ຄວາມຄື
ຄືບໜາໃນການປະຕິບດ
ັ
ຂອງໜວຍ
ໜວຍງານນະໂຍບາຍດານເງິ
ເງິນຕາ

ທານ ພດທະໄຊ ສີວິໄລ ຮອງຜວາການທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ (ທຫລ), ຫົວໜາໜວຍງານນະ
ນະໂຍບາຍດານເງິນຕາ ໄດລາຍ
ງານຄວາມຄືບໜາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງ
ງານຂອງໜວຍງານນະໂຍບາຍດານເງິນຕາ, ຄະນະສະເພາະ
ເພາະກິດດານເສດຖະກິດ ຕໍທານ
ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຫົວໜາ
ໜາຄະນະສະເພາະກິດດານເສດ
ຖະກິດເມື່ອບໍດົນມານີ້ໂດຍປະຕິບັດຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍການແບງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະຕິດຕາມຜົ
ຜົນກະທົບ

ແລະ

ຜັນຂະ

ຫຍາຍມາດຕະການດານເສດຖະກິດເພື່ອແກໄຂຜົ
ຜົນກະທົບຂອງການລະບາດພະຍາດ COVID-19 ສະບັ
ບັບເລກທີ 001/ສພກ, ລົງວັນທີ
08 ເມສາ 2020; ໜວຍງານນະໂຍບາຍດານເງິ
ເງິນຕາ, ໄດດາເນີນການປະຊຸມປກສາຫາລືກັນເພື່ອແບງຄວາມ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃນໜວຍ
ງານ ແລະ ຕິດຕາມຄວາມຄືບໜາຂອງວຽກງານ
ງານທີໄ່ ດຮັບມອບໝາຍມີຜົນສາເລັດເປນກາວໆ.
ທຫລ

ໄດປະກາດນາໃຊຂໍ ຕົກລົ ງວາດວຍນະໂຍບາຍສິ
ວາດວຍນະ
ນເຊື່ ອເພື່ ອແກໄຂຜົນກະທົບຈາກສະພາບ
ສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ

COVID-19 ສະບັບເລກທີ 238/ທຫລ, ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ເພື່ອແກໄຂຜົນກະທົບຈາກການລະບາດ
ການລະບາດຂອງພະຍາດດັງກາວເປນ
ບອນອີງໃຫແກທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາ
ຖາບັນການເງິນຜອນຜັນຕໍລກໜີ້ທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບຄື: (1) ການເລື່ອນເວລາຊາລະໜີ້ທັງ
ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບຍ, (2) ການປບຫຼຸດອັດຕາດອກເບຍ
ຕາ
ແລະ ຄາທານຽມໃຫລກໜີ້ຂອງຕົນບົນພື້ນຖານ
ຖານການປກສາຫາລືເພື່ອຮວມ
ກັນແກໄຂ, (3) ການສະໜອງເງິນກບວງໃໝໃຫ
ໃຫແກລກໜີ້ ແລະ ຜທີໄ່ ດຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດດັງກາວເພື
ກາວເພື່ອຟນຟການຜະລິດ ແລະ

(4) ປບປງໂຄງສາງເງິນກຄືນໃໝໃຫແກລກໜີທ
້ ໄີ່ ດຮັບຜົນກະທົບໂດຍການົດອາຍສັນຍາ ຫຼື ງວດຊາລະຕົ້ນທຶນ ແລະດອກເບຍຄືນໃໝ
ໃຫສອດຄອງກັບຄວາມສາມາດຂອງລກໜີ້. ໃນນີ,້ ໃຫມີໄລຍະປອດໜີ້ຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບຍເປນເວລາ 1 ປ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງລະ
ຫວາງເຈົ້າໜີ້ແລະລກໜີ້. ຄຽງຄກັນນີ້ທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນໃດທີປ
່ ະຕິບັດມາດຕະການ, ນະໂຍບາຍທີ່ ທຫລ ກາ
ນົດໄວແມນໄດຮັບການຍົກເວັ້ນການປະຕິບັດຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍການຊັ້ນໜີ້ ແລະ ການຫັກເງິນແຮໜີ້ທີ່ຖືກຈັດຊັ້ນຂອງ ທທກ (ສະ
ບັບເລກທີ 512/ທຫລ, ລົງວັນທີ 29 ມິຖນ
ຸ າ 2018) ແລະ ສະຖາບັນການເງິນ (ເລກທີ 02/ທຫລ, ລົງວັນທີ 04 ກມພາ 2015).
ຜານການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍ ກັ ບຂະແໜງເງິ ນຕາ, ສະຖາ
ບັນການເງິນ ແລະ ຜປະກອບການເຫັນວາ: ທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈານວນໜຶ່ງ ໄດມີນະໂຍບາຍຜອນຜັ ນໃຫ
ແກລກຄາ, ແຕກໍ ຍັ ງ ມີຈານວນໜຶ່ ງ ກາລັ ງ ຢໃນຂັ້ ນຕອນຄົ້ ນຄວາດາເນີ ນການ. ໃນວັ ນທີ 20 ມີນາ 2020 ທຫລ ໄດມີການດັ ດປບ
ເຄື່ອງມືນະໂຍບາຍເງິນຕາໂດຍສະເພາະໄດຫຼຸດອັດຕາສວນເງິ ນແຮຝາກບັ ງ ຄັ ບທີ່ ເ ປນສະກນເງິ ນກີ ບລົ ງ ຈາກ 5% ມາເປນ 4% ແລະ
ສະກນເງິນຕາຕາງປະເທດລົງຈາກ 10% ເປນ 8% ເຊິ່ງໃຫທະນາຄານທລະກິດໄດມີແຫຼງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອເພື່ ອ
ຊຸກຍຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ໄດຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໃນວັ ນທີ 30 ມີນາ 2020 ທຫລ ໄດປບຫຼຸ ດອັ ດຕາດອກເບຍພື້ ນຖານຂອງ
ທຫລ ລົງ 1% ທັງ 3 ໄລຍະເວລາຄື: ໄລຍະບໍເກີນ 7 ວັນຈາກ 4% ມາເປນ 3% ຕໍ ປ, ໄລຍະ 7–14 ວັ ນຈາກ 5% ມາເປນ 4% ຕໍ ປ
ແລະ ໄລຍະເກີນ 14 ວັນ-1 ປຈາກ 10% ມາເປນ 9% ຕໍປ) ແລະ ພອມດຽວນັ້ນ, ກໍສົມທົບຂະແໜງການທີ່ກຽວຂອງກວດກາຂໍມນ
ເພື່ອດາເນີນການອວາຍໜີ້ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານ.
ທານຫົວໜາໜວຍງານນະໂຍບາຍດານເງິນຕາໄດໃຫຮກຽວກັບການຊຸກຍຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນ SME ຊຶ່ງ
ທຫລ ໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຈງການຂອງຫອງວາການສານັກງານນາຍົກສະບັບເລກທີ 967/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 27/06/2018 ອະນ
ມັດໃຫ ທຫລ ສະໜອງທຶນ 200 ຕືກ
້ ີບ ເພື່ອສະໜັບສະໜນ SME; ໃນນີ,້ ໄດແບງອອກເປນ 2 ງວດໆລະ 100 ຕືກ
້ ີບ. ໃນງວດທາອິດ
ທຫລ ສະໜອງ 100 ຕືກ
້ ີບໃຫກອງທຶນ SME, ກະຊວງອດສາຫະກາ ແລະ ການຄາ ແລະ ກອງທຶນປອຍກໃຫທະນາຄານທລະກິດ 4
ແຫງ ເພື່ອປອຍສິນເຊື່ອໃຫແກ SME ໃນອັດຕາດອກເບຍຕາບໍເກີນ 3% ໂດຍຈະສມໃສ 4 ຂະແໜງການ ຕົ້ນຕໍຄ:ື 1) ປກຝງ ແລະ
ລຽງສັດ, 2) ປງແຕງກະສິກາ, 3) ຫັດຖະກາ ແລະ 4) ທອງທຽວ .ໃນໄລຍະທີມ
່ ີການແຜລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19, ກອງທຶນສົງເສີມ
SME ອອກແຈງການໃຫ 4 ທະນາຄານ ສມໃສປອຍເງິນກໃຫຂະແໜງການຜະລິດກະສິກາເປນສິນຄາກອນ ເຊັນ: ຂະແໜງປກຝງລຽງສັດ ແລະ ຂະແໜງການປງແຕງກະສິກາຊຶ່ງມາຮອດປະຈບັນມີ SME ຈານວນໜຶ່ງທີປ
່ ະສານກັບທະນາຄານແລວ, ແຕທະນາຄານບໍ
ສາມາດລົງປະເມີນລກຄາໄດເທື່ອ .ມາຮອດປະຈບັນກາລັງກະກຽມເບີກຖອນເງິນງວດທີ 2 ເພີ່ມ ຈານວນ 100 ຕື້ກີບ ເພື່ອສືບຕໍປອຍກ
ໃຫ SME ໂດຍຈະເລັງໃສວິສາຫະກິດຂະໜາດນອຍ ແລະ ຈນລະວິສາຫະກິດໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ.
ສາລັບວຽກກອງທຶນເງິນກທະນາຄານພັດທະນາແຫງຊາດຈີນ ກໍໄດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາເງິນກບວງ 100 ລານໂດລາສະຫະລັດ
ທີ່ໄດລົງນາມໄປໃນຄັ້ງວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2019, ທຫລ ໄດເປນເຈົ້າການດາເນີນການກະກຽມຄວາມພອມເພື່ອຂໍອະນມັດຂໍເບີກ
ຖອນເງິນກບວງດັງກາວເປນຕົ້ນໄດຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການເຜີຍແຜວຽກງານກອງທຶນເງິນກທະນາຄານພັດທະນາແຫງຊາດຈີນໃຫແກ
ທະນາຄານທລະກິດ, ຄັດເລືອກເອົາບັນດາທະນາຄານທລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຄົບເງື່ອນໄຂມາດຖານ ແລະ ມີເຈດຈານົງເຂົ້າຮວມໂຄງ
ການເງິນກດັງກາວພອມລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວາງ ທຫລ ແລະ ທະນາຄານທລະກິດໄດທັງໝົດ 12 ແຫງ. ມາຮອດປະຈ
ບັນ ບັນດາທະນາຄານທລະກິດດັງກາວໄດສັງລວມຂໍມນລກຄາ SMEs ເບື້ອງຕົ້ນມາຍັງ ທຫລ ເພື່ອກະກຽມຖອນເງິນກບວງ 100 ລານ
ໂດລາບວງທາອິດຊຶ່ງມີທັງໝົດ 7 ທະນາຄານ 23 ລກຄາທີ່ທະນາຄານທລະກິດເຫັນວາສອດຄອງຕາມເປາໝາຍ ແລະ ຄົບເງື່ອນໄຂ
ມາດຖານລວມເປນວົງເງິນຂໍກຢມທັງໝົດ 371 ຕື້ກີບ ຫຼື ເທົາກັບ 41,91 ລານໂດລາສະຫະລັດ.
ປະຈບັນ, ທຫລ ກາລັງທົບທວນຄືນເງື່ອນໄຂການເຂົ້າຮວມໂຄງການຂອງທະນາຄານທລະກິດ ແລະ ຫົວໜວຍ SME ໃຫມີ
ຄວາມເໝາະສົມກັບສະພາບຄວາມເປນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ມີແຜນທີຈ
່ ະປກສາຫາລືກັບຄະນະຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂອງທະ
ນາຄານພັດທະນາຈີນຄືນໃນທາຍເດືອນເມສານີ.້

ກຽວກັບຂັ້ນຕອນການດາເນີນໂດຍສະພາອດສະຫະກາ ແລະ ການຄາແຫງຊາດໄດຈັດຕັ້ງຄະນະກາມະການເພື່ອຄົ້ນຄວາ, ສາ
ຫຼວດ, ເກັບກາສະຖິຕິຂອງຜົນກະທົບຈາກການແຜລະບາດພະຍາດ COVID-19 ໃນ ສປປ ລາວ ຈາກ 160 ບໍລິສັດ ແລະ ຜປະກອບ
ການ (ເປນການສາຫຼວດຜານລະບົບອອນລາຍໃນເວລາ 3 ວັນຈາກຕົ້ນເດືອນເມສາ 2020 ທີ່ຜານມາ) ເພື່ອເປນແນວທາງການແກໄຂ
ດານສະພາບຄອງ, ຫຼຸດຜອນການປດປອຍພະນັກງານ ແລະ ຫຼີກເວັ້ນການປດກິດຈະການ ຊຶ່ງຜົນສາຫຼວດເບື້ອງຕົ້ນຊີ້ໃຫເຫັນວາ 52%
ໃນ 160 ບໍລິສັດຈະໄດປດກິດຈະການພາຍໃນ 3 ເດືອນຂາງໜາ, ຫຼາຍກວາ 30% ກາລັງຄິດລັງເລວາຈະປດກິດຈະການ ຫຼື ບໍປດ ແລະ
ມີພຽງ 5% ທີຈ
່ ະສືບຕໍດາເນີນກິດຈະການ. ການຄົ້ນຄວາເບື້ອງຕົ້ນສາມາດແບງອອກເປນ 2 ໄລະຍະທີ່ຈະໄດຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດ
ການຄື: 1) ໄລຍະລະບາດຄາດວາໃຊເວລາ 6–12 ເດືອນ ແລະ 2)ໄລຍະຟນຟ ຄາດວາໃຊເວລາ 18–24 ເດືອນ. ປະຈບັນ ຄະນະສະເພາະ
ກິດຂອງສະພາອດສະຫະກາ ແລະ ການຄາກາລັງເລັງສັງລວມລາຍງານຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນການສາຫຼວດຜົນກະທົບໃຫສາເລັດ ພາຍໃນ
ທາຍເດືອນ ເມສາ 2020.
ທານ ພດທະໄຊ ສີວິໄລ ໄດແຈງແຜນການໃນຕໍໜາ ຈະສືບຕໍຕິດຕາມເກັບກາຂໍມນ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການແຜລະ
ບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕໍກັບຂະແໜງເງິນຕາ, ສະຖາບັນການເງິນແລະຜປະກອບການໂດຍການຄົ້ນຄວາຊອກຫາຂໍມນໃນໄລ
ຍະລະບາດຂອງພະຍາດທີ່ມີຜົນກະທົບທາງກົງ ແລະ ທາງອອມຕໍກັບຜປະກອບການບໍວາຈະເປນລກຄາທີໄ່ ດກຢມເງິນຈາກທະນາຄານທ
ລະກິດ ແລະ ລກຄາທີນ
່ າໃຊແຫຼງທຶນຕົນເອງໃນການດາເນີນທລະກິດ. ພອມທັງ, ລົງເລິກເບິ່ງຂະແໜງການໃດທີເ່ ປນບລິມະສິດຕອງໄດ
ຄົ້ນຄວາສາງນະໂຍບາຍທີ່ຈະແຈງແລະຊັດເຈນ; ສືບຕໍຕິດຕາມການຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍຜອນຜັນໂດຍການຊຸກຍທະນາຄານທລະກິດ
ແລະ ສະຖາບັນການເງິນປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜອນຜັນໃຫແກລກຄາເງິນກຕາມຂໍຕົກລົງວາດວຍນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອເພື່ອແກໄຂຜົນກະທົບ
ຈາກສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ (COVID-19) ສະບັບເລກທີ 238/ ທຫລ. ລົງວັນທີ 26 ມີນາ 2020 ຕາມຄວາມເໝາະສົມໂດຍ
ຈັດກອງປະຊຸມເພື່ອທົບທວນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍດັງກາວ. ພອມທັງຈະຄົ້ນຄວາກຽວກັບການອອກນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທີ່
ເປນເອກະພາບກັນໃຫແກບັນດາສະຖາບັນການເງິນຕາງໆເຊັນ: ບໍລິສັດໃຫເຊົາຊື,້ ບໍລິສັດຂາຍລົດທີ່ສະເໜີໃຫເລື່ອນໄລຍະການຊາລະ
ຜອນລົດອອກໄປອີກ ແລະ ອືນ
່ ໆ; ສືບຕໍດາເນີນການກວດກາໃຫສາເລັດການອວາຍຫນີ້ສາມແຈເພື່ອຂໍອະນມັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
ຮັກສາສະເຖຍລະພາບດານເງິນຕາແຫງຊາດຂອງ ທຫລ: ຈະສືບຕໍນາໃຊນະໂຍບາຍອັດຕາແລກປຽນຕາມກົນໄກຕະຫຼາດທີ່ມີການຄມ
ຄອງຂອງລັດເປນເຄື່ອງມືຫຼັກໃນການຮັກສະສະເຖຍລະພາບເງິນຕາແຫງຊາດ, ສຊົນດັດສົມເງິນຕາຕາງປະເທດໂດຍສະເພາະການນາເຂົ້າ
ນາມັນເຊື້ອໄຟໃຫພຽງພໍ; ໄປຄຽງຄກັບການຊຸກຍໃຫທະນາຄານທລະກິດນາໃຊເຄື່ອງມືປອງກັນຄວາມສຽງດານອັດຕາແລກປຽນກັບລກ
ຄາທີມ
່ ີການເຮັດທລະກິດກັບຕາງປະເທດໃຫຫຼາຍຂຶ້ນ,

ສືບຕໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການກະຕນເສດຖະກິດດວຍການສະໜັບສະໜນ

ແຫຼງທຶນໃຫທະນາຄານທລະກິດເພື່ອປອຍກໃຫຈນລະວິສາຫະກິດ, SME ລວມທັງບໍລສ
ິ ັດທີມ
່ ີທາແຮງດານການສົງອອກ ແລະ ມີຕະ
ຫຼາດຮອງຮັບທີແ
່ ນນອນ;
ສາລັບວຽກກອງທຶນເງິນກທະນາຄານພັດທະນາແຫງຊາດຈີນ, ທຫລ ຈະເລັງທົບທວນຄືນບັນດາມາດຖານເງື່ອນໄຂທີ່ໄດກາ
ນົດໃນສັນຍາເງິນກໃຫແທດເໝາະ ເພື່ອໃຫທະນາຄານທລະກິດ, ຫົວໜວຍ SME ສາມາດເຂົ້າຮວມໂຄງການ; ສະເພາະວຽກງານກອງ
ທຶນສົງເສີມ SME ທຫລ ສືບຕໍຕິດຕາມການປອຍກເງິນບວງທາອິດ 100 ຕື້ກີບໃຫ 4 ທະນາຄານທລະກິດທີ່ໄດເຊັນສັນຍາກັບກອງທຶນ
ສົງເສີມ SME ໃຫມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຫຼີກລຽງບໍໃຫມີໜີ້ເສຍ (NPL) ເກີດຂຶ້ນສງ; ພອມນີ້, ຈະສືບຕໍຄົ້ນຄວາກະກຽມສະໜອງເງິນກ
ບວງທີສອງ 100 ຕື້ກີບໃຫແກກອງທຶນສົງເສີມ SME ຕາມຄວາມເໝາະສົມ; ສືບຕໍຄົ້ນຄວາຈັດຫາແຫຼງທຶນເພື່ອຟນຟສົງເສີມການ
ຜະລິດ; ສືບຕໍຄົ້ນຄວາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມເພື່ອແກໄຂຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ COVID-19.
# ຂາວ: ຣັດສະໝີ ດວງສັດຈະ
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