ູ້
ູ້ບາງວຽກຂອງແຜນເງ ິນຕາ
ຜວູ້ ່ າການ ທຫລ ເນນແກ

ູ້ ່ າການທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດູ້ລາຍ
ທ່ານ ສອນໄຊ ສິດພະໄຊ ກໍາມະການສນກາງພກ, ຜວ
ູ້
ູ້ 2021 ຕໍ່ກອງປະຊຸມເຊື່ອມຊຶມ ມະຕິ XI ຂອງພກ ໃນວນທີ
ງານຜົນການຈດຕງປະຕິ
ບດແຜນເງ ິນຕາ 6 ເດືອນຕົນປີ
14.07.2021 ວ່າ: ທຫລ ສືບຕໍ່ປະຕິບດນະໂຍບາຍເງ ິນຕາ ໂດຍການປບຫຸ ດອດຕາເງ ິນແຮຝາກບງຄບ, ສືບຕໍ່ປະຕິບດ
ົ ູ້ ເພື່ອສູ້າງຄວາມ
ກົນໄກການປະມນພນທະບດຄງເງ ິນ; ສືບຕໍ່ປະຕິບດນະໂຍບາຍອດຕາແລກປ່ຽນເປນເຄື່ອງມືຕ ນຕໍ
ູ້
ູ້
ເຂມແຂງໃຫູ້
ສະຖຽນລະພາບເງ ິນຕາແຫ່ງຊາດໄລຍະສນູ້ ແລະ ຄົນຄວູ້
ານໍາສະເໜີມາດຕະການຮກສາສະຖຽນລະພາບ

ູ້ ຄອງເງ ິນຕາຕ່ າງປະ ເທດ ແລະ ຮູ້າ ນແລກປ່ຽນ ໂດຍ
ເງ ິນຕາແຫ່ງຊາດໄລຍະກາງ-ໄລຍະຍາວ; ເພີ່ມທະວີກ ານຄຸ ມ
ປະຕິບດມາດຕະການຕໍ່ຫົວໜ່ວຍ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວບໍ່ສອດຄ່ອງກບລະບຽບການ. ມາຮອດທູ້າຍເດືອນ 6/2021, ໄດູ້ອອກ

ແຈ ູ້ງການໂຈະການຮບເອກະສານຄໍາຮູ້ອງຂໍອະນຸຍາດດໍາເນີນທຸ ລະກິດແລກປ່ຽນເງ ິນຕາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອ
ູ້ ຄອງໃນໄລຍະຜ່ານມາເພື່ອປບປຸ ງ ເຮດໃຫູ້ຮດກຸ ມ ແລະ ມີຈດ
ທົບທວນ, ປະເມີນຜົນກົນໄກການຄຸ ມ
ຸ ສມກວ່າເກົ່າ,
ູ້ ກລົງ ວ່າດູ້ວຍການຄຸ ູ້ມຄອງຮູ້ານແລກປ່ຽນ ຜ່ານທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະວຽກອື່ນ ທີ່ຕິດພນ.
ພູ້ອມທງອອກຂໍຕົ

ູ້
ິ າໍ ຈໍານວນໜຶ່ງ ຕິດພນກບການຄຸ ມ
ູ້ ຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະຖາ
ສືບຕໍ່ຄົນຄວູ້
າສູ້າງ ແລະ ປບປຸ ງນິຕກ
ບນການເງ ິນ; ຕິດຕາມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸ ລະກິດ ແລະ ສະຖາບນການເງ ິນຢ່າງປົ ກກະຕິຕາມ

ູ້ ງ, ປະຕິບດໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອຊຸກຍ ູ້ການຜະລິດ ແລະ ແກ ູ້ໄຂຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດລະບຽບຄວາມໝນຄົ
ູ້ ກລົງເພີ່ມຕື່ມ ວ່າດູ້ວຍການປະຕິບດນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ ເພື່ອແກໄູ້ ຂຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ລະບາດ
19 ແລະ ອອກຂໍຕົ
ູ້
ຂອງພະຍາດດ່ ງກ່ າວ; ສໍາເລດການຄົນຄວູ້
າການນໍາໃຊູ້ເງ ິນຢວນມາເພີ່ມເປນທຶນຈົດທະບຽນຂອງທະນາຄານທຸ ລະກິດ;
ູ້ າຂອງລດຖະບານ; ອະນຸຍາດດໍາ
ສືບຕໍ່ປບປຸ ງໂຄງສູ້າງ 2 ທະນາຄານລດ ເພື່ອຫນເປນທະນາຄານຮ່ວມທຶນ ຕາມທິດຊີນໍ
ເນີນທຸລະກິດໃຫູ້ສະຖາບນການເງ ິນ ທີ່ບໍ່ແມ່ ນທະນາຄານ 8 ແຫ່ງ.

ູ້
ສືບຕໍ່ປະຕິບດນະໂຍບາຍ ເພື່ອສູ້າງຄວາມເຂມແຂງດູ້
ານແຫ່ ງທຶນໃຫູ້ແກ່ ຈຸນລະວິສະຫະກິດ, ວິສະຫະກິດຂະ
ູ້ ຍ, ກາງ (SMEs) ຜ່ານກອງທຶນສົ່ງເສີມ (SMEs) ຂອງລດຖະບານ ພາຍໃຕໂູ້ ຄງການສົ່ງເສີມ SME ຂອງ
ໜາດນອ

ກະຊວງອຸ ດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄູ້າ ໂດຍປ່ອຍຜ່ານ 4 ທະນາຄານ, ຊຶ່ງຮອດທູ້າ ຍເດືອນ 06/2021 ໄດູ້ປ່ອຍກໃູ້ ຫູ້
ູ້ ບ ເພື່ອປ່ອຍກ ູ້ຕໍ່ໃຫູ້ລກຄູ້າເປົ ູ້າໝາຍ. ສໍາລບທະນາຄານນະໂຍບາຍສືບຕໍ່ສະໜອງແຫ່ ງ
ທະນາຄານທຸ ລະກິດ 187 ຕືກີ
ູ້ ບ; ສໍາເລດການເປີ ດກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົາຫາແຫ
ູ້
່ ງທຶນ ສປປ ລາວ (LAFF); ຊຸກຍກ
ູ້ ານ
ທຶນທງໝົດ 64 ກວ່າຕືກີ
ເບີກຖອນເງ ິນກ ູ້ຈໍານວນ 100 ລູ້ານໂດລາ ຈາກ CDB ເພື່ອປະຕິບດໂຄງການສິນເຊື່ອ ເພື່ອສົ່ງເສີມ SME.

ູ້ ດຖະບານ ເປນຕົນດໍ
ູ້ າລດ ວ່າດູ້ວຍຄງສໍາຮອງເງ ິນຕາຕ່ າງປະເທດ, ດໍາລດ
ິ ໍາຂນລ
ສໍາເລດການສູ້າງ-ປບປຸ ງນິຕກ
ວ່າດູ້ວຍການເງ ິນ ແລະ ການບນຊີ, ດໍາລດວ່າດູ້ວຍການຈດຕງູ້ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຄຄຊ (ສະບບປບປຸ ງ) ແລະ
ິ ໍາຂນູ້ ທຫລ ຈໍານວນໜຶ່ງ. ປະຕິບດວຽກງານຊໍາລະຫນສ່ ທນສະໄໝ ໂດຍໄດູ້ອະນຸຍາດເປີ ດບໍລກ
ິ ານທາງເອ
ອອກນິຕກ
ູ້ Cool Wallet, U-Money ແລະM-Money; ຄົນຄວູ້
ູ້
ູ້
ເລກໂຕນິກ ເປນຕົນ:
າມາດຕະຖານຂໍຄວາມລະບົ
ບການຊໍາ
ູ້
ູ້
ລະທຸ ລະກໍາຍ່ ອຍ, ຄົນຄວູ້
າລະບຽບການນໍາໃຊູ້ລະບົບຮ່ວມ ກນ (Business Rules) ແລະຄົນຄວູ້
າກ່ ຽວກບ Lao

ິ ານຜະລິດຕະພນດູ້ານການຊໍາລະຈໍານວນ 5
QR Code Specification; ສໍາເລດການອອກໃບອະນຸຍາດໃຫູ້ບໍລກ
ິ ານຮ ບຊໍ າ ລະຄ່ າສິນ ຄູ້າ , ບໍ ລກ
ິ ານລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ປ ບປຸ ງການໃຫູ້
ກໍລະນີ; ອະນຸ ຍາດໃຫູ້ ທຄຕລ ໃຫູ້ບໍ ລກ
ິ ານຜະລິດຕະພນບດ BCEL Union Pay ຈາກບດແຖບແມ່ ເຫກມາເປນບດຊິບ.
ບໍລກ

ູ້
ື ລະດົມ ທຶນ ຜ່ານຕະຫາດທຶນ
ຄົນຄວູ້
າ ການອອກຈໍາ ໜ່າຍຫກຊບ ຮອດທູ້າ ຍເດືອນ 06/2011 ມີຍອດເຫອ
ູ້
ູ້
ູ້ ຄອງການຊື-ຂາຍໃນຕະຫາດຂນສອງ
ູ້ ຄອງສະຖາບນສື່ກາງທາງ
ກວມ 14,21% ຂອງ GDP; ຄຸ ມ
ໄປຄຽງຄ່ ກບການຄຸ ມ
ດູ້າ ນຫ ກຊ ບໃຫູ້ເ ຄື່ອນໄຫວສອດຄ່ ອງຕາມລະບຽບການ; ສໍ າ ເລ ດແຜນວຽກ ເພື່ອກະກຽມການຂູ້າ ມຜ່ ານໄປສ່
ູ້
ິ ານກິດຈະການ ແລະ ກົນໄກການປະເມີນ ເພື່ອສູ້າງ
ການຈດຕງປະຕິ
ບດ IFRS, ສໍາເລດການສູ້າງບົດປະເມີນການບໍລຫ
ູ້ ອນການປະເມີນຕົວ
ູ້
ິ ດຈົດທະບຽນ. ກະກຽມຮ່າງຄໍາຕອບ ທີ່ຕິດພນກບຄໍາຖາມເຈາະຈີມກ່
ຄວາມເຂມແຂງໃຫູ້
ແກ່ ບໍລສ
ຈິງວຽກງານຕາູ້ ນການຟອກເງ ິນ ແລະ ການສະໜອງທຶນໃຫູ້ແກ່ ການກໍ່ການຮູ້າຍ ແລະ ຊຸກຍ ູ້ພາກສ່ວນກ່ ຽວຂູ້ອງຈດຕງູ້
ິ າໍ ຕ່າງໆ ທີ່ກ່ ຽວຂູ້ອງ.
ປະຕິບດບນດານິຕກ

ູ້
ຕະຫອດ 6 ເດືອນຜ່ານມາ ໂດຍລວມສາມາດສືບຕໍ່ຮກສາສະຖຽນລະພາບເງ ິນຕາແຫ່ງຊາດໄດູ້ໂດຍພືນຖານ,
ສະແດງອອກອດຕາເງ ິນເຟີ ູ້ ສະເລ່ຍຢ່ ໃນລະດບ 2,83% , ເງ ິນກີບອ່ອນຄ່າ ສະເລ່ຍ 4,1% ທຽບໂດລາ, ປະລິມານເງ ິນ
ູ້ 14,32%; ຄງສໍາຮອງເງ ິນຕາຕ່າງປະເທດ ສາມາດກຸ ູ້ມການນໍາເຂົາໄດູ້
ູ້
ື ເງ ິນຝາກ
M2 ເພີ່ມຂຶນ
3,76 ເດືອນ, ຍອດເຫອ
່
ູ້
່
່
ູ້ 4,81%
ເພີມຂຶນ 27,45% ກວມເອົາ 66,48%ຂອງ GDP ແລະ ຍອດສິນເຊືອຂອງທະນາຄານທຸ ລະກິດ ເພີມຂຶນ

ູ້
ກວມເອົາ 47,02% ຂອງ GDP ທຽບໃສ່ ປີ ຜ່ ານມາຖືວ່ າບ ນລຸ ເ ປ ນສ່ ວນໃຫຍ່ , ໃນຂະນະທີ່ອ ດຕາສ່ ວນໜີເສຍ
ສະເລ່ຍຢ່ ໃນລະດບ 2,95% ຂອງຍອດສິນເຊື່ອທງໝົດ; ລະບົບການເງ ິນມີທ່າຂະຫຍາຍຕົວຄື: ທະນາຄານທຸ ລະກິດມີ
ິ ານ 540 ແຫ່ງ, ຕ ູ້ ATM 1.347 ໜ່ວຍ, ສະຖາບນການເງ ິນ ປະເພດຕ່າງໆ
44 ແຫ່ງ, ມີສາຂາ 114 ແຫ່ງ, ໜ່ວຍບໍລກ

ູ້ ຄອງມະຫາພາກດູ້າ ນຕ່ າງໆຮ ບການສູ້າ ງ ແລະ ປ ບປຸ ງໃຫູ້ສ ອດຄ່ ອງກ ບ
ມີ 198 ແຫ່ ງ; ລະບົບ ນິຕ ິກໍ າ ໃນການຄຸ ມ
ີ າກຫາຍຜະລິດຕະພນ ແລະ ທນສະໄໝ
ມາດຕະຖານແລະສະພາບຕົວຈິງ, ລະບົບການຊໍາລະຮບການພດທະນາໃຫູ້ມຫ
ູ້ ຕະຫາດທຶນຮບການພດທະນາຢ່າງເປນລະບົບ ແລະ ຖືກຮບຮຈ
ູ້ ແລະ ນອກນີ ູ້ ຍງມີຫາຍດູ້ານ
ູ້ າກສງຄົມຫາຍຂຶນ
ຂຶນ;
ູ້
ູ້ ່ ນຂຶນ.
ພົນເດ

ູ້ ກໍ່ຍງມີຂໍຄົ
ູ້ ງຄູ້າງທີ່ຮບການແກໄູ້ ຂຢ່າງຕງໜູ້
ູ້ າ ເປນຕົນ
ູ້ ສ່ວນຕ່ າງອດຕາແລກປ່ຽນ
ຄຽງຄ່ ກບຜົນສໍາເລດນນ,
ສະກຸ ນເງ ິນກີບ ທຽບໃສ່ເງ ິນໂດລາ ລະຫວ່າງທະນາຄານທຸ ລະກິດ ກ ບຕະຫາດນອກລະບົບ ຍງຢ່ ໃນລະດບທີ່ສງສົມ
ູ້
ູ້ ໍລສ
ິ ດເປົ າໝາຍ
ຄວນ; ການຊຸກຍບ
ອອກຈໍ່າໜ່າຍຫກຊບລະດົມທຶນ ແລະ ຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫກຊບ, ການສູ້າງ
ູ້
ູ້ ງົ ທຶນທງພາຍໃນ ແລະ ຕ່ າງປະເທດ ຍງບໍ່ບນລຸ ແຜນການ
ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່ ການຊື-ຂາຍ
ເພື່ອດຶງດດຜລ
່ ໜູ້ານີ.ູ້
ີ ນໃນຕໍ
ຶ ູ້
ແລະ ກໍ່ຍງມີບາງດູ້ານ ທີ່ຈະຕູ້ອງຮບການປບປຸ ງ ແລະ ແກ ູ້ໄຂໃຫູ້ດຂ

# ໂດຍ: ຣດສະໝີ ດວງສດຈະ

ໃຊູ້ເງ ິນກີບທົ່ວທງຊາດ ສູ້າງບົດບາດຄ່ າເງ ິນລາວ

