກະຊນົ; ມີ 8 ທະນາຄານທີື່
ເປັນບໍລິສັດລ ກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ; ແລະ ມີ 20 ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ. 
6 ໃນນັີ້ນ, ມີ 20 ສະຖາບັນການເງິນທີື່ຮັບເງິນຝາກ, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 1 ແຫ່ງ; ມີ 77 ສະຖາບັນການເງິນທີື່ບໍໍ່ຮັບຝາກ, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 3 ແຫ່ງ; ມີ 30 ສະຫະ 
ກອນສິນເຊ ື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ, ຫຼຼຸດລົງ 3 ແຫ່ງ; ມີ 29 ບໍລິສັດເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ; ມີ 27 ໂຮງຊວດຈ າ, ຫຼຼຸດລົງ 2 ແຫ່ງ ແລະ ມີ 3 ບໍລິສັດໂອນ
ເງິນດ່ວນ. 
7 ລວມມີຍອດຊັບສິນຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ, ບໍໍ່ຮັບຝາກ, ສະຫະກອນສິນເຊ ື່ອ-ເງິນຝາກປະຢັດ.  
8 ລວມມີເງິນຝາກຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊ ື່ອ-ເງິນຝາກປະຢັດ. 
9 ລວມມີສິນເຊ ື່ອຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີື່ຮັບເງິນຝາກ, ບໍໍ່ຮັບຝາກ, ສະຫະກອນສິນເຊ ື່ອ-ເງິນຝາກປະຢັດ, ບໍລິສັດເຊົົ່າສິນເຊ ື່ອ ແລະ 
ໂຮງຊວດຈ າ. 
10 1) ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດູ້ວຍສະພາບໍລິຫານ (ສະບັບປັບປຸງ), 2) ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດູ້ວຍການລາຍງານ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍໍ້ມ ນ (ສະບັບປັບປຸງ), 3) ຂໍໍ້
ຕົກລົງ ວ່າດູ້ວຍການອອກຈ າໜ່າຍຮຸູ້ນກ ູ້ (ສະບັບປັບປຸງ), 4) ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດູ້ວຍທະນາຄານດ ແລຊັບສິນ (ສະບັບປັບປຸງ).  
11 1) ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດູ້ວຍການຮັບຮອງຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງບໍລິຫານສ າລັບບໍລິສັດຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, 2) ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າ
ດູ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງການເຄ ື່ອນໄຫວທຸລະກິດບໍລິສັດບໍລິຫານຊັບສິນ, 3) ຂໍໍ້ຕົກລົງ ວ່າດູ້ວຍກອງທຶນຮ່ວມ.  
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IV. ດນຸການຊ າລະກບັຕາ່ງປະເທດ 
4.1. ດຸນການຊ າລະລວມ 
 ໃນປີ 2019, ດຸນຊ າລະປົກກະຕິຂາດດຸນ ໃນລະດັບ 947,27 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີື່, ດຸນບັນຊທີນຶ 
ແລະ ດຸນບັນຊກີານເງິນ ມີກະແສເງິນໄຫຼເຂົີ້າ (ສຸດທ)ິ ໃນລະດັບ 2.036,81 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ເຮັດໃຫູ້ດຸນການຊ າ
ລະກັບຕ່າງປະເທດ ເກີນດຸນ ໃນລະດັບ 123,84 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ຮ ບສະແດງ 16) ແລະ ຄັງສ າຮອງເງິນຕາ
ຕ່າງປະເທດ ເພີື່ມຂຶີ້ນຈາກ 873,41 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2018 ມາຢ ່ໃນລະດັບ 997,25 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ 

ສາມາດກຸູ້ມການນ າເຂົີ້າສິນຄູ້າໄດູ້ 3,6 ເດ ອນ12. 

ຮ ບສະແດງ 16. ດນຸການຊ າລະກບັຕາ່ງປະເທດ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ດນຸບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ
ໃນປີ 2019, ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ ຂາດດຸນໃນລະດັບ 947,27 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຊຶື່ງເປັນຜົນມາຈາກ

ການຂາດດຸນການຄູ້າ 465,97 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ຂາດດຸນລາຍຮັບຂັີ້ນໜຶື່ງ 712,16 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ 
ຂາດດຸນບໍລິການ 67,01 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ໃນຂະນະທີື່ ດຸນລາຍຮັບຂັີ້ນສອງ ເກີນດຸນ ໃນລະດັບ 297,87 ລູ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ. ໃນປີ 2019, ມ ນຄ່າການຄູ້າ ຢ ່ໃນລະດັບ 12.077,86 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເພີື່ມຂຶີ້ນ 3,03% ທຽບກັບ
ປີຜ່ານມາ. ໃນນັີ້ນ, ການສົົ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ ເພີື່ມຂຶີ້ນ 7,36% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການສົົ່ງ
ອອກຜະລິດຕະພັນໄມູ້, ເຍ ີ້ອໄມູ້ ແລະ ເຈູ້ຍ; ຮອງລົງມາແມ່ນຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ. ສ່ວນ
ການນ າເຂົີ້າ ຫຼຼຸດລົງ 0,68% ທຽບກັບປີຜ່ານມາ, ຊຶື່ງການນ າເຂົີ້າສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນການນ າເຂົີ້າເຄ ື່ອງກົນຈັກ-ອຸປະ ກອນ 
ເພ ື່ອຮັບໃຊູ້ເຂົີ້າໃນການກໍໍ່ສູ້າງ, ເຄ ື່ອງໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊູ້ໄຟຟ້າ, ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 

 

 

                                                 
12 ຕົວເລກນ າເຂົີ້າສະເລັົ່ຍປີ 2019 (ຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ) 277,79 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍໍ່ເດ ອນ ຊຶື່ງບໍໍ່ລວມການນ າເຂົີ້າສິນຄູ້າທີື່ມີແຫຼ່ງທຶນຮອງ
ຮັບ. ໃນນີີ້, ລວມມີການນ າເຂົີ້າຂອງນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ, ນ າເຂົີ້າຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ ແລະ ນ າເຂົີ້າກ ູ້ຢ ມພາກລັດ, ນ າເຂົີ້າຂອງອົງ
ການຈັດຕັີ້ງສາກົນ ແລະ ສະຖານທ ດ. 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2015 2016 2017 (P) 2018 (P) 2019 (P)

ລູ້າ
ນໂ
ດລ

າສ
ະຫ

ະລ
ັດ

ລູ້າ
ນໂ
ດລ

າສ
ະຫ

ະລ
ັດ

ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ ດຸນບັນຊີທຶນ ແລະ ການເງິນ ດຸນການຊ າລະລວມ (ແກນຂວາ)
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ຮ ບສະແດງ 17. ໂຄງປະກອບຂອງດນຸບນັຊຊີ າລະປກົກະຕ ິ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ດນຸບນັຊທີນຶ ແລະ ບນັຊກີານເງນິ 
ໃນປີ 2019, ດຸນບັນຊີທຶນ ເກີນດຸນໃນລະດັບ 14,86 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ດຸນບັນຊີການເງິນ ມີກະແສ

ເງິນໄຫຼເຂົີ້າ (ສຸດທິ) ໃນລະດັບ 2.021,95 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນນັີ້ນ, ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ມີກະ
ແສເງິນໄຫຼເຂົີ້າ (ສຸດທິ) 755,52 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ການລົງທຶນອ ື່ນໆ ມີກະແສເງິນໄຫຼເຂົີ້າ (ສຸດທ)ິ 1.307,71 
ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນຂະນະທີື່, ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ມີກະແສເງິນໄຫຼອອກ (ສຸດທິ) 41,28 ລູ້ານໂດລາສະຫະ 
ລັດ. ຄ ່ຮ່ວມລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ປະກອບມີ ສປ. ຈີນ ກວມອັດຕາສ່ວນ 72% ຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, 
ຮອງລົງມາແມ່ນປະເທດຍີື່ປຸ່ນ ກວມເອົາ 6%, ປະເທດ ສສ.ຫວຽດນາມ ກວມເອົາ 5%, ປະເທດໄທ ກວມເອົາ 4% 
ແລະ ປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ ກວມເອົາ 3,5%. ນອກຈາກນີີ້, ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດແຍກຕາມຂະແໜງການ ປະກອບ
ດູ້ວຍ ຂະແໜງກະສິກ າ-ປ່າໄມູ້-ການປະມົງ 31,96%, ຂະແໜງການສະໜອງໄຟຟ້າ-ອາຍແກັສ-ອາຍເຢັນ ກວມເອົາ 
25,51%, ຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ 20,30%, ຂະແໜງການເຄ ື່ອນໄຫວບໍລິການອ ື່ນໆ 7% ແລະ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າປຸງແຕ່ງ 
5%. 

ຮ ບສະແດງ 18. ໂຄງປະກອບຂອງດນຸບນັຊກີານເງນິ 
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ການລົງທຶນໂດຍກົງ ການລົງທຶນໃນຫຼັກຊັບ ການລົງທຶນອ ື່ນໆ ດຸນບັນຊີການເງິນ
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ດຸນການຄູ້າ ດຸນບໍລິການ ລາຍຮັບຂັີ້ນໜຶື່ງ ສຸດທິ ລາຍຮັບຂັີ້ນສອງ ສຸດທິ ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ
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4.4. ໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດຂອງລດັຖະບານ 
ຮອດທູ້າຍປີ 2019, ຍອດໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ມີຈ ານວນ 9.935,62 ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ,

ເພີື່ມຂຶີ້ນ 6,60% ເມ ື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ ກວມອັດຕາສ່ວນ 52,64% ຕໍໍ່ GDP. ໃນນັີ້ນ, ເງິນກ ູ້ຢ ມແບບສອງ
ຝ່າຍ ກວມເອົາ 66,82% ແລະ ເງິນກ ູ້ຢ ມແບບຫຼາຍຝ່າຍ ກວມເອົາ 16,99% ຂອງຍອດໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດຂອງ
ລັດຖະບານທັງໝົດ. 

ຮ ບສະແດງ 19. ໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. ທາ່ອຽ່ງທາງດູ້ານເສດຖະກດິຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ ີ2020 

ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2020 ຄາດວ່າຍັງຈະປະເຊີນກັບສິື່ງທູ້າທາຍຫຼາຍດູ້ານ ໂດຍ
ສະເພາະ ການວິຕົກກັງວົນຕໍໍ່ການແຜ່ລະບາດຂອງໄຂູ້ຫວັດສາຍພັນໃໝ່ Covid-19, ຄວາມບໍໍ່ແນ່ນອນການຟ ີ້ນໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດໂລກ, ການຜັນຜວນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນຢ ່ຕະຫຼາດເງິນສາກົນ, ການຫຼຼຸດລົງຂອງລາຄານ ໍ້າມັນໃນຕະຫຼາດ
ໂລກ ພູ້ອມທັງສະພາບສິື່ງທູ້າທູ້າຍພາຍໃນປະເທດປະສົບໄພທ າມະຊາດ, ການລະບາດຂອງສັດຕ ພ ດ ແລະ ຄວາມຫຍຸູ້ງ 
ຍາກດູ້ານງົບປະມານຂອງລັດ. ເພ ື່ອຕອບສະໜອງໃຫູ້ແກ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະໃ
ໝ່ ໃຫູ້ສ ບຕໍໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັີ້ນທ່ຽງ ແລະ ຍ ນຍົງ, ທຫລ ຈະສ ບຕໍໍ່ສ ູ້ຊົນປະກອບສ່ວນຮັກສາສະເຖຍລະພາບທາງ
ດູ້ານເງິນຕາໃຫູ້ໝັີ້ນທ່ຽງ ແລະ ສູ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ພ ີ້ນຖານເສດຖະກິດໃຫູ້ຂະຫຍາຍຕົວແບບຍ ນຍົງ ດູ້ວຍການ
ຮ່ວມມ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການເສດຖະກິດ ເພ ື່ອດ າເນີນນະໂຍບາຍປະສົມປະສານ. ນອກຈາກນີີ້, ທຫລ 
ຈະສຸມໃສ່ການຄຸູ້ມຄອງລະບົບສະຖາບັນການເງິນໃຫູ້ມີຄວາມໝັີ້ນຄົງ, ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຊ າລະສະສາງມີຄວາມ
ທັນສະໄໝ ແລະ ປອດໄພ.  
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ແຫຼ່ງຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ອັດຕາສ່ວນໜີີ້ສິນສອງຝ່າຍ ຕໍໍ່ໜີີ້ສິນທັງໝົດ ອັດຕາສ່ວນໜີີ້ສິນຫຼາຍຝ່າຍ ຕໍໍ່ໜີີ້ສິນທັງໝົດ ຍອດເຫຼ ອໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດ ຕໍໍ່ GDP
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ສະພາບລິໍຫານທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
 

ທາ່ນ ສມົດ ີດວງດີ ຮອງນາຍົກລດັຖະມນົຕ,ີ ລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ; 

ປະທານສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 

 
ທາ່ນ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ; ຮອງປະທານສະພາ

ບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 

 
ທາ່ນ ປອ. ອາດສະພງັທອງ ສພີນັດອນ ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງການເງນິ; ກ າມະການສະພາ

ບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 

 
ທາ່ນ ສມົຈດິ ອນິທະມດິ ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງອດຸສະຫະກ າ ແລະ ການຄູ້າ;    ກ າ

ມະການສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທາ່ນ ນ. ຈນັສະຫວາດ ບບຸຜາ ຮອງລດັຖະມນົຕພີະຊວງພະລງັງານ ແລະ ບໍໍ່ແຮ;່          ກ າ
ມະການສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທາ່ນ ປອ. ພວງປາຣສີກັ ປຣະວົງວຽງຄ າ ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງກະສກິ າ-ປາ່ໄມູ້; ກ າມະການສະພາ
ບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທາ່ນ ປອ. ຄ າລຽນ ພນົເສນາ ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ;   ກ າ
ມະການສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ. 
 

ທາ່ນ ທອງໃສ ຊານໄຊຍະ ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງໄປສະນ,ີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ 
ການສ ື່ສານ; ກ າມະການສະພາບລໍຫິານທະນາຄານແຫງ່ 
ສປປ ລາວ. 
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ຄະນະຜ ູ້ວາ່ການ 

ທາ່ນ ສອນໄຊ ສດິພະໄຊ ຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
ທາ່ນ ຄ າວົງ ທບິພະວົງ ຮອງຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
ທາ່ນ ນ. ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ຮອງຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
ທາ່ນ ພດຸທະໄຊ ສວິີໄລ ຮອງຜ ູ້ວ່າການທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
 
 
 
 
 

ຜ ູ້ຊວ່ຍວຽກຄະນະຜ ູ້ວາ່ການ 

 

ທາ່ນ ວັນຄ າ ວໍຣະວົງ ຊວ່ຍວຽກຄະນະຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
ທາ່ນ ບນຸໄທ ສພຸດັທອນ ຊວ່ຍວຽກຄະນະຜ ູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
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ຫົວໜູ້າກົມ ແລະ ທຽບເທົົ່າກົມ 

 
ທາ່ນ ເພດັສະຖາພອນ ແກູ້ວວົງວິຈດິ ຫວົໜູ້າຫູ້ອງການ 
ທາ່ນ ພານສຸກັ ແກ່ນວົງພະຈນັ ຫວົໜູ້າກົມຈດັຕັີ້ງແລະພະນກັງານ 
ທາ່ນ ວຽງສະຫວັນ ໄຊຍະວົງ ຫວົໜູ້າກົມກວດກາພາຍໃນ 
ທາ່ນ ຄ າພດຸ ສດິທລິາດ ຫວົໜູ້າກົມນະໂຍບາຍເງນິຕາ 
ທາ່ນ ອາລນຸ ບນຸຍົງ ຫວົໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງສະຖາບນັການເງນິ 
ທາ່ນ ນ. ຂນັແກູ້ວ ຫຼູ້າມະນເີງາົ ຫວົໜູ້າກົມບນັຊ ີແລະ ການເງນິ 
ທາ່ນ ບນຸວົງ ດວງດອກເກດ ຫວົໜູ້າກົມພມິຈ າໜ່າຍ 
ທາ່ນ ນ. ຟອງຈນິດາ ແສງສລິຸວົງ ຫວົໜູ້າກົມຮວ່ມມ ສາກົນ 
ທາ່ນ ໄຂແ່ກູ້ວ ຫວຼງສວິີໄລ ຫວົໜູ້າເຕກັໂນໂລຊຂີໍໍ້ມ ນຂາ່ວສານ 
ທາ່ນ ສລຸສິກັ ທ ານວົຸງ ຫວົໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງລະບບົຊ າລະສະສາງ 
ທາ່ນ ນ. ໂພທຈິນັ ທ າມະເທວາ ວ່າການຫວົໜູ້າກົມຄຸູ້ມຄອງທະນາຄານທລຸະກິດ 
ທາ່ນ ຄ າແກູ້ວ ວິສສີມົບດັ ວ່າການຫວົໜູ້າກົມບລໍກິານທະນາຄານ 
ທາ່ນ ໄຊລ ຊາ ຜຸຍຍະວົງ ວ່າການຫວົໜູ້າກົມນຕິກິ າ 
ທາ່ນ ນ. ສາຍສະໝອນ ຈນັທະຈັກ ຫວົໜູ້າສ ານກັງານຄະນະກ າມະການຄຸູ້ມຄອງຫຼກັຊບັ 
ທາ່ນ ປອ. ສນັຕ ິພນົເມ ອງລາວ ຫວົໜູ້າສະຖາບນັການທະນາຄານ 
ທາ່ນ ນ. ແພງສ ີແພງເມ ອງ ຫວົໜູ້າສ ານກັງານຂໍໍ້ມ ນຕູ້ານການຟອກເງນິ 
ທາ່ນ ນ. ທບິພາວັນ ຈນັທະຜາສກຸ ວ່າການຫວົໜູ້າສ ນບລໍກິານເກັບຊ ີ້ໜີີ້ ແລະ ຮບັຝາກເກັບໜີີ້ 
ທາ່ນ ນ. ຄ າເຜີຍ ວໍລະເດດ ວ່າການຫວົໜູ້າໂຮງພມິທະນະບດັທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
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ກົງຈັກການຈັດຕັີ້ງຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ຢ ທູ່້ອງຖິື່ນ 

 
ທາ່ນ ວິສອນ ໄຊສງົຄາມ ຫວົໜູ້າ ທຫລ ພາກເໜ ອ ແຂວງຊຽງຂວາງ 
ທາ່ນ ນວນຕາ ແກູ້ວມະນ ີ ວ່າການຫວົໜູ້າ ທຫລ ພາກໃຕູ້ ແຂວງຈ າປາສກັ 
ທາ່ນ ວົງພະຈນັ ແສງສວັຸນ ວ່າການຫວົໜູ້າ ທຫລ ພາກກາງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ທາ່ນ ໂພຕາມ ີພດຸທະວົງ ວ່າການຫວົໜູ້າ ທຫລ ພາກເໜ ອ ແຂວງອດຸມົໄຊ 
ທາ່ນ ຄ າຊຽ່ນ ມິື່ງບບຸຜາ ວ່າການຫວົໜູ້າ ທຫລ ພາກເໜ ອ ແຂວງຫວຼງພະບາງ 
 

 

 

ພາກສ່ວນທີື່ຂຶີ້ນກັບການຊີີ້ນ າຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

 
ທາ່ນ ນ. ແສງດາວວີ ວົງຄ າຊາວ ຫວົໜູ້າສ ານກັງານປກົປອ້ງເງນິຝາກ 
ທາ່ນ ອອ໊ດ ພນົຊຽງດີ ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ຕະຫາຼດຫຼກັຊບັລາວ 
ທາ່ນ ນ. ວິນຄ າ ລນຸທອນ ຜ ູ້ອ ານວຍການໃຫຍ່ ບລໍສິດັ ຂໍໍ້ມ ນຂາ່ວສານສນິເຊ ື່ອແຫງ່ ສປປ ລາວ 
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ແຜນວາດ. ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕັີ້ງຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 

*: ລາຄາຄົງທີື່ ແມ່ນອີງໃສ່ຖານປີ 2012 
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ; ກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.  
 

  

ຕາຕະລາງທ ີ1. ຕວົເລກຊີີ້ບອກເສດຖະກິດທີື່ສ າຄັນຂອງ ສປປ ລາວ 
 

ລາຍການ 2015 2016 2017 2018(P) 2019(P) 

ຂະແໜງການຜະລດິ (ການປ່ຽນແປງຄດິເປັນສວ່ນຮູ້ອຍ) 
 

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄົງທີື່*  7,27 7,02 6,85 6,29 5,46 

ອັດຕາເງິນເຟີີ້ທູ້າຍປ ີ 0,90 2,49 0,15 1,48 6,28 

ອັດຕາເງິນເຟີີ້ 1,28 1,60 0,83 2,04 3,32 

ການເງນິຂອງລດັ (ເປີເຊນັຕໍໍ່ GDP)  2015(R) 2016(R) 2017(P) 2018(P) 2019(P) 

ລາຍຮັບງົບປະມານທັງໝົດ  20,21 16,33 16,07 15,71 15,44 

ລາຍຮັບພາຍໃນ 16,27 14,98 14,51 14,30 13,72 

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ 3,94 1,35 1,56 1,41 1,60 

ເງິນບໍລິຈາກ - - - - 0,12 

ລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ 26,14 21,52 21,63 20,34 18,67 

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ 15,38 15,46 12,46 12,09 12,53 

ລາຍຈ່າຍລົງທຶນ 10,76 6,07 9,16 8,25 6,14 

ດຸນງົບປະມານ -5,93 -5,19 -5,55 -4,63 -3,23 

ດຸນງົບປະມານ (ບໍໍ່ລວມເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ) -9,87 -6,54 -7,11 -6,04 -4,95 

ຂະແໜງເງນິຕາ (ການປ່ຽນແປງຄດິເປັນສວ່ນຮູ້ອຍ) 2015 2016 2017 2018 2019(P) 

ປະລິມານເງິນ (M2) 14,67 10,90 12,23 8,37 18,85 

ຂະແໜງການເງນິຕາ່ງປະເທດ (ເປີເຊນັຕໍໍ່ GDP) 2015(R) 2016(R) 2017(R) 2018(P) 2019(P) 

ດຸນການຊ າລະລວມ 1,18 -1,08 1,18 -0,79 0,66 

ດຸນບັນຊີຊ າລະປົກກະຕິ  -15,69 -8,71 -7,38 -9,10 -5,02 

ດຸນການຄູ້າ -13,99 -7,09 -4,65 -5,00 -2,47 

ດຸນບັນຊີການເງິນ -20,20 -15,93 -12,73 -12,09 -10,71 

ຍອດໜີີ້ສິນຕໍໍ່ຕ່າງປະເທດ 45,19 48,53 50,18 51,41 52,64 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 *: ລາຄາຄົງທີື່ ແມ່ນອີງໃສ່ຖານປີ 2012    

 **: ອາກອນຕ ໍ່າສຸດ, ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ, ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ, ອາກອນຊົມໃຊູ້ ແລະ ພາສີນ າເຂົີ້າ-ສົົ່ງອອກ          
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.  
                 

 

 

ຕາຕະລາງທ ີ2. ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຄິດໄລຕ່າມມ ນຄ່າເພີື່ມ (ຕ ີ້ກບີ) 

  

ລາຍການ 2015 2016 2017 2018(P) 2019(P) 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຕາມລາຄາໃນປີ  117.252   129.279   140.698  152.414  164.017 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນຕໍໍ່ຫົວຄນົ (ໂດລາສະຫະລດັ)  2.166   2.343   2.472   2.585   2.654  

ການຂະຫຍາຍຕວົຂອງລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄງົທີື່* 7,27% 7,02% 6,85% 6,29% 5,46% 

ລວມຍອດຜະລດິຕະພນັພາຍໃນ ຕາມລາຄາຄງົທີື່*  101.768   108.916    116.422   123.696    130.447  

ກະສກິ າ  16.791   17.254   17.750   17.975   18.194  

ປ ກຝັງ  10.946   11.289   11.710   11.767   11.686  

ລູ້ຽງສັດ  2.171   2.301   2.437   2.510   2.637  

ປ່າໄມູ້  1.314   1.229   1.090   1.066   1.111  

ປະມົງ  2.360   2.435   2.513   2.631   2.761  

ອຸດສາຫະກ າ  32.738   36.667   40.923   44.119   46.591  

ບໍໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົີ້ນ  10.617   11.052   10.579   9.891   9.885  

   ອຸດສະຫະກ າ ຜະລິດຕະພັນສະບຽງອາຫານ  1.620   1.645   1.721   1.792   1.902  

   ອຸດສະຫະກ າ ຜະລິດເຄ ື່ອງດ ື່ມ ແລະ ຢາສ ບ  1.568   1.627   1.627   1.703   1.814  

   ອຸດສະຫະກ າ ຜະລິດແຜ່ນແພ, ເຄ ື່ອງນຸ່ງຮົົ່ມ, ເກີບ ແລະ ເຄ ື່ອງໜັງ  1.357   1.368   1.378   1.413   1.457  

   ອຸດສະຫະກ າປຸງແຕ່ງອ ື່ນໆ  4.152   4.331   4.642   5.044   5.449  

   ພະລັງງານໄຟຟ້າ   6.856   9.539   12.629   14.089   13.808  

   ນ ໍ້າປະປາ ແລະ ບ າບັດສິື່ງເສດເຫຼ ອ  276   285   301   322   342  

   ການກໍໍ່ສູ້າງ  6.292   6.820   8.046   9.864   11.936  

ການບໍລກິານ  41.992   43.944   45.880   49.045   52.409  

ຂາຍຍົກ ຂາຍຍ່ອຍ, ສູ້ອມແປງພາຫະນະ  13.622   14.516   15.566   17.231   18.658  

ຂົນສົົ່ງ ແລະ ສາງ  1.482   1.606   1.715   1.798   1.944  

ກິດຈະກ າທີື່ພັກອາໄສ ແລະ ບໍລິການອາຫານ  3.199   3.162   3.010   3.242   3.502  

ຂ່າວສານ ແລະ ການສ ື່ສານ  1.932   2.013   2.100   2.304   2.466  

ກິດຈະກ າການເງິນ ແລະ ປະກັນໄພ  2.288   2.466   2.704   2.970   3.217  

ກິດຈະກ າອະສັງຫາລິມະຊັບ  7.137   7.401   7.660   8.031   8.660  

ການບໍລິການສາຍວິຊາຊີບ ແລະ ວິທະຍາສາດເຕັກນິກ  1.417   1.518   1.564   1.677   1.827  

ລັດບໍລິຫານ, ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ  6.888   7.128   7.331   7.480   7.695  

ການສຶກສາ  1.852   1.892   1.931   1.963   2.004  

ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ  516   519   522   526   546  

ບໍລິການອ ື່ນໆ  1.659   1.723   1.777   1.823   1.888  

ລວມຍອດມ ນຄ່າເພີື່ມທັງໝດົທຸກຂະແໜງການ  91.520   97.864   104.600   111.138   117.194  

ພາສີອາກອນຜະລິດຕະພັນ, ສຸດທິ**  10.248   11.051   11.822   12.558   13.253  
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ:  ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.                                                
 

ຕາຕະລາງທ ີ3. ດດັຊະນລີາຄາຜ ູ້ຊມົໃຊູ້ (ທຽບຖານ ເດ ອນ 12/2015 = 100) 

ໝວດສນິຄູ້າ 2015 2016 2017 2018 2019 

ດດັຊະນລີາຄາຜ ູ້ຊມົໃຊູ້ລວມ 12 ໝວດສນິຄູ້າ 99,71 101,30 102,14 104,23 107,69 

ທງັ 12 ໝວດ, ບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ 98,99 101,50 101,99 103,79 107,31 

ທງັ 12 ໝວດ, ບໍໍ່ລວມອາຫານສດົ 100,60 100,23 101,78 104,62 106,85 

ທງັ 12 ໝວດ, ບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ ແລະ ອາຫານສດົ 99,44 100,48 101,47 103,74 106,07 

ດດັຊະນແີຕລ່ະໝວດສນິຄູ້າ      

1. ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມທີື່ບໍໍ່ແມ່ນເຫຼົີ້າ 98,44 102,66 102,57 103,84 108,70 

2. ໝວດເຫຼົີ້າ ແລະ ຢາສ ບ 99,00 100,68 101,34 102,23 104,91 

3. ໝວດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ເກີບ 98,45 100,42 102,84 108,44 112,29 

4. ໝວດທີື່ພັກອາໃສ, ນ ໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ີ້ອເພີງ 99,92 101,34 101,94 103,86 104,77 

5. ໝວດເຄ ື່ອງໃຊູ້ໃນເຮ ອນ 99,93 100,52 101,59 102,92 105,27 

6. ໝວດການຮັກສາສຸຂະພາບ 97,68 100,20 101,16 102,30 103,92 

7. ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ 103,04 99,41 102,25 106,67 109,07 

8. ໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 99,89 99,97 99,90 101,57 103,75 

9. ໝວດການບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ 99,81 100,10 100,24 100,26 102,45 

10. ໝວດການສຶກສາ 99,95 100,13 100,58 101,05 102,00 

11. ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ 99,35 100,78 101,93 104,40 106,43 

12. ໝວດສິນຄູ້າ ແລະ ການບໍລິການອ ື່ນໆ 99,66 100,67 102,04 103,55 106,59 
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ຕາຕະລາງທ ີ4. ອດັຕາເງນິເຟີີ້ (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ໝວດສິນຄູ້າ 2015 2016 2017 2018 2019 

ເງນິເຟີີ້ລວມ 1,28 1,60 0,83 2,04 3,32 

ເງນິເຟີີ້ລວມ, ບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ 2,97 2,54 0,48 1,77 3,39 

ເງນິເຟີີ້ລວມ, ບໍໍ່ລວມອາຫານສດົ -0,80 -0,37 1,55 2,79 2,13 

ເງນິເຟີີ້ລວມ, ບໍໍ່ລວມນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ ແລະ ອາຫານສດົ 1,71 1,04 0,99 2,24 2,25 

ອດັຕາເງນິເຟີີ້ແຕລ່ະໝວດສນິຄູ້າ (%)      

1. ໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມບໍໍ່ແມ່ນເຫຼົີ້າ 4,55 4,29 -0,08 1,24 4,68 

2. ໝວດເຫຼົີ້າ ແລະ ຢາສ ບ 2,48 1,69 0,65 0,88 2,63 

3. ໝວດເຄ ື່ອງນຸ່ງຫົົ່ມ ແລະ ເກີບ 4,23 2,00 2,41 5,45 3,55 

4. ໝວດທີື່ພັກອາໃສ, ນ ໍ້າປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊ ີ້ອເພີງ 6,57 1,42 0,60 1,88 0,88 

5. ໝວດເຄ ື່ອງໃຊູ້ໃນເຮ ອນ 1,21 0,58 1,07 1,31 2,28 

6. ໝວດການຮັກສາສຸຂະພາບ 0,95 2,58 0,96 1,13 1,59 

7. ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົົ່ງ -6,78 -3,53 2,86 4,33 2,55 

8. ໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ 0,95 0,08 -0,07 1,68 2,14 

9. ໝວດການບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນ 0,17 0,28 0,14 0,02 2,19 

10. ໝວດການສຶກສາ 0,25 0,18 0,45 0,47 0,94 

11. ໝວດຮູ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມ 3,02 1,44 1,15 2,42 1,95 

12. ໝວດສິນຄູ້າ ແລະ ການບໍລິການອ ື່ນໆ 0,32 1,01 1,36 1,48 2,93 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ:  ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
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ໝາຍເຫດ: ນັບແຕ່ປີ 2017, ການເກັບກ າສັງລວມຂໍໍ້ມ ນພາກງົບປະມານ ໄດູ້ປັບປຸງຮ ບແບບການລາຍງານ ຈາກລະບົບການລາຍງານແບບສົກປີງົບປະ 
ມານ ມາເປັນລະບົບການລາຍງານແບບປີປະຕິທິນ. 

P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ. 
 

 

ຕາຕະລາງທ ີ5. ຖານະການເງນິຂອງລດັ (ຕ ີ້ກີບ) 

ລາຍການ 2015(R) 2016(R) 2017(P) 2018(P) 2019(P) 

ລາຍຮບັລວມ 23.698,79 21.112,76 22.615,49  23.943,78   25.328,67  

ລາຍຮບັພາຍໃນ 19.080,44 19.363,81 20.418,43  21.795,66   22.499,49  

ລາຍຮັບພາສີອາກອນ 16.320,96 16.387,18 16.919,82  17.032,24   17.736,09  

ລາຍຮັບບໍໍ່ແມ່ນພາສີອາກອນ 2.759,49 2.976,63 3.498,61  4.763,42   4.763,40  

ເງນິຊວ່ຍເຫຼ ອລູ້າ 4.618,35 1.748,95 2.197,06  2.148,13   2.632,19  

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າສ າລັບໂຄງການ 970,00  774,27  876,91    684,58   711,29  

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສ າລັບໂຄງການ  3.648,34  974,68  1.227,54    1.142,00   1.736,00  

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສ າລັບໂຄງການ   (ຍີື່ປຸ່ນ)  -     -     -     68,35  -    

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າໂຄງການດັດແກູ້ມະຫາພາກ  -     -    92,62      253,20   184,90  

ເງນິບໍລຈິາກ  -     -     -     -     197,00  

ລາຍຈາ່ຍລວມ  30.651,48   27.824,74   30.426,49     31.002,85   30.623,68  

ລາຍຈາ່ຍບໍລຫິານປົກກະຕ ິ  18.034,11   19.981,31   17.534,04     18.430,24   20.547,31  

ລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ (ບໍໍ່ແມ່ນດອກເບັີ້ຍ)  16.855,90   18.397,16   15.586,66       15.841,91   17.678,99  

ຊ າລະດອຍເບັີ້ຍ  1.178,22   1.584,15   1.947,38         2.588,33   2.868,32  

     ຕ່າງປະເທດ  891,02   1.237,53   1.490,84         2.084,40   2.428,21  

ລາຍຈາ່ຍລງົທຶນ  12.617,37   7.843,42   12.892,45     12.572,61   10.076,37  

ດນຸເງນິສດົປົກກະຕ ິ  1.046,33   -617,51  2.884,39       3.365,42   1.952,18  

ດນຸງບົປະມານ  -6.952,69  -6.711,98  -7.810,99    -7.059,06  -5.295,01 

(ບໍໍ່ລວມເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອລູ້າ)  -11.571,04  -8.460,93  -10.008,06      -9.207,19  -8.124,19 

ດຸນ່ດຽ່ງງບົປະມານ  6.953,10   6.711,98   7.811,00       7.059,06   5.295,01  

ແຫ່ຼງທຶນພາຍໃນ  -1.047,23  4.541,21   361,93       1.608,05   45,38  

ລະບົບທະນາຄານ  -1.425,16  3.803,74   143,01   916,65   -863,56 

(ການເຄ ື່ອນໄຫວ) ບັນຊີເງິນຝາກຂອງລັດຖະບານຢ ່
ລະບົບທະນາຄານ 

- - - - -195,72 

(ສິນເຊ ື່ອ) ລະບົບທະນາຄານ  -1.409,49  2.404,32   -975,98  2.295,39   1.000,00  

(ຈ າໜ່າຍ) ພັນທະບັດຄັງເງິນ  300,00   -     1.002,00   2.528,70   3.752,25  

(ໄຖ່ຖອນ) ພັນທະບັດຄັງເງິນ  -807,78  -1.510,58  -2.792,01  -3.628,32  -4.700,09 

(ຈ າໜ່າຍ) ພັນທະບັດລັດຖະບານ  492,12   2.910,00   2.973,00   617,18    - 

(ໄຖ່ຖອນ) ພັນທະບັດລັດຖະບານ   -     -64,00  -896,30 -    

ບໍໍ່ແມ່ນລະບົບທະນາຄານ  377,93   737,47   218,92   691,41   908,95  

(ຈ າໜ່າຍ) ພັນທະບັດຄັງເງິນ  -     -     -     -    363,42    

(ໄຖ່ຖອນ) ພັນທະບັດຄັງເງິນ  -     -     -     -     - 

ຂາຍຊັບສິນ  421,76   387,35   87,44   383,27   257,28  

ຍອດເຫຼ ອຜ່ານມາ     -     144,47  

ຜິດດ່ຽງ  -43,83  350,13   131,49   308,14   143,78  

ແຫ່ຼງທຶນຕາ່ງປະເທດ (ສດຸທິ)  8.000,32   2.170,77   7.449,06   5.451,01   5.249,62  

(ຈ າໜ່າຍ) ພັນທະບັດລັດຖະບານ  4.035,25   -     3.500,11   1.822,56   1.350,00  

ເງິນກ ູ້ຢ ມຕາມແຜນງານ  117,14   136,03   327,71   -     3.606,55  

ເງິນກ ູ້ຢ ມໂຄງການ  4.428,94   3.122,31   5.647,52   6.444,03   3.381,57  

ເງິນຊ າລະຕົີ້ນທຶນເງິນກ ູ້ຢ ມ  -1.132,75  -1.837,71  -2.285,66  -3.427,58  -4.127,93 

ກ ູ້ຢ ມຕໍໍ່ສຸດທິ  551,75   750,15   259,39  612,00 1.039,42 
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ຕາຕະລາງທ ີ6. ລາຍຮບັງບົປະມານ (ຕ ີ້ກີບ) 

ລາຍການ 2015(R) 2016(R) 2017(P) 2018(P) 2019(P) 

1. ລາຍຮບັພາສ-ີອາກອນ  16.320,96   16.387,18   16.919,82   17,032.24   17,736.09  

ອາກອນກ າໄລ  2.203,90   1.750,85   1.787,76   2,073.34   2,209.25  

ອາກອນລາຍໄດູ້  1.140,16   1.623,84   1.656,58   1,619.01   1,646.45  

ອາກອນທີື່ດິນ  129,75   105,33   111,01   188.12   201.32  

ອາກອນຕ ໍ່າສຸດ  2,60   0,00  -     -     -    

ອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ  243,85   0,00   -     -     -    

ອາກອນມ ນຄ່າເພີື່ມ  4.744,40   4.688,01   5.149,57   5,201.47   5,412.97  

ອາກອນຊົມໃຊູ້  3.252,93   4.124,31   3.788,80   4,742.82   4,971.97  

ພາສີຂາເຂົີ້າ  1.381,98   1.655,01   1.529,69   1,059.23   966.99  

ພາສີຂາອອກ  205,30   49,45   42,61   37.82   45.05  

ຄ່າທ ານຽມຈົດທະບຽນ  63,24   69,47   74,46   46.55   33.58  

ຄ່າທ ານຽມຕ່າງໆ  1.408,17   1.350,01   1.463,28   966.48   1,068.46  

ອາກອນຈາກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ  620,31   474,11   609,71   641.23   620.46  

ຄ່າພາກຫຼວງໄມູ້  545,91   127,44   335,45   37.96   21.86  

ຄ່າພາກຫຼວງໄຟຟ້າ  378,44   369,35   370,88   418.21   537.71  

2. ລາຍຮບັທີື່ບໍໍ່ແມ່ນພາສ-ີອາກອນ  2.759,49   2.976,63   3.498,61   4,763.42   4,763.40  

ຄ່າເຊົົ່າ  111,58   69,39   69,96   44.51   54.62  

ຄ່າສ າປະທານ  86,52   85,02   59,85   90.00   114.37  

ຄ່າປັບໄໝ  123,81   179,64   81,92   49.93   34.66  

ລາຍຮັບບໍລິຫານວິຊາການ  721,11   970,42   985,76   805.75   926.03  

ເງິນປັນຜົນ ແລະ ຄ່າຫຼຼຸູ້ຍຫູ້ຽນ  870,18   623,94   861,74   1,249.31   975.81  

ດອກເບັີ້ຍ  281,43   423,83   650,88   830.82   702.26  

ຄ່າບິນຜ່ານ  550,38   594,91   656,95   826.17   842.66  

ກອງທຶນຮັກສາປ່າໄມູ້  5,57   6,80   4,28   676.42   685.78  

ອ ື່ນໆ  8,90   22,69   127,27   190.51   427.21  

ລາຍຮບັພາສ-ີອາກອນ ແລະ ບໍໍ່ແມ່ນພາສອີາກອນ  19.080,44   19.363,81   20.418,43   21,795.66   22,499.49  

ຂາຍຊັບສິນ  421,76   387,35   87,44   383.27   257.28  

ຮັບຊ າລະຄ ນຕົີ້ນທຶນ  551,75   750,15   259,39   612.00   1,039.42  

ລາຍຮບັທັງໝດົລວມກັບຮບັຊ າລະຕົີ້ນທຶນຄ ນ  20.053,94   20.501,30   20.765,26   22,790.93   23,796.19  

 

 

 

 

 

 

 

ໝາຍເຫດ: ນັບແຕ່ປີ 2017, ການເກັບກ າສັງລວມຂໍໍ້ມ ນພາກງົບປະມານ ໄດູ້ປັບປຸງຮ ບແບບການລາຍງານ ຈາກລະບົບການລາຍງານແບບສົກປີງົບປະມານ ມາ
ເປັນ ລະບົບການລາຍງານແບບປປີະຕິທິນ. 

P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ. 
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

 
 

ຕາຕະລາງທ ີ7. ຖານະການເງນິຂອງທະນາຄານແຫງ່ ສປປ ລາວ (ຕ ີ້ກບີ) 
 

ລາຍການ 2015 2016 2017 2018(P) 2019(P) 

ຊບັສິນຕາ່ງປະເທດສດຸທິ        7.444,49         6.119,57         7.838,78         6.853,36        8.224,86  

ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ        8.024,34         6.682,35         8.443,34         7.462,12        8.853,58  

ໜີີ້ສິນຕ່າງປະເທດ          -579,85          -562,78          -604,56          -608,76        -628,72 

ຊບັສິນພາຍໃນສດຸທິ      13.686,02       14.715,58       14.973,61       17.019,26      19.100,40  

ສິນເຊ ື່ອພາຍໃນ      11.745,69       12.916,96       12.439,36       13.789,79      14.199,58  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດຖະບານສຸດທິ               4,25               -4,63          -743,44           406,31           839,17  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດຖະບານ        1.117,44         1.094,64         1.346,64         1.344,01        2.746,82  

ເງິນຝາກລັດຖະບານ       -1.113,19       -1.099,27       -2.090,08          -937,70     -1.907,65 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ        6.475,12         6.454,05         6.425,42         6.343,44        6.379,03  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ສະຖາບັນການເງິນ        5.266,32         6.467,54         6.757,38         7.040,04        6.981,39  

ພັນທະບັດທະນາຄານກາງ       -2.065,53       -2.902,80       -3.357,24       -3.452,58     -2.886,41 

ລາຍການອ ື່ນໆສຸດທິ        4.005,86         4.701,42         5.891,49         6.682,05        7.787,22  

ຖານເງນິຕາ      21.130,51       20.835,15       22.812,38       23.872,62      27.325,26  

ເງິນສົດຢ ່ຂອດຈໍລະຈອນ        8.290,15         7.836,89         8.823,22         9.200,23      10.990,13  

ເງິນຝາກ       12.840,36       12.998,26       13.989,16       14.672,39      16.335,13  

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ        8.625,43         9.051,13         9.941,68       10.694,05      11.895,26  

ເງິນແຮຝາກບັງຄັບ        3.104,89         3.471,58         3.714,24         3.624,76        3.860,49  

ທຶນຈົດທະບຽນຂອງ ທທກ        1.100,64            463,42            325,73            245,01           534,53  

ເງິນຝາກຂອງພາກສ່ວນອ ື່ນໆ               9,40              12,13                7,51            108,57             44,85  
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ຕາຕະລາງທ ີ8. ຖານະການເງນິຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ (ຕ ີ້ກບີ) 

ລາຍການ 2015 2016 2017 2018(P) 2019(P) 

ຊບັສິນຕາ່ງປະເທດສດຸທິ      -10.632,90      -17.387,90      -15.608,08      -16.101,65      -15.485,24 

ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ          8.852,20           8.898,10           9.994,44           9.697,10         11.915,42  

ໜີີ້ສິນຕ່າງປະເທດ      -19.485,10      -26.286,00      -25.602,52      -25.798,75      -27.400,66 

ຄງັສະສມົສດຸທິ        18.223,60         18.966,00         19.718,78         20.215,29         28.894,61  

ຄັງສະສົມ        22.979,30         24.748,80         25.722,31         26.568,30         34.261,18  

ເງິນກ ູ້ຢ ມຈາກ ທຫລ        -4.755,70        -5.782,10        -6.003,53        -6.353,01        -5.366,57 

ສນິເຊ ື່ອໃຫູ້ລດັຖະບານສດຸທິ          4.790,20           4.377,80           2.466,28           6.181,70           3.747,83  

ເປັນສະກຸນເງິນກີບ          5.233,10           5.348,60           3.279,13           6.442,87           4.496,28  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ           -442,90           -970,80           -812,85           -261,17           -748,45 

ຊບັສິນພາຍໃນສດຸທິ -ຍກົເວັີ້ນສນິເຊ ື່ອໃຫູ້ລດັຖະບານ)        41.729,30         55.036,70         61.455,49         63.377,51         70.402,92  

   ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ        48.290,80         59.745,40         66.939,31         69.052,63         74.628,28  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ        24.170,90         31.269,40         33.589,44         35.290,99         38.686,21  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກເອກະຊົນ          4.814,80           6.717,50           6.399,88           5.855,45           6.084,65  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ          4.625,90           6.418,20           6.080,93           5.512,20           5.691,32  

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນລັດວິສາຫະກິດ        43.476,00         53.027,90         60.539,43         63.197,18         68.543,63  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ        19.545,00         24.851,20         27.508,51         29.778,79         32.994,90  

   ຊັບສິນອ ື່ນໆສຸດທິ        -6.561,50        -4.708,70        -5.483,82        -5.675,12        -4.225,36 

ເງນິຝາກລ ກຄູ້າ        54.109,80         60.993,30         68.032,49         73.672,85         87.560,12  

ເປັນສະກຸນເງິນກີບ        27.476,60         29.290,90         31.478,97         33.778,86         40.090,21  

ເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ        26.633,20         31.702,40         36.553,52         39.893,99         47.469,91  
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ຕາຕະລາງທ ີ9. ຖານະການເງນິຂອງລະບບົທະນາຄານ (ຕ ີ້ກບີ) 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ລາຍການ 2015 2016 2017 2018 2019(P) 

ຊບັສິນຕາ່ງປະເທດສດຸທິ       -3.188,41     -11.268,33       -7.769,30       -9.248,29 -7.260,38 

ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ        16.876,54        15.580,45        18.437,78        17.159,22  20.769,00 

ໜີີ້ສິນຕ່າງປະເທດ     -20.064,95     -26.848,78     -26.207,08     -26.407,51 -28.029,38 

ຊບັສິນພາຍໃນສດຸທິ       63.187,66        77.807,84        82.447,46        90.178,57  103.446,72 

ສນິເຊ ື່ອພາຍໃນ       59.560,37        70.572,62        75.087,57        81.984,08  85.594,31 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດຖະບານສຸດທິ         4.794,45          4.373,17          1.722,84          6.588,01  4.587,00 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດຖະບານ          7.654,04          8.453,24          6.778,90          9.125,48  8.799,27 

ເງິນຝາກລັດຖະບານ       -2.859,59       -4.080,07       -5.056,06       -2.537,47 -4.212,27 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກສ່ວນເສດຖະກິດ       54.765,92        66.199,45        73.364,73        75.396,07  81.007,30 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ລັດວິສາຫະກິດ       11.289,92        13.171,55        12.825,30        12,198.89  12.463,67 

ສິນເຊ ື່ອໃຫູ້ພາກເອກະຊົນ       43.476,00        53.027,90        60.539,43        63.197,18  68.543,63 

   ລາຍການອ ື່ນໆສດຸທິ         3.627,29          7.235,22          7.359,89          8.194,49  17.852,41 

 ທຶນທີື່ທະນາຄານກ ູ້ຈາກລັດຖະບານ            -22,70            -22,89            -23,19            -23,85 -24,78 

 ເງິນຝາກມີບັນຫາ            -19,30            -15,70          -117,40          -162,79 -136,42 

 ບັນຊີທຶນ     -13.172,39     -11.771,07     -12.221,67     -13.121,64 -12.119,08 

 ອ ື່ນໆ       16.841,68        19.044,88        19.722,15        21.502,77  30.132,70 

ປະລມິານເງນິຕາມຄວາມໝາຍກວູ້າງ       59.998,85        66.539,51        74.678,18        80.930,28  96.186,33 

ປະລມິານເງນິຕາມຄວາມໝາຍແຄບ         9.742,55          9.006,31        10.741,82        11.327,12  13.785,64 

ເງິນຢ ່ນອກລະບົບທະນາຄານ         5.879,65          5.534,29          6.638,18          7.148.,86  8.581,37 

ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ         3.862,90          3.472,02          4.103,64          4.178,26  5.204,28 

ປະລມິານເງນິປະເພດອ ື່ນໆ       50.256,30        57.533,20        63.936,36        69.603,16  82.400,69 

ເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ຝາກມີກ ານົດ       23.623,10        25.830,80        27.382,84        29.709,17  34.930,78 

ເງິນຝາກເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ       26.633,20        31.702,40        36.553,52        39.893,99  47.469,91 
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ຕາຕະລາງທ ີ10. ອດັຕາດອກເບູ້ຍສະເລຍ່ຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ (ຄິດເປນັສວ່ນຮູ້ອຍຕໍໍ່ປີ) 

ລາຍການ 2015 2016 2017 2018  2019(P) 

I. ອດັຕາດອກເບູ້ຍເງນິຝາກຂອງລ ກຄູ້າທົົ່ວໄປ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

          ເງິນຝາກປະຢັດ 2,60 1,76 1,75 1,76 1,76 

          ເງິນຝາກມີກ ານົດ      

                   ເງິນຝາກ 3 ເດ ອນ 4,47 3,05 3,04 3,02 3,02 

                   ເງິນຝາກ 6 ເດ ອນ 5,84 3,94 3,89 3,84 3,84 

                   ເງິນຝາກ 9 ເດ ອນ 4,05 4,76 5,09 5,10 5,06 

                   ເງິນຝາກ 12 ເດ ອນ 7,59 5,61 5,45 5,36 5,37 

                   ເງິນຝາກ 24 ເດ ອນ 10,00 7,70 6,69 6,55 6,45 

                   ເງິນຝາກ 36 ເດ ອນ 10,67 8,50 6,84 6,83 6,83 

                   ເງິນຝາກ 48 ເດ ອນ 11,81 9,22 6,97 6,85 6,88 

                   ເງິນຝາກ 60 ເດ ອນ 12,44 9,88 7,05 6,92 6,94 

ບນັຊເີງນິບາດ      

          ເງິນຝາກປະຢັດ 1,32 1,16 1,06 1,03 1,01 

          ເງິນຝາກມີກ ານົດ      

                   ເງິນຝາກ 3 ເດ ອນ 2,24 2,06 1,96 1,91 1,84 

                   ເງິນຝາກ 6 ເດ ອນ 3,02 2,83 2,72 2,69 2,64 

                   ເງິນຝາກ 9 ເດ ອນ 3,81 3,60 3,31 3,18 2,83 

                   ເງິນຝາກ 12 ເດ ອນ 4,01 3,76 3,67 3,67 3,61 

                   ເງິນຝາກ 24 ເດ ອນ 5,11 4,91 4,95 4,98 4,63 

                   ເງິນຝາກ 36 ເດ ອນ 5,89 5,72 5,76 5,74 5,44 

                   ເງິນຝາກ 48 ເດ ອນ 5,83 6,54 6,66 6,50 6,47 

                   ເງິນຝາກ 60 ເດ ອນ 6,34 6,90 6,86 6,57 6,16 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

          ເງິນຝາກປະຢັດ 1,42 1,28 1,20 1,19 1,18 

          ເງິນຝາກມີກ ານົດ      

                   ເງິນຝາກ 3 ເດ ອນ 2,53 2,29 2,19 2,21 2,19 

                   ເງິນຝາກ 6 ເດ ອນ 3,23 2,96 2,85 2,89 2,89 

                   ເງິນຝາກ 9 ເດ ອນ N.A. 3,33 3,59 3,48 3,37 

                   ເງິນຝາກ 12 ເດ ອນ 4,14 3,76 3,71 3,79 3,80 

                   ເງິນຝາກ 24 ເດ ອນ 5,42 5,21 5,27 5,37 5,09 

                   ເງິນຝາກ 36 ເດ ອນ 6,13 6,14 6,15 6,21 6,01 

                   ເງິນຝາກ 48 ເດ ອນ 6,61 6,75 6,73 6,84 6,88 

                   ເງິນຝາກ 60 ເດ ອນ 6,81 7,12 7,04 6,96 6,97 

II. ອດັຕາດອກເບູ້ຍເງນິກ ູ້ຢ ມຂອງລ ກຄູ້າທົົ່ວໄປ      

ລ ກຄູ້າປະເພດ: ດຫີາຼຍ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 11,75 9,40 9,26 9,20 9,47 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 12,30 10,57 10,23 9,99 10,30 
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           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປີ 12,80 10,94 10,58 10,10 10,40 

ບນັຊເີງນິບາດ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 9,03 7,76 7,57 7,55 8,07 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 9,41 8,41 8,31 8,09 8,48 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປີ 10,19 8,80 8,57 8,49 8,90 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 8,48 7,63 7,47 7,29 7,70 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 9,09 8,13 8,09 7,92 8,30 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປີ 9,78 8,53 8,33 8,24 8,63 

ລ ກຄູ້າປະເພດ: ດ ີ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 12,28 9,67 9,64 9,66 9,95 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 13,18 10,47 10,57 10,53 10,68 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປີ 13,74 10,79 10,71 10,57 10,76 

ບນັຊເີງນິບາດ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 9,48 8,11 7,84 7,75 8,35 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 10,10 8,58 8,49 8,24 8,73 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປີ 10,59 8,85 8,65 8,42 8,80 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 9,24 7,84 7,66 7,37 7,86 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 9,86 8,30 8,39 8,09 8,41 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປີ 10,31 8,54 8,46 8,23 8,51 

ລ ກຄູ້າປະເພດ: ປານກາງ      

ບນັຊເີງນິກບີ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 13,04 9,60 9,81 9,88 10,30 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 14,07 10,05 10,58 10,81 11,01 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປີ 14,46 10,15 10,84 10,86 11,13 

ບນັຊເີງນິບາດ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 9,87 8,64 7,96 7,81 8,39 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 10,57 8,99 8,61 8,34 8,79 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປີ 11,06 9,03 8,70 8,48 8,89 

ບນັຊເີງນິໂດລາສະຫະລດັ      

           ໄລຍະສັີ້ນ 1 ປີ 9,60 7,92 7,74 7,47 7,96 

           ໄລຍະກາງ 1-3 ປ ີ 10,33 8,40 8,53 8,22 8,50 

           ໄລຍະຍາວ 3-6 ປີ 10,89 8,28 8,51 8,24 8,54 

III. ເງນິເບກີເກນີບນັຊ ີ      

ລ ກຄູ້າປະເພດ: ດຫີາຼຍ      

ສະກຸນເງິນກີບ 13,22 10,31 10,00 10,13 10,16 

ສະກຸນເງິນບາດ 10,06 8,60 8,56 8,28 8,55 

ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 9,94 8,30 8,31 8,06 8,43 
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ໝາຍເຫດ: ງຕຕ: ເງິນຝາກເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຄິດໄລ່ເປັນກີບ 
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

    

 

ຕາຕະລາງທ ີ11. ເງນິຝາກຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ (ຕ ີ້ກີບ) 

 

 

 

ປ ີ ລາຍການ 

ເງນິ
ຝາ
ກລ

ວມ
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 ເງນິຝາກມີກ ານດົ 

ເງນິ
ຝາ
ກຂ

ອງ
ຜ ູ້ທ

ີື່ບໍໍ່ຕ
ັີ້ງຢ
 ລ່າ
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ລວ
ມ 

3
 ເດ

 ອນ
 

6
 ເດ

 ອນ
 

1
2
 ເດ

 ອນ
 

>
 1

2
 ເດ

 ອນ
 

2015 

ກີບ 27.476,55 3.853,50 5.667,31 17.955,74 931,64 1.071,62 5.118,28 10.834,20 1.458,59 

ງຕຕ ທຽບກີບ 26.633,25 6.516,58 10.149,91 9.966,76 1.394,98 1.113,28 4.159,99 3.298,51 2.350,35 

ລວມ 54.109,80 10.370,08 15.817,22 27.922,50 2.326,63 2.184,89 9.278,27 14.132,71 3.808,94 

2016 

ກີບ 29.290,75 3.460,01 6.771,86 19.058,88 986,58 1.046,19 5.232,37 11.793,74 1.697,41 

ງຕຕ ທຽບກີບ 31.702,38 9.259,61 9.434,66 13.008,11 988,09 2.097,06 5.299,00 4.623,96 2.808,78 

ລວມ 60.993,13 12.719,62 16.206,52 32.066,99 1.974,67 3.143,25 10.531,37 16.417,70 4.506,19 

2017 

ກີບ 31.478,97   4.096,13   8.257,84  19.125,00   741,27  1.146,70   5.303,98  11.933,05  2.018,94  

ງຕຕ ທຽບກີບ 36.553,52   10.395,34  10.322,29  15.835,89   677,02  1.999,91   6.431,88   6.727,08  3.341,76  

ລວມ 68.032,49   14.491,47  18.580,13  34.960,89   1.418,29  3.146,61  11.735,86  18.660,13  5.360,70  

2018 

ກີບ 33.778,87   4.069,69   9.410,76  20.298,42   795,80  1.202,24  6.190,09  12.110,29  2.045,25  

ງຕຕ ທຽບກີບ 39.893,99   11.343,35  11.590,90  16.959,74   986,46  1.027,76   6.324,59   8.620,93  3.518,84  

ລວມ 73.672,86   15.413,04  21.001,66  37.258,16   1.782,26  2.230,00  12.514,68  20.731,22  5.564,09  

2019 

ກີບ 40.090,21   5.159,43   12.191,96  22.738,82  1.189,34  1.286,66  7.463,16  12.799,66  2.739,14  

ງຕຕ  ທຽບ
ກີບ 47.469,91   12.733,35  12.823,99  21.912,57   748,66  993,87  7.843,77  12.326,28  3.889,79  

ລວມ 87.560,12   17.892,77  25.015,95  44.651,39   1.938,00  2.280,53  15.306,93  25.125,94  6.628,93  
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 
 

ຕາຕະລາງທ ີ12. ສນິເຊ ື່ອຂອງທະນາຄານທລຸະກິດ (ຕ ີ້ກີບ) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ສິນເຊ ື່ອແຍກຕາມຂະແໜງການ 2015 2016 2017 2018 2019 

ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ  7.315,90   14.641,73   16.762,76   19.313,88   20.714,50  

ຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ  8.255,52   7.454,33   9.110,44   8.601,70   10.686,51  

ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຼຸ ແລະ ເຕັກນິກ  1.251,69   1.202,19   476,64   585,84   942,08  

ຂະແໜງກະສິກ າ  4.426,42   4.608,54  5.741,75   5.967,48   6.088,89  

ຂະແໜງການຄູ້າ  8.580,06   10.043,23   12.968,90   13.644,21   15.000,37  

ຂະແໜງຂົນສົົ່ງ  1.141,17   1.368,39   1.086,02   1.083,13   1.102,54  

ຂະແໜງບໍລິການ  4.952,08   5.714,46   6.745,37   6.926,44   8.444,79  

ຂະແໜງຫັດຖະກ າ  4.349,66   4.919,44   2.595,99   1.195,49   1.130,93  

ຂະແໜງອ ື່ນໆ  8.018,30   9.793,00   11.451,44   11.734,46   10.517,65  

ລວມຍອດສນິເຊ ື່ອ  48.290,80   59.745,31   66.939,31   69.052,63   74.628,28  

ການປະກອບສວ່ນຕໍໍ່ຍອດສນິເຊ ື່ອລວມ  (ອັດຕາສວ່ນຂະແໜງການຕໍໍ່ຍອດສນິເຊ ື່ອລວມ) 

ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າ 3,89% 15,17% 3,55% 3,81% 2,03% 

ຂະແໜງກໍໍ່ສູ້າງ 0,91% -1,66% 2,77% -0,76% 3,02% 

ຂະແໜງສະໜອງວັດຖຼຸ ແລະ ເຕັກນິກ 0,01% -0,10% -1,21% 0,16% 0,52% 

ຂະແໜງກະສິກ າ 1,07% 0,38% 1,90% 0,34% 0,18% 

ຂະແໜງການຄູ້າ 1,17% 3,03% 4,90% 1,01% 1,96% 

ຂະແໜງຂົນສົົ່ງ -0,48% 0,47% -0,47% 0,00% 0,03% 

ຂະແໜງບໍລິການ 1,21% 1,58% 1,73% 0,27% 2,20% 

ຂະແໜງຫັດຖະກ າ 4,60% 1,18% -3,89% -2,09% -0,09% 

ຂະແໜງອ ື່ນໆ 7,48% 3,68% 2,78% 0,42% -1,76% 

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕວົຂອງສນິເຊ ື່ອລວມ  19,86% 23,72% 12,04% 3,16% 8,07% 

ລວມຍອດສນິເຊ ື່ອ ທຽບໃສ ່GDP  41,19% 46,21% 47,58% 45,31% 45,46% 
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ຕາຕະລາງທ ີ13. ດນຸການຊ າລະກັບຕາ່ງປະເທດ (ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ) 

ລາຍການ 2015(R) 2016(R) 2017(R) 2018(P) 2019(P) 

ກ. ດນຸບັນຊຊີ າລະປົກກະຕ ິ -2.267,61 -1.384,96 -1.259,80 -1.648,94 -947,27 

ດນຸການຄູ້າ -2.022,02 -1.127,59 -794,16 -906,82 -465,97 

ສົົ່ງອອກສິນຄູ້າ 3.653,31 4.244,77 4.873,16 5.407,82 5.805,95 

ນ າເຂົີ້າສິນຄູ້າ 5.675,33 5.372,37 5.667,32 6.314,64 6.271,92 

ດນຸບໍລກິານ -234,41 -187,77 -335,79 -264,03 -67,01 

ສົົ່ງອອກດູ້ານບໍລິການ 844,07 834,65 780,56 985,35 1.179,24 

ນ າເຂົີ້າດູ້ານບໍລິການ 1.078,48 1.022,42 1.116,35 1.249,38 1.246,25 

ດນຸການຄູ້າ ແລະ ບໍລກິານ -2.256,44 -1.315,37 -1.129,95 -1.170,85 -532,98 

ລາຍຮບັຂັີ້ນໜຶື່ງ ສດຸທິ -232,08 -324,73 -446,44 -785,73 -712,16 

ລາຍຮັບຂັີ້ນໜຶື່ງ 127,17 129,37 124,58 71,34 94,28 

ລາຍຈ່າຍຂັີ້ນໜຶື່ງ 359,26 454,09 571,02 857,07 806,43 

ດນຸການຄູ້າ. ດນຸບໍລກິານ ແລະ ລາຍຮບັຂັີ້ນໜຶື່ງ -2.488,52 -1.640,09 -1.576,39 -1.956,58 -1.245,14 

ລາຍຮບັຂັີ້ນສອງ ສດຸທິ 220,91 255,13 316,59 307,65 297,87 

ລາຍຮັບຂັີ້ນສອງ 343,57 355,68 428,14 470,33 419,12 

ລາຍຈ່າຍຂັີ້ນສອງ 122,67 100,55 111,56 162,69 121,25 

ຂ. ດນຸບັນຊທຶີນ  35,90 21,95 21,84 12,46 14,86 

ລາຍຮັບບັນຊີທຶນ 35,90 21,95 21,84 12,46 14,86 

ລາຍຈ່າຍບັນຊີທຶນ  -     -     -     -     -    

ປ່ອຍກ ູ້ສດຸທິ -+)/ກ ູ້ຢ ມສດຸທິ --) -ຈາກດນຸບັນຊຊີ າລະ
ປົກກະຕ ິແລະ ບັນຊທຶີນ) 

-2.231,71 -1.363,01 -1.237,96 -1.636,48 -932,41 

ຄ. ດນຸບັນຊກີານເງນິ -2.918,89 -2.533,81 -2.172,53 -2.192,00 -2.021,95 

ການລງົທຶນໂດຍກົງ -1.038,06 -920,11 -1.676,57 -1.358,02 -755,52 

ການລົງທຶນໂດຍກົງ: ຊັບສິນ 39,70 15,18 9,70 0,00 0,00 

ການລົງທຶນໂດຍກົງ: ໜີີ້ສິນ 1.077,76 935,30 1.686,28 1.358,02 755,52 

ການລງົທຶນໃນຫັຼກຊບັ -537,82 -513,87 -326,10 -521,91 41,28 

ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບ: ຊັບສິນ -6,55 10,12 0,42 16,68 40,55 

ຫັຼກຊັບປະເພດທຶນ  -     -     -     -     -    

ຫັຼກຊັບປະເພດໜີີ້ -6,55 10,12 0,42 16,68 40,55 

ການລົງທຶນໃນຫັຼກຊັບ: ໜີີ້ສິນ 531,27 523,99 326,52 538,59 -0,73 

ຫັຼກຊັບປະເພດທຶນ -0,15 -4,63 -34,48 1,39 -0,12 

ຫັຼກຊັບປະເພດໜີີ້ 531,42 528,62 361,00 537,20 -0,60 

ການລົງທຶນໃນອະນຸພັນທາງການເງິນ ສຸດທິ  -     -     -     -     -    

ການລົງທຶນໃນອະນຸພັນທາງການເງິນ: ຊັບສິນ  -     -     -     -     -    

ການລົງທຶນໃນອະນຸພັນທາງການເງິນ: ໜີີ້ສິນ  -     -     -     -     -    

ການລງົທຶນອ ື່ນໆ -1.343,01 -1.099,82 -169,85 -312,07 -1.307,71 

ການລົງທຶນອ ື່ນໆ: ຊັບສິນ 174,60 198,74 497,85 434,76 -112,71 

ເງິນທຶນອ ື່ນໆ  -     -     -     -     -    

ຕາສານໜີີ້ອ ື່ນໆ 174,60 198,74 497,85 434,76 -112,71 

ທະນາຄານກາງ  -     -     -     -     -    

ທະນາຄານທຸລະກິດ -110,54 -13,55 117,15 246,99 166,88 

ລັດຖະບານ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ພາກເອກະຊົນອ ື່ນໆ 285,14 212,29 380,71 187,77 -279,59 

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ  -     -     -     -     -    

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ 285,14 212,29 380,71 187,77 -279,59 

ການລົງທຶນອ ື່ນໆ: ໜີີ້ສິນ 1.517,61 1.298,56 667,71 746,84 1.195,00 

ເງິນທຶນອ ື່ນໆ  -     -     -     -     -    

ສິດທິໄຖ່ຖອນພິເສດ  -     -     -     -     -    

ຕາສານໜີີ້ອ ື່ນໆ 1.517,61 1.298,56 667,71 746,84 1.195,00 
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ໝາຍເຫດ: ນັບແຕ່ປີ 2017, ທຫລ ໄດູ້ປ່ຽນຮ ບແບບການສັງລວມ ຈາກຫຼັກການ BPM5 ມາເປັນ BPM6. 
P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 

 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 
ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ທະນາຄານກາງ -3,35 -2,67 2,37 -1,52 -0,57 

ທະນາຄານທຸລະກິດ 671,89 809,51 -124,68 -80,15 67,55 

ລັດຖະບານ 402,54 198,02 342,94 693,04 581,00 

ພາກເອກະຊົນອ ື່ນໆ 446,52 293,70 447,07 135,46 547,03 

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ  -     -     -     -     -    

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີື່ບໍໍ່ແມ່ນສະຖາບັນການເງິນ 446,52 293,70 447,07 135,46 547,03 

ງ. ຄວາມຜດິພາດ ແລະ ການຄາດເຄ ື່ອນ -516,06 -1.342,72 -733,55 -698,16 -965,71 

ຈ. ດນຸການຊ າລະລວມ 171,12 -171,92 201,02 -142,64 123,84 

ສ. ຄງັສ າຮອງເງນິຕາຕາ່ງປະເທດ 171,12 -171,92 201,02 -142,64 123,84 

    ຊັບສິນຕ່າງປະເທດ 171,12 -171,92 201,02 -142,64 123,84 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕົວເລກປັບປຸງໃໝ່ 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ຕາຕະລາງທ ີ14. ການຄູ້າຕາ່ງປະເທດ (ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ) 
 

ລາຍການ 2015(R) 2016(R) 2017(R) 2018(P) 2019(P) 

ດນຸການຄູ້າ -2.022,03 -1.127,60 -794,16 -906,83 -465,96 

ການສົົ່ງອອກ  3.653,30 4.244,77 4.873,16 5.407,81 5.805,95 

(ອັດຕາການປ່ຽນແປງ %) 11,51% 16,19% 13,61% 10,97% 7,36% 

1.ຜະລິດຕະພັນບໍໍ່ແຮ່ 1.475,86 1.391,10 1.479,74 1.558,89 1.502,73 

2.ໄຟຟ້າ 518,85 1.041,87 1.283,19 1.422,42 1.326,86 

3.ຜະລິດຕະພັນກະສິກ າ 303,53 542,43 582,25 485,37 636,25 

4.ຜະລິດຕະພັນຈາກສັດ 30,14 48,89 41,41 94,71 234,65 

5.ອາຫານປຸງແຕ່ງ, ເຄ ື່ອງດ ື່ມ ແລະ ຢາສ ບ 312,13 340,28 415,88 434,52 473,73 

6.ຜະລິດຕະພັນໄມູ້, ເຍ ີ້ອໄມູ້ ແລະ ເຈູ້ຍ 113,08 38,70 54,71 233,48 392,70 

7.ຜະລິດຕະພັນຕັດຫຍິບ ແລະ ເຄ ື່ອງຫັດຖະກ າ 357,02 253,14 185,30 199,28 219,53 

8.ຜະລິດຕະພັນພລາສຕິກ ແລະ ຢາງພາລາ 68,95 82,15 156,57 180,57 279,52 

9.ເຄ ື່ອງໄຟ້ຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊູ້ໄຟຟ້າອ ື່ນໆ 303,38 353,02 430,16 504,79 410,99 

10.ຜະລິດຕະພັນອ ື່ນໆ 170,37 153,20 243,94 293,78 329,00 

ການນ າເຂົີ້າ  5.675,33 5.372,37 5.667,32 6.314,64 6.271,91 

(ອັດຕາການປ່ຽນແປງ %) 14,06% -5,34% 5,49% 11,42% -0,68% 

1.ນ ໍ້າມັນດິບ, ນ ໍ້າມັນເຊ ີ້ອໄຟ, ນ ໍ້າມັນເຄ ື່ອງ ແລະ ອຶື່ນໆ 900,11 693,62 808,73 1.001,36 827,76 

2.ເຄ ື່ອງໄຟ້ຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນເຄ ື່ອງໃຊູ້ໄຟຟ້າອ ື່ນໆ 614,69 444,53 589,93 653,07 559,74 

3.ເຫັຼກເສັີ້ນ, ເຫັຼກແຜ່ນ ແລະ ໂລຫະອ ື່ນໆ 655,58 481,29 529,27 671,39 791,82 

4.ຍານພະຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວຂູ້ອງ 709,66 911,17 660,68 695,47 590,03 

5.ເຄ ື່ອງຈັກ ແລະ ອຸປະກອນ 650,33 825,01 810,26 1.079,86 848,67 

6.ອາຫານ, ເຄ ື່ອງດ ື່ມ,ຢາ ແລະ ເຄ ື່ອງໃຊູ້ສອຍທົົ່ວໄປ 583,45 691,82 791,50 772,25 869,78 

7.ສັດທີື່ມີຊີວິດ 134,40 154,11 125,04 170,07 271,29 

8.ແຜ່ນແພ ແລະ ເຄ ື່ອງທີື່ເຮັດດູ້ວຍຜູ້າຕ ໍ່າ 112,83 116,68 124,68 151,04 204,87 

9.ຜະລິດຕະພັນພລາຕິກ ແລະ ຢາງ 151,79 179,10 217,48 215,09 248,51 

10.ຊີມັງ, ປ ນຂາວ ແລະ ວັດຖຼຸດິບທ າມະຊາດ 112,33 105,94 87,33 131,68 79,16 

11.ຜະລິດຕະພັນໄມູ້, ເຍ ີ້ອໄມູ້ ແລະ ເຈູ້ຍ 45,85 76,08 86,41 132,18 219,02 

12.ໄຟຟ້າ 88,63 48,58 29,27 15,39 78,96 

13.ຄ າ, ທອງແດງ ແລະ ໂລຫະມີຄ່າອ ື່ນໆ 253,73 68,33 51,85 79,22 25,46 

14.ຜະລິດຕະພັນອ ື່ນໆ 661,94 576,12 754,88 546,58 656,85 
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ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕວົເລກປັບປຸງໃໝ່ 

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງການເງິນ. 
 

 

ຕາຕະລາງທ ີ15. ໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດ (ລູ້ານໂດລາສະຫະລັດ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ລາຍການ 2015(R) 2016(P) 2017(P) 2018(P) 2019(P) 

ຍອດເຫຼ ອໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດທງັໝດົ  6.530,61   7.717,26   8.561,19   9.320,47   9.935,62  

     ພັນທະບັດ  838,42   1.081,21   1.481,87   1.590,49   1.608,67  

     ເງິນກ ູ້ຢ ມ  5.692,19   6.636,05   7.079,32   7.729,98   8.326,94  

          ແບບສອງຝ່າຍ  4.203,82   5.157,09   5.583,92   6.167,48   6.639,31  

          ແບບຫລາຍຝ່າຍ  1.488,37   1.478,96   1.495,40   1.562,50   1.687,63  

ໜີີ້ສນິຕໍໍ່ຕາ່ງປະເທດທງັໝດົທຽບໃສ ່GDP (%)  45,19   48,53   50,18   51,41   52,64  
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ຕາຕະລາງທ ີ16. ອດັຕາແລກປຽ່ນທະນາຄານທລຸະກິດ ແລະ ຕະຫາຼດ 
 

  ກີບ/ໂດລາສະຫະລດັ ກີບ/ບາດ 

ເດ ອນ/ປີ ອັດຕາສະເລຍ່ ທທກ ອັດຕາສະເລຍ່ຕະຫຼາດ  ສະເລຍ່ທົົ່ວລະບົບ ອັດຕາສະເລຍ່ ທທກ ອັດຕາສະເລຍ່ຕະຫຼາດ  ສະເລຍ່ທົົ່ວລະບົບ 

1/2018 8.286,07 8.310,56 8.298,31 261,01 261,12 261,06 

2/2018 8.281,63 8.316,49 8.299,06 264,63 265,34 264,99 

3/2018 8.291,58 8.331,52 8.311,55 266,84 267,16 267,00 

4/2018 8.299,91 8.342,64 8.321,27 266,82 267,70 267,26 

5/2018 8.337,20 8.447,69 8.392,45 263,14 265,32 264,23 

6/2018 8.384,68 8.523,61 8.454,14 261,20 263,79 262,50 

7/2018 8.426,24 8.656,10 8.541,17 258,44 262,09 260,27 

8/2018 8.480,44 8.784,89 8.632,67 262,36 266,73 264,55 

9/2018 8.502,29 8.777,00 8.639,65 266,47 269,97 268,22 

10/2018 8.520,42 8.729,58 8.625,00 267,30 268,95 268,13 

11/2018 8.536,86 8.748,26 8.642,56 266,34 267,85 267,09 

12/2018 8.539,86 8.689,29 8.614,58 266,35 267,65 267,00 

ສະເລຍ່ປີ 2018 8.407,27 8.554,80 8.481,03 264,24 266,14 265,19 

1/2019 8.550,49 8.587,16 8.568,82 271,17 271,65 271,41 

2/2019 8.563,68 8.607,95 8.585,82 276,49 276,79 276,64 

3/2019 8.576,83 8.648,54 8.612,69 275,88 276,46 276,17 

4/2019 8.599,18 8.700,05 8.649,62 275,46 276,44 275,95 

5/2019 8.625,53 8.726,72 8.676,12 274,31 276,35 275,33 

6/2019 8.645,89 8.725,91 8.685,90 281,95 280,91 281,43 

7/2019 8.670,49 8.758,74 8.714,61 287,48 286,38 286,93 

8/2019 8.709,04 8.870,12 8.789,58 289,43 290,86 290,15 

9/2019 8.797,77 8.950,24 8.874,00 294,66 296,20 295,43 

10/2019 8.819,90 9.051,02 8,935.46 296,91 299,22 298,06 

11/2019 8.849,71 9.175,40 9.012,55 300,50 304,72 302,61 

12/2019 8.867,73 9.179,29 9.023,51 302,68 305,79 304,24 

ສະເລຍ່ປີ 2019 8.689,69 8.903,89 8.796,79 285,58 288,36 286,97 
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ຕາຕະລາງທ ີ17. ຕວົເລກນກັທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ລາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວຂອງ ສປປ ລາວ 
 

ປ ີ ຈ ານວນນກັທອ່ງທຽ່ວ (ຄົນ) ລາຍຮບັຈາກການທອ່ງທຽ່ວ (ໂດລາສະຫະລັດ) 

2000 737.208 113.898.285 

2001 673.823 103.786.323 

2002 735.662 113.409.883 

2003 636.361 87.302.412 

2004 894.806 118.947.707 

2005 1.095.321 146.770.074 

2006 1.215.112 173.249.896 

2007 1.623.943 233.304.695 

2008 1.736.790 275.515.758 

2009 2.008.363 267.700.224 

2010 2.513.208 381.669.031 

2011 2.723.563 406.184.842 

2012 3.330.072 513.576.784 

2013 3.779.490 595.909.127 

2014 4.158.719 641.636.543 

2015 4.684.429 724.832.231 

2016 4.239.047 716.121.209 

2017 3.868.838 648.067.008 

2018 4.186.432 811.010.661 

2019(P) 4.791.065 934.710.412 

ໝາຍເຫດ: P ໝາຍເຖິງຕົວເລກເບ ີ້ອງຕົີ້ນ 
 R ໝາຍເຖິງຕວົເລກປັບປຸງໃໝ່   

ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ. 
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ແຫຼງ່ຂໍໍ້ມ ນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. 

ຕາຕະລາງທ ີ18. ທີື່ຕັີ້ງສ ານກັງານຂອງແຕລ່ະທະນາຄານທລຸະກິດ 

ລ/ດ ຊ ື່ທະນາຄານທລຸະກດິ 
ທີື່ຕັີ້ງສ ານກັງານ 

ໂທລະສບັ 
ຖະໜນົ ບູ້ານ ເມ ອງ ແຂວງ 

ທະນາຄານທຸລະກິດລດັ      

1 ທະນາຄານ ການຄູ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ປາງຄ າ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 200 

2 ທະນາຄານ ພັດທະນາລາວ ສຸພານຸວົງ ສີຫອມ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 300-04 

3 ທະນາຄານ ສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ໄກສອນພົມວິຫານ ພະຂາວ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 713 060 

ທະນາຄານສະເພາະກິດ      

4 ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ໄກສອນພົມວິຫານ ໂພນພະເນົາ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 264 407-21 

ທະນາຄານທຸລະກິດລດັຮວ່ມທຶນ      

5 ທະນາຄານ ຮ່ວມທຸລະກິດລາວ-ຫວຽດ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 251 416 

6 ທະນາຄານ ລາວ-ຝຣັົ່ງ ຈ າກັດ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 285 111 

7 ທະນາຄານ ລາວຈີນ ຈ າກັດ ໄກສອນພົມວິຫານ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 418 888 

ທະນາຄານທຸລະກິດເອກະຊນົ      

8 ທະນາຄານ ຮ່ວມພັດທະນາ ຈ າກັດ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 531-6 

9 ທະນາຄານ ພົງສະຫວັນ ຈ າກັດ ໄກສອນພົມວິຫານ ພະຂາວ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 212 666 

10 ທະນາຄານ ເອັສທີ ຈ າກັດ ສາມແສນໄທ ອານຸ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 241 559-62 

11 ທະນາຄານ ອິນໂດຈີນ ຈ າກັດ 23 ສິງຫາ ໜອງບອນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 455 000 

12 ທະນາຄານ ບ ຢອງລາວ ຈ າກັດ ໜອງບອນ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 454 500-2 

13 ທະນາຄານ ລາວກໍໍ່ສູ້າງ ຈ າກັດ ກົດສະໂກ ໂພນສີນວນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 285 555 

14 ທະນາຄານ ມາຣ ຮານ ເຈແປນລາວ ຈ າກັດ  23 ສິງຫາ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 266 000 

15 ທະນາຄານ ບີໄອຊີ ລາວ ຈ າກັດ ຫັດສະດີ ຫັດສະດີໃຕູ້ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 250388 

ທະນາຄານທຸລະກິດທີື່ເປັນບໍລສິດັລ ກຂອງທະນາຄານຕ່າງປະເທດ      

16 ທະນາຄານ ເອຊີລີດາລາວ ຈ າກັດ ວົງວຽນດົງປ່າລານ ໂພນສະຫວັນເໜ ອ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 264 994 

17 ທະນາຄານ ອາເຮັສບີ ລາວ ຈ າກັດ ໄກສອນພົມວິຫານ ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (865-21) 455 116-117 

18 ທະນາຄານ ກະສິກອນໄທ ຈ າກັດ ບ ຣິຈັນ ໂພນສີນວນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 410 885 

19 ທະນາຄານ ຫຸູ້ນສ່ວນການຄູ້າໄຊງ່ອນເທ ອງຕິື່ນ ສາຂາລາວ -ຊາຄອມແບັງ) ແຫ່ງບຸນ ຫາຍໂສກ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 265 726 

20 ທະນາຄານ ຫວຽດຕິື່ນ ລາວ ຈ າກັດ ຂຸນບ ລົມ ວັດຈັນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 263 997 

21 ທະນາຄານ ແຄນນາເດຍ ລາວ ຈ າກັດ ປາງຄ າ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 227 999 

22 ທະນາຄານ ການຄູ້າໄຊງ່ອນ-ຮູ້າໂນູ້ຍ -ມະຫາຊົນ) ສາຂາລາວ ລູ້ານຊູ້າງ ໂພນກຸງ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ (856-31) 257 167 

23 ທະນາຄານ ການຄູ້າຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ປະຈ າລາວ ຈ າກັດ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  

ສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດຕາ່ງປະເທດ      

24 ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈ າກັດ -ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ສີສະເກດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 560 

25 ທະນາຄານ ກຸງໄທ ຈ າກັດ -ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ຊຽງຍ ນ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 480 

26 ທະນາຄານ ກຸງສີອະຍຸດທະຍາ ຈ າກັດ -ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 521 

27 ທະນາຄານ ທະຫານໄທ ຈ າກັດ -ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສາມແສນໄທ ສີຫອມ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 216 486 

28 ທະນາຄານ ໄທພານິດ ຈ າກັດ -ມະຫາຊົນ) ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ສີສະເກດ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 213 500 

29 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕະຫຼາດເຊົີ້າ ຫັດສະດີໃຕູ້ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 223 394 

30 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາວັດໄຕ ຫຼວງພະບາງ ວາທ່າ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 219 868 

31 ທະນາຄານ ພາບລິກ ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ  ສີສະຫວ່າງວົງ ສຸນັນທາ ໄກສອນພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ (856-41) 252 131 

32 ທະນາຄານ ກຸງສີອາຍຸດທະຍາ ຈ າກັດ -ມະຫາຊົນ) ສາຂາສະຫວັນນະເຂດ ສີສະຫວ່າງວົງ ສຸນັນທາ ໄກສອນພົມວິຫານ ສະຫວັນນະເຂດ (856-41) 252 360 

33 ທະນາຄານ ຫຸູ້ນສ່ວນການຄູ້າທະຫານ ສາຂາລາວ ໄກສອນ ໂພນສະອາດ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 990 901 

34 ທະນາຄານ ອຸດສະຫະກ າ ແລະ ການຄູ້າຈີນ ຈ າກັດ  ສາຂານະຄອນຫຼວງ -ໄອຊີບີຊີ) ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 258 888 

35 ທະນາຄານ ພາບລິກ ຈ າກັດ ສາຂາປາກເຊ 13 ໃຕູ້ ໂພນສະຫວັນ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ (856-31) 218 111 

36 ທະນາຄານ ຊີໄອເອັມບີ ສາຂາວຽງຈັນ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 255 355 

37 ທະນາຄານ ຄາເທ ຢ ໄນເຕັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂຸນບ ລົມ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 255 688 

38 ທະນາຄານ ແຫ່ງປະເທດຈີນ ຈ າກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄ ວຽງ ໜອງຈັນ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 228 888 

39 ທະນາຄານ ເຟີດ ຄອມເມີໂຊ ຈ າກັດ ສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 23 ສິງຫາ ໂພນໄຊ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 415 318 

40 ທະນາຄານ ກຸງເທບ ຈ າກັດ -ມະຫາຊົນ) ສາຂາປາກເຊ ສາລາຂຽວດົງຈອງ ໂພນສະຫວັນ ປາກເຊ ຈ າປາສັກ (856-31) 257 255 

41 ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ເບີຫັດ ສາຂາໜອງດູ້ວງ ອາຊຽນ ໜອງດູ້ວງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-31) 258 160-61 

42 ທະນາຄານ ມາເລຍັນ ມະຫາຊົນ ສາຂາລາວ -ທະນາຄານ ເມແບູ້ງ ສາຂາລາວ) ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 263 100 

43 ກຸ່ມທະນາຄານ ອົດສະຕາລີ ແລະ ນິວຊີແລນ ຈ າກັດ ສາຂາລາວ ລູ້ານຊູ້າງ ຫັດສະດີ ຈັນທະບ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (856-21) 222 700 






