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ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ - ທັນວາ 2011

ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງໃນປີນີ້ໃນອັດຕາ 8 ສ່ວນຮ້ອຍ ເຖິງວ່າຈະມີຜົນກະທົບ 
ຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການຖົດຖອຍຂອງເສດຖະກິດໂລກ. ເຖິງຈັ່ງໃດກໍຕາມ, ຕົວເລກຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກ 
ປັບຫລຸດລົງຈາກຕົວເລກຄຳນວນເບື້ອງຕົ້ນທີ່ 8.6 ສ່ວນຮ້ອຍ ຍ້ອນ: (i) ຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງຈາກພະຍຸ ໄຮມາ ແລະ 
ນົກເຕັນຕໍ່ຂະແໜງກະສິກຳຂອງລາວໃນກາງປີນີ້ ລວມທັງໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ປະເທດໄທຊຶ່ງຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການຄ້າຂອງລາວ; (ii) ການປັບອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ GDP ໃນ ປີ 2010 ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງ 
ການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງເຂື່ອນນໍ້າເທີນ 2; ແລະ (iii) ການເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງເຂື່ອນນໍ້າເທີນ 2. ການປະ 
ກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງບໍ່ແຮ່ຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດແມ່ນຄາດວ່າຈະຫລຸດລົງໂດຍອີງໃສ່ແຜນ ແລະ ຜົນການ 
ຜະລິດໃນສາມໃຕມາດເບື່ອງຕົ້ນຂອງປີ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳການຜະລິດປຸງແຕ່ງຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕໃນລະດັບ 15  
ສ່ວນຮ້ອຍ ຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກຂະແໜງຕັດຫຍິບ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ. ຂະແໜງຕັດຫຍິບໄດ ້
ມີການຫນັປ່ຽນໄປສູກ່ານຜະລິດສນິຄ້າທີ່ມມີນູຄ່າເພີ່ມສູງ ແລະ ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກການລົບລ້າງລະບຽບຄຸ້ມຄອງແຫລງ່ 
ທີ່ມາຂອງວັດຖຸດິບໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບຕໍ່ບັນດາປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ. ຂະແໜງບໍລິການໄດ້ຮັບປະໂຫຍດຈາກ 
ຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ່ມຂື້ນໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄ້າຂາຍສົ່ງ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້ລວມໄດ້ຄ່ອຍໆຫລຸດລົງໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມາຍ້ອນລາຄາສະບຽງອາຫານທີ່ຕໍ່າລົງ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ໄດ ້
ຫລຸດລົງຈາກຈຸດສູງສຸດ 9.8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ມາເປັນ 6.6 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນຕຸລາ. ອັດຕາການເຕີບໂຕ
ຂອງລາຄາສະບຽງອາຫານໄດ້ຫລຸດລົງຮອດ 8,1 ສ່ວນຮ້ອຍ (ປີຕໍ່ປີ) ໃນເດືອນຕຸລາ 2011 ຈາກຈຸດສູງສຸດ 14 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2011. ການຫລຸດລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນເນື່ອງມາຈາກລາຄາເຂົ້າທີ່ຖືກລົງ ແລະ ການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍ 
ແຊກແຊງລາຄາເຂົ້າຂອງລັດຖະບານ. ແຕ່ຄາດວ່າທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວຈະປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວໃນຊຸມເດືອນຂ້າງໜ້າຍ້ອນຜົນ 
ກະທບົຂອງພະຍຸທີ່ຜາ່ນມາຕໍ່ຂະແໜງກະສກິຳຂອງລາວ ລວມທັງໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ ປະເທດໄທ. ສຳລບັລາຄາຊິ້ນ, ໄກ່ ແລະ ປາ  
ແມ່ນຍັງສູງໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມາຍ້ອນຜົນກະທົບຈາກພະຍຸ ແລະ ນໍ້າຖວ້ມ ທີ່ມີຕໍ່ການຜະລິດຊິ້ນປາອາຫານ ແລະ ຂໍ້ຫຍຸ້ງ
ຍາກໃນການລຳລຽງສະບຽງເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແລະຜູ້ຊົມໃຊ້. ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາພະລັງງານ (ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ) 
ແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງແຕ່ຍັງສູງຫລາຍ 26,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນຕຸລາ 2011 ໂດຍອີງຕາມທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫລາດໂລກ. 
ອັດຕາເງິນເຟີ້ຫລັກ (ບໍ່ລວມສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ (ປີຕໍ່ປີ) ໃນເດືອນຕຸລາ 
2011 ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນທີ່ສູງໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດການກໍ່ສ້າງອາຄານແລະທີ່ຢູ່ອາໃສ, ນໍ້າປະປາ 
ແລະ ໄຟຟ້າ, ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ. ຄຽງຄູ່ກັບການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມສ່ຽງໃນຕະຫລາດໂລກ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມໃນປະເທດ 
ອ້ອມຂ້າງ (ຄູ່ຄ້າສຳຄັນຂອງລາວ) ຄວາມສ່ຽງດ້ານອັດຕາເງິນເຟີ້ອາດຈະຕິດພັນກັບການປ່ຽນແປງຂອງລາຄານໍ້າມັນ 
ແລະສິນຄ້າອື່ນໆໃນຕະຫລາດໂລກ ແລະ ຈັງຫວະການຟື້ນຟູຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນລາວແລະປະເທດເພື່ອນບ້ານໃນປີນີ້.

ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງລາຍຮັບຈາກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຫລຸດລົງຂອງລາຍຈ່າຍນອກແຜນໄດ ້
ເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງລັດຫລຸດລົງຢ່າງຈະແຈ້ງ. ການຂາດດຸນງົບປະມານໃນສົກປີ 2010/11 ຄາດວ່າຈະ 
ຫລຸດລົງຮອດ 2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ຈາກ 4,6 ສ່ວນຮ້ອຍໃນ 2009/10, ໃນຂະນະທີ່ການຂາດດຸນໂດຍບໍ່ລວມ (1)  
ລາຍຮັບຈາກບໍ່ແຮ່ ແລະ (2) ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນແມ່ນອາດຈະຫລຸດລົງຈາກ 10,7 ແລະ 11,1 ສ່ວນຮ້ອຍໃນສົກປີ  
2009/10 ມາເປັນ 9,7 ແລະ 10,4 ສ່ວນຮ້ອຍໃນສົກປີ 2010/11. ລາຍຈ່າຍນອກແຜນໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 2,8  
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP (ປະມານ 1,6 ຕື້ກີບ) ມາເປັນ 1,4 ສ່ວນຮ້ອຍ (ຫລາຍກ່ວາ 800 ຕື້ກີບ) ໃນເວລາດຽວກັນ. ເຖິງ 
ວ່າລາຍຈ່າຍນອກແຜນມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງແຕ່ມູນຄ່າຍັງສູງຫລາຍແລະຄວນມີການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ. ຍອດລາຍຮັບ
ພາຍໃນຄາດວ່າຈະເກີນແຜນແລະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 15,2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2010/11 ເມື່ອທຽບກັບ 14,2 
ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2009/10.  ລາຍຮັບຊັບພະຍາກອນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າຕົວຈາກ 2,1 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP 
ໃນສົກປີ 2009/10 ເປັນ 4,2 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2010/11ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫລາດໂລກ. ແຕ່ມີ
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ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕົກຕໍ່າຂອງລາຍຮັບທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ ຊຶ່ງອັດຕາສ່ວນຕໍ່ GDP ຂອງ 
ລາຍຮັບດັ່ງກ່າວໄດ້ຫລຸດລົງເປັນ 11 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີຜ່ານມາເມື່ອທຽບກັບ 12,2 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2009/10. ລາຍຈ່າຍ 
ພາກລັດຄາດວ່າຈະຫລຸດລົງຈາກ 23,3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ເປັນ 21,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີ 2010/11 ຍ້ອນ 
ການຫລຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍນອກແຜນ. ລັດຖະບານໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມຮັກສາການຂາດດຸນງົບປະມານໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າ 
ໂດຍຕັ້ງເປົ້າຍອດລາຍຮັບພາຍໃນ (ບໍ່ລວມເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຫລ້າ) ປະມານ 16,2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ແລະ ລາຍຈ່າຍ 
ລວມປະມານ 22,6 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຍອດໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດຂອງລັດໄດ້ຫລຸດລົງເປັນ 51,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2010 ຈາກ 
82 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2005 ຍ້ອນການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວທີ່ແຂງແຮງ ແລະ ການແຂງຄ່າຂອງເງິນກີບ ລວມທັງ 
ສະພາບເງື່ອນໄຂພາຍນອກທີ່ເອື້ອອຳນວຍ. ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ການປະເມີນຖານະໜີ້ສິນຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີນີ້ ໄດ້ຊີ້ 
ໃຫ້ເຫັນວ່າຄວາມສ່ຽງດ້ານໜີ້ສິນຂອງລາວຍັງສູງຍ້ອນຍອດມູນຄ່າໜີ້ທີ່ຫລວງຫລາຍ. ແຕ່ເງິນກູ້ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເປັນເງິນ 
ກູ້ຜ່ອນຜັນໄລຍະຍາວ ແລະ ການຊຳລະດອກເບັ້ຍແມ່ນບໍ່ມີບັນຫາແລະສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້.

ອັດຕາເກີນດຸນບນັຊຊີໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ   ຄາດວາ່ຈະຫລດຸລົງເນື່ອງຈາກວາ່ການຂາດດນຸບັນຊຊີໍາລະຂອງຂະແໜງ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະໃນເວລາດຽວກັນບັນຊີຊໍາລະຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນຍັງຢູ ່
ໃນລະດັບເກີນດຸນ. ການເກີນດຸນບັນຊີຊຳລະຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນແມ່ນຂຶ້ນກັບໂຄງການໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງ (ນໍ້າ 
ເທີນ 2, ນໍ້າງື່ມ 2, ໂຄງການໄຟຟ້າບໍ່ຖ່ານຫີນ ຫົງສາລິກໄນ້, ແລະ ໂຄງການພູເບັ້ຍ) ໃນເມື່ອ (1) ເກີນດຸນບັນຊີຊຳລະ
ປົກກະຕິຫລຸດລົງຍ້ອນເກີນດຸນການຄ້າຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍ ການໂອນເງິນແບ່ງປັນ 
ຜົນກຳໄລອອກຕ່າງປະເທດ (ເງິນປັນຜົນ, ການໂອນກຳໄລ ແລະ ຊຳລະດອກເບັ້ຍ) ຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່ໄດ້; ແລະ (2)  
ເກີນດຸນບັນຊີທຶນຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂ້ຶນພາຍຫລັງທ່ີໄດ້ເລ່ີມການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າ  
ຫົງສາລິກໄນ້ ແລະ ໂຄງການໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍກ່ວາອີກສີ່ແຫ່ງ  ລວມທັງການຂະຫຍາຍໂຮງງານຜະລິດຄຳແລະເງິນ 
ໂດຍ ພູເບັ້ຍມາຍນິງ. ກົງກັນຂ້າມການຂາດດຸນການຊຳລະຂອງຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນການ 
ຂາດດຸນບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິຂອງຂະແໜງດັ່ງກ່າວໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າລົງທຶນ ແລະຊົມໃຊ ້
ຂອງຂະແໜງເພີ່ມຂຶ້ນໄວກ່ວາການສົ່ງອອກ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ເກີນດຸນບັນຊີທຶນກໍໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວພາຍຫລັງທີ່ 
ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດໄດ້ຫລັ່ງໄຫຼເຂົ້າສູ່ຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ (ກະສິກຳ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການບໍລ ິ
ການ) ແລະ ການລົງທຶນໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບ. ແຕ່ວ່າການລົງທຶນດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍການຂາດດຸນການຄ້າທີ່ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຂະແໜງການນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນຊຳລະຂອງຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນເພີ່ມສູງຂຶ້ນ. ປັດໄຈ 
ດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີນດຸນຊຳລະລວມກັບຕ່າງປະເທດຫລຸດລົງຈາກ 1,3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນປີ 2010 ເປັນ 0,2  
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2011.

ຊັບສິນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຸດທິ ແລະທຶນສໍາຮອງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2011 ຍ້ອນເສດຖະກິດ 
ເຕີບໂຕແຂງແຮງ ແລະນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ໜັ້ນຄົງ. ທຶນສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 28,7 ສ່ວນ 
ຮ້ອຍ (ປີຕໍ່ປີ) ຫລືເປັນ 719 ລ້ານໂດລາ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 ຍ້ອນການລົງທຶນຕ່າງປະເທດແລະການສົ່ງອອກທີ່ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຊັບສິນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຸດທິໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວປະມານ 54 ສ່ວນຮ້ອຍ (ປີຕໍ່ປີ) ຫລືປະມານ 911  
ລ້ານໂດລາ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 ຈາກ 576 ລ້ານໂດລາ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2010. ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຊັບສິນເງິນຕາ 
ຕ່າງປະເທດສຸດທິ ແລະ ທຶນສຳຮອງແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກການຫລຸດຜ່ອນການປ່ອຍເງິນກູ້ (ເບິ່ງພາກເງິນກູ້). ລະດັບທຶນ 
ສຳຮອງ ແລະ ຊັບສິນເງິນຕາສຸດທິຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນພຽງເລັກໜ້ອຍຮອດທ້າຍປີນີ້ປະມານ 750 ແລະ 950 ລ້ານ 
ໂດລາຕາມລຳດັບ ຍ້ອນການນຳເຂົ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫຼາຍເຖິງວ່າການສົ່ງອອກແລະການລົງທຶນຕ່າງປະເທດຈະ 
ເພີ່ມຂຶ້ນກໍຕາມ.

ລັດຖະບານສືບຕໍ່ຮັກສານະໂຍບາຍອັດແລກປ່ຽນທີ່ໜັ້ນຄົງເມື່ອທຽບກັບບັນດາສະກຸນເງິນຕາຫລັກ. ອັດຕາແລກ 
ປ່ຽນເງິນກີບໄດ້ແຂງຄ່າເລັກໜ້ອຍເມື່ອທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫາລັດ ແລະ ເງິນບາດໃນໄລຍະຫົກເດືອນທີ່ຜ່ານມາ  
(ພຶດສະພາ 2011 ຫາ ຕຸລາ 2011) ສາເຫດຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນການແຂງຄ່າຂອງເງິນໂດລາເມື່ອທຽບກັບສະກຸນເງິນຕາ 
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ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ - ທັນວາ 2011

1 ລວມມີໂຄງການ: ນໍ້າງຽບ 2 (180MW), ນໍ້າຄານ 2 (145MW), ຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ (88MW) ແລະ ເຊຂະໝານ 1 (64MW).

ອື່ນໆໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມາ. ເງິນກີບໄດ້ແຂງຄ່າຫຼາຍສົມຄວນເມື່ອທຽບກັບເງິນບາດໃນສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາຍ້ອນການ 
ອ່ອນຄ່າຂອງເງິນບາດເມື່ອທຽບກັບເງິນຕາອື່ນໆໂດຍສະເພາະແມ່ນເງິນໂດລາ.

ອັດຕາການເຕີບໂຕດ້ານສິນເຊື່ອໄດ້ຊ້າລົງໃນປີ 2011. ອັດຕາການປ່ອຍສິນເຊື່ອໄດ້ຫລຸດລົງໃນລະດັບ 33,2 
ສ່ວນຮ້ອຍ (ປີຕໍ່ປີ) ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 ເມື່ອທຽບກັບ 63 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2010 ຍ້ອນການຫລຸດລົງ 
ຂອງການປ່ອຍເງິນກູ້ໂດຍກົງຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແກ່ບັນດາໂຄງການໂຄງລ່າງຂອງລັດ ແລະ ການປ່ອຍ 
ສິນເຊື່ອຂອງພາກທະນາຄານແກ່ພາກເອກະຊົນ. ການເຕີບໂຕດ້ານສິນເຊື່ອແກ່ພາກເອກະຊົນໄດ້ຫລຸດລົງຫລາຍຍ້ອນ 
ການຂາດແຄນແຫລ່ງທຶນສຳລັບເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ (ຍ້ອນເງິນຝາກໄລຍະຍາວບໍ່ພຽງພໍເຖິງວ່າເງິນຝາກໂດຍລວມໄດ້ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນຫລາຍ 42,5 ສ່ວນຮ້ອຍ (ປີຕໍ່ປີ) ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເງິນຝາກໄລຍະສັ້ນ) ແລະ ອີກຢ່າງແມ່ນຍ້ອນຖານອັດຕາ 
ການເຕີບໂຕທີ່ວ່ອງໄວຂອງສິນເຊື່ອໃນຊຸມປີຜ່ານມາ. ອັດຕາໜີ້ເສຍ (ເງິນກູ້ທີ່ບໍ່ເກີດຜົນ) ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 3 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2011 (ລະດັບດຽວຂອງທ້າຍປີ 2010). ຍອດເງິນໝູນວຽນ (M2) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຫລາຍ 40,9 
ສ່ວນຮ້ອຍ (ປີຕໍ່ປີ) ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 ຈາກ 27,2 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 2010 ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນ 
ຂອງເງິນຝາກແລະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດທີ່ແຂງແຮງ. ເພື່ອສະກັດກັ້ນອັດຕາເງິນເຟີ້ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ໄດ້ອອກພັນທະບັດໃນມູນຄ່າປະມານ 340 ລ້ານໂດລາເພື່ອດຶງດູດເອົາເມັດເງິນທີ່ເຫລືອ ແລະ ບໍ່ຈຳເປັນອອກຈາກ 
ການໝູນວຽນ ຄຽງຄູ່ກັບການຮັກສາອັດຕາເດີມຂອງເງິນແຮບັງຄັບ. ອັດຕາສ່ວນການນຳໃຊ້ເງິນກີບໄດ້ຫລຸດລົງເລັກ 
ໜ້ອຍທີ່ 44,5 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 ເມື່ອທຽບກັບ 46,2 ສ່ວນຮ້ອຍໃນທ້າຍປີ 2010.



ສາລະບານ

ສາລະບານ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາຫລ້າສຸດ

1. ການເຕີບໂຕ ແລະເງິນເຟີ້
2. ພາກລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງລັດ
3. ດຸນຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ
4. ຂະແໜງເງິນຕາ

ຕາຕະລາງຂັດທ້າຍ

ຕາຕະລາງຂັດທ້າຍ 1 – ສະຫຼຸບສະພາບເສດຖະກິດໂລກ
ຕາຕະລາງຂັດທ້າຍ 2 – ສະພາບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍຫຍໍ້ 
ຕາຕະລາງຂັດທ້າຍ 3 - ຄຳສັບຫຍໍ້

ຮູບສະແດງ ແລະຕາຕະລາງ

ຮູບສະແດງທີ 1. ການເຕີບໂຕ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້, (ການປ່ຽນແປງເປັນສ່ວນຮ້ອຍ) 
ຮູບສະແດງທີ 2. ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງ GDP (ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ) 
ຮູບສະແດງທີ 3. ການເຕີບໂຕຕົວຈິງຂອງ GDP (at factor cost): 
ການປະກອບສ່ວນຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ (ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ) 
ຮູບສະແດງທີ 4. ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈຳເດືອນ (ການປ່ຽນແປງປີຕໍ່ປີ) 
ຮູບສະແດງທີ 5. ລາຄາສະບຽງອາຫານ (ການປ່ຽນແປງປີຕໍ່ປີ) 
ຮູບສະແດງທີ  6. ລາຍຮັບພາຍໃນ (% ຕໍ່ GDP) 
ຮູບສະແດງທີ  7. ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (% ຕໍ່ GDP) 
ຮູບສະແດງທີ  8. ລາຍຈ່າຍຕົ້ນຕໍຂອງພາກລັດ (% ຕໍ່ GDP) 
ຮູບສະແດງທີ  9. ຜົນງານດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເງິນພາກລັດ (% ຕໍ່ GDP)  
ຮູບສະແດງທີ  10. ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າ (ລ້ານໂດລາ) 
ຮູບສະແດງທີ  11. ລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດໂລກ (ດັດສະນີ ປີ2000=100) 
ຮູບສະແດງທີ  12. ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ (ລ້ານໂດລາ) 
ຮູບສະແດງທີ  13. ດຸນການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ (ສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍ່ GDP), 2007-12) 
ຮູບສະແດງທີ  14. ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ, 2007-12 (ລ້ານໂດລາ) 
ຮູບສະແດງທີ  15. ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບ (ດັດສະນີ ທັນວາ 2006 =100) 
ຮູບສະແດງທີ  16. ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ ແລະຄັງແຮສຳຮອງ 
ຮູບສະແດງທີ 17. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊື່ອໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງໃນປີ 2011  
ຮູບສະແດງທີ 18. ສ່ວນປະກອບຂອງອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊື່ອ
     ຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ (ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ) 
ຮູບສະແດງທີ  19. ອັດຕາສ່ວນທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮັບປະກັນຂອງລະດັບຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ (%)
ຮູບສະແດງທີ  20. ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເລິກເຊິ່ງຂອງຂະແໜງທະນາຄານການເງິນແລະ
       ອັດຕາການຊົມໃຊ້ເງິນກີບໃນເສດຖະກິດ (% ຂອງ GDP)

ຕາຕະລາງ

ຕາຕະລາງ 1. ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄໍ້າປະກັນໂດຍລັດຖະບານໃນທ້າຍປີ 2010 
ໝາຍເຫດ: ຫົວໜ່ວຍມູນຄ່າທີ່ນໍາໃຊ້ໃນບົດລາຍງານແມ່ນໂດລາສະຫະລັດ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ລະບຸເປັນສະກຸນເງິນອື່ນ.
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ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຫລ້າສຸດ

ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ - ທັນວາ 2011

ພາຍໃຕ້ສະພາບທີ່ມີສິ່ງທ້າທາຍແລະຄວາມສ່ຽງເພີ່ມສູງຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ - ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນ 
ຫາການແຜ່ກະຈາຍວິກິດການດ້ານໜີ້ສິນໃນເອີລົບ, ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດແຮງຂອງບັນດາປະເທດກຳລັງ 
ພັດທະນາທີ່ເຕີບໂຕໄວ (ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເງິນເຟີ້ສູງ) ແລະ ການແກ່ວງຕົວຂອງລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫລາດໂລກ, 
ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກຄາດວ່າຈະຊ້າລົງໃນປີ 2011 ແລະ 2012. ເສດຖະກິດທີ່ເຕີບໂຕໄວ ແລະ 
ປະເທດກຳລັງພດັທະນາຄາດຈະມີການເຕີບໂຕແຂງແຮງໃນໄຍະສັ້ນ.  ສິ່ງທ້າທາຍແມນ່ນອນຢູ່ໃນສອງດ້ານ: ການ 
ປັບຄວາມສົມດຸນຈາກຄວາມຕ້ອງການພາກລັດໄປສູພ່າກເອກະຊນົ (ຫຸລດຜອ່ນການກະຕຸ້ນເສດຖະກດິໂດຍພາກ 
ລັດ) ໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ການປບັຄວາມສົມດຸນຄວາມຕ້ອງ ການ ພາຍໃນ 
ສຳລັບບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ເຕີບໂຕໄວເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮອງຮັບກັບວິກິດການຕ່າງໆ ຈາກພາຍ 
ນອກ ແລະຫຸລດຜ່ອນຄວາມກົດດັນດ້ານເງິນເຟີ້. ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ນຳໃຊ້ແຫລ່ງຂໍ້ມູນຂອງ IMF (WEO 
ກັນຍາ 2011) ໃນການຄາດຄະເນການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການສົ່ງອອກຂອງລາວ 
ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກການຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ (EAP Update ພະຈິກ 2011) ສຳລັບການຄາດຄະເນ 
ເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະລາຄາໃນຕະຫລາດໂລກທີ່ສະເໜີໃນຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 1. 

1. ການເຕີບໂຕ ແລະເງິນເຟີ້

ເສດຖະກິດຂອງລາວສືບຕໍ່ເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງໃນອັດຕາປະມານ 8 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປນີີ້ ເຖງິຈະໄດ້ຮບັຜົນກະທບົ 
ຈາກພະຍຸແລະນໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການທົດຖອຍຂອງເສດຖະກິດໂລກກໍຕາມ. ແຕ່ຕົວເລກຄາດຄະເນນີ້ໄດ້ຖືກປັບລົງຈາກ 
8,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ທີ່ໄດ້ພະຍາກອນໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ປັດໄຈຕ່າງໆເຊ່ັນ: (1) ຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຂະແໜງ 
ກະສິກຳຈາກພະຍຸໄຮມາແລະນົກເຕັນໃນກາງປີນີ້ ລວມທັງໄພນໍ້າຖວ້ມທີ່ປະເທດໄທຊຶ່ງມຜົີນກະທົບຕໍ່ຂະແໜງການຄ້າ 
ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ; (2) ການປັບຂຶ້ນຕົວເລກ GDP ຂອງປີ 2010 ຍ້ອນການຜະລິດໄຟຟ້າຈາກເຂື່ອນ 
ນໍ້າເທີນ 2 ທີ່ສູງກ່ວາລະດັບທີ່ຄາດໄວ້; (3) ການເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງື່ມ 2. ການປະກອບ 
ສ່ວນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່ໃນປີນີ້ຄາດວ່າຈະຫລຸດລົງໂດຍອີງໃສ່ແຜນການຜະລິດ ແລະ ຜົນ 
ຜະລິດໃນສາມໄຕມາດເບື່ອງຕົ້ນຂອງບັນດາບໍລິສັດ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳການຜະລດິຄາດວາ່ຈະເຕີບໂຕໄວປະມານ 
15 ສ່ວນຮ້ອຍ ໂດຍການຊຸກຍູ້ຈາກຂະແໜງຕັດຫຍິບ, ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ 
ເຄື່ອງດື່ມ. ຂະແໜງຕັດຫຍິບໄດ້ເລີ່ມຫັນໄປສູ່ການຜະລິດຜະລິດຕະພັນທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງຂຶ້ນ ແລະ ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ 
ຈາກການລົບລ້າງ ລະບຽບການດ້ານທີ່ມາຂອງວັດຖຸດິບທີ່ມີຕໍ່ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ. ຂະແໜງບໍລິການໄດ້ຮັບການ 
ຊກຸຍູຈ້າກການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນໂດຍສະເພາະແມນ່ພາກຂາຍຍົກແລະຂາຍຍອ່ຍ ແລະ ໂທລະຄົມ 
ມະນາຄົມ.

ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນເສດຖະກິດໂລກ (ການເໜັງຕີງຂອງລາຄາ, ວິກິດດ້ານໜີ້ສິນຢູ່ເອີລົບ ແລະການ 
ເຕີບໂຕຊ້າລົງຂອງເສດຖະກິດຈີນ) ໄດ້ເປັນສາເຫດຕົ້ນຕໍໃນການທົບທວນ ແລະ ປັບອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລັ່ຍໃນ 
ໄລຍະກາງ 2012-2015 ຂອງ ສປປ ລາວ ລົງໃນລະດັບ 7,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 8 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເມື່ອກ່ອນ. ການ 
ພະຍາກອນຫລ້າສຸດແມ່ນອີງໃສ່ສົມມຸດຖານດັ່ງນີ້: 1) ການເຕີບໂຕຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບ 
ພະຍາກອນທຳມະຊາດ (ອຸດສາຫະກຳການຜະລິດ ເຊັ່ນ: ຕັດຫຍິບ ແລະ ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ; ການປູກຝັງ; ການ 
ກໍ່ສ້າງ; ການທ່ອງທ່ຽວ; ການທະນາຄານ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆ); 2) ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 
ໃຫຍຕ່່າງໆທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງແລະຢູໃ່ນແຜນ (ເຊັ່ນ: ການຂະຫຍາຍກິດຈະການຜະລິດເງນິແລະຄຳໂດຍ ບໍລິສັດ  ພເູບັ້ຍມາຍນິງ, 
ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າຖ່ານຫີນ ຫົງສາລິກໄນ້, ເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ 5, ເຊຂະມານ 3, ນໍ້າງື່ມ 3 ແລະໂຄງການອື່ນໆທີ່ຢູ່ໃນ 
ແຜນ); 3) ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຍືນຍົງຕໍ່ສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງລາວຈາກພາກພື້ນ ແລະສະຫະພາບເອີລົບ.
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ແຫລ່ງ: ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະການຄໍານວນ
ແລະຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ.
* ອັດຕາສະເລັ່ຍຕໍ່ປີສໍາລັບ 2013-15

ແຫລ່ງ: ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະການຄໍານວນ
ແລະຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ.
* ອັດຕາສະເລັ່ຍຕໍ່ປີສໍາລັບ 2013-15

ແຫລ່ງ: ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະການຄໍານວນ
ແລະຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ.

ການເຕີບໂຕ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້, 
(ການປ່ຽນແປງເປັນສ່ວນຮ້ອຍ)

ການປະກອບສ່ວນຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ
ຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງ GDP (ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ)

ການເຕີບໂຕຕົວຈິງຂອງ GDP (at factor cost): 
ການປະກອບສ່ວນຈາກຂະແໜງການຕ່າງໆ (ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ)

ຮູບສະແດງທີ 3

ອັດຕາເງິນເຟີ້ໂດຍລວມໄດ້ຫລຸດລົງໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມາຍ້ອນລາຄາສະບຽງອາຫານທີ່ຖືກລົງ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ໄດ ້
ຫລຸດລົງຈາກຈຸດສູງສຸດ 9,8 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນພຶດສະພາ ມາເປັນ 6,6 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນຕຸລາ 2011. ອັດຕາ 
ເງິນເຟີ້ໝວດສະບຽງອາຫານໄດ້ຫລຸດລົງເຖິງ 8,1 ສ່ວນຮ້ອຍ (ປີຕໍ່ປີ) ໃນເດືອນຕຸລາ 2011 ຈາກຈຸດສູງສຸດ 14 
ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ຍ້ອນລາຄາເຂົ້າທີ່ຖືກລົງໂດຍເນື່ອງມາຈາກການນຳໃຊ້ເຂົ້າແຮຂອງລັດຖະບານ 
ແລະລາຄາເຂົ້າທີ່ຖີບຕົວຂຶ້ນສູງໃນປີກາຍ. ແຕ່ເຖິງແນວກໍຕາມລາຄາເຂົ້າຄາດວ່າຈະປ່ຽນທິດແລະແພງຂຶ້ນໃນຊຸມເດືອນ 
ຂ້າງໜ້າຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍຸຕ່າງໆ ທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງກະສິກຳຂອງລາວ ແລະ ລວມທັງໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ປະເທດໄທ. 
ລາຄາຊິ້ນ ແລະປາ ແມ່ນຍັງສູງຊຶ່ງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເລັ່ຍ 14 ສ່ວນຮ້ອຍ (ປີຕໍ່ປີ) ໃນຂະນະທີ່ລາຄາສັດປີກ ແລະຜັກ 
ໂດຍສະເລັ່ຍແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 8 ສ່ວນຮ້ອຍໃນຊຸມເດືອນຜ່ານມາຊຶ່ງເຫດຜົນໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍຸຕໍ່ 
ການລ້ຽງສັດ ແລະ ການສະໜອງຊິ້ນແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ໃນປະເທດ. ລາຄານໍ້າມັນແມ່ນຍັງສູງ ແລະເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 26,2  
ສ່ວນຮ້ອຍ (ປີຕໍ່ປີ) ໃນເດືອນຕຸລາ 2011 ໂດຍປ່ຽນແປງໄປຕາມລາຄາໃນຕະຫລາດໂລກ. ອັດຕາເງິນເຟີ້ຫລັກໄດ ້
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ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ - ທັນວາ 2011

ແຫລ່ງ: ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະ
ການຄິດໄລ່ຂອງທະນາຄານໂລກ.

ແຫລ່ງ: ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ແລະ
ການຄິດໄລ່ຂອງທະນາຄານໂລກ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນ
(ການປ່ຽນແປງປີຕໍ່ປີ)

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະຈໍາເດືອນ
(ການປ່ຽນແປງປີຕໍ່ປີ)

ຮູບສະແດງທີ 

ຮູບສະແດງທີ 

4

5

ເພີ່ມຂຶ້ນ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ (ປີຕໍ່ປີ) ໃນເດືອນຕຸລາ 2011 
ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍສະເພາະ 
ແມ່ນຂະແໜງກໍ່ສ້າງອາຄານ (ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ), ນໍ້າ 
ປະປາ ແລະໄຟຟ້າ (ຄວາມຕ້ອງການ ແລະການປັບ 
ລາຄາ), ແລະການທ່ອງທ່ຽວ (ໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານ 
ອາຫານ). ທ່າມກາງຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕະຫລາດ 
ໂລກ ແລະໄພນໍ້າຖ້ວມໃນບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ 
(ປະເທດຄູ່ຄ້າຂອງລາວ), ຄວາມກົດດັນດ້ານເງິນເຟີ້ 
ອາດຈະເກີດຈາກການແກ່ວງຕົວ ຂອງລາຄານໍ້າມັນ 
ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆໃນຕະຫລາດໂລກ ແລະ 
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຟື້ນຟູພາຍຫລັງນໍ້າຖ້ວມໃນປີນີ້. 



ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາຫຼ້າສຸດ

ຫ້ອງທີ 1. ຜົນກະທົບຂອງພະຍຸໄຮມາແລະນົກເຕັນຕໍ່ຂະແໜງກະສິກຳ ແລະລາຄາສະບຽງອາຫານ, ແລະມາດຕະ 
ການແກ້ໄຂຂອງລັດຖະບານລາວ.   

ຜົນກະທົບຂອງພະຍຸໄຮມາ ແລະນົກເຕັນ (ໃນເດືອນກໍລະກົດແລະສິງຫາ 2011) ຕໍ່ຂະແໜງກະສິກຳແມ່ນ 
ຫລວງຫລາຍ. ໂດຍລວມຄາດວ່າປະມານ 89.348 ຮຕ ຂອງພື້ນທີ່ປູກຝັງ (13 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງພື້ນທີ່ປູກຝັງ 
ທັງໝົດ) ໄດ້ຖືກເສຍຫາຍ ແລະການສູນເສຍຂອງເຂດປູກຝັງດັ່ງກ່າວ ອາດເຮັດໃຫ້ການຜະລິດເຂົ້າເປືອກຫລຸດ 
ລົງປະມານ 300.000 ໂຕນໃນປີນີ້ ຫລືປະມານ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຜນການຜະລິດ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ລະດ ູ
ນາແຊງປີໜ້າຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂຜົນກະທົບນີ້ ໄດ້ສ່ວນໃດສ່ວນໜຶ່ງແຕ່ຂຶ້ຢູ່ກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຟື້ນຟູລະບົບ 
ຊົນລະປະທານທີ່ຖືກທຳລາຍ (ປະມານ 309 ແຫ່ງໃນບັນດາແຂວງປູກເຂົ້າເປັນຕົ້ນຕໍ). ພ້ອມກັນນັ້ນ ໄພນໍ້າຖ້ວມ 
ທີ່ປະເທດໄທ, ກຳປູເຈັຍ ແລະ ຫວຽດນາມ ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້ ອາດສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ລາຄາສະບຽງອາຫານ 
ໃນລາວ.

ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ການຟື້ນຟູເຂດໄພພິບັດ ແລະ ໄດ້ມີມາດຕະການໄລຍະສັ້ນ ແລະ 
ໄລຍະຍາວໃນການແກ້ໄຂຜົນກະທົບ (ເຖິງວ່າຍັງມີອຸປະສັກດ້ານງົບປະມານກໍຕາມ). ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດ 
ງົບປະມານ 100 ຕື້ກີບ ຈາກຄັງສະສົມຂອງລັດໃນການຟື້ນຟູເຂດນໍ້າຖ້ວມໃນ 12 ແຂວງໃນທົ່ວປະເທດ (ໃນນັ້ນ  
30 ຕື້ກີບ ແມ່ນສຳລັບກະສິກຳ). ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ລັດຖະບານຍັງໄດ້ເພີ່ມຄັງແຮເຂົ້າຂຶ້ນເປັນ 30.000 ໂຕນ 
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະຮອງຮັບຕໍ່ໄພເງິນເຟີ້ທີ່ອາດສູງຂຶ້ນໃນຊຸມເດືອນຂ້າງໜ້າ. 
ຄາດວ່າຂະແໜງກະສິກຳອາດຕ້ອງການງົບປະມານ 170 ຕື້ໃນການຟື້ນຟູຂະແໜງຂອງຕົນໃນໄລຍະກາງ. ລັດຖະບານ 
ລາວໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໄກ້ສິດກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນການລະດົມທຶນທີ່ຍັງບໍ່ທັນພຽງພໍສຳລັບການຟື້ນຟູເຂດໄພພິບັດ.

2. ພາກລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງລັດ

ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍຂອງລາຍຮັບຈາກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການຫລຸດລົງຂອງລາຍຈ່າຍນອກແຜນ 
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນງົບປະມານຂອງລັດຫລຸດລົງຫຼາຍ. ການຂາດດຸນງົບປະມານໃນສົກປີ 2010/11 ຄາດວ່າ 
ຈະຫລຸດລົງຮອດ 2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ຈາກ 4,6 ສ່ວນຮ້ອຍໃນ 2009/10. ລາຍຈ່າຍນອກແຜນໄດ້ຫລຸດລົງ 
ຈາກ 2,8 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP (ປະມານ 1,6 ຕື້ກີບ) ມາເປັນ 1,4 ສ່ວນຮ້ອຍ (ຫລາຍກ່ວາ 800 ຕື້ກີບ) ໃນເວລາ 
ດຽວກັນ. ເຖິງວ່າລາຍຈ່າຍນອກແຜນມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງແຕ່ມູນຄ່າຍັງສູງຫລາຍ ແລະ ຄວນມີການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ສິດ. 
ການຂາດດຸນໂດຍບໍ່ລວມລາຍຮັບຈາກ (1) ບໍ່ແຮ່ ແລະ (2) ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນໂດຍລວມແມ່ນອາດຈະຫລຸດລົງ 
ຈາກ 10,7 ແລະ 11,1 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2009/10 ມາເປັນ 9,7 ແລະ 10,4 ສ່ວນຮ້ອຍໃນສົກປີ  
2010/11. ຍອດລາຍຮັບພາຍໃນຄາດວ່າຈະເກີນແຜນແລະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 15,2 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນສົກປ ີ
2010/11 ເມື່ອທຽບກັບ 14,2 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2009/10.  ລາຍຮັບຊັບພະຍາກອນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າຕົວຈາກ 
2,1 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2009/10 ເປັນ 4,2 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2010/11ຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາ 
ສິນຄ້າໃນຕະຫລາດໂລກ. 

ທ່າອ່ຽງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງຍັງຖືກຊ້ອນໄວ້. ການເກັບລາຍຮັບຈາກຂະແໜງເສດຖະກິດທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນມ ີ
ການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນພຽງເລັກໜ້ອຍ 3,2 ສ່ວນຮ້ອຍ (ມູນຄ່າໃນປີ). ເມື່ອຄິດເປັນສັດ 
ສ່ວນຂອງ GDP ລາຍຮັບດັ່ງກ່າວອາດຈະຫລຸດລົງເປັນ 11 ສ່ວນຮ້ອຍໃນສົກປີ 2010/11 ຈາກ 12,2 ສ່ວນຮ້ອຍ 

ແຫລ່ງ: ການຄິດໄລ່ຂອງທະນາຄານໂລກໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້. 
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ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ - ທັນວາ 2011

ໃນປີ 2009/10. ບັນຫານີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ລາຍຮັບ ຈາກຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບ 
ພະຍາກອນ ຊຶ່ງຕົ້ນຕໍແມ່ນມາຈາກ 1) ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ການເພີ່ມຈຳນວນຜູ້ເສຍອາກອນທີ່ຈົດທະບຽນຈາກ 1900 
ຫົວໜ່ວຍໃນປີ 2010 ມາເປັນ 2300 ຫົວໜ່ວຍຮອດປະຈຸບັນ), ແລະ 2) ອາກອນຊົມໃຊ້ໂດຍເພີ່ມການ 
ນຳເຂົ້າ. ການຮັກສາຖານລາຍຮັບຂອງຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫລາຍຊຶ່ງບໍ່ພຽງແຕ່ປ້ອງ 
ກັນບັນຊີການເງິນຂອງລັດ ຈາກການເໜັງຕີງຂອງລາຍຮັບບໍ່ແຮ່ແຕ່ຍັງຊ່ວຍຮັກສາຄວາມຫລາກຫຼາຍ ດ້ານລາຍຮັບ 
ຂອງລັດ ແລະ ຫລີກຫລ່ຽງການເພີ່ງພາອາໃສແຕ່ໂຄງການໃຫຍ່ຈຳນວນໜ້ອຍ ແລະສ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານ 
ສັງຄົມລະຫວ່າງຜູ້ເສຍອາກອນ ແລະລັດຖະບານ.

ລາຍຈາ່ຍພາກລັດຄາດວາ່ຈະຫລດຸລງົຫລາຍສມົຄວນຫລງັຈາກທີ່ລາຍຈາ່ຍນອກແຜນໄດ້ຮບັການຫລດຸຜ່ອນ. 
ດ້ວຍເຫດນັ້ນ ຍອດລາຍຈ່າຍຄາດວ່າຈະຫລຸດລົງທີ່ 21,4 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນສົກປີ 2010/11 ເມື່ອທຽບ 
ກັບ 23,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2009/10. ລາຍຈ່າຍລົງທຶນຄາດວ່າຈະຫລຸດລົງຈາກ 12,1 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP 
ໃນປີ 2009/10 ເປັນ 10,2 ສ່ວນຮ້ອຍ 10,2 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2010/11 ພາຍຫລັງທີ່ລາຍຈ່າຍ 
ນອກແຜນໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 2,8 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP (ຫລືຫຼາຍກ່ວາ 1,600 ຕື້ກີບ) ເປັນ 1,4 ສ່ວນຮ້ອຍ  
(ຫລືຫຼາຍກ່ວາ 800 ຕື້ກີບ) ໃນໄລຍະດຽວກັນ. ເຖິງວ່າລາຍຈ່າຍນອກແຜນໄດ້ມີທ່າອ່ຽງຫລຸດລົງແຕ່ມູນຄ່າຍັງສູງ
ຫຼາຍແລະຄວນຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ. ໃນດ້ານລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະດັດສົມ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເພື່ອຊຸກຍູ ້
ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍບໍລິການຂອງພາກລັດໃນເຂດຊົນນະບົດ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ 
ຈາກດຳລັດນາຍົກວ່າດ້ວຍນະໂຍບາຍຕໍ່ລັດຖະກອນທີ່ເຮັດວຽກໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫລີກ (ຊຶ່ງ 
ຖືກຮັບຮອງໃນເດືອນພະຈິກ 2010 ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເລີ່ມແຕ່ໄຕມາດທີ 3 ຂອງສົກປີ 2010/11 ເປັນຕົ້ນໄປ). 
ພ້ອມກັນນັ້ນ ລັດຖະບານຍັງໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນແຮສຸກເສີນ ແລະ ຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ  ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຈຳເປັນ 
ທີ່ຮີບດ່ວນຊຶ່ງເກີດຈາກໄພພິບັດທຳມະສາດ ເຊັ່ນ: ພະຍຸແລະນໍ້າຖ້ວມ.

ລັດຖະບານໄດມ້ແີນວທາງໃນການຮກັສາການຂາດດຸນງບົປະມານໃຫຢູ້ໃ່ນລະດບັຕໍ່າໃນຊມຸປຕີໍ່ໜາ້ນີ້. ແຜນງົບ 
ປະມານສຳລັບສົກປີ 2011/12 ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 ຕັ້ງຄາດໝາຍ 
ການຂາດດຸນງົບປະມານໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າ 3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP (ຄາດໝາຍລາຍຮັບພາຍໃນ 16,2 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ແລະ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 22,6 ສ່ວນຮ້ອຍ). ລັດຖະບານໄດ້ວາງແຜນນຳໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດ 
ໝາຍລາຍຮັບ ເຊັ່ນ: i) ສືບຕໍ່ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການລວມສູນລາຍຮັບ ແລະ ການບໍລິຫານລາຍຮັບ; ii) 
ເພີ່ມຄວາມຮັດກຸມໃນການບໍລິຫານລາຍຮັບວິຊາການ; iii) ຕິດຕາມການນຳເຂົ້າພາຫະນະ ແລະ ນໍ້າມັນທີ່ຕິດພັນ 
ກັບໂຄງການລົງທຶນຢ່າງໃກ້ຊິດ; ແລະ iv) ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດລະບຽບດ້ານອາກອນ ເຊັ່ນ ກົດໝາຍ 
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ກົດໝາຍອາກອນສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ນອກຈາກການນຳໃຊ້ມາດຕະການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ 
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຄາດໝາຍລາຍຮັບແລ້ວ ລາຍຮັບງົບປະມາພາຍໃນຍັງຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຍ້ອນລາຍຮັບຈາກຂະແໜງ 
ບໍ່ແຮ່ ຫຼັງຈາກການຂະຫຍາຍຜົນຜະລິດ ແລະ ລາຄາທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຂຶ້ນ. 



ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາຫຼ້າສຸດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ການປະເມີນແລະຄາດຄະເນ
ຂອງທະນາຄານໂລກ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ການປະເມີນແລະຄາດຄະເນ
ຂອງທະນາຄານໂລກ

ລາຍຈ່າຍຕົ້ນຕໍຂອງພາກລັດ
(% ຕໍ່ GDP)

ຜົນງານດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ການເງິນພາກລັດ (% ຕໍ່ GDP)

ຮູບສະແດງທີ ຮູບສະແດງທີ 8 9

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ການປະເມີນແລະຄາດຄະເນ
ຂອງທະນາຄານໂລກ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ການປະເມີນແລະຄາດຄະເນ
ຂອງທະນາຄານໂລກ

ລາຍຮັບພາຍໃນ (% ຕໍ່ GDP)ຮູບສະແດງທີ ຮູບສະແດງທີ 6 7 ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດ (% ຕໍ່ GDP)

2. ຄັງສະສົມແຫ່ງລັດໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 2006 ເພື່ອເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຈໍາເປັນທີ່ຮີບດ່ວນ ໃນກໍລະນີທີ່ມີເຫດການສຸກເສີນ 
    ເຊັ່ນວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດ ຫຼື ໄພທໍາມະຊາດ. ກົດໝາຍງົບປະມານໄດ້ອະທິບາຍກອບການນໍາໃຊ້ຄັງສະສົມດັ່ງກ່າວ. 
3. ອີງຕາມດໍາລັດນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ 03 ແລະ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຈາກກະຊວງການເງິນເລກທີ 0727/ກງ ລົງວັນທີ 20 ເມສາ 2010. 
    ລາຍຮັບວິຊາການຖືວ່າແມ່ນຖານລາຍຮັບທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ. ລາຍຮັບວິຊາການສະສົມຈໍານວນ 442 ຕື້ກີບໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າໃນງົບ
    ປະມານສົກປີ 09/10. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈໍານວນລາຍຮັບວິຊາການທີ່ຍັງເຫຼືອຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງເປັນ 220 ຕື້ກີບ ໃນສົກປີ 
   2011/12, ເນື່ອງຈາກວ່າລາຍຮັບວິຊາການສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຈົດຮັບເຂົ້າໃນງົບປະມານແລ້ວ.
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ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ - ທັນວາ 2011

ສປປ ລາວ

ຍອດມູນຄ່າໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດຂອງລັດ
ແລະຄໍ້າປະກັນໂດຍລັດ (PPG) (%ຕໍ່GDP)      54.0           55.4       51.8

ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງ PPG, (%ຕໍ່GDP)             30.0                                36.6
  GDP                   54.0            ...            ...            51.8
  ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ                  100             ...            ...            85.9
  ລາຍຮັບງົບປະມານ                  200             ...            ...            222.1
             
ການຊຳລະໜີ້ສິນ PPG,  (% ຂອງ)        
  ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ                   15             4.3          4.9           4.5

  ລາຍຮັບງົບປະມານ                   25            11.4        10.8         11.5

ເສັ້ນກຳນົດ
ທີ່ຕັ້ງໄວ້ 2008 2009 2010

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງດ້ານໜີ້ສິນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011
ໂດຍ IMFແລະ WB

ໜີ້ສິນພາກລັດ
ໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານ ແລະ
ຄໍ້າປະກັນໂດຍລັດຖະບານໃນທ້າຍປີ 2010ຕາຕະລາງ1

3. ດຸນຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ

ອັດຕາເກີນດຸນບັນຊີຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດລວມ ຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງຈາກ 1,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2010 
ມາເປັນ 0,2 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2011. ນີ້ກໍ່ເນື່ອງຈາກວ່າ ອັດຕາການຂາດດຸນຊຳລະລວມໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນ 
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ ຫຼາຍກວ່າການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລະດັບການເກີນດຸນລວມໃນຂະແໜງຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດເຮັດໃຫ້ ການເກີນດຸນຊຳລະລວມນັ້ນຫຼຸດລົງ. 

ດຸນການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (ບໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າ) ຍັງຂຶ້ນກັບໂຄງ 
ການໃຫຍ່ໆ (ເຊັ່ນ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ນໍ້າເທີນ 2, ນໍ້າງື່ມ 2, ໂຮງງານໄຟຟ້າຄວາມຮ້ອນຫົງສາລິກໄນ, ບໍລິສັດພູເບ້ຍ 
ມາຍນິງ) ແລະ ຄາດວ່າຈະຍັງຄົງລະດັບເກີນດຸນໃນປີ 2011. ດຸນການຄ້າຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ຄາດວ່າ ຈະເກີນດຸນໃນລະດັບ 1.020 ລ້ານໂດລາໃນປີນີ້ ທຽບກັບ 840 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2010 ຍ້ອນວ່າ 
ລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກຈາກສອງຂະແໜງດັ່ງກ່າວ ສູງກວ່າມູນຄ່າການນຳເຂົ້າ ເພ່ືອຮັບໃຊ້ໃນສອງຂະແໜງ 
ດັ່ງກ່າວ.  ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ການເກີນດຸນການຄ້ານີ້ຈະບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍປະລິມານການໄຫຼອອກຂອງລາຍຮັບ 
ທີ່ໂອນອອກຕ່າງປະເທດ (ການໂອນເງິນປັນຜົນ ແລະ ກຳໄລ ແລະ ການຊຳລະດອກເບ້ຍ) ຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່  
ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເກີນດຸນຂອງບັນຊີຊຳລະ ປົກກະຕິໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຫຼຸດລົງ ຈາກ 5 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ຂອງ GDP ໃນປີ 2010 ມາເປັນ 4,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2011. ມູນຄ່າການສົ່ງອອກ ຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ 
ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍຈັງຫວະ 27,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂຶ້ນເປັນ 1,8 ຕື້ໂດລາໃນປີ 2011. ລະດັບນີ້ ແມ່ນສູງກວ່າຄາດ 
ຄະເນໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຊິ່ງສ່ວນຫຼາຍມາຈາກ ການສົ່ງອອກໄຟຟ້າ (ພະລັງງານຈາກເຂື່ອນນໍ້າເທີນ 2 ທີ່ສູງກວ່າ 
ຄາດຄະເນໄວ້ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ການເລີ່ມການຜະລິດຈາກເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ 2) ແລະ ການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ (ທີ່ເປັນ 
ຜົນມາຈາກລາຄາທອງ ແລະ ຄຳທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນ). ການກໍ່ສ້າງໂຮງງານໄຟຟ້າບໍ່ຖ່ານຫີນຫົງສາລິກໄນ ແລະ ໂຄງການ 
ເຂື່ອນໄຟຟ້າອີກ 4 ແຫ່ງ, 4) ແລະໂຄງການບ້ານຫ້ວຍຊາຍ (ຂຸດຄົ້ນຄຳ ແລະເງິນ) ຂອງພູເບ້ຍມາຍນິງ ເຮັດໃຫ້ການ 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານຖານະໜີ້ສິນຍັງຄົງຢູ່ໃນ 
ລະດັບສູງ ໃນຂະນະທີ່ການຊໍາລະໜີ້ສິນຍັງ 
ຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳກວ່າເສ້ັນກຳນົດຄວາມຍືນຍົງ 
ດ້ານໜີ້ສິນ. ຍອດມູນຄ່າໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດຂອງ 
ລັດ ແລະ ຄໍ້າປະກັນໂດຍລັດໄດ້ຫຼຸດລົງເປັນ  
51,8 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍ່ GDP ຈາກ 82 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໃນປີ 2005 ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ເສດຖະກິດ, ຄ່າເງິນກີບທີ່ແຂງຂຶ້ນ ແລະ ສະ 
ພາບພາຍນອກທີ່ເອື້ອອຳນວຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ 
ຕາມ, ອີງຕາມການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງດ້ານ 
ໜີ້ສິນໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ 
ຍັງມີຖານະໜີ້ ສິນຕ່າງປະເທດທ່ີໜັກໜ່ວງ 
ຍ້ອນວ່າຍອດມູນຄ່າໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດຂອງ 
ລັດຍັງຄງົສງູຢູ ່ເຖງິແມນ່ວາ່ ການກູ້ຢືມສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນໄດ້ອັດຕາຜ່ອນຜັນເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນ 
ການຊຳລະໜີ້ ສິນທີ່ ຕ່ຳທຽບໃສ່ເ ສ້ັນກຳນົດ 
ຄວາມຍືນຍົງດ້ານໜີ້ສິນ.



ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາຫຼ້າສຸດ

4 . ບັນດາເຂື່ອນດັ່ງກ່າວລວມມີ: ນໍ້າງຽບ 2 (180MW), ນໍ້າຄານ 2 (145MW), ຫ້ວຍລໍາພັນໃຫຍ່ (88MW) ແລະ 
     ເຊຂະໝານ 1 (64MW).

ນຳເຂົ້າສິນຄ້າທຶນ ເພີ່ມຂື້ນປະມານ 38 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2011 ເຊິ່ງໜຸນໂດຍການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ການເກີນດຸນຂອງບັນຊີທຶນໃນຂະແໜງນີ້ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນປີ 2011 ທຽບໃສ່ 7,3 
ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2010. ໂດຍລວມແລ້ວ, ການເກີນດຸນຂອງບັນຊີຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດໂດຍລວມໃນຂະແໜງຊັບ 
ພະຍາກອນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງປະມານ 1.220 ລ້ານໂດລາ ຫຼືປະມານ 14,6 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນ 
ເຮັດໃຫ້ເງິນແຮສຳຮອງມີການເພີ່ມຂຶ້ນ. 

ການຂາດດຸນຂອງບັນຊີຊໍາລະປົກກະຕິ ຂອງຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນ 
ເປັນ 18,6 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ທຽບກັບ 14,1  ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ   2010  ເຊິ່ງເປັນຜົນມາຈາກການຂາດດຸນການຄ້າທີ່ສູງຂຶ້ນ 
ໃນຂະແໜງນີ້. ການຂາດດຸນການຄ້າຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 2.050 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2011 ສົມທຽບກັບ 1.500 
ລ້ານໂດລາໃນປີ 2010. ມູນຄ່າການສົ່ງອອກຈາກຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ (ສ່ວນຫຼາຍມາຈາກ 
ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ ອຸດສາຫະກຳຕັດຫຍິບ, ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້, ກະສິກຳ ແລະ ຜະລິດຕະພັນ 
ປຸງແຕ່ງກະສິກຳ) ຄາດວ່າຈະສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ປະມານ 21 ສ່ວຍຮ້ອຍ ຫຼືເປັນປະມານ 820 ລ້ານໂດລາ 
ໃນປີ 2011. ການສົ່ງອອກຂອງຂະແໜງຕັດຫຍິບ ໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ວຍອັດຕາປະມານ 15 ສ່ວຍຮ້ອຍ 
ໃນປີ 2011 ຍ້ອນການຜະລິດສິນຄ້າທີ່ມີມູນຄ່າເພີ່ມສູງຂື້ນ ແລະ ການປະຕິຮູບກົດລະບຽບກ່ຽວກັບແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງ 
ວັດຖຸດິບ (GSP Rule of Origin) ຂອງຕະຫຼາດເອີຣົບທີ່ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເດືອນມັງກອນ 2011. ການສົ່ງ 
ອອກໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຈາກປະເທດໄກ້ຄຽງມີການເພີ່ມຂື້ນ. 
ການສົ່ງອອກຂອງຂະແໜງກະສິກຳ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນກາເຟ, ສາລີ ແລະ ພືດອື່ນໆນອກຈາກເຂົ້າ ແລະ ຜັກຕ່າງໆ) 
ກໍ່ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງ ດ້ວຍຈັງຫວະປະມານ 15 ສ່ວນຮ້ອຍເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຈາກໄພທຳມະຊາດ ແລະ 
ນໍ້າຖ້ວມໃນ ສປປ ລາວ ໃນຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້. ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ລວມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ບໍ່ລວມ 
ສິນຄ້າຮັບໃຊ້ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນຈະຂະຫຍາຍຕົວປະມານ 25,1 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີນີ້ ເນື່ອງມາຈາກການນຳເຂົ້າ 
ສິນຄ້າທຶນສຳລັບການລົງທຶນໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ (ລວມທັງການຊື້ເຄື່ອງບິນແອບັດສ ໃໝ່ຂອງການ 
ບິນລາວ) ແລະ ສິນຄ້າບໍລິໂພກອື່ນໆ. ການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນ ແລະ ອາຍແກັດສຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄວດ້ວຍຈັງຫວະ 
43 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີນີ້ ເນື່ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ ແລະ ລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ. ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າສິນຄ້າບໍລິໂພກ 
ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍຈັງຫວະ 28 ສ່ວນຮ້ອຍ.

ການລົງທຶນໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດກໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໄວ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະຊົດເຊີຍການ 
ຂາດດຸນຂອງບັນຊີຊໍາລະປົກກະຕິໃນຂະແໜງນີ້ດັ່ງທີ່ກ່າວາຂ້າງເທິງໄດ້ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການຂາດດຸນຂອງບັນຊີຊໍາລະ 
ລວມນັ້ນເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 14,3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP. ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ 
ນີ້ (ກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການ) ກໍ່ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແຕ່ກໍ່ຄາດວ່າຈະບໍ່ສາມາດຊົດເຊີຍ 
ການຂາດດຸນການຄ້າໃນຂະແໜງນີ້. ການລົງທຶນສຸດທິໃນຕະຫຼາດທຶນ ຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຄາດວ່າມີຈຳນວນປະມານ  
80-100 ລ້ານໂດລາໃນປີນີ້ ແລະ ຄາດວ່າຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນປີ 2012 ເນື່ອງຈາກວ່າຈະມີບໍລິສັດໃໝ່ເຂົ້າ 
ມາລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດຫຸ້ນ ແລະ ການສະເໜີຂາຍຫຼັກຊັບເບື້ອງຕົ້ນ (IPO) ເພີ່ມເຕີມຂອງບໍລິສັດຜະລິດໄຟຟ້າ 
ລາວ (ປະມານ 200 ລ້ານໂດລາ). ດັ່ງນັ້ນ, ການເກີນດຸນຂອງບັນຊີທຶນຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 4,3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ 
GDP ໃນປີ 2011 ຈາກ 3,1 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2010. 
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ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ - ທັນວາ 2011

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການປະເມີນແລະຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າແລະບັນດາປະເທດຄູ່ຄ້າ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການປະເມີນແລະຄາດຄະເນຫຼ້າສຸດຂອງ WB DECDG

ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າ (ລ້ານໂດລາ) ລາຄາສິນຄ້າໃນຕະຫຼາດໂລກ
(ດັດສະນີ ປີ2000=100)

ຮູບສະແດງທີ ຮູບສະແດງທີ 10 11

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການປະເມີນແລະຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກອີງໃສ່ຂໍ້ມູນຈາກ
ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະການຄ້າແລະບັນດາປະເທດຄູ່ຄ້າ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການປະເມີນແລະຄາດຄະເນ
ຂອງທະນາຄານໂລກ

ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ (ລ້ານໂດລາ) ດຸນການຊໍາລະກັບຕ່າງປະເທດ 
(ສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍ່ GDP), 2007-12

ຮູບສະແດງທີ ຮູບສະແດງທີ 12 13



ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາຫຼ້າສຸດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ການປະເມີນແລະ
ຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການປະເມີນຂອງທະນາຄານໂລກ

ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃນ 
ສປປ ລາວ, 2007-12 (ລ້ານໂດລາ)

ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບ
(ດັດສະນີ ທັນວາ 2006 =100)

ຮູບສະແດງທີ ຮູບສະແດງທີ 14 15

4. ຂະແໜງເງິນຕາ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ລັດຖະບານໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນນີນະໂຍບາຍທີ່ຮກັສາສະເຖຍລະພາບຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງນິກີບທຽບໃສສ່ະກຸນເງນິຫຼກັ. 
ຄ່າເງິນກີບໄດ້ແຂງຕົວເລັກນ້ອຍທຽບໃສ່ໂດລາ ແລະ ແຂງຕົວພໍສົມຄວນທຽບໃສ່ເງິນບາດໃນໄລຍະ 6 ເດືອນ (ພຶດສະພາ 
ເຖິງ ຕຸລາ 2011) ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການແຂງຕົວຂອງຄ່າເງິນໂດລາທຽບໃສ່ສະກຸນເງິນອື່ນໆໃນພາກພື້ນໃນຊຸມເດືອນ 
ຜ່ານມາ. ການແຂງຕົວຂອງຄ່າເງິນກີບທຽບກັບເງິນບາດໃນໄລຍະສາມເດືອນຜ່ານມາແມ່ນເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງເນື່ອງຈາກ 
ການອ່ອນຄ່າຂອງເງິນບາດທຽບກັບສະກຸນເງິນຫຼັກໂດຍສະເພາະ ສະກຸນໂດລາສະຫະລັດ. 

ຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2011 ຊັບສິນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຸດທິ ແລະ ຄັງແຮສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ 
ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງກິດຈະກໍາດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະເຖຍລະພາບຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ. ຄັງແຮສຳ 
ຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈັງຫວະ 28,7 ສ່ວນຮ້ອຍທຽບໃສ່ເດືອນມິຖຸນາໃນປີ 2010 ມາເປັນ 719 ລ້ານ 
ໂດລາໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 ຍ້ອນການຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າມາຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການ 
ສົ່ງອອກ. ລະດັບຄັງແຮສຳຮອງໃນທ້າຍປີ 2011 ຄາດວ່າຈະສາມາດກຸ້ມ ມູນຄ່າການນຳເຂົ້າຂອງຂະແໜງທີ່ບໍ່ແມ່ນຊັບ 
ພະຍາກອນໄດ້ 3,8 ເດືອນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິກໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໄວດ້ວຍຈັງຫວະ 54 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ມາເປັນ 911 ລ້ານໂດລາ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 ທຽບໃສ່ 576 ລ້ານໂດລາໃນເດືອນມິຖຸນາໃນປີ 2010. ການເພີ່ມ 
ຂຶ້ນຂອງຊັບສິນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຸດທິ ແລະ ຄັງແຮສຳຮອງດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໜຶ່ງກໍ່ຍ້ອນການຫຼຸດຜ່ອນຈັງຫວະການ 
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊື່ອ (ອີງໃສ່ພາກກ່ຽວກັບສິນເຊື່ອ). ລະດັບຂອງຄັງແຮສຳຮອງຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂື້ນເລັກນ້ອຍ 
ມາຢູ່ທີ່ 750 ລ້ານໂດລາໃນທ້າຍປີ 2011 ໃນຂະນະທີ່ຊັບສິນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຸດທິຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 950  
ລ້ານໂດລາ ຍ້ອນການນຳເຂົ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເຖິງວ່າການລົງທຶນ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກຈະໄຫຼເຂົ້າ 
ປະເທດຈະເພີ່ມຂຶ້ນກໍ່ຕາມເຊິ່ງໂດຍລວມແລ້ວເຮັດໃຫ້ລະດັບຊັບສິນເງິນຕາຕ່າງປະເທດສຸດທິ ແລະ ຄັງແຮສຳຮອງມ ີ
ການເພີ່ມຂຶ້ນພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ.
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ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ - ທັນວາ 2011

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການປະເມິນຂອງທະນາຄານໂລກ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການປະເມິນຂອງທະນາຄານໂລກ

ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ ແລະ
ຄັງແຮສໍາຮອງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນ (ການປ່ຽນແປງປີຕໍ່ປີ)
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ສະພາບການພັດທະນາໃນພາກທະນາຄານການເງິນ

ປະລິມານສິນເຊື່ອໄດ້ເຕີບໂຕຊ້າລົງໃນປີ 2011 ເນື່ອງຈາກວ່າຖານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊື່ອໃນຊຸມ 
ປີຜ່ານມາເຄີຍຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ກໍ່ເນື່ອງຈາກການຫຼຸດລົງຂອງການປ່ອຍກູ້ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
(ທຫລ) ໃຫ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ຈັດເຂົ້າໃນສິນເຊື່ອໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດ). ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ 
ສິນເຊື່ອໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງຈາກຈັງຫວະ 63 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2010 (ປີຕໍ່ປີ) ມາເປັນ 46 ສ່ວນຮ້ອຍ 
ໃນເດືອນທັນວາ 2010 ມາເປັນ 33,2 ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 (ປີຕໍ່ປີ). ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊື່ອ 
ຄາດວ່າຈະຊ້າລົງຢູ່ປະມານ 30 ສ່ວນຮ້ອຍໃນທ້າຍປີ 2011 ຍ້ອນວ່າການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊື່ອໃຫ້ພາກ 
ເອກະຊົນຫຼຸດຜ່ອນລົງ (ຈາກ 56 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 2010 ມາເປັນ 31,9 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນ 
ມິຖຸນາ 2011 ທີ່ເປັນຜົນມາການຂາດແຄນແຫຼ່ງທຶນສຳລັບສິນເຊື່ອໄລຍະຍາວ. ນີ້ກໍ່ຍ້ອນການຝາກປະຈຳ 
ໄລຍະຍາວຍັງບໍ່ພຽງພໍ ເຖິງແມ່ນວ່າປະລິມານເງິນຝາກໂດຍລວມ (ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເງິນຝາກໄລຍະສັ້ນ) ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 
42,5 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 (ປີຕໍ່ປີ). ນອກຈາກນີ້ ການຫຼຸດລົງຂອງປະລິມານສິນເຊື່ອທັງໝົດ 
ກໍ່ມີສາເຫດມາຈາກຖານການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊື່ອ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາເຄີຍຢູ່ໃນລະດັບສູງ. ການປ່ອຍສິນ 
ເຊື່ອຈາກ ທຫລ ໃຫ້ກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (ຈັດເຂົ້າໃນສິນເຊື່ອໃຫ້ລັດວິສາຫະກິດ) ຍັງຄົງລະດັບສູງຢູ ່
(0,9 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ຫຼືປະມານ 635 ຕື້ກີບ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2011 ແລະ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 
1,5 ສ່ວນຮ້ອຍໃນທ້າຍປີນີ້). ລັດຖະບານໄດ້ສະແດງຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະຍຸດຕິລາຍຈ່າຍນອກແຜນ (ເຊິ່ງເຮັດໃຫ ້
ໜີ້ສິນພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ) ແລະປະຕິບັດແຜນລາຍຈ່າຍຕາມທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດອະນຸມັດ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໃນບົດແນະນຳ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານເລກທີ 2419/ກງ ລົງວັນທີ 4 ຕຸລາ 2010. ລະດັບໜີ້ເສຍຍັງຢູ່ປະມານ 
3 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງສິນເຊື່ອທັງໝົດໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 ເຊິ່ງຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບໃກ້ຄຽງກັບລະດັບໃນທ້າຍປີ 2010. 

ການຄອບຄຸມຂອງລະດັບຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງນັບແຕ່ປີ 2008 ເປັນຕົ້ນມາ. ໃນຂະນະ 
ທີ່ລະດັບຄອບຄຸມດັ່ງກ່າວຍັງຢູ່ໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ເງິນ ແລະ ການຊົມໃຊ້ເງິນກີບມີທ່າອ່ຽງ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ. (ຮູບສະແດງທີ 19 ແລະ ຮູບສະແດງທີ 20). ເວົ້າລວມແລ້ວ, ບັນດາຕົວຊີ້ວັດທີ່ຕິດພັນກັບຊັບສິນຕ່າງ 
ປະເທດສຸດທິ ເປັນສິ່ງອະທິບາຍເຖິງຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງການເງິນ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ 



ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະຜ່ານມາຫຼ້າສຸດ

5 ໃນກໍລະນີຂອງ ສປປ ລາວ, ອັດຕາການຊົມໃຊ້ເງິນກີບ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງຈໍານວນເງິນຝາກສະກຸນເງິນກີບ ຕໍ່ກັບຈໍານວນເງິນ
    ຝາກທັງໝົດ (ສູດງ່າຍດາຍດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍ ທຫລ ໃນການປະເມີນອັດຕາການຊົມໃຊ້ເງິນກີບເນື່ອງຈາກຂໍ້ຈໍາກັດຂອງຂໍ້ມູນ
    ກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນເງິນກີບ ແລະ ເງິນຕາຕ່າງປະເທດນອກລະບົບທະນາຄານ).

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະການປະເມີນຂອງທະນາຄານໂລກ ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະການປະເມີນຂອງທະນາຄານໂລກ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊື່ອໄດ້ຫຼຸດ
ຜ່ອນລົງໃນປີ 2011

ອັດຕາສ່ວນທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຮັບປະກັນ
ຂອງລະດັບຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ (%)

ການປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງ
ສິນເຊື່ອຂອງພາກທະນາຄານທຸລະກິດ 
(ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ)

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເລິກເຊິ່ງຂອງ 
ຂະແໜງທະນາຄານການເງິນແລະ 
ອັດຕາການຊົມໃຊ້ເງິນກີບໃນເສດຖະກິດ 
(% ຂອງ GDP)

ຮູບສະແດງທີ ຮູບສະແດງທີ 

ຮູບສະແດງທີ 
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ເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງໃນກໍລະນີພິເສດແມ່ນການທີ່ຖານເງິນຕາທັງໝົດມີຊັບສິນເງິນຕາຕ່າງປະເທດຮອງຮັບ 100 
ສ່ວນຮ້ອຍ. ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຂະແໜງການທະນາຄານການເງິນໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ 
ເລິກເຊິ່ງ ພ້ອມທັງມີການເພີ່ມທະວີການນຳໃຊ້ເງິນໃນເສດຖະກິດ ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການຊົມໃຊ້ເງິນກີບມີລັກສະນະ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ. ອັດຕາສ່ວນການນຳໃຊ້ເງິນກີບ  ໄດ້ຫລຸດລົງເລັກໜ້ອຍທີ່ 44,5 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 ເມື່ອທຽບ 
ກັບ 46,2 ສ່ວນຮ້ອຍໃນທ້າຍປີ 2010. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າເບິ່ງຄືນທຽບກັບຫຼາຍປີຜ່ານມາແລ້ວເຫັນວ່າໃນຂະນະທີ່ 
ເງນິຝາກສະກຸນເງນິຕາຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນເກືອບເທົ່າຕົວນບັຕັ້ງແຕເ່ດອືນມິຖນຸາ 2008 ແຕເ່ງນິຝາກສະກນຸເງນິກີບ ໄດ້ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນສູງກວ່າ 2,5 ເທົ່າຕົວຈົນເຖິງເດືອນມິຖຸນາ 2011 (ຮູບສະແດງທີ 19) ໃນໄລຍະດຽວກັນ. ປະລິມານເງິນໃນຄວາມ 
ໝາຍກວ້າງ (M2) ໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໄວດ້ວຍອັດຕາ 40,9 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 (ປີຕໍ່ປີ) ທຽບໃສ ່
27,2 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນມິຖຸນາ 2010 ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກລະດັບເງິນຝາກໂດຍລວມທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍ 
ຕົວຂອງເສດຖະກິດທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນດ້ານອັດຕາເງິນເຟີ້, ທຫລ ໄດ້ອອກພັນທະບັດມູນຄ່າປະມານ 
340 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອດູດຊັບປະລິມານເງິນອອກຈາກຂອດຈໍລະຈອນແຕ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ມີນະໂຍບາຍປ່ຽນແປງລະດັບເງິນ 
ແຮຝາກບັງຄັບ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ຕາຕະລາງຂັດທ້າຍ 1

ເງື່ອນໄຂໂລກ

ຜົນຜະລິດຈາກທົ່ວໂລກ1/
ບໍລິມາດການຄ້າໂລກ

ລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້
ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ
ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ2/

ລາຄາສີນຄ້າ(ການປ່ຽນແປງເປັນສ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຄາຫົວໜ່ວຍ USDຈາກປີກາຍ)
ຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ແມ່ນນ້ຳມັນ3/
ລາຄານ້ຳມັນ4/

ອັດຕາດອກເບ້ຍລະຫວ່າງຕະຫຼາດຢູ່ລອນດອນ(%)5/
ເງີນຝາກເປັນສະກຸນໂດລາ
ເງີນຝາກເປັນສະກຸນຢູໂຣ
ເງີນຝາກເປັນສະກຸນເງີນເຢັນ

ອັດຕາການເຕີບໂຕຕົວຈິງຂອງ GDP

ໂລກ
ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວ

ສະຫະລັດອາເມລິກາ
ປະເທດເຂດເອີຣົບ
ຍີ່ປຸ່ນ
ອັງກິດ

ປະເທດກຳລັງພັດທະນາແລະຕະຫຼາດໃໝ່
ປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນທະວິບອາຊີ

ຈີນ
ອິນເດຍ
ອິນໂດເນເຊຍ
ໄທ

ຕາເວັນອອກກາງ ແລະອາຟຣິກກາ

3.0
3.0

3.4
9.3

7.5
36.4

0.9
0.4

3.0
0.6
0.4
0.7

-0.7
0.7

6.0
7.6
9.0
7.3
6.1
2.6
5.2

-0.7
-10.7

0.1
5.2

-15.7
-36.3

1.1
1.2
0.7

-0.7
-3.7
-3.5
-4.3
-6.3
-4.9

2.8
6.2
8.5
5.4
4.0

-3.5
2.6

5.1
12.8

1.6
6.1

26.3
27.9

0.5
0.8
0.4

5.1
3.1
3.0
1.8
4.0
1.4

7.3
9.5

10.3
10.1

6.1
7.8
4.4

4
7.5

2.6
7.5

26.3
27.9

0.4
1.3
0.5

4.0
1.6
1.5
1.6

-0.5
1.1

6.4
8.2
9.5
7.8
6.4
3.5
4.0

4
5.8

1.4
5.9

-4.7
-3.1

0.5
1.2
0.3

4.0
1.9
1.8
1.1
2.3
1.6

6.1
8.0
9.0
7.5
6.3
4.8
3.6

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: IMF (ບົດລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດໂລກ, ກັນຍາ 2011)
ໝາຍເຫດ:
1/ ການຄາດຄະເນຂອງໄຕມາດກວມລວມເອົາ 90 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງນໍ້າໜັກຂອງອຳນາດຊື້ທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນໂລກ
2/ ການຄາດຄະເນຂອງໄຕມາດກວມລວມເອົາ 79 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວແລະກຳລັງພັດທະນາ
3/ ສະເລ່ຍຕາມນໍ້າໜັກຂອງລາຄາສີນຄ້າສົ່ງອອກ
4/ ສະເລ່ຍງ່າຍດາຍຂອງລາຄານໍ້າມັນ UK Brent, Dubai,and West Texas Intermediate crude oil. ລາຄານໍ້າມັນສະເລ່ຍແມ່ນ US$79.03 ຕໍ່ Barrel ໃນປີ 2010.
    ລາຄາທີ່ໃຊ້ເປັນສົມມຸດຖານນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ລາຄາໃນຕະຫຼາດອານາຄົດເຊິ່ງຢູ່ທີ່ US$102.2 ໃນປີ 2011 ແລະ US$100.00 ໃນປີ 2012
5/ ອັດຕາ 6 ເດືອນສຳລັບສະກຸນໂດລາ ແລະເປັນ. ອັດຕາ 3 ເດືອນສຳລັບຢູໂຣ

ສະຫຼຸບສະພາບເສດຖະກິດໂລກ

2008 2009e 2010e 2011f 2012f
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ບົດລາຍງານຜົນການຕິດຕາມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ - ທັນວາ 2011

ສະພາບເສດຖະກິດຂອງສປປ ລາວໂດຍຫຍໍ້ຕາຕະລາງຂັດທ້າຍ 2

ຕົວວັດແທກດ້ານການພັດທະນາ *

2010
ປະຊາກອນ,ກາງປີ (ລ້ານຄົນ)
ຍອດລາຍຮັບພາຍໃນ GNI (Atlas method,ຕື້US$)
ລາຍຮັບGNIຕໍ່ຫົວຄົນ (ວິທີAtlas, US$)
ລາຍຮັບGNIຕໍ່ຫົວຄົນ (PPP, ສາກົນ-$)

ການເຕີບໂຕຂອງ GDP (%)
ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ (%)

ລາຄາພາຍໃນ

ລາຄາຊົມໃຊ້ (ການປ່ຽນແປງຕໍ່ປີ,%)
ລາຄາ GDP (deflator)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ (ສະເລ່ຍທ້າຍເດືອນ,ກີບຕໍ່ໂດລາUS$)

ໂຄງການຂອງເສດຖະກິດ
GDP(ລ້ານUS$)
ກະສິກຳ(% of GDP)
ອຸດສາຫະກຳ(% of GDP)
ການບໍລິຫານ(% of GDP)

ດຸນດ່ຽງການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ(BoP)ແລະການຄ້າ

ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ (fob)
ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ (clf)
ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ ແລະການບໍລກິານ
ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການ
ດຸນດ່ຽງການຄ້າ (ສິນຄ້າແລະການບໍລິການ)
ດຸນດ່ຽງບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິ (%ຂອງGDP)
ດຸນດ່ຽງບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິບໍ່ລວມຊັບພະຍາກອນ (% ຂອງ GDP)
ທຶນສຳຮອງເງີນຕາຕ່າງປະເທດ, ລວມທັງຄຳ

ການເງີນພາກລັດ (ສົກປີງົບປະມານ)

ຍອດລາຍຮັບ (ລວມທັງເງີນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ)
ລາຍຮັບ

ລາຍຮັບອາກອນ
ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ
ການຂາດດຸນການເງິນພາກລັດ

ໜີ້ສີນຕ່າງປະເທດ ແລະການຫລັ່ງໄຫລຂອງທຶນ
ໜີ້ສີນລວມຂອງພາກລັດ (% ຂອງ GDP)
ການຊຳລະດອກເບ້ຍ (% ຂອງການສົ່ງອອກ)
ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ (ລ້ານ US$)

6.4
6.4

1010
2,200

8.5
6.6

2008

7.6
9.6

85635

5,478
33.4
27.3
39.4

1419
2455
1743
2571
-828

-17.8
-10.8

626

13.6
12.3
12.2

9.9
-2.7

54.0
11.0
933

1,944
6,149
3,163
6,026

7.4
6.6

2009

0.1
0.1

8498

5,903
31.9
28.9
39.2

1489
2369
1801
2493
-692

-12.2
-12.2

633

16.3
14.2
12.5
11.2
-6.8

55.4
11.8
845

846
431
509

1,220

7.4
6.6

2010

6.0
9.4

8235

7,302
30.2
31.6
38.2

2148
2811
2552
2960
-408
-9.1

-14.1
730

18.7
14.3
12.9
10.1
-4.8

51.8
13.4
793

2011

7.5
4.1

8,052

8,427
28.3
33.9
37.8

2693
3728
3111
3898
-786

-14.0
-18.6

750

19.5
15.2
13,8

9,8
-2,0

46.7
12.8

1,074

ສປປ ລາວ

(ລ້ານໂດລາ)

ຄາດຄະເນ

(% ຕໍ່ GDP)

ອາຊີຕາ 
ເວັນອອກ- 

ປາຊີຟິກ

ບັນດາ 
ປະເທດ 

ລາຍຮັບຕ່ຳ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຕົວວັດແທກດ້ານການພັດທະນາຂອງໂລກ ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານ
* ປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນສຳລັບປີ 2011



ການພັດທະນາດ້ານເສດຖະກິດ ໃນໄລະຍະຜ່ານມາຫຼ້າສຸດ

ຄຳສັບຫຍໍ້ຕາຕະລາງຂັດທ້າຍ 3

BOL
CPI
EAP
EDL
EU
FDI
FY
GDP
GOL
GSP
IMF
LDC
NFA
NPL
NSEDP
NT2
SOE
PPG
VAT
WB
WEO
YOY

ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ(ທທລ)
ດັດຊະນີລາຄາຜູ້ຊົມໃຊ້
ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ
ສະຫະພາບເອີຣົບ
ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ
ສົກປີງົບປະມານ
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ລະບົບສິດທິພິເສດທາງພາສີທົ່ວໄປ
ກອງທຶນການເງິນສາກົນ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ
ໜີ້ເສຍ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳເທີນ2
ລັດວິສາຫະກິດ
ໜີ້ສີນພາກລັດ ແລະ ຄ້ຳປະກັນໂດຍລັດຖະບານ
ອາກອນມູນຄ່າເພີ້ມ
ທະນາຄານໂລກ
ບົດລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດໂລກ
ສົມທຽບປີຕໍ່ປີ
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