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ທະນາຄານໂລກ

© All rights reserved
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ໂລກ ື ລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈາ.
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ມະຫາພາກ ເຊງປະກອບດ້ວຍ ແກ້ວມະນີວອນ ພິມມະຫາໄຊ (ນັກເສດຖະສາດ - ຫົວໜ້າທີມງານ), ສົມນຶກ ດາວະດິງ
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ແມັດທິວ ເວກິສ໌ (ຫົວໜາ້ນັກເສດຖະສາດປະຈຳພາກພນອາຊີຕາເວນັອອກສຽງໃຕ້). ພວກເຮາົຂໍຂອບໃຈຕການປະກອບ
ສ່ວນບົດສຶກສາຈາກຂະແໜງການຈາກ ປາໂວ ອີລິດສ (ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສ), ຈັນສົມ ມະນີທອງ (ຊ່ຽວຊານດ້ານ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ), ອາເຈ ແທນດອນ (ນັກເສດຖະສາດອາວຸໂສ), ເວ ອັນ ແຢັບ (ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກ),
ເຮເລັນ ຄາສັນ ເຣກັສ (ຊ່ຽວຊານອາວໂຸສດ້ານການພັດທະນາສັງຄົມ), ພິໄລພອນ ວງົປະເສີດ (ທປຶກສາດ້ານບັດບາດຍິງ-
ຊາຍ). ພ້ອມກັນນ ກຂໍຂອບໃຈຕລັດຖະບານ (ໂດຍສະເພາະທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບແຮ່, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ
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(ລວມມີກຸ່ມທຸລະກິດັກ) ແລະ ອົງການອນໆທໄດ້ປະກອບສ່ວນ. ນອກຈາກນັ້ນ ກຂໍຂອບໃຈ ກ້ອນສະຫ່ວາງ
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(ຊ່ຽວຊານດ້ານການຄ້າ) ແລະ ໄຊຊະນິດ ວງົວຽງຄຳ (ຊ່ຽວຊານດ້ານວຽກງານພາກລັດ), ຂໍຂອບໃຈຕທີມງານທະນາຄານ
ໂລກ ເຊນ ວດັທະນາ ສິງຫາຣາດ, ໄກສອນ ວງົທະວໄິລ, ມາຣຽມ ເກຣ, ສຸຣດິາຮກັ ສາກົນນິຍົມ, ວຽງສະໄໝ ສະຣດິທິລາດ
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  ສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ພາກພນ ໃນປີ 2012 ຍັງສືບຕຂາດຄວາມໝັ້ນຄົງ. ການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານ
ເສດຖະກິດຂອງພາກພນອາຊີຕາເວນັອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ກໍຄາດວາ່ຈະມີຈງັຫວະທຊ້າລົງເມອທຽບໃສ່ປີ 2011. ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ, ເສດຖະກິດຂອງພາກພນນ ກຖືວາ່ຍັງມີຄວາມຟົດຟນກວາ່ພາກພນອນໆ ເນອງຈາກວາ່ ການລົງທຶນ ແລະ
ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນຍັງມີທ່າອ່ຽງສືບຕຂະຫຍາຍຕົວ.

ສປປ ລາວ ກຄາດວ່າຈະຍັງສາມາດຮັກສາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນລະດັບດີ ແຕ່ຈະປະສົບກັບສງ
ທ້າທາຍໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນທສືບຕເພມຂນຕເນອງ ໂດຍເປັນຜົນມາຈາກການລົງທຶນ ແລະ ການຊົມ
ໃຊ້ທເພມຂນ. ໃນດ້ານການຜະລິດ, ຂະແໜງການກສ້າງ, ບໍລິການ, ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ກະສິກຳ ແມ່ນເປັນປັດໄຈສຳຄັນ
ໃນການຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໃນປີນ. ໃນດ້ານການຊົມໃຊ້, ລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ການລົງທຶນຈາກ
ພາກເອກະຊົນ ລວມທັງການໃຊ້ຈາ່ຍສຳັບການກະກຽມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີ-ເອີຣບົ ຄັ້ງທີ 9 ກມີບົດບາດສຳຄັນໃນ
ການກະຕຸກຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດໃນປີນ. ເຖິງວາ່ເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວດີ ແຕ່ອັດຕາເງິນເຟກມີທ່າອ່ຽງຸດລົງ ຍ້ອນອັດ
ຕາເງິນເຟໃນໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ນຳ້ມັນໄດຸ້ດລົງ. ເຖິງຢ່າງໃດກຍັງມີຄວາມສ່ຽງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ
ທຕິດພັນກັບການຸດລົງຂອງລະດັບຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ການເພງພາອາໃສລາຍຮບັເຂາງົບປະມານຈາກຂະ
ແໜງການບແຮ່, ການຂະຫຍາຍຕົວໄວຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ທຽບກັບຄວາມສາມາດທຍັງມີຈຳກັດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຂະແໜງການ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ທອາດມີ
ຜົນຕຖານະໜສິນແລະສະຖຽນລະພາບຄວາມຍືນຍົງຂອງເສດຖະກິດ. 

ສຳລັບການເງິນພາກລັດແລ້ວ ດ້ານລາຍຮບັຄາດວາ່ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີ ເນອງຈາກລາຍຮບັຈາກຂະແໜງບ
ແຮ ່ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຕ່າງປະເທດເພມຂນໃນສົກປີ 2011/12. ເມອລາຍຮບັງົບປະມານມີການເພງພາອາໃສລາຍ
ຮບັຈາກຂະແໜງບແຮ່າຍຂນ ກເຮດັໃຫ້ວຽກງານຕິດຕາມຄວາມເໜງັຕີງ ຂອງລາຄາແຮທ່າດມີຄວາມສຳຄັນາຍຍງຂນ.
ການຂາດດຸນງົບປະມານໃນປີ 2012/13 ຄາດວ່າຈະເພມຂນເລັກນ້ອຍ ຍ້ອນນະໂຍບາຍໃນການເພມເງິນເດືອນລັດຖະ
ກອນ.

ການຈັດລະດັບຄວາມສ່ຽງດ້ານພາລະໜສິນຕ່າງປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຸ້ດລົງຈາກລະດັບສູງ ມາເປັນລະ
ດັບກາງ ຍ້ອນຄວາມຄືບໜ້າໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງປະເທດ. ອັດຕາສ່ວນໜສິນພາກລັດ ແລະ ຖືກຄຳ້ປະ
ກັນໂດຍລັດ ເມອທຽບໃສ່ຈດີີພີໄດ້ສືບຕຸດລົງ ຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດທວອ່ງໄວ ແລະ ການແຂງຄ່າຂອງ
ເງິນກີບທຽບກັບເງິນໂດລາສະຫະລັດ. ເຖິງແມ່ນວ່າໜສິນພາກລັດສ່ວນາຍ ຍັງມາຈາກການກູ້ຢືມຈາກອົງການສາກົນ
າຍຝ່າຍກຕາມ, ແຕ່ອັດຕາສ່ວນຂອງການກູ້ຢືມຈາກສອງຝ່າຍກມີທ່າອຽງເພມຂນ. ບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ທຖືກປະກາດ
ໃນຫ່ວາງບດົນມານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເປັນຫ່ວງຕກັບຄວາມຍືນຍົງດ້ານໜສິນ ຖ້າວ່າໂຄງການເຫລານັ້ນໄດ້ຮັບການ
ປະຕິບັດ.
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ຄວາມກົດດັນທເພມຂນຈາກການຫລຸດລົງຢ່າງຕເນອງ ຂອງຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການມວນລວມ. ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດກຳລັງຸດລົງສູ່ລະດັບຕຳ່ ເຊງສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງ
ຕຄວາມສາມາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຮັບມືກັບວິກິດການພາຍນອກທອາດເກີດຂນ. ດຸນຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ
ລວມທັງໝົດ ຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບຂາດດຸນທ 0,7 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈີດີພີ ໃນປີ 2012 ໂດຍຜົນມາຈາກຄວາມຕ້ອງການ
ນຳເຂາທເພມຂນຕເນອງ. ທຶນໄຫຼເຂາທໄດ້ຈາກການລົງທຶນໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ1 ແລະ ນອກຂະແໜງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ2 ຄາດວ່າຈະໜ້ອຍກວ່າການຂາດດຸນຊຳລະປົກກະຕິ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການນຳເຂາທສືບຕ
ເພມຂນ ແລະ ການໂອນລາຍຮບັກັບປະເທດ ຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ. ເຫດຜົນດັ່ງກ່າວເຮດັມີການຄາດ
ຄະເນວ່າ ຄັງສຳຮອງຈະຸດລົງປະມານ 9 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເຊງຄາດວ່າຈະຢູ່ໃນລະດັບ 620 ລ້ານໂດລາ
ຮອດເດືອນທັນວາ 2012 ືກຸ້ມການນຳເຂາທບຕິດພັນກັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນປະມານ 2,5 ເດືອນ. ດັ່ງນັ້ນ ການຢັບ
ຢັ້ງ ແລະ ຫລດຸຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນ (ການຊົມໃຊ້ ແລະ ການລົງທຶນພາຍໃນ) ໂດຍການຄວບຄຸມລາຍຈາ່ຍພາກ
ລັດ ແລະ ຸດຜ່ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊອ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ.

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊອຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ລະດັບຄັງສຳຮອງຸດລົງ.
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊອໄດ້ເພມຂນຮອດເດືອນມິຖຸນາ 2012 ຍ້ອນການເພມຂນຂອງ ສິນເຊອໃຫ້ພາກ
ເອກະຊົນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ. ການເພມຂນຂອງສິນເຊອໃຫ້ພາກເອກະຊົນ ແມ່ນມີຜົນມາຈາກສະພາບການລົງທຶນ
ທຟົດຟນໃນຂະແໜງການກສ້າງ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ບໍລິການ. ການປ່ອຍກູ້ຈາກທະນາຄານກາງໃຫ້ໂຄງການ
ກສ້າງພນຖານໂຄງລ່າງທໄດ້ປະຕິບັດມາແລ້ວກໄດຸ້ດລົງາຍທຽບໃສ່ອັດຕາການປ່ອຍສິນເຊອທສູງສຸດໃນປີ 2009.

ພາກສະຫລຸບຫຍ
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1 ໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າທກຳລັງຖືກກສ້າງ ແລະ ໂຄງການປັບປຸງ ແລະໂຄງການໃໝ່ໃນຂະແໜງບແຮ່
2 ລວມມີການລົງທຶນໃສ່ໂຮງແຮມ ແລະ ການກສ້າງ ເຊງສ່ວນາຍກຕິດພັນກັບການກະກຽມສຳລັບກອງປະຊຸມອາຊີ-ເອີຣົບ ທຈັດຂນໃນທ້າຍປີ 2012
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ຄໍາສັບຫຍ

ASEM
BOL
COD
BOP
CPI
DMFAS
EAP
EDL
EU
FDI
FY
GDP 
GFIS
GOL
IMF
HC
IPP
LDC
LSX
MCH
MOF
NA
NEER
NFA
NPL
NSEDP
NT2
OOP
PPG
PO
REER
RO
SOCBs
SOE
VAT
WB
WEO
WTO
YOY

ກອງປະຊຸມອາຊີ-ເອີຣົບ
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ມທເຂອນເລມທຳການຜະລິດໄຟຟ້າ
ດຸນຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ
ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້
ລະບົບຄຸ້ມຄອງໜສິນ ແລະ ວິເຄາະການເງິນ
ພາກພນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ
ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວ
ສະຫະພາບເອີຣົບ
ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ
ສົກປີງົບປະມານ
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
ລະບົບຄຸ້ມຄອງຂມູນການເງິນພາກລັດ
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ກອງທຶນການເງິນສາກົນ
ສຸກສາລາ
ບໍລິສັດຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າເອກະລາດ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ຕະາດັກຊັບລາວ
ສຸຂະພາບຂອງແມ່ແລະເດັກ
ກະຊວງການເງິນ
ສະພາແຫ່ງຊາດ
ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຸບັນ
ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ
ເງິນກູ້ທບເກີດດອກອອກຜົນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ເຂອນນຳ້ເທີນ 2
ລາຍຈ່າຍທອອກເອງ
ໜສິນພາກລັດ ແລະ ການຄຳ້ປະກັນໂດຍລັດ 
ຮຸ້ນສາມັນເພມທຶນທສະເໜີຂາຍຕຜູ້ຖືຮຸ້ນໃໝ່
ອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງ
ຮຸ້ນສາມັນເພມທຶນທສະເໜີຂາຍຕຜູ້ຖືຮຸ້ນເດີມ
ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ
ລັດວິສາຫະກິດ
ອາກອນມູນຄ່າເພມ
ທະນາຄານໂລກ
ບົດລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດໂລກ
ອົງການການຄ້າໂລກ
ປີຕປີ
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ສາລະບານ

ພາກສະຫລຸບຫຍ

ພາກທີ I. ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຫລ້າສຸດ

ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບເງິນເຟ
ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພາກລັດ
ດຸນການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ
ຂະແໜງການເງິນການທະນາຄານ

ພາກທີ II. ບາງຈຸດສຸມຈາກຂະແໜງການ

I. ການມີເຂາແຮເຫືຼອກິນ: ທົບທວນຄືນບັນດານະໂຍບາຍ
II. ສຸຂະພາບຂອງແມ່: ບົດບາດຂອງນະໂຍບາຍການເກີດລູກບເສຍຄ່າ
III. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເພມທະວີກາລະໂອກາດ

ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ

ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 1: ສະຫລຸບສະພາບເສດຖະກິດໂລກ
ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 2: ພາບລວມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ

ຮູບສະແດງ

ຮູບສະແດງ 1. ການເຕີບໂຕ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟ, (ການປ່ຽນແປງເປັນສ່ວນຮ້ອຍ)
ຮູບສະແດງ 2. ການເຕີບໂຕຕົວຈິງຂອງ ຈີດີພີ (ກ່ອນລວມອາກອນທາງອ້ອມ)
ຮູບສະແດງ 3. ອັດຕາເງິນເຟປະຈຳເດືອນ
ຮູບສະແດງ 4. ອັດຕາເງິນເຟດ້ານສະບຽງອາຫານ
ຮູບສະແດງ 5. ດັດຊະນີລາຄາເຂາໜຽວ
ຮູບສະແດງ 6. ໂຄງປະກອບຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ (% ຕ ຈີດີພີ)
ຮູບສະແດງ 7. ໂຄງປະກອບຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ (% ຕ ຈີດີພີ)
ຮູບສະແດງ 8. ໂຄງປະກອບຂອງລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ (%)
ຮູບສະແດງ 9. ຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ (% ຕ ຈີດີພີ)
ຮູບສະແດງ 10. ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າ (ລ້ານໂດລາ)
ຮູບສະແດງ 11. ລາຄາສິນຄ້າໃນຕະາດໂລກ (ດັດສະນີ ປີ2005=100)
ຮູບສະແດງ 12. ມູນຄ່າການນຳເຂາ (ລ້ານໂດລາ)
ຮູບສະແດງ 13. ການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ 2006-2012 (ດັດຊະນີ 2005 = 100)
ຮູບສະແດງ 14. ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ, 2007-12 (ລ້ານໂດລາ)
ຮູບສະແດງ 15. ດຸນການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ (% ຕ ຈີດີພີ), 2008-13
ຮູບສະແດງ 16. ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບ (ດັດສະນີທັນວາ2006 =100)
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ຮູບສະແດງ 17. ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຸບັນແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງ (ດັດຊະນີ ທັນວາ-2006 =100)
ຮູບສະແດງ 18. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊອເພມຂນໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2012
ຮູບສະແດງ 19. ການປ່ອຍສິນເຊອຕາມຂະແໜງການ
ຮູບສະແດງ 20. ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ ແລະ ຄັງສຳຮອງໄດຸ້ດລົງ
ຮູບສະແດງ 21. ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງລະດັບຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ (%)
ຮູບສະແດງ 22. ອັດຕາການເພມຂນຂອງຜົນຜະລິດເຂາເປືອກ, ເນອທເກັບກ່ຽວ ແລະ ສະມັດຕະພາບ

ການຜະລິດ (ອັດຕາສະເລ່ຍສະສົມເປັນສ່ວນຮ້ອຍ)
ຮູບສະແດງ 23. ປະລິມານເຂາສານເຫືຼອກິນນັບແຕ່ປີ 1990 (ໂຕນ)
ຮູບສະແດງ 24. ການຈຳລອງປະລິມານເຂາເຫືຼອກິນໃນາຍກໍລະນີທມີລະດັບການຜະລິດ ແລະ 

ການບໍລິໂພກຕ່າງກັນ
ຮູບສະແດງ 25. ສະຖານທເກີດລູກ ແລະ ລ່າຍຈ່າຍຕົນເອງສຳລັບການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່
ຮູບສະແດງ 26: ສົມທຽບລາຍຈ່າຍຕົນເອງສຳລັບການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ກັບລາຍຈ່າຍລວມ

ສະເລ່ຍຕເດືອນ ໃນກໍລະນີເກີດລູກໃນສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກໍລະນີ
ເກີດລູກນອກສະຖານບໍລິການ

ຮູບສະແດງ 27: ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສະໜອງບໍລິການເກີດລູກບເສຍຄ່າ (ເສນສີແດງ) ທຽບກັບເມືອງອນ
ທບໄດ້ໃຊ້ນະໂຍບາຍນ (ເສນສີຟ້າ) ໃນເວລາທໄດ້ເລມໂຄງການທົດລອງເກີດລູກບເສຍຄ່າ
ໃນເດືອນພະຈິກ ປີ 2009 (ເສນສີສົ້ມ)

ຕາຕະລາງ

ຕາຕະລາງ 1: ເພດານສຳລັບໜສິນຕ່າງປະເທດ (ສ່ວນຮ້ອຍ)
ຕາຕະລາງ 2: ໂຄງປະກອບຂອງໜສິນຕ່າງປະເທດຂອງພາກລັດໃນທ້າຍປີ 2011
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ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ  – ພະຈິກ 2012



   ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ສະພາບເງິນເຟ

ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວດ້ວຍອັດຕາ 8,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2012 ເຊງຈະຖືກຂັບ
ເຄອນໂດຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງກສ້າງ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ຂຸດຄົ້ນບແຮ່ ແລະ ບໍລິການ. ການຄາດຄະເນ
ດັ່ງກ່າວແມ່ນຕຳ່ກວ່າການຄາດຄະເນໃນເບອງຕົ້ນໃນເດືອນພຶດສະພາທ 8,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ເນອງຈາກການຄາດຄະເນວ່າ
ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນຕັດຫຍບິອາດຸດລົງໃນປີນ (ຮບູສະແດງ 1). ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດ
ຖະກິດຈະຍັງຄົງສືບຕເຂມແຂງດ້ວຍອັດຕາສູງກວາ່ 8 ສ່ວນຮອ້ຍ ເປັນເວລາ 3 ປີຕິດຕກັນ ດັ່ງທໄດ້ຕັ້ງຄາດໝາຍໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຄັ້ງທີ 7 (2011-2015). ໜງແຮງຂັບເຄອນຕົ້ນຕໍທຄາດໄວໃ້ນເບອງຕົ້ນໃນເບອງຂອງຄວາມ
ຕ້ອງການ ແມ່ນການເພມຂນຂອງການລົງທຶນເຂາໃສ່ພນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ທພັກອາໃສ ເຊງສ່ວນໜງກຕິດພັນກັບການ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຫລ້າສຸດ

6

ພາກ I ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຫລ້າສຸດ

ຄວາມບແນ່ນອນຂອງເສດຖະກິດໂລກໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ  ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດໃນພາກພນອາຊີ-ປາຊີຟິກ
ທົດຖອຍ. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດຂອງພາກພນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ຄາດວ່າຢູ່ໃນລະດັບ
ຕຳ່ກວ່າການຄາດຄະເນໄວ້ໃນເບອງຕົ້ນ ຈາກ 7,6 ສ່ວນຮ້ອຍ (ໃນເດືອນພຶດສະພາ) ລົງມາເປັນ 7,2 ສ່ວນຮ້ອຍ
ເນອງຈາກວ່າຄວາມຕ້ອງການຂອງປະເທດທພັດທະນາແລ້ວຕສິນຄ້າສົ່ງອອກຈາກພາກພນນໄດຸ້ດລົງ.
ການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງຈີນ ກຄາດວ່າຈະຊ້າລົງເປັນ 7,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບໃສ່ 8,2 ສ່ວນຮ້ອຍ
ໃນການຄາດຄະເນໃນຄັ້ງກ່ອນ ເນອງຈາກການນຳໃຊ້ມາດຕະການໃນການຄຸຸ້ມຄອງຕະາດອະສັງຫາລິມະຊັບ.
ເຖິງແມ່ນວາ່ພາກພນອາຊີປາຊີຟິກຄາດວາ່ຈະມີການຂະຫຍາຍຕົວຊ້າລົງໃນປີ 2012 ແຕ່ກຍັງຈະສາມາດຂະຫຍາຍ
ຕົວໄດ້ດີກວາ່ພາກພນອນໆ ເນອງຈາກວາ່ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນຂອງພາກພນນຍັງຄົງຕົວຢູ່. ທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວຄາດ
ວ່າຈະສືບຕໃນປີ 2013 ສຳັບາຍປະເທດໃນພາກພນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ ເຊງສະແດງອອກໃນ
ການຄາດຄະເນວ່າເສດຖະກິດຂອງພາກພນ ຈະຟນຕົວຄືທ 7,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2013. ເສດຖະກິດຂອງຈີນ
ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍຕົວທ 8,1 ສ່ວຍຮ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ວິກິດການດ້ານເສດຖະກິດໃນຢູໂຣບ ແລະ ການ
ຟນຕົວທອ່ອນແອຂອງເສດຖະກິດອາເມລິກາ ຍັງຄົງເປັນຄວາມສ່ຽງຕົ້ນຕໍຕກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກພນ
ອາຊີຕາເວນັອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ (ບົດຕິດຕາມຂມູນເສດຖະກິດພາກພນອາຊີຕາເວນັອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ 2012).
ຜົນກະທົບໂດຍກົງຈາກວກິິດເສດຖະກິດສາກົນຕ ສປປ ລາວ ຍັງຖືວາ່ມີໃນລະດັບຈຳກັດຢູ່ ແຕ່ວາ່ໃນໄລຍະສັ້ນເຖິງ
ໄລຍະກາງ ຄາດວາ່ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມສ່ຽງຈາກຜົນກະທົບຂັ້ນສອງ ໂດຍຜ່ານສະພາບການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດໃນພາກພນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຈີນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ)3. ໃນກໍລະນີນ ຄວາມສ່ຽງຕ ສປປ ລາວ ແມ່ນ
ຂນກັບການຊະລໍຕົວຂອງເສດຖະກິດຈນີ ແລະ ບັນດາປະເທດຄູ່ຄ້າຕົ້ນຕໍໂດຍຜ່ານການເໜງັຕີງຂອງລາຄາສິນຄ້າ,
ຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວຕສິນຄ້າສົ່ງອອກຂອງລາວ ແລະ ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ.

3 ການຄາດຄະເນທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດຂອງພາກພນ ແລະ ສາກົນ ທໄດ້ນຳສະເໜີໃນບົດລາຍງານຂອງ
ພາກພນອາຊີຕາເວັນອອກແລະປາຊີຟິກ EAP Data Monitor ຕຸລາ 2012, ບົດລາຍງານທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດສາກົນ ກັນຍາ 2012, ບົດລາຍງານທ່າອ່ຽງ
ເສດຖະກິດສາກົນ ຕຸລາ 2012 ດັ່ງທໄດ້ສະຸບໃນເອກະສານຂັດທ້າຍ 1.



ກະກຽມສຳລັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີ-ເອີຮົບທໄດ້ ຈັດຂນທນະຄອນວງວຽງຈັນ (ຮູບສະແດງ 2). ໃນເບອງການສະ
ໜອງ, ການກສ້າງກມີຜົນດີຕຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອນໆ ຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການຊີມັງ ແລະ ວດັສະດຸກສ້າງ. ນອກ
ຈາກນັ້ນ ຂະແໜງປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ເຄອງດມ ກໄດ້ຮບັປະໂຫຍດຈາກຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນທສືບຕເພມຂນ. ນອກ
ຈາກນັ້ນ, ການຄ້າຂາຍຍົກ ແລະ ຂາຍຍ່ອຍ, ການຂົນສົ່ງ ແລະ ສສານ ກປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຂະແໜງການບໍລິການໃນປີນ.
ຜົນຜະລິດກະສິກຳກຟນຕົວຈາກຜົນກະທົບ ຂອງພາຍຸທເກີດຂນໃນປີຜ່ານມາ. ຂະແໜງຂຸດຄົ້ນບແຮຈ່ະໄດ້ຮບັຜົນຜະລິດ
ທສູງຂນ ຍ້ອນການປັບປຸງໂຄງ ການຜະລິດທອງ ແລະ ການຂະຫຍາຍໂຄງການໃໝ່ໃນການຂຸດຄົ້ນຄຳ ເຊງຈະປະກອບ
ສ່ວນຕການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດາຍກວາ່ປີຜ່ານມາ. ທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງອອກໃນຜົນຜະລິດຂອງ 3 ໄຕ
ມາດຜ່ານມາ ແລະ ຄາດວ່າຈະສືບຕໃນໄຕມາດສຸດທ້າຍ.

ໃນທ່າມກາງຄວາມບແນ່ນອນໃນເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ຜົນກະທົບຕການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງພາກພນ,
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວາ່ຈະຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບສະເລ່ຍ 7,6 ສ່ວນຮອ້ຍຕປີໃນໄລຍະກາງ. ແນວໂນ້ມດັ່ງ
ກ່າວ ແມ່ນອີງໃສ່ສົມມຸດຖານ ຄື: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າທກຳລັງກສ້າງ ແລະ ຢູ່ໃນແຜນໄດ້ຮັບ
ຜົນສຳເລັດ4.  ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຂະແໜງທບແມ່ນຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ກຄາດວ່າຈະສືບຕ ເນອງຈາກການ
ຊົມໃຊ້ພາຍໃນທຟົດຟນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສິນຄ້າ ຂອງປະເທດຄູ່ຄ້າຕກັບສິນຄ້າຈາກລາວຈະຍັງຄົງຕົວຢູ່.

ອັດຕາເງິນເຟໄດ້ມີທ່າອຽງຸດລົງ ເນອງຈາກການຸດລົງຂອງອັດຕາເງິນເຟໃນໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງ
ງານ. ອັດຕາເງິນເຟລວມໄດຸ້ດລົງຢ່າງຈະແຈງ້ຈາກ 5,3 ສ່ວຍຮອ້ຍ (ປີຕປີ) ໃນເດືອນມີນາ 2012 ມາເປັນ 3,5 ໃນເດືອນ
ຕຸລາ (ຮບູສະແດງ 3). ອັດຕາເງິນເຟໃນໝວດສະບຽງອາຫານຸດລົງາຍຈາກ 8,2 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນເດືອນມີນາມາເປັນ 3,6
ສ່ວນຮອ້ຍໃນເດືອນຕຸລາ ເນອງຈາກລາຄາເຂາທສືບຕຸດລົງທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ (ຮບູສະແດງ 4, 5) ທເປັນຜົນມາຈາກມາດ
ຕະການຂອງລັດຖະບານໃນການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກເຂາ (ບົດສະຸບຂອງບົດວິເຄາະນະໂຍບາຍການຄຸ້ມຄອງເຂາ
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ຮບູສະແດງ1
ການເຕີບໂຕ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟ,
(ການປ່ຽນແປງເປັນສ່ວນຮ້ອຍ)

ແຫລ່ງຂມູນ: ລັດຖະບານ, ສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ 
ການຄຳນວນ ແລະ ຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ
* ອັດຕາສະເລຍຕປີສ ຳລັບ 2013-15

ແຫລ່ງຂມູນ: ລັດຖະບານ, ສະພາອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ
ການຄຳນວນ ແລະ ຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ

4 ໂຄງການຫົງສາລິກໄນ, ເຊປ່ຽນເຊນຳ້ນ້ອຍ, ນຳ້ຄານ 2 ແລະ ອນໆ

ຮບູສະແດງ2
ການເຕີບໂຕຕົວຈິງຂອງ ຈີດີພີ (ກ່ອນລວມອາ
ກອນທາງອ້ອມ): ການປະກອບສ່ວນຈາກຂະ
ແໜງການຕ່າງໆ (ຈຸດສ່ວນຮ້ອຍ)



ແມ່ນໄດ້ສະເໜີຢູ່ພາກທີ II). ລາຄາເຂາທສືບຕຸດລົງ
ໄດ້ເຮດັໃຫ້ຊາວນາບາງກຸ່ມຫັນໄປປູກພືດອນ ທໃຫ້ກຳ
ໄລສູງກວາ່ ແລະ ບາງກໍລະນີກໄດ້ຍ້າຍໄປເຮດັວຽກໃນ
ຂະແໜງອນທບແມ່ນກະສິກຳ. ໃນໄລຍະມໆມານ ມີ
ການລາຍງານກ່ຽວກັບ ການກຳນົດລາຄາເຂາເປືອກທ
2,500 ກີບຕກິໂລ ເພອຊ່ວຍຮັກສາລາຍຮັບໃຫ້ຊາວ
ນາ ແຕ່ຜົນຂອງມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງຕ້ອງມີ
ການຕິດຕາມຕໄປ. ການຸດລົງຂອງລາຄາເຂາໄດ້ຊົດ
ເຊີຍການເພມຂນຂອງລາຄາຊນ ແລະ ຜັກ ທເປັນຜົນ
ມາຈາກຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມທ້ອງຖນ ແລະ
ຊາວຕ່າງດ້າວທເຂາມາເຮັດວຽກໃນລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດ
ກຕາມ, ອັດຕາເງິນເຟໃນໝວດນຳ້ມັນເຊອໄຟກຸດ
ລົງາຍຈາກ 7,9 ສ່ວນຮ້ອຍ (ປີຕປີ) ໃນເດືອນມີນາ
ມາເປັນ 3,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນຕຸລາ. ອັດຕາເງິນເຟ
ຕົ້ນຕໍໄດ້ເພມຂນເລັກນ້ອຍຈາກ 3 ສ່ວນຮ້ອຍ ມາເປັນ
3,5 ສ່ວນຮ້ອຍໃນໄລຍະດຽວກັນ. ສາເຫດັກແມ່ນ
ຍ້ອນການເພມຂນຂອງລາຄາສິນຄ້າວັດສະດຸກສ້າງ,
ອາຫານສຸກ ແລະ ຄ່າໄຟຟ້າ5.

ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຫລ້າສຸດ
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ແຫລ່ງຂມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງທະນາ
ຄານໂລກ

5 ອີງຕາມລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຄ່າໄຟຟ້າຈະເພມຂນ 5 ສ່ວນຮ້ອຍຕປີແຕ່ປີ 2012-2015

ແຫລ່ງຂມູນ: ສະມາຄົມຜູ້ສົ່ງອອກເຂາໄທ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ແຫລ່ງຂມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງທະນາຄານ
ໂລກ

ຮບູສະແດງ3
ອັດຕາເງິນເຟປະຈຳເດືອນ (ການປ່ຽນແປງ
ປີຕປີ) ຮບູສະແດງ4

ອັດຕາເງິນເຟດ້ານສະບຽງອາຫານ (ການປ່ຽນ
ແປງປີຕປີ)

ຮບູສະແດງ5 ດັດຊະນີລາຄາເຂາໜຽວ



ລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍພາກລັດ

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານໃນສົກປີ
2011/12 ໄດ້ປັບປຸງດີໃນລະດັບໜງ ທຽບໃສ່ສົກປີ
2010/11 ຍ້ອນການເກັບລາຍຮັບໄດ້ເກີນຄາດໝາຍ
ເບອງຕົ້ນ. ການຂາດດຸນງົບປະມານຄາດວ່າຈະຸດລົງ
ຈາກ 2,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕຈີດີພີໃນສົກປີ 2010/11 ມາ
ເປັນ 2,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີ 2011/12 ເຊງຕຳ່ກວ່າ
ຄາດຄະເນໄວ້ເບອງຕົ້ນ. ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫືຼອ
ລ້າ ກເພມຂນາຍກວ່າທຄາດໄວ້ໃນເບອງຕົ້ນ ຍ້ອນ
ມີການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການກະກຽມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ
ອາຊີ-ເອີຣົບ ຄັ້ງທີ 9. ນອກຈາກນັ້ນ ການເກັບລາຍຮັບ
ພາຍໃນກຄາດວາ່ ຈະໄດ້ເກີນແຜນ ເຊງເຮດັໃຫ້ອັດຕາ
ສ່ວນຂອງລາຍຮັບທັງໝົດຕຈີດີພີເພມຂນຈາກ 18,6
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີ 2010/11 ມາເປັນ 19,7 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ໃນສົກປີ 2011/126 (ຮູບສະແດງ 6). ລາຍຮັບ
ພາຍໃນຄາດວາ່ຈະປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນ 5 ສ່ວນຮອ້ຍ
ເຊງຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາສ່ວນຂອງລາຍຮັບພາຍໃນຕຈີດີ
ພີເພມຂນເປັນ 17,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີ 2011/12
ຈາກ 16,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີ 2010/11. ສາເຫດທ
ພາໃຫ້ລາຍຮັບພາຍໃນເພມຂນ ແມ່ນຍ້ອນການເພມ
ຂນໃນາຍປັດໄຈ ຄື: 1) ຜົນຜະລິດແຮຄ່ຳ ແລະ ທອງ,
2) ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງໄຟຟ້າ, ແລະ 3) ລາຍຮັບ
ຈາກຂະແໜງທບແມ່ນຊັບພະຍາກອນ ໂດຍສະເພາະ
ລາຍຮັບອາກອນຕົວເລກທຸລະກິດ, ອາກອນມູນຄ່າ
ເພມ, ແລະ ອາກອນລາຍຮັບ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ອັດ
ຕາສ່ວນຂອງລາຍຮັບທໄດ້ມາຈາກຂະແໜງທບແມ່ນ
ຊັບພະຍາກອນຕຈີດີພີ ຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບ 13 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ເນອງຈາກລາຍຮັບດັ່ງກ່າວ ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະ
ດັບດຽວກັນກັບການເຕີບໂຕຂອງຈີດີພີ.

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ  – ພະຈິກ 2012
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ແຫລ່ງຂມູນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ການປະເມີນ ແລະ ຄາດຄະເນ
ຂອງທະນາຄານໂລກ

ແຫລ່ງຂມູນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ການປະເມີນ ແລະ ຄາດຄະເນ
ຂອງທະນາຄານໂລກ

6 ລາຍຮັບທັງໝົດ ແລະ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດບລວມເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອວິຊາການທບຜ່ານລະບົບງົບປະມານ

ຮບູສະແດງ6
ໂຄງປະກອບຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
(% ຕ ຈີດີພີ)

ຮບູສະແດງ7
ໂຄງປະກອບຂອງລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 
(% ຕ ຈີດີພີ)

ຮບູສະແດງ8
ໂຄງປະກອບຂອງລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ
(% ຕ GDP)

ແຫລ່ງຂມູນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ການປະເມີນ ແລະ 
ຄາດຄະເນ ຂອງທະນາຄານໂລກ



ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຂອງພາກລັດກຄາດວ່າຈະເພມຂນ ແຕ່ໃນຈັງຫວະທຊ້າກວ່າການເພມຂນຂອງລາຍຮັບ. ລາຍ
ຈ່າຍທັງໝົດຄາດວ່າຈະເພມຂນຈາກ 21,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕຈີດີພີມາເປັນ 22 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕຈີດີພີ ໃນສົກປີ 2011/12 ເນອງ
ຈາກລາຍຈ່າຍຊອຸປະກອນທເພມຂນຕາມແຜນດັດແກ້, ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ລາຍຈ່າຍທ ຕິດພັນກັບການກະກຽມ
ກອງປະຊຸມອາຊຽນ-ເອີຣົບ (ລາຍຈ່າຍຕາມການລາຍງານທຕິດພັນກັບກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະກວມປະມານ 5-
6 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງລາຍຈາ່ຍທັງໝົດ ໃນສົກປີ 2011/12). ລາຍຈາ່ຍນອກແຜນໄດຸ້ດລົງາຍແລ້ວທຽບໃສ່ລະດັບສູງສຸດ
ໃນປີ 2009. ການຂາດດຸນງົບປະມານທບລວມລາຍຮັບຈາກບແຮ່ຄາດວ່າຈະເພມຂນເປັນ 8,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕຈີດີພີໃນປີ
2011/12 ຈາກ 7,7 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປີ 2010/11 ໃນຂະນະທການຂາດດຸນງົບປະມານທບລວມ ລາຍຮບັຈາກຂະແໜງຊັບ
ພະຍາກອນ ຄາດວາ່ຈະເພມຂນເປັນ 9,2 ສ່ວນຮອ້ຍຕຈດີີພີໃນປີ 2011/12 ຈາກ 8,3 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປີ 2010/11. ທ່າອ່ຽງ
ດັ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່ອັດຕາສ່ວນຂອງລາຍຈາ່ຍທໄດ້ນຳໃຊ້ລາຍຮບັຈາກຂະແໜງບແຮ ່ມີທ່າອ່ຽງເພມຂນ ເຊງສະ
ທ້ອນໃຫ້ເຫັນບົດບາດຂອງລາຍຮບັດັ່ງກ່າວ ໃນການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ. ດັ່ງນັ້ນ ການຕິດ ຕາມລາຍຮບັສະເພາະຈາກຂະ
ແໜງນ ແລະ ການຂາດດຸນທບລວມລາຍຮັບຈາກຂະແໜງນ ຈງເປັນສງສຳຄັນໃນການສ້າງຄວາມເຂາໃຈ ແລະ ຕິດຕາມ
ຄວາມສ່ຽງຕງົບປະມານ ທຕິດພັນກັບການເໜັງຕີງຂອງລາຄາໂລຫະ.

ການຂາດດຸນງົບປະມານໃນສົກປີ 2012/13 ຄາດວາ່ຈະເພມຂນເລັກນ້ອຍເປັນ 2,7 ສ່ວນຮອ້ຍ ເນອງຈາກນະໂຍ
ບາຍການຂນເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜນູໃນເບອງລາຍຈາ່ຍ ເມອທຽບໃສ່ອັດຕາສ່ວນລາຍຮບັຕຈດີີພີ ທຄາດວາ່ຈະຢູ່ຄົງ
ທປະມານ 19,8 ສ່ວນຮອ້ຍໃນສົກປີນ. ລາຍຮບັຈາກການຊ່ວຍເຫືຼອລ້າທຕິດພັນກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມອາຊີ-ເອີຣບົ
ຄາດວາ່ຈະໝົດໄປ (ຮບູສະແດງ 7) ແຕ່ລາຍຮບັພາຍໃນມາຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ຄາດວາ່ຈະສືບຕເພມຂນ ເນອງ
ຈາກຜົນຜະລິດທສູງຂນໃນປີ 2012. ດັ່ງນັ້ນ ລາຍຮັບພາຍໃນຕຈີດີພີ ຄາດວ່າຈະເພມຂນເປັນ 17,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນສົກປີ
2012/13. 

ລາຍຈ່າຍທັງໝົດຄາດວ່າຈະເພມຂນເປັນ 22,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2012/13 ເນອງຈາກນະໂຍບາຍການເພມ
ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜນູ. ລາຍຈາ່ຍພາກເງິນເດືອນຄາດວາ່ຈະເພມຂນ 35 ສ່ວນຮອ້ຍ ທຽບກັບປີຜ່ານມາ ເຊງເຮດັໃຫ້
ອັດຕາສ່ວນຂອງລາຍຈ່າຍພາກເງິນເດືອນຕຈີດີພີເພມຂນມາເປັນ 5,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 4,8 ສ່ວນຮ້ອຍ7 (ຮູບສະແດງ
7,9). ລາຍຈ່າຍພາກເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນຄາດວ່າຈະກວມເອົາ 63 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຍຈ່າຍບໍລິຫານປົກກະຕິ
ແລະ 65 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງລາຍຮບັພາຍໃນທບລວມລາຍຮບັຈາກຊັບພະຍາກອນ ໃນປີ 2012/13 ທຽບກັບ 58 ສ່ວນຮອ້ຍ
ແລະ 49 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນສົກປີ 2011/12 ຕາມລຳດັບ (ຮບູສະແດງ 8). ອັດຕາສ່ວນຂອງລາຍຈາ່ຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດ
ໜູນທເພມຂນທຽບໃສ່ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຸດລົງຂອງລາຍຈ່າຍບໍລິຫານອນໆ ທສຳຄັນສຳລັບ
ການບຳລຸງຮັກສາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ. ຍງອັດຕາສ່ວນຂອງລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນທຽບໃສ່ລາຍຮັບ
ທບແມ່ນຊັບພະຍາກອນເພມຂນເທາໃດ ກສະແດງເຖິງຄວາມຈຳກັດທເພມຂນໃນການຈ່າຍເງິນເດືອນ ໂດຍນຳໃຊ້ລາຍ
ຮັບຈາກແຫ່ຼງທມີຄວາມແນ່ນອນເທານັ້ນ.

ລັດຖະບານຍັງໄດ້ມີແຜນທຈະລວມເອົາການຊຳລະໜສິນ ສຳລັບບັນດາໂຄງການທເຄີຍເກີດຂນນອກແຜນ ມາ
ເຂາໃນງົບປະມານປີ 2012/13. ໃນແຜນງົບປະມານປີນ ໄດ້ມີການວາງແຜນອອກພັນທະບັດລະດົມທຶນຈຳນວນປະມານ
1.800 ຕກີບ (ເທາກັບປະມານ 220 ລ້ານໂດລາ) ນອກຈາກການອອກພັນທະບັດຄັງເງິນ ທເຄີຍໄດ້ປະຕິບັດເປັນປະຈຳ
ຢູ່ແລ້ວ. ປະມານເຄງໜງຂອງຈຳນວນດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າຈະຖືກຈັດສັນໃຫ້ແກ່ການຊຳລະໜໂຄງການກສ້າງພນຖານໂຄງ
ລ່າງນອກແຜນ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍັງຕ້ອງໄດ້ມີການຕິດຕາມຕໄປ.

ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຫລ້າສຸດ
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7 ເພອຊ່ວຍປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງລັດຖະກອນ ລັດຖະບານໄດ້ອອກດຳລັດເລກທີ 221 ລົງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2012 ວ່າດ້ວຍການຂນເງິນເດືອນ
ແລະ ເງິນອຸດໜຸນ ນັບແຕ່ສົກ 2012/13-2014/15 ເຊງດັດສະນີເງິນເດືອນພນຖານສຳລັບສົກປີ 2012/13 ຈະເພມຂນ 35 ສ່ວນຮ້ອຍ.



ໜສິນພາກລັດ

ຜົນການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງດ້ານໜສິນ
ທໄດ້ດຳເນີນຮ່ວມກັນລະຫ່ວາງກອງທຶນການເງິນ
ສາກົນ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ໃນປີ 2012 ໄດ້ສະ
ຸບວ່າຄວາມສ່ຽງດ້ານພາລະໜສິນຂອງ ສປປ
ລາວ ຸດລົງຈາກລະດັບສູງ ມາເປັນລະດັບກາງ
ເນອງຈາກ ມີການປັບປຸງດ້ານນະໂຍບາຍຈາກລະ
ດັບອ່ອນ ສູ່ລະດັບກາງ8. ດັ່ງນັ້ນ ໃນກອບການປະ
ເມີນດັ່ງກ່າວ ລະດັບພາລະໜສິນທໃຊ້ເປັນເພດານ
ໃນການທຽບຖານສຳລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖືກຍົກ
ສູງຂນ (ຕາຕະລາງ 1). ການປະເມີນໂດຍນຳໃຊ້
ສົມມຸດຖານທວ່າປັດໄຈອນບມີການປ່ຽນແປງ ເຫັນ
ວ່າບັນດາຕົວຊວັດພາລະໜສິນຕ່າງປະເທດ ຍັງຢູ່
ພາຍໃຕ້ເພດານໃໝ່ນຢູ່. ແຕ່ສຳລັບບາງກໍລະນີທ
ໄດ້ນຳໃຊ້ສົມ ມຸດຖານທມີຄວາມສ່ຽງເກີດຂນຕເສດ
ຖະກິດ ກເຫັນວາ່ລະດັບພາລະໜສິນ ຈະປັບຕົວຂນ
ສູງກວ່າເພດານທກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ. ໂດຍລວມ
ແລ້ວ ການປັບປຸງຈາກຄວາມສ່ຽງດ້ານພາລະໜສິນ
ໃນລະດັບສູງມາເປັນລະດັບກາງ ກມີຜົນຕການເພມ
ຂນຂອງແຫ່ຼງທຶນຕ່າງປະເທດທ ສປປ ລາວ ສາ
ມາດເຂາເຖິງໄດ້.

ໃນຂະນະທອັດຕາສ່ວນຂອງຍອດໜສິນ
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄຳ້ປະກັນຂອງພາກລັດ
ທຽບໃສ່ຈດີີພີ ຈະຸດລົງໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ການກູ້ຢືມ
ຈາກສອງຝ່າຍກມີອັດຕາສ່ວນສູງຂນ. ອັດຕາສ່ວນ
ຂອງຍອດໜສິນຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄຳ້ປະກັນ
ໂດຍພາກລັດຕຈດີີພີໄດຸ້ດລົງເປັນ 44,4 ສ່ວນຮອ້ຍ
ຈີດີພີ ໃນປີ 2011 (3,7 ຕໂດລາ) ຈາກ 50,3 ສ່ວນ
ຮອ້ຍ ໃນປີ 2010 ເນອງຈາກການຂະຫຍາຍຕົວໄວ
ຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການແຂງຄ່າຂອງເງິນກີບ
ທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດ. ການກູ້ຢືມາຍຝ່າຍ (ຈາກ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາຄານໂລກ)

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ  – ພະຈິກ 2012
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ແຫລ່ງຂມູນ: ກະຊວງການເງິນ ແລະ ການປະເມີນ ແລະ ຄາດຄະເນ
ຂອງທະນາຄານໂລກ

ລະດັບເພດານ
ຕົວຊວັດໜສິນ

ຕ່າງປະເທດຂອງ
ລັດຖະບານ

ໃນທ້າຍປີ 2011

ຕົວຊວັດ ແຕ່ກ່ອນ ປະຈຸບັນ

ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໜສິນຕ່າງປະເທດຕຈີດີພີ 30 40 29.8

ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໜສິນຕ່າງປະເທດຕລາຍ
ຮັບ ຈາກການສົ່ງອອກ 100 150 78.1

ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໜສິນຕ່າງປະເທດຕລາຍ
ຮັບ ງົບປະມານ 200 250 182.9

ການຊຳລະໜສິນຕລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກ 15 20 3.2

ການຊຳລະໜສິນຕລາຍຮັບງົບປະມານ 1/ 25 20 7.5

ແຫລ່ງຂມູນ: ບົດປະເມີນຄວາມຍືນຍົງດ້ານໜສິນ 2012
1/ ເພດານສຳລັບອັດຕາສ່ວນການຊຳລະໜສິນຕລາຍຮັບງົບປະມານໄດຸ້ດລົງ.

8 ການປະເມີນນະໂຍບາຍ ແລະ ສະຖາບັນຂອງ ສປປ ລາວ ທໄດ້ນຳໃຊ້ໂດຍທະນາຄານໂລກ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ໄດ້ຄະແນນສະເລ່ຍສູງກວ່າ
3,25 ສອງປີຕິດຕກັນ ເຊງເຮັດໃຫ້ອັນດັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງ ສປປ ລາວ ເລອນຂນຈາກລະດັບອ່ອນເປັນລະດັບກາງ. ການປະເມີນ
ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນອີງໃສ່ຂອບການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງດ້ານໜສິນສຳລັບປະເທດລາຍຮບັຕຳ່ ທຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກອງທຶນການເງິນສາກົນແລະທະນາຄານໂລກ.

ຮບູສະແດງ9
ຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດງົບປະມານ 
(% ຕ ຈີດີພີ)

ຕາຕະລາງ 1
ເພດານສຳລັບໜສິນຕ່າງປະເທດ
(ສ່ວນຮ້ອຍ)

ຕາຕະລາງ 2
ໂຄງປະກອບຂອງໜສິນຕ່າງປະເທດຂອງ
ພາກລັດໃນທ້າຍປີ 2011

ຕໂດລາ
ອົງປະກອບຂອງໜສິນ

ຕ່າງປະເທດຂອງພາກລັດ
ສ່ວນຮ້ອຍ

ຕຈີດີພີ

ໜສິນທັງໝົດ 3.7 100 44.4

ກູ້ຢືມາຍຝ່າຍ 2.1 55.8 24.7

ກູ້ຢືມສອງຝ່າຍ 1.4 37.9 16.9

ກູ້ຢືມອັດຕາທຸລະກິດ # 0.2 6.3 2.8

ແຫ່ຼງຂມູນ: ບົດປະເມີນຄວາມຍືນຍົງດ້ານໜສິນ 2012
ໝາຍເຫດ: # ລວມການກູ້ຢືມໂດຍກົງໃນເງອນໄຂທຸລະກິດຂອງລັດວິສາຫະກິດ



ຍັງຄົງກວມອັດຕາສ່ວນໃຫຍໃ່ນຍອດໜສິນຕ່າງປະເທດຂອງພາກລັດໃນລະດັບ 56 ສ່ວນຮອ້ຍ ທຽບກັບອັດຕາສ່ວນຂອງ
ການກູ້ຢືມສອງຝ່າຍໃນລະດັບ 38 ສ່ວນຮອ້ຍ. ໃນຊຸມປີຜ່ານມາອັດຕາສ່ວນການກູ້ຢືມຈາກສອງຝ່າຍ (ໂດຍສະເພາະຈາກ
ຈີນ, ອິນເດຍ, ຍປຸ່ນ, ເກົາີໃຕ້, ລັດເຊຍ ແລະ ໄທ) ໄດ້ມີທ່າອ່ຽງເພມຂນ ເຊງສະແດງເຖິງບົດບາດທເພມຂນຂອງບັນດາ
ປະເທດດັ່ງກ່າວຕ   ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນັ້ນ ອັດຕາສ່ວນຂອງການກູ້ຢືມຂອງພາກລັດໃນເງອນໄຂທຸລະກິດ ກມີທ່າອ່ຽງ
ເພມຂນໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເລມຈາກຖານທຕຳ່ກຕາມ. ໃນທ້າຍປີ 2011 ຍອດໜສິນພາກລັດທກູ້ຢືມດ້ວຍ
ເງອນໄຂທຸລະກິດມີ 6,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕຈີດີພີ (ປະມານ 200 ລ້ານໂດລາ). ອັດຕາສ່ວນການຊຳລະໜສິນຍັງຄົງຢູ່ໃນລະ
ດັບຕຳ່ກວ່າເພດານາຍ ເນອງຈາກການກູ້ຢືມສ່ວນາຍແມ່ນໃນເງອນໄຂຜ່ອນຜັນ (ຕາຕະລາງ 1).

ບັນດາໂຄງການຂະໜາດໃຫຍທ່ໄດ້ຮບັການປະກາດໃນຫ່ວາງມໆ ມານ9 ໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຕຄວາມ
ຍືນຍົງດ້ານໜສິນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ ແລະ ບໍລິຫານທຶນມະຫາສານສຳລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວນັ້ນ. ການ
ສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງໜສິນ ແລະ ການປະເມີນຜົນໄດ້ຜົນເສຍຂອງໂຄງການ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນາຍ.
ພາກລັດຖະບານກໄດ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຮບັຮູເ້ຖິງຂມູນຂ່າວສານ ແລະ ມີຄຳເຫັນຕໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ ່ໂດຍ
ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຂມູນລົງທາງສມວນຊົນ ແລະ ຢູ່ເວັບໄຊຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ. ປະຈຸບັນກະຊວງການເງິນໄດ້ນຳໃຊ້ລະບົບຕິດ
ຕາມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໜສິນພາກລັດ (DMFAS) ພ້ອມກັບສ້າງດຳລັດປະທານປະເທດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜສິນພາກ
ລັດ. ບັນດາບາດກ້າວດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີທິດທາງທຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄວນສືບຕພ້ອມກັບການສ້າງຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງ
ໜສິນ.

ຕົວຢ່າງໜງທສຳຄັນ ແມ່ນໂຄງການສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີມູນຄ່າ 6,7 ຕໂດລາທຖືກສະເໜໃີນຮບູແບບການກູ້
ຢືມຂອງພາກເອກະຊົນທມີລັດຄຳ້ປະກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການສະເໜີການກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວ ຈະມີເງອນໄຂຜ່ອນຜັນ ແຕ່ມັນກ
ອາດຈະກະທົບຕຄວາມຍືນຍົງຂອງຖານະໜສິນຂອງລັດຖະບານ (ຖ້າທຽບໃສ່ເພດານຄວາມສ່ຽງດ້ານໜສິນໃນລະດັບໃໝ່
ທໄດ້ສະແດງໃນຕາຕະລາງ 1 ອີງຕາມກອບການປະເມີນຄວາມຍືນຍົງດ້ານໜສິນ ທນຳໃຊ້ໂດຍອົງການການເງິນສາກົນ
ແລະ ທະນາຄານໂລກ). ຖ້າໃຊ້ສົມມຸດຖານວ່າການກູ້ຢືມດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍ 2 ສ່ວນຮ້ອຍຕປີ, 20 ປີໃນການທົດແທນ
ຄືນ ແລະ 10 ປີ ສຳລັບໄລຍະປອດຊຳລະຕົ້ນທຶນ10 ເຊງຈະເລມເບີກຖອນໃນປີ 2013 ເປັນຕົ້ນໄປ ກຈະເຫັນວາ່ມູນຄ່າປະ
ຈຸບັນຂອງຕົວຊວັດດ້ານໜສິນຕ່າງປະເທດຂອງພາກລັດຕຈີດີພີຈະເພມຂນຈາກ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປະຈຸບັນ ໄປເປັນ 70
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2016 ເຊງຈະສູງກວ່າເພດານທສະແດງເຖິງລະດັບຄວາມຍືນຍົງດ້ານໜສິນໃນລະດັບ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ
ໃນຕາຕະລາງທີ 1. ນອກຈາກນັ້ນ ມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໜສິນທຽບໃສ່ການສົ່ງອອກ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຊຳລະໜສິນ
ທຽບໃສ່ລາຍຮັບງົບປະມານກຈະກາຍເພດານທກຳນົດໄວ້ເຊນດຽວກັນ. ການປະເມີນທລະອຽດ ແລະ ລະມັດລະວັງກ່ຽວ
ກັບຜົນກະທົບຕຄວາມຍືນຍົງຂອງໜສິນ ພ້ອມທັງການວິເຄາະຜົນໄດ້ຜົນເສຍຢ່າງລະມັດລະວັງ ຈງມີຄວາມສຳຄັນາຍ
ກ່ອນຈະເລມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ຍອດໜສິນພາຍໃນຂອງພາກລັດເພມຂນເປັນ 8,9 ສ່ວນຮ້ອຍຕຈີດີພີ ໃນທ້າຍປີ 2011 ເຊງເພມຂນຈາກ 8,5
ສ່ວນຮອ້ຍ ຕຈດີີພີ ໃນປີ 2010 ເນອງຈາກການສືບຕຂອງການປ່ອຍກູ້ໂດຍກົງ  ຈາກທະນາຄານກາງສຳລັບໂຄງການພນ
ຖານໂຄງລ່າງນອກແຜນງົບປະມານ ທໄດ້ເລມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແລ້ວ. ການປ່ອຍກູ້ຈາກທະນາຄານກາງຕອົງການປົກ
ຄອງທ້ອງຖນ ກວມປະມານສາມສ່ວນສຂອງໜສິນພາຍໃນທັງໝົດທໄດ້ຮບັການບັນທຶກ. ໜງສ່ວນທເຫືຼອແມ່ນພັນທະບັດ
ລັດຖະບານສຳລັບການເພມທຶນໃຫ້ທະນາຄານທຸລະກິດຂອງລັດ. ເວາລວມແລ້ວ ຍອດມູນຄ່າໜສິນພາກລັດ ແລະ ການກູ້

ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຫລ້າສຸດ
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9 ໂຄງການກູ້ຢືມດັ່ງກ່າວລວມມີໂຄງການສສານດາວທຽມ, ວທິະຍຸແລະໂທລະພາບ, ໂຄງການສາຍໃຍແກ້ວ, ໂຄງການທາງລົດໄຟລາວ-ຈນີ (ໜງັສືພິມ KPL
7 ພະຈິກ 2012)

10 ໃຊ້ສົມມຸດຖານຕາມການສະເໜີຮູບແບບການກູ້ຢືມດັ່ງທອະທິບາຍໃນເວັບໄຊຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ (www.na.gov.la)



ຢືມທມີລັດຄຳ້ປະກັນທັງຈາກແຫ່ຼງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບ 53,2 ສ່ວນຮອ້ຍຕຈດີີພີໃນປີ 2011 ຸດລົງ
ຈາກ 58,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2010. ການຸດລົງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຜົນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວໄວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ
ການແຂງຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ. ຍອດມູນຄ່າໜສິນພາຍໃນທເກີດຈາກການປ່ອຍສິນເຊອ
ຈາກທະນາຄານກາງສຳລັບການກສ້າງພນຖານໂຄງລ່າງ ຄາດວ່າຈະເຖິງຈຸດສູງສຸດໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນ ຍ້ອນການ
ປ່ອຍສິນເຊອລັກສະນະດັ່ງກ່າວຄ່ອຍໆໝົດໄປ. ໜສິນພາຍໃນຄາດວ່າຈະຸດລົງຈາກ 8,9 ສ່ວນຮ້ອຍຕຈີດີພີໃນປີ 2011
ໄປເປັນ 5,4 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 2017.

ດຸນການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ

ດຸນການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດຄາດວາ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນລະດັບຂາດດຸນທ 0,7 ສ່ວນຮອ້ຍຕຈດີີພີ ເນອງຈາກຄວາມ
ຕ້ອງການນຳເຂາສິນຄ້າຍັງສືບຕເພມຂນ ເຊງຈະທົດແທນຜົນໄດ້ຈາກການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດເຂາໃນຂະແໜງຊັບ
ພະຍາກອນ ແລະ ບແມ່ນຊັບພະຍາກອນ (ຮູບສະແດງ 15). ໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ການລົງທຶນໃສ່ບັນດາໂຄງການ
ເຂອນໄຟຟ້າທກຳລັງຖືກກສ້າງ11, ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ໂຄງການໃໝ່ໃນຂະແໜງບແຮ ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຮດັໃຫ້ປະລິມານ
ທຶນທໄຫຼເຂາໃນເສດຖະກິດລາວເພມຂນ. ນອກຈາກນັ້ນ ກເຫັນໄດ້ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ທເພມຂນໄວໃນຂະ
ແໜງໂຮງແຮມ ແລະ ກສ້າງ ເຊງໃນນັ້ນ ສ່ວນາຍແມ່ນຕິດພັນກັບການກະກຽມກອງປະຊຸມອາຊີ-ເອີຣົບ (ຮູບສະແດງ
14,15). ນອກຈາກນ ໃນດ້ານການລົງທຶນໃນຕະາດັບຊັບແລ້ວ, ບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວຝ່າຍຜະລິດ ກສຳເລັດການເພມທຶນ
ໂດຍໄດ້ສຳເລັດການຂາຍຫຸ້ນໃຫ້ຕ່າງປະເທດ ຈຳນວນປະມານ 12 ລ້ານໂດລາ12. ເວາລວມແລ້ວ ບັນດາການລົງທຶນ
ຈາກຕ່າງປະເທດທໄຫຼເຂາໃນເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວາ່ຈະເຮດັໃຫ້ດຸນບັນຊີທຶນເພມຂນເປັນ 16,4 ສ່ວນຮອ້ຍ
ຕ GDP ໃນປີ 2012 ຈາກ 10,8 ສ່ວນຮອ້ຍ ໃນປີ 2011. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ການເພມຂນດັ່ງກ່າວ ກຄາດວາ່ຈະຢູ່ໃນລະ
ດັບໜ້ອຍກວ່າການເພມຂນຂອງການຂາດດຸນບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິ (ຮູບສະແດງ 15). 

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ  – ພະຈິກ 2012
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11 ໂຄງການຫົງສາລິກໄນ, ນຳ້ງມ 5, ເທີນຫີນບູນພາກຂະຫຍາຍ, ຫ້ວຍລຳພັນໃຫຍ່ ແລະ ອນໆ
12 ການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດທໄຫຼເຂາມາໃນຕະາດັກຊັບ ຄາດວາ່ຈະເພມຂນໃນປີນເນື່ອງຈາກການເພມທຶນ ແລະ ການສະເໜຈີອງຮຸນ້ສາມັນເພມທຶນ

ທສະເໜຂີາຍຕຜູ້ຖືຮຸນ້ເດີມ (right offering) ແລະ ຮຸນ້ສາມັນເພມທຶນທສະເໜຂີາຍຕຜູ້ຖືຮຸນ້ໃໝ່ (public offering) ໂດຍບໍລິສັດຜະລິດ-ໄຟຟ້າລາວມະ
ຫາຊົນ ທຄາດວ່າຈະຊຫຸ້ນ ທບໍລິສັດໄຟຟ້າລາວຖືຢູ່ໃນ 4 ເຂອນໄຟຟ້າ IPP ໃນປີ 2012 (ເຂອນດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ເຂອນເທີນຫີນບູນລວມທັງພາກຂະ
ຫຍາຍ, ເຂອນຫ້ວຍເຫາະ, ເຂອນນ້າງມ 2, ເຂອນນ້າລີກ 1-2) ແລະ ການເລມການຜະລິດຂອງເຂອນນຳ້ຊອງທມີກ ຳລັງ 6 ເມັກກາວດັໃນໄຕມາດ 3, 2012.

ຮບູສະແດງ10
ມູນຄ່າການສົ່ງອອກສິນຄ້າ 
(ລ້ານໂດລາ) ຮບູສະແດງ11

ລາຄາສິນຄ້າໃນຕະາດໂລກ
(ດັດສະນີ ປີ2005=100)

ແຫລ່ງຂມູນ: ການປະເມີນ ແລະ ຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ
ອີງໃສ່ຂມູນຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ບັນດາ
ປະເທດຄູ່ຄ້າ

ແຫລ່ງຂມູນ: ການປະເມີນແລະຄາດຄະເນ້າສຸດຂອງ WB
DECDG



ການຂາດດຸນຂອງບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິ ຄາດ
ວ່າຈະເພມຂນາຍສົມຄວນ ເນອງຈາກການນຳເຂາ
ສິນຄ້າ ແລະ ການໄຫຼອອກຂອງ ລາຍຮບັຈາກຂະແໜງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທຄາດວາ່ຈະສືບຕເພມຂນ
ໃນປີນ. ດຸນບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິ ຄາດວ່າຈະເພມຂນ
ເປັນ 16,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕ GDP ໃນປີ 2012 ທຽບໃສ່
11,4 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2011 ເນອງມາຈາກາຍປັດ
ໄຈ. ປັດໄຈທຳອິດແມ່ນການນຳເຂາສິນຄ້າທຶນ ທຄາດ
ວ່າຈະເພມຂນປະມານ 26 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານ
ມາ ເພອຕອບສະໜອງໂຄງການລົງທຶນໃນຂະແໜງ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ນອກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ທ
ກ່າວມາຂ້າງເທິງ (ຮບູສະແດງ 12). ປັດໄຈທີສອງແມ່ນ
ການນຳເຂາສິນຄ້າຊົມໃຊ້ທເພມຂນເຊນ ພາຫະນະ
ແລະ ນຳ້ມັນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ສ່ວນໜງຂອງລາຍຮັບ
ຈາກການສົ່ງອອກແຮທ່າດ ຄາດວາ່ຈະຖືກໂອນກັບປະ
ເທດຂອງນັກລົງທຶນ. ໂດຍລວມແລ້ວ ການໄຫຼອອກ
ຂອງລາຍຮັບ ຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ (ໝາຍ
ຄວາມວ່າ ການຊຳລະດອກເບ້ຍຂອງທຶນກູ້ຢືມສຳັບ
ການລົງທຶນ ແລະ ການໂອນກຳໄລກັບປະເທດຂອງນັກ
ລົງທຶນ ທັງຈາກຂະແໜງໄຟຟ້າແລະບແຮ)່ ຄາດວາ່ຈະ
ມີປະມານ 870 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2012 ທຽບກັບປະ
ມານ 600 ລ້ານໂດລາ ໃນປີທຜ່ານມາ.

ຄວາມຕ້ອງການນຳເຂາສິນຄ້າທຕິດພັນກັບ
ການລົງທຶນ ແລະ ການຊົມໃຊ້ທເພມຂນ ໄດ້ສ້າງຄວາມ
ກົດດັນໃຫ້ລະດັບຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເຊງ
ລະດັບດັ່ງກ່າວໄດ້ມີທ່າອ່ຽງຸດລົງ ແລະ ຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີ
ການຊະລໍການຊົມໃຊ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ. ລະດັບ
ຄັງສຳຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີທ່າອ່ຽງຸດລົງ ແລະ
ກ້າວເຂາສູ່ລະດັບທຕຳ່ ເຊງສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕ
ຄວາມສາມາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປັບຕົວໃນກໍ
ລະນີທມີວິກິດການ ເສດຖະກິດຈາກພາຍນອກ. ການ
ຂາດດຸນຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ລະດັບຄັງສຳ
ຮອງຸດລົງ. ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2012 ຄັງສຳຮອງ ແລະ
ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິຢູ່ໃນລະດັບ 608 ລ້ານໂດລາ
ແລະ 476 ລ້ານໂດລາ ເຊງໄດຸ້ດລົງ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ
ແລະ 48 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕາມລຳດັບທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ
(ຮບູສະແດງ 20). ຕົວຊິວດັຊັບສິນຕ່າງປະເທດ ໃນຮບູ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຫລ້າສຸດ
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ແຫລ່ງຂມູນ: ການປະເມີນ ແລະ ຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ
ອີງໃສ່ຂມູນຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ບັນດາ
ປະເທດຄູ່ຄ້າ

ແຫລ່ງຂມູນ: ບໍລິສັດ ລ້ານຊ້າງມິເນີໂຣນ ລິມິດຕິດ ແລະ ບໍລິສັດ
ພູເບ້ຍມາຍນິງ, 2011 ແລະການຄຳນວນຂອງທະນາຄານໂລກ

ແຫລ່ງຂມູນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ການ
ປະເມີນ ແລະ ຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ

ຮບູສະແດງ12
ມູນຄ່າການນຳເຂາ
(ລ້ານໂດລາ)

ຮບູສະແດງ13
ການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ 2006-2012
(ດັດຊະນີ 2005 = 100)

ຮບູສະແດງ14
ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດໃນ
ສປປ ລາວ, 2007-12 (ລ້ານໂດລາ)



ສະແດງ 21 ທສະແດງເຖິງຄວາມສາມາດຂອງຂະແໜງທະນາຄານ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາຕ່າງ
ປະເທດໄດຸ້ດລົງຢ່າງຕເນອງ (ຮບູ ສະແດງ 21). ນອກຈາກນັ້ນ ນະໂຍບາຍຮກັສາສະຖຽນ ລະພາບຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ
ໂດຍສະເພາະການຍົກເລີກການກຳນົດວົງເງິນ ທສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ຕມ ກໄດ້ສ້າງຄວາມກົດດັນຕລະດັບຄັງສຳຮອງ.
ບັນດາເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນ ເຮັດໃຫ້ຄາດວ່າຄັງສຳຮອງຈະຸດລົງ 9 ສ່ວນຮ້ອຍ ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເຊງຈະຢູ່ໃນລະດັບ 620
ລ້ານໂດລາ ຮອດເດືອນທັນວາ 2012 ື ກຸ້ມ 2,5 ເດືອນ ຂອງການນຳເຂາສິນຄ້າສຳັບຂະແໜງທບ ແມ່ນຊັບພະຍາ
ກອນ. ເພອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ ການຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການນຳເຂາ ໂດຍການຸດຜ່ອນ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ການປ່ອຍສິນເຊອຈິງມີຄວາມສຳຄັນ ເພອຮັກສາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃນເສດຖະກິດມະຫາ
ພາກ.

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ  – ພະຈິກ 2012

15

ແຫລ່ງຂມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການປະເມີນ 
ແລະ ຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ

ແຫລ່ງຂມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການປະເມີນ 
ແລະ ຄາດຄະເນຂອງທະນາຄານໂລກ

ຮບູສະແດງ15
ດຸນການຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ
(% ຕ ຈີດີພີ), 2008-13



ຂະແໜງການເງິນການທະນາຄານ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສືບຕດຳເນີນນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມກົນໄກຕະາດ ທມີການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງລັດ ເພອຮກັສາສະຖຽນລະພາບຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ. ເງິນກີບໄດ້ແຂງຕົວເລັກນ້ອຍໃນລະດັບ 0,3 ສ່ວນຮອ້ຍ ທຽບ
ໃສ່ສະກຸນເງິນໂດລາໃນລະຫ່ວາງເດືອນມັງກອນຫາຕຸລາ ເນອງຈາກການລັ່ງໄຫຼເຂາມາຂອງການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ
ແລະ ລາຍຮບັຈາກການສົ່ງອອກ. ໃນຊ່ວງເດືອນດຽວກັນ ເງິນກີບກໄດ້ອ່ອນຄ່່າໃນລະດັບ 2,8 ສ່ວນຮອ້ຍ ທຽບໃສ່ເງິນບາດ
ເນອງຈາກວາ່ເງິນບາດໄດ້ອ່ອນຄ່າລົງທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ (ຮບູສະແດງ 16). ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເພອຮກັ
ສາສະຖຽນລະພາບ ເຊງລວມທັງການລົບລ້າງວົງເງິນຈຳກັດ ໃນການແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນແຕ່ລະວັນ ກເປັນສາເຫດໜງ
ທພາໃຫ້ລະດັບຄັງສຳຮອງຸດລົງ. ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຸບັນໄດ້ແຂງຄ່າ 2,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ແຕ່ອັດຕາຕົວຈິງໄດ້ແຂງຄ່າເຖິງ
4,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນລະຫ່ວາງເດືອນມັງກອນ ຫາ ເດືອນສິງຫາ 2012 (ຮູບສະແດງ 17).

ສະພາບການພັດທະນາໃນຂະແໜງເງິນຕາ

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊອຍັງຢູ່ໃນຈງັຫວະສູງຢູ່. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊອໄດ້ເພມຂນຈາກ 33
ສ່ວນຮອ້ຍ (ປີຕປີ) ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2011 ເປັນ 47 ສ່ວນຮອ້ຍ (ປີຕປີ) ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2012 ເຊງມີສາເຫດມາຈາກປະລິ
ມານສິນເຊອແກ່ພາກເອກະຊົນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ (ຮູບສະແດງ 18). ສິນເຊອພາກເອກະຊົນໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວໄວ
ຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວໃນຂະແໜງກສ້າງ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຂະແໜງບໍລິການ (ຮູບສະແດງ 19). ການປ່ອຍ
ສິນເຊອໃຫ້ໂຄງການກສ້າງພນຖານໂຄງລ່າງ (ບັນທຶກໃນລາຍການສິນເຊອແກ່ລັດວສິາຫະກິດ) ຍັງສຶບຕສຳັບໂຄງການ
ທໄດ້ປະຕິບັດໄປແລ້ວເທານັ້ນ ແຕ່ກເຫັນວ່າລະດັບການປ່ອຍສິນເຊອດັ່ງກ່າວໄດຸ້ດລົງາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ລະດັບສູງສຸດ
ໃນປີ 2009 (ຮບູສະແດງ 18). ອັດຕາການເພມຂນຂອງສິນເຊອ ແລະ ລະດັບການເພມຂນທຊ້າລົງຂອງເງິນຝາກ ເຮດັໃຫ້
ອັດຕາສ່ວນການປ່ອຍກູ້ຕເງິນຝາກເພມຂນຈາກ 71 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2011 ເປັນ 85 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດືອນ
ມິຖຸນາ 2012. ອັດຕາສ່ວນໜເສຍໄດ້ເພມຂນຈາກ 2,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປີ 2011 ເປັນ 3,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນການປີ 2012
ເຊງອາດມີສາເຫດມາຈາກການເພມຂນຂອງສິນເຊອມາໄດ້ໄລຍະໜງ. ອັດຕາການເພມຂນຂອງປະລິມານເງິນໝູນວຽນ
ຸດຜ່ອນລົງາຍມາເປັນ 29 ສ່ວນຮ້ອຍປີຕປີ ໃນເດືອນມິຖຸນາ 2012 ຈາກ 41 ສ່ວນຮ້ອຍໃນເດືອນມິຖຸນາປີ 2011.

ການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນໄລຍະຫລ້າສຸດ
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ແຫລ່ງຂມູນ: ກອງທຶນການເງິນສາກົນ (IMF)

ຮບູສະແດງ17
ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈຸບັນແລະ ອັດຕາແລກ
ປ່ຽນຕົວຈິງ (ດັດຊະນີທັນວາ-2006 =100)

ແຫລ່ງຂມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານ
ແຫ່ງປະເທດໄທ ແລະ ການປະເມີນຂອງທະນາຄານໂລກ

ຮບູສະແດງ16
ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບ
(ດັດສະນີທັນວາ2006 =100)



ມາຮອດກາງປີ 2012 ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊອ ໄດ້ຜັກດັນຄວາມຕ້ອງການນຳເຂາໃຫ້ເພມຂນ ເຊງ
ປະກອບສ່ວນເຮດັໃຫ້ລະດັບຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ ແລະ ຄັງສຳຮອງຸດລົງ (ຮບູສະແດງ 20). ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ສິນເຊອໄດ້ກະຕຸ້ນການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ການຊົມໃຊ້ ເຊງໄດ້ພາໃຫ້ການນຳເຂາສິນຄ້າລົງທຶນ ແລະ ສິນຄ້າບໍລິໂພກ
ສືບຕເພມຂນ. ຄັງສຳຮອງຢູ່ໃນລະດັບ 608 ລ້ານໂດລາ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ແລະ ຄາດວາ່ຈະເພມຂນເປັນ 620 ລ້ານໂດລາ
ໃນທ້າຍປີ ເຊງສ່ວນໜງແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດ້ມາຈາກການຊຳລະຄືນ ຈາກການປ່ອຍກູ້ໂດຍກົງຈາກທະນາຄານກາງ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກຕາມ ລະດັບຄາດຄະເນດັ່ງກ່າວ ຍັງຕຳ່ກວາ່ການຄາດຄະເນໃນເບອງຕົ້ນ ແລະ ຕຳ່ກວາ່ລະດັບໃນທ້າຍປີ 2011
ເນອງຈາກການນຳເຂາທສືບຕເພມຂນ ແລະ ມາດຕະການຍົກເລີກການຈຳກັດຈຳນວນແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.
ດັ່ງນັ້ນ ການຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນ ແລະ ການຊົມໃຊ້ພາຍໃນຈງມີຄວາມສຳຄັນໃນການຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງທຕິດພັນກັບ
ການຸດລົງຂອງຄັງສຳຮອງ.

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ  – ພະຈິກ 2012
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ແຫລ່ງຂມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການປະເມີນ
ຂອງທະນາຄານໂລກ

ແຫລ່ງຂມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຄິດໄລ່ ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ

ແຫລ່ງຂມູນ: World Development Indicators, 2010

ແຫລ່ງຂມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ

ຮບູສະແດງ18
ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊອ
ເພມຂນໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2012 ຮບູສະແດງ19 ການປ່ອຍສິນເຊອຕາມຂະແໜງການ

ຮບູສະແດງ20
ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ ແລະ ຄັງສຳຮອງ
ໄດຸ້ດລົງ ຮບູສະແດງ21

ອັດຕາສ່ວນຄວາມພຽງພໍຂອງລະດັບ
ຊັບສິນຕ່າງປະເທດສຸດທິ (%)



I. ການມີເຂາແຮເຫືຼອກິນ: ທົບທວນຄືນບັນດານະໂຍບາຍ13

ຂະແໜງການຜະລິດເຂາໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການພັດທະນາທໜ້າປະທັບໃຈໃນໄລຍະ 2 ທົດສະວັດທຜ່ານມາ
ຍ້ອນວ່າຂະແໜງນໄດ້ກ້າວອອກຈາກສະພາບບມີເຂາກຸ້ມກິນໃນຊຸມປີ 1990 ໄປສູ່ສະພາບການເປັນປະເທດມີເຂາແຮ
ເຫືຼອກິນໃນຊຸມປີ 2000 ເຊງສາມາດກຸ້ມຕົນເອງໃນລະດັບທົ່ວປະເທດ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດໜງທມີອັດຕາການບໍລິ
ໂພກເຂາຕຫົວຄົນສູງທສຸດໃນໂລກ ແລະ ການຜະລິດເຂາກໄດ້ເພມຂນເປັນເທາຕົວໃນລະຫ່ວາງປີ 1991 ແລະ 2011
(ໜງໃນປະເທດທມີອັດຕາການເພມຂນສູງທສຸດໃນພາກພນ) ເຊງຜະລິດເຂາເປືອກໄດ້ປະມານ 3,3 ລ້ານໂຕນໃນປີ
2011. ການຜະລິດທເພມຂນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຍ້ອນການປັບປຸງສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ການຂະຫຍາຍເນອທນາ
(ຮບູສະແດງ 22). ດັ່ງນັ້ນ ສປປ ລາວ ຈງສາມາດສະສົມເຂາເຫືຼອກິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເຊງສາມາດຜະລິດເປັນເຂາ
ສານໄດ້ 373,000 ໂຕນ ໃນປີ 2011 (ຮູບສະແດງ 23). ໃນປະຈຸບັນ ຂະແໜງຜະລິດເຂາໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຍ້ອນາຍ
ປັດໄຈ ເຊງບາງປັດໄຈກບກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບນະໂຍບາຍສຳັບການຜະລິດເຂາ. ປັດໄຈດັ່ງກ່າວລວມມີ 1) ການທເສດ
ຖະກິດຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕເນອງ ໂດຍຖືກຜັກດັນຈາກຂະແໜງບແຮ ່ແລະ ໄຟຟ້າ, 2) ໂອກາດການຈາ້ງງານໃນຂະແໜງ
ບໍລິການ ແລະ ຂະແໜງອນນອກກະສິກຳທໃຫ້ລາຍຮບັສູງກວາ່, 3) ການພັດທະນາຕົວເມືອງທຂະຫຍາຍໄວຂນ ເຊງມີຜົນ
ຕຄ່າຈ້າງສຳັບແຮງງານໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ທ່າອ່ຽງການບໍລິໂພກໃນປະຈຸບັນ ແລະ 4) ການບໍລິໂພກເຂາໂດຍ
ສະເລ່ຍລວມທົ່ວປະເທດທເລມຄົງທ ຍ້ອນເນອງຈາກອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນຸດລົງ ແລະ ພຶດຕິກຳບໍລິ
ໂພກ ທປ່ຽນຈາກການກິນເຂາມາເປັນອາຫານຊະນິດອນໆທໃຫ້ພະລັງງານເຊນກັນ. ດ້ວຍປັດໄຈຕ່າງໆເຫຼານ ການບໍລິ
ໂພກເຂາໃນລາວ ຈງມີທ່າອ່ຽງຸດລົງ ເຊງກແມ່ນປະກົດການທໄດ້ເກີດຂນໃນປະເທດອນໆ ໃນພາກພນເຊນກັນ.

ບາງຈຸດສຸມຈາກຂະແໜງການ
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ພາກ II ບາງຈຸດສຸມຈາກຂະແໜງການ

ແຫລ່ງຂມູນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງທີມງານ
ທະນາຄານໂລກ

ແຫລ່ງຂມູນ: ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ ການຄິດໄລ່ຂອງທີມ
ງານທະນາຄານໂລກ

13 ນແມ່ນບົດສະຸບຂອງບົດສຶກສາ “ນະໂຍບາຍເຂາໃນ ສປປ ລາວ 2012” ເຊງໄດ້ດຳເນີນໂດຍທະນາຄານໂລກ, ອົງການ FAO ແລະສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ
ເຂາສາກົນ (IRRI). ນແມ່ນການສຶກສາຄັ້ງທຳອິດທໄດ້ວິເຄາະລົງເລິກກ່ຽວກັບຂະແໜງການຜະລິດເຂາ ທັງໃນດ້ານວິຊາການ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມໃນລະດັບມະຫາພາກ. ໄດ້ມີາຍບົດສຶກສາທລົງເລິກດ້ານວຊິາການກ່ຽວກັບຂະແໜງເຂາ ແຕ່ກບມີບົດໃດທສຶກສາເຖິງຄວາມສະັບຊັບຊ້ອນ
ຂອງອິດທິພົນຕຕະາດການຄ້າເຂາຈາກປັດໄຈທ່າອ່ຽງດ້ານປະຊາກອນ, ຂະບວນການເຊອມໂຍງການຄ້າໃນພາກພນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ້ານສະຫັວດ
ດີການຂອງຊາວກະສິກອນ. ສຳລັບຂມູນເພມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕທີມງານຂມູນຂ່າວສານ (worldbanklaos@worldbank.org) ແລະ ປາໂວ ອິລິດສ
(ຫົວໜ້າທີມງານກະກຽມບົດລາຍງານນ, Peliste@worldbank.org). ບົດລາຍງານຈະຂນຢູ່ເວັບໄຊ www.worldbank.org

ຮບູສະແດງ22
ອັດຕາການເພມຂນຂອງຜົນຜະລິດເຂາເປືອກ,
ເນອທເກັບກ່ຽວ ແລະ ສະມັດຕະພາບການຜະລິດ
(ອັດຕາສະເລ່ຍສະສົມເປັນສ່ວນຮ້ອຍ)

ຮບູສະແດງ23
ປະລິມານເຂາສານເຫືຼອກິນນັບ
ແຕ່ປີ 1990 (ໂຕນ)



ລັດຖະບານ ມີວິໄສທັດໃນການຊຸກຍູ້ການຜະລິດເຂາ ເພອໃຫ້ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາ
ຫານ ແລະ ເພອໃຫ້ປະເທດສາມາດເປັນແຫ່ຼງສະໜອງເຂາສານ ທເຊອຖືໄດ້ຕຕະາດໃນຂົງເຂດພາກພນ. ເຂາແມ່ນອາ
ຫານຕົ້ນຕໍຂອງສັງຄົມລາວ ແລະ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜງຂອງເປາໝາຍດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງ ໃນການຮກັສາຄວາມ
ໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບຄົວເຮືອນ ແລະ ເພອຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສັງຄົມ. ພາກລັດໄດ້ລົງ
ທຶນຈຳນວນວງາຍໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດທຜ່ານມາ ເພອຊຸກຍູ້ການປູກເຂາ ແລະ ການຜະລິດເຂາ. ລັດຖະບານ
ຍັງໄດ້ຕັ້ງຄາດໝາຍສູ້ຊົນສຳັບການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກເຂາຮອດປີ 2015 ທຄາດວາ່ຈະບັນລຸໄດ້ດ້ວຍການລົງທຶນຂອງ
ພາກລັດ. ຕິດພັນກັບເປາໝາຍດັ່ງກ່າວ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ລິເລມບົດສຶກສາປະເມີນຂະແໜງການຜະລິດ
ເຂານຂນ ເພອເປັນພນຖານໃຫ້ການສ້າງນະໂຍບາຍລະດັບຊາດທຄົບວົງຈອນຮອບດ້ານເພອພັດທະນາຂະແໜງການນ
ແລະ ກມີການສ້າງແຜນການລົງທຶນພາກລັດຄຽງຄູ່ກັນນຳ.

ໃນຂະນະທ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະສາມາດສືບຕສະສົມເຂາແຮໄດ້ຈຳນວນາຍ ແຕ່ແນວໂນ້ມດັ່ງກ່າວ ກອາດ
ຈະພົບກັບສງທ້າທາຍ ເນອງຈາກເຂາເປືອກທຊຈາກຊາວນາມີລາຄາຕຳ່ ຍ້ອນມາດຕະການຈຳກັດການສົ່ງອອກເຂາ. ໃນ
ການເຮັດແບບຈຳລອງການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິໂພກເຂາທມີສົມມຸດຖານຕາມສະພາບປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ຈະສືບຕ
ແຮເຂາໄດ້ໃນລະດັບດີ ເຊງຄາດວ່າຈະບັນລຸໄດ້ປະມານ 450.000-500.000 ໂຕນຮອດປີ 2015 ແລະ ປະມານ
700.000-800.000 ໂຕນຮອດປີ 2020 (ຮບູສະແດງ 24). ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ຜົນການສຶກສາໄດ້ຊໃຫ້ເຫັນວາ່ ຄົວເຮອືນ
ທນຳໃຊ້ວດັຖຸດິບໃນການຜະລິດຕຳ່ ແລະ ໄດ້ຮບັຜົນຜະລິດທຕຳ່ ຈະບສາມາດມີລາຍຮບັສູງໄດ້ ຍ້ອນລາຄາເຂາເປືອກຕຳ່
ເຊງຈະເປັນການຸດຜ່ອນແຮງຈູງໃຈໃຫ້ເຂົາເຈາປະຕິບັດຕາມ ື ຕອບສະໜອງຕແຜນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ໃນ
ການຊຸກຍູ້ການຜະລິດເຂາ. ດ້ວຍເຫດຜົນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເກີດມີການປ່ຽນມາປູກພືດຊະນິດອນ ື ປ່ຽນອາຊີບຈາກການເຮັດ
ກະສິກຳ. ມີທ່າອ່ຽງວ່າການປູກເຂາໄດ້ກາຍມາສຸມໃສ່ເຂດທມີປັດໄຈທຳມະຊາດອຳນວຍ ແລະ ເປັນເຂດທໄດ້ປຽບໂດຍ
ທຽບຖານ ເຊນເຂດລຸ່ມແມ່ນຳ້ຂອງທຍັງສາມາດໃຫ້ຜົນຕອບແທນດີ ໂດຍສະເພາະເຂດທສາມາດປູກພືດໄດ້າຍຊະນິດ
ຖ້າມີລະບົບຊົນລະປະທານໄປເຖິງ. ປັດໄຈຕົ້ນຕໍທເຮັດໃຫ້ລາຄາເຂາເປືອກທຊຈາກຊາວນາຕົກຕຳ່ ແມ່ນຍ້ອນອຳນາດ
ການປົກຄອງທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖນ ໄດ້ນຳໃຊ້ມາດຕະການຈຳກັດການຄ້າເຂາສານທຄາດເດົາບໄດ້ ແລະ ການຫ້າມ
ຢ່າງເດັດຂາດຕການສົ່ງອອກເຂາເປືອກໄປປະເທດເພອນບ້ານ ທັງໃນຮູບການເປັນທາງການ ື ບເປັນທາງການ.

ບົດລາຍງານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ  – ພະຈິກ 2012
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ທມີລະດັບການຜະລິດແລະການບໍລິໂພກຕ່າງກັນ



ໃນສະພາບທ ສປປ ລາວ ມີຄັງແຮເຂາເຫືຼອກິນແລ້ວ ນະໂຍບາຍທກ່ຽວຂ້ອງກຄວນໄດ້ຮບັການທົບທວນຄືນ ເພອ
ບັນລຸເປາໝາຍຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ. ປະຈບັຸນ
ມີການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍຈາກຂະແໜງການ ເຊງບາງຄັ້ງຄາວກເກີດຄວາມຊຳ້ຊ້ອນ ແລະ ບສອດຄ່ອງກັນ. ການແກ້ໄຂສງ
ທ້າທາຍກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແມ່ນບອາດສຸມໃສ່ການນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍພຽງດ້ານໃດດ້ານໜງເທາ
ນັ້ນ (ໂດຍສະເພາະນະໂຍບາຍການຄ້າໃນຮບູແບບຂອງການຈຳກັດການສົ່ງອອກ ເພອຮກັສາລາຄາເຂາໃນຕະາດພາຍ
ໃນໃຫ້ຕຳ່) ໃນສະພາບທ ສປປ ລາວ ມີເຂາແຮເຫືຼອກິນທາຍຂນ. ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສ້າງນະ
ໂຍບາຍໃນຂະແໜງເຂາທມີລັກສະນະຮອບດ້ານ ແລະ ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຕິດພັນກັບຂະແໜງການອນໆທກ່ຽວຂ້ອງ.

ຈດຸທີໜງ, ເພອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວກະສິກອນຕອບສະໜອງຕນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແມ່ນຄວນເອົາໃຈໃສ່ບູລິ
ມະສິດໃນການປັບປຸງລາຍຮບັໃຫ້ຊາວນາທທຳການຜະລິດໃນເຂດໄດ້ປຽບດ້ານພູມສັນຖານ. ັງຈາກທມີການຂະຫຍາຍ
ເນອທນາ ແລະ ເພມສະມັດຕະພາບການຜະລິດໃນຊຸມປີ 1990 ປະລິມານເຂາແຮເຫືຼອກິນກໄດ້ເພມຂນໃນລະດັບທໝັ້ນ
ຄົງໃນທົດສະວດັທຜ່ານມາ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ ໃນດ້ານການຜະລິດກເລມມີປະກົດການຂາດແຮງງານ ແລະ ຄ່າແຮງງານ
ເພມຂນ ເນອງຈາກການເຄອນຍ້າຍຂອງແຮງງານຈາກຂະແໜງກະສິກຳໄປຂະແໜງອນ ເຊງເປັນການບັ່ນທອນຄວາມສາ
ມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງການປູກເຂາແບບປະເພນີ.  

ຈຸດທີສອງ, ການວາງນະໂຍບາຍການຄ້າເຂາທຈະແຈ້ງ ຈະເປັນເຄອງມືທດີທສຸດໃນການບັນລຸເປາໝາຍຂອງ
ລັດຖະບານ ດັ່ງກ່າວມາຂ້າງເທິງ ພ້ອມທັງຊ່ວຍເພມລາຍຮັບໃຫ້ຊາວນາອີກ. ຖ້າປະເມີນແບບຕຳ່ສຸດວ່າເຂາເປືອກຈຳ
ນວນ 100,000 ໂຕນ ຖືກສົ່ງອອກຂາຍຕ່າງປະເທດໃນແຕ່ລະປີ ກໝາຍເຖິງການສ້າງລາຍຮັບຢ່າງຕຳ່ 30 ລ້ານໂດລາ.
ນໝາຍເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງເຂາທບພຽງແຕ່ເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກທສຳຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ແຕ່ຍັງເປັນສິນຄ້າທຕ້ອງການ
ແຮງງານໃນການຜະລິດາຍ (ຕ່າງຈາກຂະແໜງບແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າ) ເຊງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງໃນການສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທຳ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ທມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກ.

ຈຸດທີສາມ, ສປປ ລາວໄດ້ກ້າວເຖິງຈຸດທຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ບພຽງແຕ່ຂນກັບການມີຄັງແຮເຂາ
ເຫືຼອກິນເທານັ້ນ ແຕ່ການແກ້ໄຂບັນຫາເລອງຂາດໂພຊະນາການ ຄວນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເຊນກັນ. ໃນສະພາບທ
ລາວກ້າວໄປສູ່ການມີເຂາແຮເຫືຼອກິນ ບັນຫາປະຈບັຸນໄດ້ກາຍມາເປັນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ໃນການບໍລິໂພກສານອາຫານ
ທຄົບຖ້ວນ ເຊງລວມເອົາສານອາຫານຈາກອາຫານປະເພດອນນອກຈາກເຂາ. ດັ່ງນັ້ນ ການສຸມໃສ່ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທຕິດພັນກັບການຂາດໂພຊະນາການ ເຊງບພຽງແຕ່ແມ່ນບັນຫາການ
ຂາດເຂາກິນເທານັ້ນ (ເຊງກໄດ້ກາຍເປັນບັນຫາທ້ອງຖນແລ້ວ).

ທາງເລືອກເພອພິຈາລະນາໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍໃນຂະແໜງການຜະລິດເຂາ

ທາງເລືອກໜງເພອຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາລາຄາເຂາເປືອກທຊຈາກຊາວນາຕົກຕຳ່ ແມ່ນການຍົກເລີກການຈຳກັດ
ການສົ່ງອອກເຂາ ແລະ ການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມດ້ານການຄ້າທມີກົດລະບຽບຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໃນ
ດ່ານຊາຍແດນ. ສປປ ລາວມີຊາຍແດນຕິດກັບປະເທດສົ່ງອອກເຂາາຍທສຸດໃນໂລກ (ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ເຊງກ
ຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກເຂາໜຽວເຊນກັນ. ປະເທດເຫຼານ ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນສູງ ຍ້ອນມີຂະແໜງໂຮງສີ ແລະ
ພນຖານໂຄງລ່າງສຳລັບການຂົນສົ່ງທພັດທະນາແລ້ວ ເຊງເຮັດໃຫ້ລາຄາເຂາສານທສົ່ງອອກຈາກປະເທດເຫຼານັ້ນ ຖືກ
ກວາ່ເຂາສານທສົ່ງອອກຈາກ ສປປ ລາວ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ, ຊາວຄ້າຂາຍຈາກໄທ ແລະ ຫວຽດນາມກສົນໃຈຊເຂາເປືອກ
ເຂາໜຽວຈາກ ສປປ ລາວ ທມີລາຄາຖືກກວາ່ ເຊງຖືກນຳໄປສີ ແລະ ຂັດໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈາ ເພອສະໜອງຕຕະາດ
ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ.
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ການລົງທຶນພາກເອກະຊົນ (ທັງຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ) ໃນການສ້າງໂຮງສີ ແລະ ໂຮງຂັດເມັດເຂາທທັນ
ສະໄໝ ແລະ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ຈະຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາເລອງຂຈຳກັດດ້ານການສີເຂາ. ເຖິງແມ່ນວ່າການລົງທຶນໃສ່ໂຮງສີ
ເຂາໃນ ສປປ ລາວ ຈະມີທ່າອ່ຽງເພມຂນໃນາຍປີຜ່ານມາກຕາມ ແຕ່ໂຮງສີສ່ວນາຍຍັງມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ມີເຄອງ
ຈັກທເກາແລ້ວ. ອຸປະສັກຕົ້ນຕໍຕການສົ່ງອອກເຂາສານຈາກ ສປປ ລາວ ແມ່ນຕົ້ນທຶນທສູງ ແຕ່ຄຸນນະພາບເຂາຕຳ່ ເຊງ
ອາດບເປັນທໜ້າສົນໃຈຕບັນດາຜູ້ບໍລິໂພກໃນປະເທດເພອນບ້ານ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕທ່າແຮງການສົ່ງ
ອອກເຂາຈາ້ວເຊນກັນ. ປະສົບການຂອງຜູ້ສົ່ງອອກເຂາທໄດ້ເລມປະກົດຕົວຂນໃໝ່ ເຊນກຳປູເຈຍ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວາ່
ການປັບປຸງລະບົບໂຮງສີເຂາຈະເກີດຂນ ກຕເມອຄັງແຮເຂາເປືອກມີປະລິມານາຍພຽງພໍ (ໂດຍຕ້ອງຄຽງຄູ່ກັບການວາງ
ນະໂຍບາຍສົ່ງອອກເຂາທຈະແຈ້ງ) ທຈະສາມາດກາຍເປັນການສົ່ງອອກເຂາສານແທນເຂາເປືອກ. 

ປະສິດທິພາບໃນການຈັດສັນງົບປະມານເຂາໃນຂະແໜງກະສິກຳ ສາມາດເພມຂນໄດ້ດ້ວຍການດຸ່ນດ່ຽງການ
ຈດັສັນທຶນເຂາໃນວຽກງານສົ່ງເສີມວຊິາການ, ພັດທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຍີ ແລະ ຊົນລະປະທານ. ບົດສຶກສານ
ໄດ້ລົງເລິກາຍກໍລະນີທນຳໃຊ້າຍທາງເລືອກໃນການລົງທຶນ (ລົງທຶນໃສ່ວຽກສົ່ງເສີມວຊິາການ, ການສະໜອງແນວພັນ
ທດີ, ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນ, ການປັບປຸງເຕັກນິກການຜະລິດ, ການລົງທຶນໃສ່ຊົນລະປະທານ). ຜົນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ການລົງ
ທຶນໃສ່ຊົນລະປະທານ ແມ່ນສ່ວນໜງທສຳຄັນຂອງການລົງທຶນພາກລັດ ແຕ່ວາ່ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຕການເພມຜົນຜະລິດ
ແລະ ເພມຜົນຕອບແທນຈາກການລົງທຶນພາກລັດ ແມ່ນການສົ່ງເສີມວຽກງານວິຊາການແບບຄົບຖ້ວນຮອບດ້ານ. ນອກ
ຈາກນ, ໃນແງ່ຂອງການເພມສະມັດຕະພາບໃນການຜະລິດແລ້ວ ບົດສຶກສານຍັງສະໜບັສະໜນຸມາດຕະການສຸມການລົງ
ທຶນພາກລັດໃສ່ໃນເຂດພູມສັນຖານທມີທ່າແຮງດ້ານການຜະລິດ ແລະ ຊາວນາກສາມາດເພມສະມັດຕະພາບການຜະລິດ
ໄດ້ຢ່າງທະວີຄູນ. 
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II. ສຸຂະພາບຂອງແມ່: ບົດບາດຂອງນະໂຍບາຍການເກີດລູກບເສຍຄ່າ

ສປປ ລາວ ແມ່ນໜງໃນບັນດາປະເທດ ທມີຕົວຊວັດດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ຕຳ່ທສຸດໃນໂລກ  ຄື 470 ຄົນຍັງມີຊີ
ວິດຕ 100,000 ຄົນທເກີດ. ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ສູງກວ່າສະຖິຕິໃນກຳປູເຈຍ ເຖິງສອງທົບ, ສູງກວ່າ
ຫວຽດນາມເຖິງ 8 ທົບ ແລະ ສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງບັນດາປະເທດທມີລາຍຮັບລະດັບດຽວກັນ. ອັດຕາການຊົມໃຊ້
ການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ທເປັນຕົ້ນຕໍ ເຊນ ການບໍລິການກ່ອນເກີດ, ການເກີດລູກໂດຍມີແພດຊ່ວຍ, ການເກີດລູກຢູ່ສະ
ຖານບໍລິການສຸຂະພາບ, ການບໍລິການັງເກີດລູກ ທມີລະດັບຕຳ່ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນຕບັນຫາ. ນອກຈາກນັ້ນ ຄຸນນະ
ພາບຂອງການບໍລິການຍັງເປັນສງທ້າທາຍຕລະບົບສາທາລະນາສຸກໃນ ສປປ ລາວ.

ການສຳວດຄົວເຮືອນແລະສງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພາບໃນສະພາບປະຈຸບັນ 201014

ການວິເຄາະຜົນການສຳວດຄົວເຮືອນ ແລະ ສງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພາບ ໄດ້ກວມເອົາ 2.741
ຄົວເຮອືນໃນ 193 ບ້ານໃນ 21 ເມືອງຊົນນະບົດ ແລະ ເປັນເມືອງບູລິມະສິດໃນ 6 ແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ໄດ້ຊ່ວຍ
ໃຫ້ຮູ້ເຖິງບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໃນ ສປປ ລາວ. ການສຳວດໄດ້ເລືອກເອົາຕົວຢ່າງຄົວເຮືອນ
ທມີລູກຢ່າງຕຳ່ຄົນໜງທມີອາຍຸນ້ອຍກວາ່ສອງປີ ແລະ ບົດສຳວດກມີພາກຄຳຖາມສະເພາະສຳລັບສຸຂະພາບແມ່, ສຸຂະ
ພາບເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ. ນອກຈາກນ ການສຳວດຍັງເກັບກຳຂມູນລະອຽດກ່ຽວກັບສງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ດ້ານສາທາລະນະສຸກຈາກ 38 ສຸກສາລາໃນຂອບເຂດຕົວຢ່າງດັ່ງກ່າວ.

ຜົນການສຳວດເນນໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບການ
ນຳໃຊ້ການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່ທຍັງ ຕຳ່າຍໃນ
ເຂດຊົນນະບົດໃນພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ
ລາວ. ການເກີດລູກໃນສະຖານທໃຫ້ບໍລິການ ສາທາ
ລະນະສຸກ (ລວມມີສຸກສາລາ, ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ໂຮງ
ໝໍແຂວງ) ກວມເອົາພຽງແຕ່ 15 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການ
ເກີດລູກໃນໄລຍະສອງປີກ່ອນການສຳວດ (ຮູບສະ
ແດງ 25). າຍກວ່າ 70 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງແມ່ທເຂາ
ຮວ່ມ ການສຳວດແມ່ນໄດ້ເກີດລູກຄົນ້າສຸດຢູ່ບ້ານ.
ເຖິງວ່າທ່າອ່ຽງລວມຂອງທົ່ວປະເທດສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ການເກີດລູກໃນສະຖານທໃຫ້ບໍລິການສາທາລະ
ນະສຸກເພມຂນກຕາມ, ແຕ່ປະກົດການດັ່ງກ່າວ ກຍັງມີ
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14 ນແມ່ນບົດສະຸບຈາກບົດລາຍງານຂອງທະນາຄານໂລກກ່ຽວກັບ “ສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກແລະໂພຊະນາການຢູ່ ສປປ ລາວ: ຜົນຈາກການສຳວດ
ໃນຫົກແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ້”. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ວເິຄາະຜົນການສຳວດ ທໄດ້ດຳເນີນເພອເປັນຂມູນສຳລັບການອອກແບບຈດັຕັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການໂພຊະນາການສຳລັບຊຸມຊົນ ທສະໜັບສະໜຸນໂດຍທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນການທົດ
ລອງໂອນເງິນໃຫ້ຊຸມຊົນແບບມີເງອນໄຂ ແລະ ໂພຊະນາການ ທມີຊຸມຊົນເປັນເຈາການໃນຂອບເຂດ 62 ສຸກສາລາໃນເຈດັແຂວງໃນພາກກາງ ແລະ ພາກ
ໄຕ້ (ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ສະຫັວນນະເຂດ, ສາລະວນັ, ເຊກອງ, ອັດຕະປື). ໝາຍເຫດ: ການສຳວດບໄດ້ກວມເອົາແຂວງເຊກອງ. ສຳລັບຂມູນເພມເຕີມ,
ກະລຸນາຕິດຕທີມງານຂມູນຂ່າວສານ (worldbanklaos@worldbank.org) ແລະ ອາເຈ ແທນດອນ (ຫົວໜ້າທີມງານກະກຽມບົດລາຍງານນ,
atandon@worldbank.org) ແລະ ເວ ອານ ແຍັບ (ຊ່ຽວຊານດ້ານສາທາລະນະສຸກ, wyap@worldbank.org). ບົດລາຍງານຈະຂນຢູ່ເວັບໄຊ
www.worldbank.org

ຮບູສະແດງ25
ສະຖານທເກີດລູກແລະລ່າຍຈ່າຍຕົນເອງສຳລັບ
ການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່



ໜອ້ຍາຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. ແມ່ຍິງສ່ວນາຍໃຫ້ເຫດຜົນວາ່ ການບໄປເກີດລູກຢູ່ໜວ່ຍບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນ
ຍ້ອນຄວາມບສະດວກ (45 ສ່ວນຮ້ອຍ), ປະເພນີ (20 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ຄວາມຈຳກັດດ້ານທຶນຮອນ (11 ສ່ວນຮ້ອຍ).
ມີອີກ 18 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງແມ່ຍິງທເຂາຮວ່ມການສຳວດລາຍງານວາ່ ເຂົາເຈາບມີເວລາພຽງພໍໃນການເດີນທາງໄປໜວ່ຍ
ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ເຊງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດການວາງແຜນແຕ່ເບອງຕົ້ນ ແລະ ບັນຫາການເຂາເຖິງໜວ່ຍ
ບໍລິການດັ່ງກ່າວ.

ການເຂາເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແມ່ນເປັນບັນຫາຕົ້ນຕໍໃນເຂດຊົນນະບົດທເຂາຮ່ວມການສຳວດ.
ໄລຍະທາງສະເລ່ຍເຖິງສຸກສາລາທໄກ້ທສຸດແມ່ນ 5,2 ກິໂລແມັດ ແລະ ເຖິງໂຮງໝໍທໄກ້ທສຸດແມ່ນ 32,2 ກິໂລແມັດ.
ໃນລະດູຝົນ ຄົນເຈັບທບແມ່ນກໍລະນີສຸກເສີນຈະໃຊ້ເວລາສະເລ່ຍ 64 ນາທີ ເພອເດີນທາງໄປສຸກສາລາທໃກ້ທສຸດ ແລະ
ໃຊ້ 149 ນາທີ ໄປໂຮງໝໍ. ຕົວເລກດັ່ງກ່າວໄດ້ປິດບັງຄວາມຈງິທວາ່ ບາງຊຸມຊົນຢູ່ຫ່າງໄກຈາກໂຮງໝໍທໄກ້ທສຸດ ເຖິງ 180
ກິໂລແມັດ ແລະ ການເດີນທາງອາດໃຊ້ເວລາເຖິງ 24 ຊົ່ວໂມງ ໃນລະດູຝົນ.

ຄວາມຈຳກັດດ້ານທຶນຮອນກເປັນອີກບັນຫາໜງ. ລາຍຈາ່ຍຕົນເອງທຕ້ອງອອກເອງສຳລັບການເກີດລູກຢູ່ສຸກສາ
ລາແມ່ນ 218.000 ກີບ ເຊງສູງກວ່າລາຍຈ່າຍສະເລ່ຍໃນການເກີດລູກຢູ່ບ້ານ (35.000 ກີບ) ເຖິງຫົກທົບ.15 ລາຍຈ່າຍ
ດັ່ງກ່າວ ຍງສູງຂນສຳລັບການເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ. ສະເລ່ຍລາຍຈາ່ຍທອອກເອງສຳລັບການເກີດລູກແບບທຳມະຊາດຢູ່ໂຮງ
ໝໍເມືອງແມ່ນ 477.000 ກີບ ແລະ ຢູ່ໂຮງໝໍແຂວງແມ່ນ 945.000 ກີບ. ໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມ ລາຍຮັບຂອງຄົວເຮືອນໃນ
ຊຸມຊົນນມີພຽງແຕ່ 1.511.000 ກີບຕເດືອນ. ດັ່ງນັ້ນ ສະເລ່ຍລາຍຈາ່ຍລວມທຕ້ອງຈາ່ຍເອງ (ລວມທັງຄ່າເດີນທາງ) ສຳລັບ
ການຝາກທ້ອງ, ການເກີດທຳມະຊາດໃນໂຮງໝໍແຂວງ, ການບໍລິການັງການເກີດສຳລັບແມ່ຄົນໜງ ແມ່ນກວມເອົາ 63
ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງລາຍຈ່າຍສະເລ່ຍຕເດືອນຂອງຄົວເຮືອນນັ້ນ. ຍງໄປກວ່ານັ້ນ ເນອງຈາກວ່າລາຍຈ່າຍຕົນເອງມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງກັນາຍ ບາງຄົວເຮອືນກພົບກັບບັນຫາລາຍຈາ່ຍສຳລັບການເກີດລູກ ທສູງກວາ່ລາຍຈາ່ຍສະເລ່ຍປະຈຳເດືອນ
ຂອງຄົວເຮືອນອີກ ເຊງເຫັນໄດ້ໃນເສນສະແດງທກາຍເສນສີດຳລົງມາໃນຮູບສະແດງ 26.
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15 ລາຍຈ່າຍຕົນເອງໃນການເກີດລູກ ລວມມີລາຍຈ່າຍສຳລັບການບໍລິການສຸຂະພາບລະຫ່ວາງຖືພາ, ການບໍລິການັງເກີດລູກ ແລະ ຄ່າເດີນທາງ

ຮບູສະແດງ26
ສົມທຽບລາຍຈ່າຍຕົນເອງສຳລັບການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບແມ່ ກັບລາຍຈ່າຍລວມ
ສະເລ່ຍຕເດືອນ ໃນກໍລະນີເກີດລູກໃນສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກໍລະນີ
ເກີດລູກນອກສະຖານບໍລິການ



ດັ່ງນັ້ນການຸດຜ່ອນລາຍຈາ່ຍຕົນເອງໃນການເກີດລູກ ແມ່ນປັດໃຈັກທຈະຊ່ວຍຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາແມ່ນຳໃຊ້ການ
ບໍລິການເບງແຍງສຸຂະພາບຂອງແມ່. ນອກຈາກນັ້ນ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກ
ໂດຍສະເພາະການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແພດໝໍ ແລະ ເຄອງມື ກຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເພອຊຸກຍູ້ການນຳໃຊ້ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ
ຂນ ແລະ ເພອປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສຸຂະພາບທດີຂນ. ຜົນການສຳວດໃຫ້ເຫັນວ່າ ວຸດທິຂອງພະນັກງານສາທາລະນະ
ສຸກ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕຳ່ ພຽງແຕ່ 63 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງພະນັກງານທັງໝົດໃນ 38 ສຸກສາລາ ຈບົການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ,
ພຽງແຕ່ 32 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງພະນັກງານທຮບັຜິດຊອບການຊ່ວຍເກີດລູກ ໄດ້ຮບັການຝຶກອົບຮມົດ້ານວຊິາການໃນສອງປີ
ທຜ່ານມາ. ສຸກສາລາກຂາດອຸປະກອນຮບັໃຊ້: ພຽງແຕ່ 58 ສ່ວນຮອ້ຍ ມີນຳ້ສະອາດໃຊ້ ແລະ ພຽງແຕ່ 75 ສ່ວນຮອ້ຍ ມີໄຟ
ຟ້າໃຊ້. ອຸປະກອນການແພດທສຳຄັນກຂາດເຂີນ ຕົວຢ່າງພຽງແຕ່ 26 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງສຸກສາລາມີເຄອງມືທຍັງໃຊ້ການໄດ້
ສຳລັບການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່.

ການທົດລອງການເກີດລູກບເສຍຄ່າ

ເພອເພມຈຳນວນການເກີດລູກໃນສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກ ແລະ ເພອໃຫ້ການປົກປ້ອງດ້ານການເງິນ
ລັດຖະບານ ກຳລັງຈດັຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍເກີດລູກບເສຍຄ່າ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຜັນຂະ
ຫຍາຍຈາກຜົນຂອງການທົດລອງການເກີດລູກບເສຍຄ່າ ທໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນໄລຍະ
ສອງປີໃນສອງເມືອງຂອງແຂວງສະຫັວນນະເຂດ. ໂຄງການທົດລອງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເກີດລູກໃນສະຖານ
ບໍລິການສາທາລະນະສຸກເພມຂນເຖິງສາມທົບ (300 ສ່ວນຮ້ອຍ ເພມຂນ) ຍ້ອນການໃຫ້ເກີດລູກບເສຍຄ່າສຳລັບແມ່ທມີ
ເງອນໄຂໃນຂອບເຂດອ້ອມແອ້ມສະຖານບໍລິການ. ແຕ່ໃນດ້ານກົງກັນຂ້າມ ຢູ່ໃນເມືອງທບໄດ້ເຂາຮ່ວມໂຄງການ ແລະ ບ
ໄດ້ສະໜອງນະໂຍບາຍເກີດລູກແບບບເສຍຄ່າ ອັດຕາການເພມຂນຂອງການເກີດລູກໃນສະຖານບໍລິການສາທາລະນະ
ສຸກ ມີພຽງແຕ່ 40 ສ່ວນຮ້ອຍ ເທານັ້ນ (ຮູບສະແດງ 27).

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີສງທ້າທາຍາຍຢ່າງໃນການບັນລຸເປາໝາຍສະຫັດສະຫັວດ ທຕິດພັນກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່
ແລະ ເດັກ ແຕ່ການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເກີດລູກບເສຍຄ່າໃນທົ່ວປະເທດ ກຄາດວາ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນລຸເປາໝາຍ
ດັ່ງກ່າວໄວຂນ. ນະໂຍບາຍດັ່ງກ່າວຄາດວ່າຈະຖືກເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປີ 2012.

ບາງຈຸດສຸມຈາກຂະແໜງການ
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ຮບູສະແດງ27
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສະໜອງບໍລິການເກີດລູກບເສຍຄ່າ (ເສນສີແດງ) ທຽບກັບເມືອງອນທບໄດ້
ໃຊ້ນະໂຍບາຍນ (ເສນສີຟ້າ) ໃນເວລາທໄດ້ເລມໂຄງການທົດລອງເກີດລູກບເສຍຄ່າໃນເດືອນ
ພະຈິກປີ 2009 (ເສນສີສົ້ມ)



III. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແລະ ເພມທະວີກາລະໂອກາດ

ການສົ່ງເສີມຄວາມເທາທຽມກັນລະຫ່ວາງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນເປາໝາຍຕົ້ນຕໍຂອງການພັດທະນາ. ມັນຍັງ
ແມ່ນການສົ່ງເສີມປະສິດທິຜົນຂອງເສດຖະກິດ. ຄວາມເທາທຽມກັນລະຫ່ວາງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຍັງສາມາດຊ່ວຍເພມ
ຜະລິດຕະພາບ, ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການພັດທະນາສຳລັບຮຸ່ນຄົນໃນອະນາຄົດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາອົງກອນມີຕົວ
ແທນເພດຍິງ-ຊາຍທດຸ່ນດ່ຽງຂນ. ໃນທ່າມກາງການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ ການໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ການໃຫ້ອຳນາດ
ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຈະເປັນປັດໄຈໜງທສຳຄັນໃນການຫັນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ກຳລັງແຮງຂອງ
ຊາວໜຸ່ມໄປສູ່ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ. ນັບຕັ້ງແຕ່ລິເລມການປະຕິຮູບເສດຖະກິດ
ໃນກາງຊຸມປີ 1980 ເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງແຂງແຮງ ເຊງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຍິງ
ແລະ ຊາຍາຍພັນຄົນຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ປ່ຽນແປງວິທີການດຳລົງຊີວິດທເຄີຍເປັນປະເພນີ. ໃນສະພາບ
ແວດລ້ອມທມີການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຄອບຄົວ, ໃນຂັ້ນບ້ານ ແລະ ໃນສັງຄົມໂດຍລວມກປ່ຽນແປງ
ເຊນກັນ.

ເຮັດແນວໃດເພອບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫ່ວາງຍິງ-ຊາຍ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາໃນ ສປປ ລາວ?
ການປະເມີນບົດບາດຍິງ-ຊາຍທໄດ້ດຳເນີນຮ່ວມກັນລະຫ່ວາງທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນປີ
201216 ໄດ້ເນນສອງຈດຸຕົ້ນຕໍຄື ໃນດ້ານໜງແມ່ນຄວາມຈຳເປັນໃນການສຸມໃສຸ່ດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫ່ວາງຍິງ-
ຊາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກີກ ທເປັນທຢູ່ອາໄສຂອງຊົນເຜານ້ອຍຕ່າງໆ. ກຸ່ມຄົນດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງທຈະພາດໂອກາດຮບັຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດທຂະຫຍາຍຕົວໄວ. ໃນອີກ
ດ້ານໜງກມີຄວາມຈຳເປັນທຕ້ອງສຸມໃສ່ການໃຫ້ໂອກາດແມ່ຍິງ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການໄດ້ຮັບໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ
ຢ່າງເຕັມທ ແລະ ເທາທຽມກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງໃນເຂດໃນຕົວເມືອງທຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງ.

ສງທ້າທາຍຕົ້ນຕໍສຳລັບພາກລັດ ແມ່ນການທຈະປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາ ແລະ ການ
ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ເພອໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ຊ່ວຍເຫືຼອຄົນທຸກຍາກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ດ້ານບົດ
ບາດຍິງ-ຊາຍ. ເມອມີການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດ ກມີການປ່ຽນແປງດ້ານສັງຄົມ ທັງໃນຄອບຄົວແລະຊຸມຊົນ. ຄວາມ
ສ່ຽງໃໝ່ ແລະ ບັນຫາໃໝ່ທເກີດຂນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນດ້ານຕ່າງກັນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ດ້ວຍວິທີການ ແລະ ທັກສະທເໝາະສົມຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະເພດ.

າຍດ້ານຂອງຊິວິດດ້ານສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດກຕິດພັນກັບາຍບັນຫາໃນວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ໂດຍ
ອີງໃສ່ກອບການວິເຄາະທນຳໃຊ້ໃນບົດລາຍງານພັດທະນາໂລກຂອງທະນາຄານໂລກທມີຫົວຂບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,
ບົດການປະເມີນຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳສະເໜີ 3 ດ້ານຕົ້ນຕໍທຕິດພັນກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫ່ວາງຍິງ-ຊາຍຄື: ການ

16 ນແມ່ນບົດສະຸບຈາກ “ການປະເມີນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງແລະເພມກາລະໂອກາດ” ທໄດ້ດຳເນີນຮ່ວມກັນລະຫ່ວາງທະນາຄານໂລກ
ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ເຊງໄດ້ໃຊ້ພນຖານຂມູນກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈາກການສຶກສາ ເພອສ້າງຍຸດທະສາດຮ່ວມພັດທະນາຂອງ
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. ບົດສຶກສາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຄົ້ນຄວາ້ ແລະ ນຳສະເໜຂີມູນໃໝ່ໆກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-
ຊາຍຢ່າງຈະແຈງ້. ບົດດັ່ງກ່າວນ ໄດ້ທົບທວນຄືນ ແລະ ລາຍງານສະພາບປະຈບັຸນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍທເຄີຍໄດ້ກ່າວໃນບົດປະເມີນຂອງທະນາຄານ
ພັດທະນາອາຊີໃນປີ  2004 ແລະ ບົດລາຍງານສະພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ສູນຂມູນຂ່າວສານ ແລະ ການພັດທະນາບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ (GRID) ທໄດ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກທະນາຄານໂລກ. ບົດລາຍງານສະບັບນໄດ້ນຳໃຊ້ຂມູນ ແລະ ການວເິຄາະທມີແລ້ວ ເພອເບງໃນມຸມ
ມອງຈາກາຍຂະແໜງການ. ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຄວາມໜາ້ເຊອຖືຂອງຂມູນ ຍັງແມ່ນສງທ້າທາຍໃຫຍໃ່ນາຍຂະແໜງການ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວ ຍງເພມ
ທະວີຂນເມອຕ້ອງການນຳໃຊ້ຂມູນທແຍກເພດຍິງ-ຊາຍ. ໃນສະພາບດັ່ງກ່າວ ບົດບາຍງານນໄດ້ລວມເອົາການວິເຄາະບັນຫາໃໝ່ທສຳຄັນ. ສຳລັບຂມູນ
ເພມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕທີມງານຂມູນຂ່າວສານ (worldbanklaos@worldbank.org), ເຮເລັນ ຄາສັນ ເຣັກສ (ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສດ້ານການພັດທະນາ
ສັງຄົມ, hcarlsson@worldbank.org) ແລະ ພິໄລພອນ ວົງປະເສີດ (ທປຶກສາ, pvongpraseuth@worldbank.org). ບົດລາຍງານຈະຂນຢູ່ເວັບໄຊ
www.worldbank.org
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ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຂອງບົດບາດຍິງຊາຍ
ໃນສະຖາບັນຕ່າງໆ. ນອກຈາກ 3 ດ້ານນແລ້ວ ບົດປະເມີນກຍັງໄດ້ສຶກສາບົດບາດຍິງ-ຊາຍທຕິດພັນກັບຂົງເຂດໃໝ່
ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຄວາມສ່ຽງທເພມຂນ.

• ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ: ສງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາ ແມ່ນຄວາມບສະໝຳ່ສະເໝີກັນໃນ
ທົ່ວປະເທດ ເນອງຈາກາຍປັດໄຈເລມຈາກພູມສັນຖານ ໄປຈົນເຖິງອຸປະສັກດ້ານສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ
ແລະ ພາສາ. ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະບານ ໄດ້ມີຜົນງານຄືບໜ້າໃນການສ້າງຄວາມສະເໝີພາບລະຫ່ວາງບົດ
ບາດຍິງ-ຊາຍ ແຕ່ຄວາມບດຸ່ນດ່ຽງໃນການພັດທະນາມະນຸດ ເຊນໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກ
ສາກຍັງຄົງປະກົດຢູ່. ບົດທີ 1 ຂອງການປະເມີນບົດບາດຍິງ-ຊາຍນໄດ້ສຶກສາຄວາມບດຸ່ນດ່ຽງດັ່ງກ່າວ.

• ໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ: ຈະສາມາດຮບັປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ການໄດ້ຮບັຜົນປະໂຫຍດຮວ່ມກັນ
ຈາກການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດໄດ້ແນວໃດ? ບົດທີ 2 ໄດ້ຕັ້ງບັນຫາຂນກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງທຕິດພັນກັບໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ ເຊນ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກເອກະຊົນ ຈົນເຖິງການ
ຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າທສາມາດເກີດຂນໄດ້ ຍ້ອນມີການເຂາເຖິງເສນທາງຄົມມະນາຄົມ ແລະ ໄຟຟ້າ
ໄດ້ໝົດປີ. ມັນເປັນທຈະແຈງ້ແລ້ວວາ່ ພາກເອກະຊົນໄດ້ສ້າງໂອກາດສຳລັບການເປັນນັກທຸລະກິດໃນ ສປປ
ລາວ ແລະ 30-40 ສ່ວນຮອ້ຍ ຂອງນັກທຸລະກິດໃໝ່ແມ່ນເພດຍິງ. ໃນສະພາບດັ່ງກ່າວ ໂອກາດ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງທເກີດຂນໃໝ່ໄດ້ກະທົບໃສ່ແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນທາງທຕ່າງກັນ ເຊງການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງດັ່ງກ່າວ
ຄວນເອົາໃຈໃສ່ເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

• ບົດບາດຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫ່ວາງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ
ໃນລະດັບສະຖາບັນ ື ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການມີສ່ວນຮວ່ມຂອງແມ່ຍິງ ໄດ້ພັດທະນາດີຂນໃນ ສປປ ລາວ.
ສງໜງທປະກົດຈະແຈ້ງ ແມ່ນການກຳນົດສິດທິຂອງແມ່ຍິງໃນລະບົບນິຕິກຳ ແລະ ຕົວແທນທເປັນແມ່ຍິງ
ໃນສະພາກໄດ້ເພມຂນເກືອບ 20 ສ່ວນຮອ້ຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1990. ປະຈບັຸນນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໜງໃນປະເທດ
ທມີອັດຕາສ່ວນຕົວແທນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ທເປັນເພດຍິງສູງສຸດໃນພາກພນນ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ
ບົດທີ 3 ຂອງບົດປະເມີນນ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈຳກັດຂອງທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວ ໃນລັດຖະບານ ໃນຂັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ທ້ອງຖນ ເຊງເປັນເຂດທສືບຕມີບັນຫາດ້ານຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫ່ວາງຕົວແທນເພດຍິງ
ແລະ ເພດຊາຍ ເຖິງແມ່ນວາ່ສະຫະພັນແມ່ຍິງຈະໄດ້ພະຍາຍາມປຸກລະດົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂມແຂງໃຫ້ແມ່
ຍິງ ນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງເຖິງຂັ້ນບ້ານກຕາມ.

• ຂົງເຂດທເກີດຂນໃໝ່ແລະຄວາມສ່ຽງທເພມຂນ: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງໂອກາດ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງໃໝ່ຂນ. ໜງໃນສງທ້າທາຍສຳຄັນແມ່ນການເຊອມໂຍງ ແລະ ການຄ້າໃນພາກພນ, ການເຄອນ
ຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ (ແລະ ການຄ້າມະນຸດທຕິດພັນກັບການເຄອນຍ້າຍດັ່ງກ່າວ) ແລະ ຄວາມສ່ຽງທເພມ
ຂນຈາກການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ.

ນະໂຍບາຍພາກລັດ ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນ ລະຫ່ວາງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊງ
ຄວາມແຕກໂຕນດັ່ງກ່າວມີຜົນເສຍຫາຍ, ບຕອບສະໜອງຕການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ມີຜົນກະທົບຕກຸ່ມ
ຄົນທຜະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ. ສປປ ລາວ ກຳລັງຢູ່ໃນຈຸດຢືນທສຳຄັນໃນການກະຈາຍຜົນປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍ
ຕົວຂອງເສດຖະກິດໄປໃຫ້ການປັບປຸງການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າສັງຄົມຈະສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ຈາກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຂອງປະເທດໄດ້. ເພອບັນລຸເປາໝາຍດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຈຳເປັນທຈະເອົາວຽກງານສ້າງ
ຄວາມສະເໝີພາບລະຫ່ວາງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການໃຫ້ໂອກາດແກ່ແມ່ຍິງເປັນໃຈກາງໃນແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. 

ຕາຕະລາງລຸ່ມນ ໄດ້ສະຸບຂສະເໜແີນະທຕິດພັນກັບຈດຸສຸມຕ່າງໆທກ່າວມາຂ້າງເທິງ ຄື: ການພັດທະນາຊັບພະ
ຍາກອນມະນຸດ, ໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ, ບົດບາດຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫ່ວາງບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ, ຂົງເຂດທເກີດຂນໃໝ່ ແລະການເສອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນວຽກງານຕ່າງໆ.

ບາງຈຸດສຸມຈາກຂະແໜງການ
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ຂົງເຂດໃໝ່ທເກີດຂນ

• ຂແນະນຳ 4.1: ສະໜັບສະໜຸນການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍໃນຂັ້ນພາກພນ ກ່ຽວກັບການເສີມຂະຫຍາຍຖານການ
ພັດທະນາສຳລັບແມ່ຍິງ ໂດຍຜ່ານເວທີສາກົນ ເຊນກຸ່ມເຮັດວຽກເຂດລຸ່ມແມ່ນຳ້ຂອງ (GMS) ວ່າດ້ວຍການພັດທະນາຊັບ
ພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການປະສານງານລະດັບກະຊວງຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ເພອໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ແລະ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການເຊອມໂຍງໃນພາກພນໄດ້.

• ຂແນະນຳ 4.2: ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບຈາກການພັດທະນາສຳລັບກຸ່ມປະຊາກອນທເຄອນຍ້າຍ ແລະ ຕ້ອງຜະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງ
ໂດຍການປະຕິຮູບດ້ານນິຕິກຳ, ປັບປຸງການບໍລິການ ແລະ ກົນໄກຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.

• ຂແນະນຳ 4.3: ເສອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂາໃນວຽກງານການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ,
ການປັບຕົວ ແລະ ການວາງແຜນສຳລັບກໍລະນີໄພພິບັດ ແລະ ເພອໃຫ້ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮວ່ມາຍຂນໃນການປຶກສາຫາລື ແລະ
ການຕັດສິນໃຈໃນຂັ້ນທ້ອງຖນ, ພາກພນ ແລະ ລະດັບຊາດ.

ການເສອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

• ຂແນະນຳ 5.1: ນຳໃຊ້ຕົວຊວັດ ແລະ ເປາໝາຍທແຍກເພດໃນການສ້າງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການກວດກາຕິດຕາມ
ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດໃນວຽກງານນ ໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທກ່ຽວຂ້ອງໃນລັດຖະບານ.

• ຂແນະນຳ 5.2: ວິເຄາະທ່າອ່ຽງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເພອສຶກສາຄວາມສຳພັນລະຫ່ວາງບັນຫານ ກັບປະກົດການຄວາມ
ແຕກໂຕນກັນລະຫ່ວາງຊົນນະບົດ/ທ້ອງຖນ, ພາກພນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກຸ່ມຊົນເຜາໃນປະເທດ.

ການພັດທະນາມະນຸດ

• ຂແນະນຳ 1.1: ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຕາໜາ່ງບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສຸມໃສ່ເຂດຫ່າງໄກສອກີກ ໂດຍເນນໃສ່
ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງແມ່, ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນ ແລະ ໂພຊະນາການ ເຊງເນນໃສ່ບັນຫາດ້ານຄວາມ
ຕ້ອງການແລະບົດບາດຂອງຜູ້ຊາຍໃນການພຶດຕິກຳການນຳໃຊ້ບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແມ່.

• ຂແນະນຳ 1.2: ປັບປຸງການເຂາເຖິງການສຶກສາ ໂດຍລົງທຶນໃສ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ການບໍລິການການສຶກສາໃນເຂດຊົນນະບົດ
ເພອຸດຜ່ອນຊ່ອງຫ່ວາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫ່ວາງເຂດຕ່າງໆ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຄວາມເຂາ
ໃຈແບບປະເພນີໃນການເຂາເຖິງການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ, ຊັ້ນສູງ, ຊັ້ນວິຊາຊີບແລະຄວາມຮູ້ໜັງສືຂອງຜູ້ໃຫຍ່ເພດຍິງ.

• ຂແນະນຳ 1.3: ປັບປຸງການເຂາເຖິງນຳ້ສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍຮັບປະກັນວ່າ
ຄວາມຄິດເຫັນຂອງແມ່ຍິງໄດ້ຖືກຮັບຟັງແລະພິຈາລະນາໃນການອອກແບບແລະການບຳລຸງຮັກສາ. 

ໂອກາດດ້ານເສດຖະກິດ

• ຂແນະນຳ 2.1: ສົ່ງເສີມຍຸດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ ທເນນໃສ່ການສ້າງວຽກເຮດັງານທຳ ທເພມໂອກາດຈາ້ງງານ
ທມີລາຍຮັບສຳລັບທັງຍິງແລະຊາຍ ໂດຍສະເພາະໃນອຸດສາຫະກຳທມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເຊນ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຕັດຫຍິບ
ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ. 

• ຂແນະນຳ 2.2: ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດເຂາເຖິງແລະຄວບຄຸມປັດໄຈການຜະລິດສຳລັບການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ທຸລະກິດ
ອນໆ ເຊນການບໍລິຫານເງິນ, ການນຳໃຊ້ດິນ, ການຝຶກອົບຮົມວິຊາການກະສິກຳ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມດ້ານທຸລະກິດ. 

• ຂແນະນຳ 2.3: ປັບປຸງການເສອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນການລົງທຶນໃສ່ພນຖານໂຄງລ່າງ ໂດຍຂະຫຍາຍ
ຕານ່າງໄຟຟ້າເຖິງຄົວເຮືອນ ທມີແມ່ຍິງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ ແລະ ປັບປຸງກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນວຽກງານຂະແໜງຂົນສົ່ງ, ໄຟຟ້າແລະບແຮ່.

ບົດບາດຂອງລັດຖະບານໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫ່ວາງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

• ຂແນະນຳ 3.1: ປັບປຸງຄວາມສາມາດ ແລະ ການສ້າງສະຖາບັນສຳລັບການເສອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂາໃນ
າຍວຽກງານ.  

• ຂແນະນຳ 3.2: ສະໜັບສະໜຸນການມີຕົວແທນເພດຍິງໃນລັດຖະບານ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖນ. 
• ຂແນະນຳ 3.3: ຸດຜ່ອນກໍລະນີໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕເພດຍິງໂດຍການປະຕິຮູບດ້ານນິຕິກຳ, ສ້າງຄວາມຕນຕົວໃຫ້ສັງຄົມ,

ປັບປຸງດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ການປົກປ້ອງຕແມ່ຍິງ.
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ບໍລິມາດການຄ້າໂລກ
ລາຄາການຊົມໃຊ້

ເສດຖະກິດທພັດທະນາແລ້ວ 1/

ລາຄາສິນຄ້າ (ການປ່ຽນແປງເປັນສ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຄາຫົວໜ່ວຍໂດລາທຽບໃສ່ປີກາຍ)
ຜະລິດຕະພັນທບແມ່ນນຳ້ມັນ
ລາຄານຳ້ມັນ 2/

ອັດຕາດອກເບ້ຍລະຫ່ວາງທະນາຄານຢູ່ລອນດອນ
ເງິນຝາກເປັນສະກຸນໂດລາ
ເງິນຝາກເປັນສະກຸນເອີໂຣ

ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ1: ສະຫລຸບສະພາບເສດຖະກິດໂລກ
(ການປ່ຽນແປງເປັນສ່ວນຮ້ອຍຈາກປີກາຍ, ເວນເສຍແຕ່ລະບຸເປັນຫົວໜ່ວຍອນ)

ແຫ່ຼງຂມູນ: ບົດລາຍງານ Global Economic Prospects (ມິຖຸນາ 2012)
ໝາຍເຫດ: 1/ ການາດາ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍລະມັນ, ອິຕາລີ, ຍປຸ່ນ, ອັງກິດ ແລະ ອາເມລິກາ

2/ ສະເລ່ຍລາຄານຳ້ມັນ Dubai, Brent and West Texas Intermediate.
3/ ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມ ເຊງຄິດໄລ່ຕາມນຳ້ໜັກຂອງ GDP ຕາມລາຄາຄົງທປີ 2005
4/ EAP Data Monitor (ຕຸລາ 2012)

2010e 2011 2012e 2013f

ສະພາບເສດຖະກິດໂລກ

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ 3/

13.0

1.2

22.5
28.0

0.5
1.0

6.1

2.4

20.7
31.6

0.5
1.6

5.3

1.9

-8.5
2.5

0.7
1.2

7.0

1.8

-2.2
-3.4

0.8
1.4

ໂລກ
ເສດຖະກິດທພັດທະນາແລ້ວ

ອາເມລິກາ
ເອີຣົບ
ຍປຸ່ນ

ປະເທດກຳລັງພັດທະນາ ແລະ ເສດຖະກິດກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວໃນອາຊີ
ພາກພນອາຊີຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີຟິກ 4/
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ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ2: ພາບລວມເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ

ແຫ່ຼງຂມູນ: ລັດຖະບານ, ສະພາການຄ້າ, ປະເທດຄູ່ຄ້າ, ການປະເມີນ ແລະ ຄາດຄະເນຂອງພະນັກງານທະນາຄານໂລກ

2009 2010 2011

ປະເມີນ
ເບອງຕົ້ນ

2012

ຄາດ
ຄະເນ
2013ການເຕີບໂຕແລະອັດຕາເງິນເຟ

ການເຕີບໂຕ
ການປະກອບສ່ວນຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ
ການປະກອບສ່ວນຈາກຂະແໜງບແມ່ນຊັບພະຍາກອນ

ອັດຕາເງິນເຟ (ສະເລ່ຍຕປີ)
ລາຍຮັບຕຫົວຄົນ (Atlas method, ໂດລາ)

ການເງິນພາກລັດ (ປີງົບປະມານ, % ຕຈີດີພີ)
ລາຍຮັບທັງໝົດລວມຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ

ລາຍຮັບພາຍໃນ
ບແຮ່
ໄຟຟ້າ

ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າ

ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ
ລາຍຈ່າຍປົກກະຕິ
ລາຍຈ່າຍລົງທຶນ

ການຂາດດຸນລວມ
ການຂາດດຸນພາຍໃນທບລວມລາຍຮັບຊັບພະຍາກອນ
ການຂາດດຸນພາຍໃນທບລວມລາຍບແຮ່

ດຸນຊຳລະກັບຕ່າງປະເທດ (% ຕຈີດີພີ, ນອກຈາກລະບຸເປັນຫົວໜ່ວຍອນ)
ດຸນບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິ

ດຸນບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິ-ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ
ດຸນບັນຊີຊຳລະປົກກະຕິ-ນອກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ

ການສົ່ງອອກສິນຄ້າ (ລ້ານໂດລາ)
ການສົ່ງອອກຈາກຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ (% ຂອງການສົ່ງອອກ)

ການນຳເຂາສິນຄ້າ (ລ້ານໂດລາ)
ການນຳເຂາສຳລັບຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ (% ຂອງການນຳເຂາ)

ດຸນບັນຊີທຶນ
ດຸນບັນຊີທຶນ-ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ

ດຸນຊຳລະລວມ

ໜສິນຕ່າງປະທດຂອງພາກລັດ  (% ຕຈີດີພີ, ນອກຈາກລະບຸເປັນຫົວໜ່ວຍອນ)
ໜສິນຕ່າງປະເທດທັງໝົດ
ໜສິນຂອງພາກລັດທັງໝົດ
ໜສິນຕ່າງປະເທດຂອງພາກລັດ (% ຕຈີດີພີ)
ການຊຳລະໜສິນຕ່າງປະເທດຂອງພາກລັດ (% ຂອງການສົ່ງອອກ)

ຂະແໜງເງິນຕາ
ຄັງແຮສຳຮອງ (ບລວມຄຳ, ລ້ານໂດລາ)

ກຸ້ມສຳລັບການນຳເຂາສິນຄ້າແລະການບໍລິການ
ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິນເຊອ
ອັດຕາແລກປ່ຽນຕົວຈິງ

ໝາຍເຫດ
ຈີດີພີ (ຕກີບ)
ຈີດີພີ (ລ້ານໂດລາ)
ອັດຕາແລກປ່ຽນ (ສະເລ່ຍໃນປີ)
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