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ອະ ລຳ ພະ ບົດ

   ປີ 2012 ຜ່ານມານີ້ ເປັນປີທີສອງແຫ່ງການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ກໍ່ຄືການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັ້ງທີ VII (2011-2015), ໄດ້ມີຫຼາຍເຫດການທີ່ພົ້ນ 
ເດັ່ນຢູ່ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ ເຊິ່ງເປັນທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ 
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ- 
ສັງຄົມໃນຫຼາຍດ້ານໄປພ້ອມກັບອຸປະສັກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຈໍານວນໜ່ຶງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານຜ່າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍ 
ລວມແລ້ວ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສັງເກດເຫັນວ່າ ໃນປີ 2012 ຜ່ານມານີ້ເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (GDP) ໄດ້ 
ມີການເຕີບໂຕ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກມີສະຖຽນລະພາບ, ບັນດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ດ້ານຕ່າງໆສາມາດປະຕິບັດໄປຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ. ຜົນສໍາເລັດດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳນຳພາຢ່າງໃກ້ສິດຂອງກົມການເມືອງ 
ສູນກາງພັກ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ເປັນເຈົ້າການຢ່າງສູງ ຂອງບັນດາຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ທັງ 
ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ່ IX ກໍ່ຄືການປະຕິບັດ 
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດສົກປີຜ່ານມາ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.

 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດເປັນໃຈກາງໃນການ
ສ້າງບົດລາຍງານສະພາບເສດຖະກິດມະຫາພາກປີ 2012 ສະບັບນີ້, ເພື່ອເປັນເອກະສານຄົ້ນຄວ້າຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ, 
ການຕີລາຄາ ສະພາບເສດຖະກິດໃນປີຜ່ານມາ, ການສ້າງແຜນການໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ກໍ່ຄືຮັບໃຊ້ວຽກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເສດຖະກິ
ດຂອງປະ   ເທດເຮົາໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ມີລັກສະນະວິທະຍາສາດຫຼາຍຂຶ້ນ. 

 ຫວັງວ່າປື້ມບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ.

ສົມ ດີ ດວງ ດີ
ລັດຖ ະມົນ ຕີ ວ່າການ ກະຊວງ  ແຜນການ  ແລະ ການ ລົງ ທຶນ





ຄຳ ນຳ

 ປະຕິບັດຕາມການຊີ້ນຳຂອງຄະນະນຳກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໃຫ້ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງ 
ຊາດ (ສຄສ) ເປັນໃຈກາງໃນການສ້າງປຶ້ມລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກປີ 2012 ເພື່ອເປັນເອກະສານຄົ້ນຄວ້າຮັບໃຊ້ໃຫ້ແ
ກ່ການຕິດຕາມ, ການຕີລາຄາສະພາບເສດຖະກິດໃນປີຜ່ານມາ,  ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ກໍ່
ຄືວຽກຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການຕີລາຄາກາງສະໄໝຂອງກາ
ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII (2011-2015). ບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ເປັນບົດລາຍງານ
ເສດຖະກິດປະຈຳປີສະບັບທີສອງຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

 ເນື້ອໃນຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ແບ່ງອອກເປັນ 3 ພາກໃຫຍ່ຄື: ພາກທີ 1 ກ່ຽວກັບເຫດການພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສະ 
ພາບເສດຖະກິດສາກົນ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ພາຍໃນປະເທດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ. 
ໃນນັ້ນ, ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບພົ້ນເດັ່ນດ້ານການເມືອງ-ເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ພາກທີ 2 ກ່ຽວກັບສະພາບ 
ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນນັ້ນ ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນສະພາບພົ້ນເດັ່ນຢູ່ພາຍໃນປະເທດ; ພາກທີ 3 ກ່ຽວກັບ 
ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໃນປີ 2013 ແລະ ໄລຍະກາງ, ໃນນັ້ນ ຈະຍົກໃຫ້ເຫັນທ່າອ່ຽງຂອງເສດຖະກິດສາກົນ ແລະ ທ່າອ່ຽງ 
ເສດຖະກິດຂອງພາຍໃນປະເທດ ສຳລັບຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ມີເອກະສານຊ້ອນທ້າຍກ່ຽວກັບຕາຕະລາງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ກັບເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະພາກ. 

 ຜົນສຳເລັດໃນການສ້າງປື້ມບົດລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກປີ 2012 ນີ້ແມ່ນເກີດຈາກຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາ 
ນໍາພາຂອງຄະນະນໍາກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ຈາກການຮ່ວມມືໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດ 
ຄຳເຫັນຢ່າງກວ້າງ ຂວາງຈາກບັນດາຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະນຳຂອງສະ 
ຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ (ສຄສ) ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນເປັນຢ່າງ 
ສູງມາຍັງບັນດາ ທ່ານຕົວແທນຈາກບັນດາກົມ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃນການໃຫ້ການຮ່ວມມື ດັ່ງກ່າວ, 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຈາກບັນດາກົມຂອງ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 
ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງສູນກາງ 
ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ພ້ອມນີ້, ຂໍສະແດງຄວາມຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍທີມງານກະກຽມບົດລາຍງານ ຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງ 
ຊາດທຸກໆທ່ານທີ່ໄດ້ສຸມທຸກເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄິດປະດິດສ້າງ, ຮຽບຮຽງ ແລະ ປັບປຸງບົດລາຍງານສະ
ບັບນີ້ຈົນມີຜົນສຳເລັດດີ. 

 ພິເສດ, ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຫ້ອງການທະນາຄານໂລກປະຈຳ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບ
ປະມານໃນການຈັດພິມ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານສະບັບນີ້. ຫາກປາສະຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອອັນລ້ຳຄ່ານີ້ແລ້ວ ອາດ 
ເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດຈັດພິມບົດລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກປະຈຳປີ 2012 ສະບັບນີ້ອອກສູ່ສາຍຕາມະ 
ຫາຊົນໄດ້.



 ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ບົດລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກປະຈຳປີ 2012 ນີ້ ຈະເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດສຳ 
ລັບວຽກຕິດຕາມສະພາບເສດຖະກິດ, ວຽກງານວາງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, 
ວຽກຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສຳລັບບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຢາກຊອກຮູ້ຮໍ່າຮຽນ. 

 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປຶ້ມລາຍງານເສດຖະກິດມະຫາພາກປີ 2012 ນີ້, ຈະບໍ່ສາມາດປາສະຈາກໄດ້ຂໍ້ບົກຜ່ອງຕ່າງໆ. 
ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອ ປັບປຸງປຶ້ມບົດລາຍງານສະບັບນີ້ ກໍ່ຄືສະບັບປີຕໍ່ໄປໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນກ່ວາເກົ່າ ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມດ້ວຍທີມງານ
ຍິນດີຮັບເອົາ ຄຳຄິດເຫັນ ແລະ ຄຳຕິຊົມຈາກບັນດາທ່ານດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ.

ດຣ. ລີ ເບີ ລີ ບົວ ປາວ
ຫົວໜ້າ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ
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1. ເຫດການທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນຢູ່ສາກົນ

ໃນ ປ ີ2012 ຜ່ານມາ,  ໄດ້ມບີາງເຫດການ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ແລະ  ໄພ ທຳ ມະ ຊາດ  ເກີດ ຂຶ້ນ ເຊີ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະ
ເຖຍລະພາບ  ແລະ ການ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ ຂອງ ເສດຖະກິດ ໂລກເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

- ວິກິດການໜີ້ສິນເອີຣົບ: ເປັນ ເຫດການ ທາງ ເສດຖະກິດ ທີ່ເລີ່ ມຕົ້ນ ຂຶ້ນ ໃນ ປີ 2011 ແລະ  ເພີ່ມ ທະວີ ຄວາມ ຮຸນແຮງ ຂຶ້ນ 
ໃນ ປີ 2012. ສະພາບ ການ ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງ ຜົນ  ເຮັດ ໃຫ້ການ ຂະ ຫຍາຍ ຕົວ ຂອງ ເສດຖະກິດ  ເອີຣົບຫົດໂຕ        -0,21% 
ແລະ ອັດຕາ ການ ຫວ່າງ ງານ ເພີ່ມ ສູງ ຂຶ້ນເກີນ 10% ໃນ ປີ 2012. ສາ ເຫດ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ວິ ກິດ ການດັ່ງກ່າວ   ແມ່ນ ເນື່ອງ ມາ 
ຈາ ກການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນສູງຂອງ ໜີ້ສາ ທາ ລະນະ ຂອງ ບັນດາ ປະ ເທດສະມາ ຊິກທີ ່ນຳ ໃຊ້ ເງິນ ເອີ ໂຣ     ໂດຍ ສະ ເພາະ ແມ່ນ  ປະ ເທດ 
ເກຣັກ (Greece),  ອຽກລັງ (Ireland), ປອກຕຸຍ ການ (Portugal),  ແລະ  ແອັດ ສະ ປາຍ (Spain). ສະຫະພາບ 
ເອີຣົບໄດ້ພະຍາຍາມຊອກຫາມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງ ກ່າວ  ໂດຍໄດ້ສະເໜີ ແລະ ຮັບຮອງມາດຕະການບັງ ຄັບໃຫ້ 
ບັນດາປະເທດສະມາຊິກທີ່ປະສົບ ບັນຫາ   ຕ້ອງຫຼຸດຜ່ອນ ການ  ໃຊ້ ຈ່າຍ ຂອງ ລັດ ລົງ ເປັນ ຈຳນວນ ຫຼວງຫຼາຍ  ເຊິ່ງ ໄດ້ສົ່ງ ຜົນ 
ເຮັດໃຫ້ການ ບໍລິໂພ ກ , ການ ຜະລິດ, ການ ລົງທຶນ  ແລະ ການ ປ່ອຍສິນ ເຊື່ອຂອງ ທະນາຄາ ນຫຼຸດ ລົງ.   

- ພະຍຸ ແຊນ ດີ (Hurricane Sandy) :  ເປັນໄພທຳມະຊາດຮ້າຍແຮງທີ່ເກີດ ຂຶ້ນໃນ ວັນ ທີ 22 ຕຸລາ 2012  ຢູ່ ເຂດ 
ທະ ເລຄາ ລີ ບຽນ (Caribbean Sea)   ແລະ ມະຫາສະມຸດອັດລັງຕິກ     ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຫຼາຍປະເທດ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນ: 
ຈາໄມກ້າ (Jamaica),  ຄິວບາ (Cuba), ເຮຕິ (Haiti), ສາທາລະນະລັດໂດມີນີກັນ (Dominican Republic), 
ບາຮາມາຣ (the Bahamas), ສາຫະລັດອາເມລິກາ (United States) ແລະ ການາດາ (Canada)  ເຮັດ ໃຫ້ມີ ຜູ້ 
ເສຍ ຊີ ວິດ ຫຼາຍ ກວ່າ 285 ຄົນ ແລະ ສ້າງ ຄວາມ ເສຍຫາຍ ທາງດ້ານຊັບສິນຄິດເປັນມູນຄ່າສູງ ກວ່າ 75 ຕື້ ໂດ ລາສະຫະລັດ. 
ປະ ເທດ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ  ແຮງທີ່ ສຸດ    ແມ່ນສະຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ   ໃນ ນັ້ນມີ 24 ລັດໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ   
ເຊິ່ງມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 159 ຄົນ ແລະ  ສ້າງ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ທາງ ດ້ານ ຊັບ ສິນຄິດ ເປັນ ມູນ ຄ່າ ປະມານ 71 ຕື້ ໂດລາ 
ສະຫະລັດ.

2. ສະພາບເສດຖະກິດສາກົນ

- ການເຕີບໂຕ:
ໂດຍລວມແລ້ວໃນປີ 2012 ເສດຖະກິດ ໂລກເຕີບ ໂຕ ຊ້າ ລົງ. ຕາມ ການຄິດໄລ່ຂອງ ອົງການການ ເງິນ ສາກົນ,  ໃນ ປີ 
2012  ເສດຖະກິດ ໂລກ ເຕີບ ໂຕ 3,28%, ຕໍ່ າກວ່າ ອັດຕາ ການ  ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ປີ 2011  (3,83%).   ໃນ ນັ້ນ,  ປະ ເທດ ທີ່ 
ມີ ເສດຖະກິດ ເຕີບ ໂຕ ຕໍ່າກວ່າປີຜ່ານມາ ຄື: ສະຫະພາບ ເອີຣົບ (-0,21%), ຈີນ (7,83%), ຫວຽດນາມ (5,02%)  
ແລະ  ປະ ເທດກຳລັງ ພັດທະນາໃນ ທະວີບອາຊີ  (6,67%) ເຊີ່ງສາເຫດຫຼັກແມ່ນມາຈາກວິກິດການທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດ ແລະ ໜີ້ສິນສາທາລະນະຢູ່ສະຫະພາບເອີຣົບ. ສ່ວນ ປະ ເທດ ທີ່ ມີ ເສດຖະກິດ  ເຕີບ ໂຕ ສູງ ຂຶ້ນ ແມ່ນ ສະຫະລັດ ອາ ເມ 
ລິ ກາ (2,17%),   ຍີປຸ່ນ (2,22%)  ແລະ ບາງປະເທດໃນກຸ່ມ ອາ ຊຽນ ເຊັ່ນ: ສິງກະ ໂປ (1,31%), ອິນ ໂດເນເຊຍ 
(6,22%), ມາເລເຊຍ (5,61%), ຟີ ລິບ ປິນ (6.59%)  ແລະ  ໄທ (5,42%) (ລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 1).

- ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້: 

 ໃນປີ 2012, ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ຫຼາຍ ປະ ເທດ ໃນ ທົ່ວ ໂລກໂດຍສະເລ່ຍ ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ຫຼຸດລົງ   ຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່າລົງຂອງ 
ເສດຖະກິດໂລກ.  ໃນ ນັ້ນ, ປະ ເທດ ທີ່ ພັດທະນາ ແລ້ວ, ສະຫະພາບ ເອີຣົບ, ປະ ເທດ ກໍາລັງ ພັດທະນາ ໃນ ອາຊີ ແລະ 
ຫຼາຍປະ ເທດໃນ ອາ ຊຽນ ເຊັ່ນ: ສິງກະ ໂປ, ອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ, ມາ ເລ ເຊຍ ແລະ ຟີ ລິບ ປິນ ລ້ວນ ແຕ່ມີລະ ດັບເງິນເ ຟີ້ຕ່ຳ ລົງ 
(ຕາ ຕະ ລາງ 2). ສໍາລັບ ເງິນ ເຟີ້ ຂອງ ບາງປະ ເທດ ເພື່ອນ ບ້ານ ກໍ່ ມີ ທ່າ ອ່ຽງຫຼຸດ ລົງ ຄື: ສປ ຈີນ ຈາກ 5,42%ໃນປີ 2011  
ເປັນ 3,01% ໃນປີ 2012,  ໄທ ຈາກ 3,80%  ເປັນ 3,01% ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ຈາກ 18,67%   ເປັນ 9,10%  
(ລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 1).
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- ບາງ ລາຄາ ສິນຄ້າ ຕົ້ນຕໍ

 ສະພາບລາຄາ ສິນຄ້າໂດຍ ລວມເພີ່ມຂຶ້ນ  ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສິນຄ້າໃນໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ພະລັງງານ  ເຊັ່ນ: ລາຄາເຂົ້າ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 543 ໂດລາ/ ໂຕນ  ໃນ ປີ 2011 ມາ ເປັນ 563,9  ໂດ ລາ/ ໂຕນ  ໃນ ປີ 2012; ລາຄາ ຊີ້ນ ງົວ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 
4,04   ໂດ ລາ/ ກິໂລ ມາ ເປັນ 4,16  ໂດ ລາ/ກ ິໂລ, ຊີ້ນ ໝ ູ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 2,84   ໂດ ລາ /ກິ ໂລ  ເປັນ 3  ໂດ ລາ/ກ ິໂລ,  ລາຄາໄກ ່ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 1,76  ໂດ ລາ/ ກິ ໂລ ມາ ເປັນ 2,07  ໂດ ລາ/ກ ິໂລ  ແລະ ປາ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 1.537  ໂດ ລາ/ ໂຕນ  ມາ ເປັນ 
1.545  ໂດ ລາ/ ໂຕນ, ລາ ຄານ້ຳມັນ ດິບ  ແລະ ອາຍ  ແກັດ ສທຳ ມະ ຊາດ ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 88,93  ໂດ ລາ/ ບາ   ເຣວ  ແລະ 1,24  
ໂດ ລາ/ ລິດ    ມາ ເປັນ 93,47  ໂດ ລາ/ ບາ   ເຣວ  ແລະ 1,25   ໂດ ລາ/ ລິດ  ຕາມ ລໍາດັບ,  ແລະ ລາຄາ ຄຳ ປັບ ຕົວ ສູງ ຂຶ້ນ ເລັກ ໜ້ອຍ 
ຈາກ 1.531  ໂດ ລາ/ ອອນສ  ໃນ ປີ 2011 ມາ ເປັນ 1.664  ໂດ ລາ / ອອນສ  ໃນ ປີ 2012. ສ່ວນ ລາຄາ ສິນຄ້າ ທີ່ ປັບ  ໂຕ ຫຼຸດ 
ລົງ   ແລະ  ໄປ ຕາມ ທ່າ ອ່ຽງ ເສດຖະກິ ດໂລກ ແມ່ນ ລາຄາ ທອງ ແດງ  ແລະ ຢາງພາລາ.

ຕາຕະລາງ 1: ລາຄາສິນຄ້າ ໃນ ຕະຫຼາດ ສາກົນ

ລາຍການສິນຄ້າ ຫົວໜ່ວຍ ລາຄາເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດ

2010 2011 2012

I. ໝວດສະບຽງອາຫານ

 -ເຂົ້າ (ໄທມີເມັດຫັກ 5%) ໂດລາ/ໂຕນ 488,9 543,0 563,9

 -ສາລີ ໂດລາ/ໂຕນ 154,4 207,2 298,7

 -ຊີ້ນງົວ  ໂດ ລາ/ກິໂລ 3,55 4,04 4,16

 -ຊີ້ນໝູ  ໂດ ລາ/ກິໂລ 2,69 2,84 3,00

 -ໄກ່  ໂດ ລາ/ ກິ ໂລ 1,76 1,76 2,07

 -ປາ ໂດລາ/ໂຕນ 1.688 1.537 1.545

 -ນ້ຳຕານ ເຊັນ/ກິໂລ 46,93 57,32 47,73

II. ພະລັງງານ     

 -ນ້ຳມັນ ໂດລາ/ບາເຣວ 75,05 88,93 93,47

 -ອາຍແກັດສ  ໂດ ລາ/ລິດ 1,09 1,24 1,25

 -ໄຟຟ້າ ເຊັນ/ກິໂລວັດໂມງ 9,85 9,93 9,88

III. ແຮ່ທາດ ແລະ ຢາງພາລາ

 - ທອງແດງ ໂດລາ/ໂຕນ 9.200 8.811 8.475

 - ຄຳ ໂດລາ/ອອນ 1.420,5 1.531 1.664

 - ຢາງພາລາ ໂດລາ/ໂຕນ 3.380 3.589 3.254

  ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານ ໂລກ 

- ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ:

ຄ່າ ຂອງເງິນ ໂດ ລາ ສະຫະ ລັດໂດຍ ລວມ ແມ່ນແຂງ ຄ່າ ຂຶ້ ນ. ດັດ ຊະ ນີ ອັດ ຕາ ແລກ ປ່ຽນ ນາມ ມະ ທຳ (Broad Dollar 
Index) ຂອງ ເງິນ ໂດ ລາ ໃນ ປີ 2012 ສະ ເລ່ຍ ແຂງ ຄ່າ ຂຶ້ນ 2,75% ທ ຽບ ກັບ ສະ ກຸນ ເງິນ  ປະ ເທດ ຄູ່ ຄ້າ ຂອງ ອາ ເມ ລິ ກາ1. 
ໃນ ນັ້ນ ເງິນ  ໂດ ລາທຽບ ກັບເງິນເຢນ ແຂງ ຄ່າຂຶ້ນ  0,25% ຈາກ 79,6 ເຢນ / ໂດ ລາ ໃນປີ 2011 ມາເປັນ 79,8   ເຢນ / 
ໂດ ລາ  ໃນ ປີ 2012;   ເງິນ ໂດ ລາ ຕໍ່ ເງິນ ເອີ ໂຣ ຈາກ 0,72 ເອີ ໂຣ / ໂດ ລາ  ມາ ເປັນ 0,78   ເອີ ໂຣ / ໂດ ລາ ແລະ    ເງິນປອນຕໍ່ເງິນ  
ໂດ ລາ   ຈາກ 0,62 ປອນ / ໂດ ລາ ມາ ເປັນ 0,63 ປອນ / ໂດ ລາ.  ກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ເງິນ ຢວນຂອງ ຈີນ  ເງິນ ໂດ ລາ 
ອ່ອນ ຄ່າ ລົງ ເ ລັກ ໜ້ອຍ ຈາກ 6,5 ຢວນ /ໂດ ລາ  ມາ ເປັນ 6,3 ຢວນ / ໂດ ລາ.  ແຕ່ ເມື່ອ ທຽບກັບ  ເງິນໂດ ລາ ສິງກະ ໂປ  ແລະ  
ເງິນບາດ ໄທ  ຄ່າ ຂອງ ເງິນ ໂດ ລ າສະຫະ ລັດ ບໍ່ ມີ ການ ປ່ຽນ ແປງ  ຄື: 1,2  ໂດ ລາ ສິງກະ ໂປ/  ໂດ ລາ  ແລະ 30,5 ບາດ /  ໂດລາ (ຕາ 
ຕະ ລາງ 2).

1    ຄິດ ໄລ່ ໂດຍທະ ນາ ຄານ ກາງ ຂອງ ສະ ຫະ ລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ
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ຕາຕະລາງ 2: ອັດຕາ ແລກປ່ຽນສະກຸນ ເງິນ ໂດ ລາຕໍ່ ສະກຸ ນ ເງິນ ຕ່າງໆ

ສະກຸນເງິນ ໂດລາສະຫະລັດ % ການ ປ່ຽນ ແປງ
ທຽບປີ 2012  ໃສ່ປີ 2011

2010 2011 2012

ເຢນ 87,6 79,6 79,8 0,25

ເອີໂຣ 0,75 0,72 0,78 8,33

ປອນ 0,65 0,62 0,63 1,61

ຢວນ 6,8 6,5 6,3 -3,08

ໂດລາສິງກະໂປ 1,4 1,2 1,2 0

ບາດ 31,7 30,5 30,5 0

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ອົງການ ການ ເງິນ ສາກົນ (IMF, WEO)

- ການລົງທຶນ:

ຕາມ ຕົວ ເລກ ສະຖິຕິຈາກ ອົງການ ພັດທະນາ ເສດຖະກິດ  ແລະ ການ ຮ່ວມ ມື (OECD), ການ ລົງທຶນ ຕ່າງປະ ເທດ  ໃນຫຼາຍ 
ປະ ເທດທີ່ພັດ ທະ ນາ ແລ້ວແມ່ນຫຼຸດ ລົງ ເນື່ອງ ຈາກ ບັນ ຍາ ກາດ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ໂລກ ຍັງ ສືບ ຕໍ່ ຂາດ ຄວາມ ໝັ້ນ ຄົງ. ການ 
ລົງທຶນ ຕ່າງປະ ເທດ  ໃນສະຫະລັດ ອ າ ເມ ລິ ກາຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 234 ຕື້ໂດ ລາ   ໃນ ປີ 2011 ມາ ເປັນ 139,2  ຕື້ໂດ ລາ  ໃນ ປີ 
2012 ຫຼື ຫຼຸດ ລົງ ປະມານ 40,5%    ແລະ ຢູ່ສະຫະພາບ  ເອີ ຣົບ ຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 426,3 ຕື້ ໂດ ລາ ມາ ເປັນ  279,1 ຕື້ ໂດ 
ລາ ຫຼື ຫຼຸດ ລົງ ປະມານ 34,5%. ສ່ວນ  ໃນ ປະ ເທດຍີ ປຸ່ນ, ການ ລົງທຶນ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດ ໄດ້ຖອນ ທຶນ ອອກຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 2010  
ເປັນ ຕົ້ນ ມາ; ດັ່ງ ນັ້ນ, ຈິ່ງ ເຮັດ ໃຫ້ປະລິມານ ທຶນ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດ (Foreign capital stock)  ໃນ ປະ ເທດ ດັ່ງກ່າວ ຫຼຸດ 
ລົງ.  ພ້ອມ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ, ການ ອອກ ໄປ ລົງທຶນ ຢູ່ ຕ່າງປະ ເທດຂອງ ສະຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ  ແລະ ສະຫະພາບ ເອີ ຣົບ ກໍ່ ຫຼຸດ ລົງ 
ປະມານ 10,1%  ແລະ 27% ຕາມ ລຳດັບ. ສ່ວນການ ອອກ ໄປ ລົງທຶນ ຕ່າງປະ ເທດຂອງ ປະ ເທດ ຍີ ປຸ່ນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເລັກ ໜ້ອຍ 
(3,1%).

ແຕ່ ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ, ການ ລົງທຶນ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດ ໃນບາງປະ ເທດ ເພື່ອນ ບ້ານ ຂອງ ລາວ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນເຊັ່ນ : ການ ລົງທຶນຂອງ 
ຕ່າງປະ ເທດ ໃນ  ສປ ຈີນ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 116 ຕື້ໂດລາ ມາ ເປັນ 206,9 ຕື້ໂດ ລາ ຫຼື ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  78,4%. ການ ລົງທຶນ 
ຂອງຕ່າງປະ ເທດ ໃນ ໄທ ເພີ່ມ ຈາກ 7,8 ຕື້ໂດລາ ມາ ເປັນ 8,1 ຕື້ໂດລາ  ຫຼື  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  3,8%.  ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງ ການ 
ລົງທຶນ ຄື ດັ່ງກ່າວ ໄດ້  ເຮັດ ໃຫ້ ສປ ຈີນ  ກາຍ ເປັນ ບ່ອນ ລົງທຶນ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດ ທີ່ສຳຄັນ ອັນ ດັບ 2 ຖັດຈາກ ສະຫະພາບ ເອີ 
ຣົບ. ພ້ອມ ດຽວ ກັນ ນັ້ນ, ການ ອອກ ໄປ ລົງທຶນ ຢູ່ ຕ່າງປະ ເທດ ຂອງ ສປ  ຈີນ ກໍ່  ເພີ່ມສູງ ຂຶ້ນ ຢ່າງ ຈະ ແຈ້ງ ເຊັ່ນ ກັນ ເຊິ່ງ ເຫັນ ໄດ້ 
ຈາກ ການ ລົງທຶນ ຈຳນວນ 13,3 ຕື້ ໃນ ປີ 2011 ມາ ເປັນ ປະມານ 55,3 ຕື້ ໂດ ລາ  ໃນ ປີ 2012  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 316% .

ຕາ ຕະລາງ 3: ການ ລົງທຶນ ຕ່າງປະ ເທດ
ປະເທດ ໄປລົງທຶນຢູ່ຕ່າງປະເທດ (ພັນລ້ານໂດລາ) ຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນ (ພັນລ້ານໂດລາ)

2010 2011 2012 2010 2011 2012

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 327,9 419,3 374,4 205,8 234 139,2

ຍີປຸ່ນ 56,3 114,3 117,9 -1,3 -1,8 -0,4

ສະຫະພາບເອີຣົບ 484 553,2 403,5 355,0 426,3 279,1

ສປ ຈີນ 14,8 13,3 55,3 105,7 116,0 206,9

ສິງກະໂປ 21,2 25,3 20 48,6 64 54,4

ໄທ 5,1 10,8 18 9,1 7,8 8,1

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ອົງການພັດທະນາ  ເສດ ຖະກິດ   ແລະ ການ ຮ່ວມ ມື (OECD)
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- ການ ຄ້າ:

ຕາມຂໍ້ມູນຈາກອົງການການຄ້າສາກົນ (ITC), ມູນ ຄ່າ  ການ ຄ້າ ຕ່າງປະ ເທດ (ການ ນຳ ເຂົ້າ  ແລະ ສົ່ງ ອອກ) ຂອງບາງປະ 
ເທດອຸດສາຫະກຳມີດັ່ງນີ້: ສະຫະລັດ ອາ ເມ ລິ ກາ  ເພີ່ ມຂຶ້ນ  3,7% ຈາກ  3.742,2 ຕື້ໂດ ລາ  ໃນ ປີ 2011 ມາ ເປັນ 
3.882 ພັນ ລ້ານ ໂດ ລາ  ໃນ ປີ 2012 ; ສ່ວນ ມູນ ຄ່າ ການ ຄ້າ ຂອງ ເອີຣົບ ຫຼຸດ ລົງ 1,35% ຍ້ອນ ວິ ກິດ ການທາງ ດ້ານ ໜີ້ ສິນ 
ສາທາລະນະ. ສຳລັບ ສປ ຈີນ ແລະ  ຢີປຸ່ນ ແມ່ນເພີ່ມ ຂຶ້ນ 6,2% ແລະ   0,37% ຕາມລຳດັບ (ລາຍລະອຽດເບິ່ງຕາຕະລາງ 
4).

ຕາຕະລາງ 4: ມູນ ຄ່າ ການ ຄ້າ ຕ່າງປະ ເທດ

ປະເທດ ນຳເຂົ້າ (ພັນລ້ານໂດລາ) ສົ່ງອອກ (ພັນລ້ານໂດລາ) ບໍລິມາດການຄ້າ (ພັນລ້ານໂດລາ)

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 1.966,4 2.262,5 2.335,6 1.277,1 1.479,7 1.546,4 3.243,5 3.742,2 3.882

ຍີປຸ່ນ 692,6 855,3 886 769,8 823,1 798,7 1.462,4 1.678,4 1.684,7

ອາຊຽນ 15.336,3 18.137,3 NA 15.055,3 17,855,7 NA 30.391,6 35.993,0 NA

ສະຫະພາບເອີຣົບ 1.976,3 2.199,4 2.125 1.571 1.973,8 1.991,8 3.547,3 4.173,2 4.166,8

ສປ ຈີນ 1.396 1.743,3 1.817,6 1.579 1.898,7 2.049,1 2.975 3.642 3.866,7

ສິງກະໂປ 310,7 365,7 379,8 351,8 409,5 408,5 662,5 775,2 788,3

ໄທ 182,3 228,4 250,6 195,3 228,8 229,4 377,6 457,2 480,0

ມາເລເຊຍ 164,5 187,5 197,3 198,7 226,9 228,2 363,2 414,4 425,5

ອິນໂດເນເຊຍ 135,6 177,4 NA 157,7 203,4 NA 293,3 380,8 NA

ສສ ຫວຽດນາມ 84,8 114,4 NA 72,2 97,7 NA 157,0 212,1 NA

ຟິລິບປິນ 58,4 63,6 65,3 51,4 48,0 51,9 109,8 111,6 117,2

ບຣູໄນ 2,9 5,6 NA 8,7 12,2 NA 11,6 17,8 NA

ມຽນມ້າ 4,1 12,2 NA 7,6 8,1 NA 11,7 20,3 NA

ກຳປູເຈຍ 4,9 6,1 NA 5,5 6,7 NA 10,4 12,8 NA

ສປປ ລາວ 3,2 3,9 NA 1,9 2,4 NA 5,1 6,3 NA

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ອົງການການຄ້າສາກົນ (ITC: Iternational Trade Center)
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ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2012
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1. ເຫດການພົ້ນເດັ່ນຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2012

- ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານ ກາ ນພັດທະນາເສດຖະກິດ  ແລະ ສັງຄົມ

ປີ 2012 ມີເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ດັ່ງນີ້:

+ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ສຸມ ໃສ່ ວຽກງານ 3 ສ້າງຄື: ສ້າງ ແຂວງ ເປັນ ຫົວໜ່ວຍ ຍຸດ ທະ ສາດ, ສ້າງ ເມືອງ ເປັນ ຫົວ 
ໜ່ວຍ ເຂັ້ມ ແຂງ ຮອບດ້ານ  ແລະ ສ້າງ ບ້ານ ເປັນ ຫົວໜ່ວຍ ພັດທະນາ. ວຽກ  ດັ່ງກ່າວມີ ໄລຍະ ທົດ ລອງ ແຕ່ເດືອນຕຸລາ 2012 
ຫາ ເດືອນກັນຍາ 2013  ໜ່ວຍ ງານເຂົ້າຮ່ວມການ ທົດ ລອງປະກອບ ມີ 15 ຂະ ແໜງການ ຕົ້ນຕໍ, 51  ເມືອງ ແລະ 108 
ບ້ານ.  ເນື້ອ ໃນ ຂອງ ວຽກ ງານ ດັ່ງກ່າວ ແມ່ນ  ເສີມ ຂະຫຍາຍ ຄວາມ ເປັນ ເຈົ້າ ການ  ແລະ ຄວາມ ຮັບຜິດຊອບ ໃນ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ 
ລັດ-ຄຸ້ມ ຄອງ ເສດຖະກິດ- ສັງຄົມ ຂອງ ອົງການ ປົກ ຄອງທ້ອງ ຖິ່ນ ໃຫ້ ສູງ ຂຶ້ນ. 

+ ກອງ ປະຊຸມ ສະ ໄໝ ວິສາມັນ ຂອງ ສະພາ ແຫ່ງ ຊາດຊຸດ ທີ VII  ໄດ້ຮັບຮອງ ໂຄງການ  ເຊື່ອມ ຕໍ່ທາງ ລົດ ໄຟ ລາວ-ຈີນ  
(ຈາກດ່ານ ຊາຍ ແດນບໍ່ ເຕັນ ຫານະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ)  ມີ ລວງ ຍາວ  417,68 ກິ ໂລ ແມັດ,  ມູນ ຄ່າ ການ ກໍ່ສ້າງ ທັງ ໝົດ 
42,2 ຕື້ ຢວນ ຫຼື 7 ຕື້ ໂດ ລາ   ແລະ ຈະ ໃຊ້ ເວລາ ໃນ ການ ກໍ່ສ້າງ ທັງ ໝົດ 5 ປີ  (2013-2018). 

+ ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ ອນ  ໄຟຟ້າ ຢູ່  ແຂວງໄຊ ຍະ ບູລີ  ເລີ່ ມລົງມື ກໍ່ສ້າງ ເປັນ ທາງ ການ  ພາຍຫຼັງ ພິທີ ວາງ ສີ ລາ ລຶກ ໃນ ວັນ ທີ 7 
ພະຈິກ 2012   ເຊິ່ງ ໂຄງການ ດັ່ງກ່າວ ຈະ ນໍາ ໃຊ້ ທຶນ ກໍ່ສ້າງ ປະມານ 3 ຕື້ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ, ມີ ກໍາລັງ ຕິດ ຕັ້ງ ໄຟຟ້າ 1.285  
ເມ ກາ ວັດ  ແລະ ຄາດ ວ່າ ຈະ ສໍາ ເລັດ   ແລະ ທົດ ລອງ ຜະລິດ ໃນ ປີ 2019.

+  ໂຄງການກໍ່ສ້າງ  ແລະ ພັດທະນາ ເສັ້ນທາງ ລົດ ໄຟ  ສະຫວັນ ນະ ເຂດ-ລາວ ບາ ວ  ໄດ້ ເຊັນ ສັນຍາວ່າ ດ້ວຍການ ສໍາ ປະທານ 
ໃນ ວັນ ທີ 5 ພະຈິກ 2012.  ເສັ້ນທາງ ດັ່ງກ່າວ ມີ ຄວາ ມຍາວ 220 ກິ ໂລ ແມັດ, ມູນ ຄ່າ ກໍ່ສ້າງ ທັງ ໝົດ  5 ຕື້  ໂດ ລາສະຫະລັດ   
ແລະ ກໍານົດ ສ້າງ ໃຫ້ ສໍາ ເລັດ ພາຍ ໃນ 5 ປີຂ້າງ ໜ້າ (2013-2018). 

+   ເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ນໍ້າ ງື່ມ 5  ໄດ້   ເປີດພິທີ ການ ນໍາ ໃຊ້ ຢ່າງ ເປັນ ທາງ ການ  ໃນ ວັນ ທີ 9 ທັນວາ 2012  ໂດຍມີ ກໍາລັງ ຕິດ ຕັ້ງ ໄຟຟ້າ 
120  ເມ ກາ ວັດ.

- ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານ ກາ ນຮ່ວມ ມື ສາກົນ

ປີ 2012 ມີເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນທາງດ້ານການຮ່ວມ ມື  ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ ດັ່ງນີ້:

+ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ເປັນ ເຈົ້າພາບ ຈັດ ກອງປະຊຸມການເປັນຄູ່ຮ່ວມລັດຖະສະພາອາຊີ- ເອີຣົບ ຄັ້ງທີ 7 (ASEP 7) ພາຍ 
ໃຕ້ ຫົວ ຂໍ້ ·ການເປັນຄູ່ຮ່ວມ ລັດຖະສະພາອາຊີ-ເອີຣົບ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ·   ໂດຍ ໄດ້ ປຶກສາ ຫາ 3 ບັນຫາ 
ໃຫຍ່ ສໍາຄັນ ຄື: (1) ການຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານໃນເງື່ອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, 
(2) ການເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືອາຊີ-ເອີຣົບໃນການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສາທາລະນະເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ  ແລະ (3) 
ການເປັນຄູ່ ຮ່ວມອາຊີ-ເອີຣົບ  ໃນການເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ.

+ ສປປ ລາວ  ໄດ້ ເປັນ ເຈົ້າພາບ ຈັດກອງ ປະຊຸມ ສຸດ ຍອດ ອາຊີ -ເອີຣົບ  ຄັ້ງທີ 9 (ASEM 9)  ໃນ ວັນ ທີ 5-6 ພະຈິກ 
2012 ພາຍ ໃຕ້ ຫົວ ຂໍ້ ·ເພື່ອນ ມິດ ເພື່ອ ສັນຕິພາບ, ຄູ່ ຮ່ວມມື ເພື່ອ ຄວາມ ສົມບູນ ພູນ ສຸກ·   ໂດຍມີສະມາຊິກ ອາ ເຊັມ ເຂົ້າ 
ຮ່ວມ ທັງ ໝົດ 51 ຊາດ ສະມາຊິກ, 49 ປະ ເທດ , ກອງ ເລຂາສະຫະພາບ ເອີ ຣົບ  ແລະ ກອງ ເລຂາ ອາ ຊຽນ. ກອງ ປະຊຸມໄດ້ 
ຮັບຮອງ ເອົາ ເອກະສານ ສໍາຄັນ 2 ສະບັບ ຄື: ບົດຖະແຫຼງການຂອງປະທານກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາເຊັມຄັ້ງທີ 9  ແລະ ຖະ 
ແຫຼງການ ວຽງ ຈັນ ວ່າ ດວ້ຍການ ຮັດ ແໜ້ນ ການ ເປັນ ຄູ່ ຮ່ວມ ມື ເພື່ອ ສັນຕິພາບ  ແລະ ການ ພັດທະນາ.
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+ ສປປ ລາວ   ໄດ້ເຂົ້າ ເປັນ ສະມາຊິກຂອງ ອົງການການ ຄ້າ ໂລກ (ອັນ ດັບ ທີ 158)  ໃນວັນ ທີ 2 ກຸມພາ 2013.  ໃນ  ໄລຍະ 
15 ປີ (1997-2012)     ທີ່  ສປປ ລາວ ໄດ້ ຍື່ນ ເອກະສານ ສະ ໝັກ ຂໍ ເຂົ້າ ເປັນ ສະມາຊິກ ອົງການການຄ້າ ໂລກ     ໄດ້ ທົບ ທວນ 
, ສ້າງ  ແລະ ປັບປຸງ ນິຕິ ກໍາ ທີ່ ຕິດ ພັນກັບ ການ ຄ້າ ໃຫ້ ສອດຄ່ອງ ກັບ ສັນຍາ ຂອງ ອົງການການ ຄ້າ ໂລກ  ຫຼາຍ ກວ່າ 90 ສະບັບ , 
ໃນນັ້ນລວມມີ ກົດໝາຍ 29 ສະບັບ  ແລະ ດໍາລັດ 18 ສະບັບ. ຈາກ ການ ເຂົ້າ ເປັນ ສະມາຊິກ ດັ່ງກ່າວ, ສປປ ລາວ   ຈະມີ 
ໂອກາດ ເຂົ້າ ເຖິງຕະຫຼາດ ຫຼາຍ ຂຶ້ນ,  ສ້າງ ຄວາມ ເຊື່ອ ໝັ້ນ ໃຫ້ ແກ່ ນັກ ລົງທຶນ, ມີ ບົດບາດທາງ ການ ເມືອງ ໃນ ເວທີ ສາກົນ ສູງ 
ຂຶ້ນ, ຊຸກ ຍູ້ ການ ແຂ່ງຂັນ ດ້ານ ເສດຖະກິດ  ແລະ ມີ ອໍານາດ ໃນ ການ ຕໍ່ ລອງ ດ້ານ ເສດຖະກິດຫຼາຍຂຶ້ນ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ໃນ ການ 
ເຈລະຈາ ການ ຄ້າ  ແລະ ດ້ານ ອື່ນ ໆ  ຮ່ວມກັບ ສະມາຊິກ ຂອງ ກຸ່ມ ອາ ຊຽນ  ແລະ ກຸ່ມ ປະ ເທດ ດ້ອຍພັດທະນາ.

+ ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະສານງານຮ່ວມເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ກໍາປູເຈຍ, ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ 
ຫຼື (CLV) ຄັ້ງທີ 8  ໄດ້ເປີດຂຶ້ນ ແລະ ສໍາເລັດລົງໃນຕົ້ນເດືອນ ທັນວາ 2012 ຢູ່ແຂວງກອນຕູມ ສສ ຫວຽດນາມ.           
ກ ອງປະຊຸມ ໄດ້ ພິຈາລະນາຄືນບັນດາຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍ, ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ, ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ 
ກະກຽມຮ່າງ ສັນຍາວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມ ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການທ່ອງ 
ທ່ຽວຢູ່ ໃນ ເຂດ ສາມຫຼ່ຽມ ພັດທະນາ ລະຫວ່າງ ກໍາປູ ເຈຍ, ລາວ  ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ.

+ ສປປ ລາວ  ໄດ້ຮ່ວມ ມື ກັບ ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ອາ ວະ ກາດ ສປ ຈີນ   ໄດ້ ມີ ພິທີ ເປີດ  ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ລະບົບ ບັນຊາດາວ ທຽມ   ແລະ 
ລະບົບວິທະຍຸ ໂທລະພາບ  ແລະ  ໂທລະ ຄົມມະນາຄົມຂອງລາວ ຂຶ້ນ  ໃນ ວັນ ທີ 1 ທັນວາ 2012. ໂຄງການ ນີ້ຈະສໍາ ເລັດ 
ພາຍໃນ 42  ເດືອນ ຫຼື ທ້າຍ ປີ 2015  ໂດຍ ມີ ມູນ ຄ່າການ ລົງທຶນ  258 ລ້ານ ໂດ ລາ ສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 2.064 ຕື້ກີບ.

- ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ກ່ຽວ ກັບ ໄພ ທຳ ມະ ຊາດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ

ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ເຫດການ ພົ້ນ ເດັ່ນ ທາງ ດ້ານ  ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ  ແລະ ການ ຮ່ວມ ມື ສາກົນ, ສປປ ລາວ  ໄດ້ ປະ ເຊີນ ກັບໄພພິບັດ 
ທາງ ທໍາ ມະ ຊາດ  ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຫຼາຍ ເຫດການໃນ ປີ 2012  ເຊິ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຊີວິດຂອງ
ປະຊາຊົນ ແລະ ຕໍ່ກັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ. ໃນນີ້, ມີຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ 7 ຄົນ ແລະ ລວມຍອດ ມູນ ຄ່າ 
ການ ເສຍ ຫາຍທາງ ຊັບ ສິນ ປະມານ 18,5 ຕື້ກີບ. ບາງ ເຫດການ ທີ່ ພົ້ນ ເດັ່ນ ສາມາດ ສັງ ລວມ ໄດ້ ດັ່ງ ນີ້:

+ ໃນທ້າຍເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2012 ໄດ້ເກີດຝົນຕົກໜັກ  ເປັນສາ ເຫດ ເຮັດ ໃຫ້ນ້ຳຢູ່ຕາມຫ້ວຍຕ່າງໆ ແລະ ຕາມລ່ອງ 
ນ້ຳເຊບັ້ງໄຟລົ້ນຝັ່ງ  ແລະ ໄຫຼເຂົ້າຖ້ວມເນື້ອທີ່ສວນ  ແລະ ເນື້ອທີ່ນາປັກດໍາ  ຈໍານວນ 300 ເຮັກຕາ ຄິດ ເປັນມູນ ຄ່າ ເສຍ 
ຫາຍທັງ ໝົດ ປະມານ 1,3 ຕື້ກີບ.

+ ໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດ ປີ 2012 ຢູ່ເມືອງນໍ້າທາເກີດມີ ຝົນຕົກ ໜັກ   ພາໃຫ້ ເກີດມີນໍ້າຖ້ວມຢູ່ບັນດາບ້ານຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່
ລຽບຕາມແມ່ນ້ຳ   ເຊິ່ງມີເນື້ ອທີ່ ທໍາ ການ ຜະລິດ ເສຍ ຫາຍ 1.603  ເຮັກຕາ, ແລະ ບ້ານ ເຮືອນ ເສຍ ຫາຍ  15 ຄອບຄົວ.   ຄິດ 
ເປັນມູນ ຄ່າ ເສຍ ຫາຍລວມ ທັງ ໝົດ ປະມານ 12,15 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງເຫດການຄັ້ງນີ້້ເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ.

+ ໃນຕົ້ນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2012 ໄດ້ເກີດ ໄພນ້ຳຖ້ວມໜັກຢູ່ ເມືອງຊຽງເງິນ ແຂວງຫຼວງພະບາງ  ເຮັດ ໃຫ້ເຮືອນ ຈໍານວນ 
156 ຫລັງ,   ເນື້ອທີ່ ການ ຜະລິດ 227  ເຮັກຕາ, ສັດລ້ຽງ 101.557 ໂຕ,  ໜອງ ປາ 10 ໜອງ, ຍານພາຫະນະ, ຮ້າ ນ 
ອາຫານ  ແລະ ບາງ ໂຮງງານ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ . ລວມມູນ ຄ່າຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ທັງໝົດປະມານ 4,7 ຕື້ກີບ. ນອກ ນັ້ນ, 
ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ ຍັງຖືກເຊາະເຈື່ອນ  ແລະ ຕັດຂາດ   ເຮັດ ໃຫ້ການ ຂົນ ສົ່ງຕາມ ເສັ້ນທາງ ດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດໄປ 
ມາຫາສູ່ກັນໄດ້ ເປັນ ເວລາ ຫຼາຍ ວັນ.

+ ໃນຕົ້ນເດືອນ ກັນຍາ ປີ 2012 ມີຝົນຕົກ ໜັກ   ແລະ ເກີດນ້ຳຖ້ວມຢູ່ ເມືອງ ນ່ານ  ແຂວງ ຫຼວງ ພະ ບາງ. ສະພາບດັ່ງກ່າວ
ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ 10 ຫຼັງຄາເຮືອນ ໃນນີ້ 5 ຫຼັງຄາເຮືອນໄດ້ໄຫຼໄປກັບກະແສນໍ້າ ແລະ ໂຮງຮຽນ 1 ແຫ່ງ 
ຖືກຜົນກະທົບໜັກ, ຄິດ ເປັນ ມູນ ຄ່າ ເສຍ ຫາຍທັງ ໝົດ ຈໍ ານວນ 248,8 ລ້ານກີບ  ເຫດການ ຄັ້ງ ນີ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກັບທີ່ 4 
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ຄົນ (ຜູ້ໃຫຍ່ 3 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 1 ຄົນ)  ແລະ ເດັກນ້ອຍ 1  ຄົນ ຫາຍສາບສູນ.

2. ສະພາບ ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ສປປ ລາວ  ໃນປີ 2012

•	 ເສດຖະກິດມະຫາພາກໂດຍລວມ

ເຖິງ ແມ່ນ ວ່າ  ເສດຖະກິດ ໂລກ ມີ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຊ້າ ລົງ ໃນ ປີ 2012,  ແຕ່ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ (GDP)  ໃນສົກ 
ປີ 2011-12  ຍັງສືບ ຕໍ່ ຂະຫຍາຍຕົວ ຢ່າງ ຕໍ່ ເນື່ອງ  ແລະ  ເຕີບ ໂຕສູງ  ເຖິງ 8,3% ຕາມແຜນການທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດ 
ເຊິ່ງໄວ ກວ່າສົກ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາທີ່ປະຕິບັດໄດ້ 8,1%. ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (ລາ ຄາ ໃນ ປີ) ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 62.026 
ຕື້ກີບ ມາເປັນ 70.342 ຕື້ກີບ ແລະ ລວມຍອດ ຜະລິດ ຕະພັນ ພາຍ ໃນ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ບັນລຸ ໄດ້ 1.349,2  ໂດ ລາສະຫະລັດ ຫຼື 
ປະມານ 10,8 ລ້ານ ກີບ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 11,7%  ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ສົກ ປີຜ່ານມາ.   ຂະ ແໜງ ກະສິກໍາ ຂະຫຍາຍຕົວ 2,8% ກວມ 
26,7% ຂອງ  GDP; ອຸດສາຫະກໍາ ຂະຫຍາຍຕົວ 14,4% ກວມ 29,6%  ແລະ ບໍລິການ ຂະຫຍາຍຕົວ 8,1% ກວມ 
37,8% ຂອງ  GDP. ສຳລັບ 5 ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ ປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ ການ  ເຕີບ ໂຕຫຼາຍ ກວ່າ ໝູ່ ແມ່ນ ການ ບໍລິການ ຂາຍຍົກ-
ຂາຍຍ່ອຍ-ສ້ອມ ແປງ (ປະ ກອບ ສ່ວນ 20,13% ໃສ່ກ ານ ເຕີບ ໂຕ ທັງ ໝົດ),  ໄຟຟ້າ-ນໍ້າ ປະປາ (16,3%), ການ ກໍ່ສ້າງ 
(15,56%), ອຸ ດສາ ຫະກໍາ ປຸງ ແຕ່ງ (13,36%) ແລະ ກະ ສິ ກຳ (9,59%) (ຮູບ ສະ ແດງ 1). ສ່ວນຂະ ແໜງ ບໍ່ ແຮ່ ປະ 
ກອບສ່ວນ ຕໍ່ ການ ເຕີບ ໂຕ ໜ້ອຍ ລົງ  (ໃນ ສົກ ປີນີ້ປະ ກອບ ສ່ວນພຽງ 1,98% ຫຼຸດລົງຈາກ 4,42% ໃນສົກປີຜ່ານ ມາ).  ສັງ  
ເກດ ເຫັນ ວ່າໃນດ້ານການສະໜອງ, ປັດໄຈຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕໃນປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນມາຈາກການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານການ 
ຜະລິດຂອງອຸດສາຫະກຳໄຟຟ້າ, ປຸງແຕ່ງ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ; ສຳລັບຂະແໜງບໍລິການໂດຍສະເພາະຂາຍຍົກ-
ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ສ້ອມແປງຍັງສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຕີບໂຕຢ່າງແຂງແຮງ.   

ຮູບ ສະ ແດງ 1:  ການ ປະກອບສ່ວນ ໃນ ອັດຕາ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ເສດຖະກິດ 

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ:  ຄິດ ໄລ່ ໂດຍສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ  ແຫ່ງ ຊາດ,  ຜທ, ຂໍ້ ມູນ ຈາກ ສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ. 
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ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2012

ປັດ ໄຈ ຕົ້ນຕໍ ທີ່ ຊຸກຍູ້ ການ ເຕີບ ໂຕ ແມ່ນມາ ຈາກ ການ ລົງທຶນ  ລວມທົ່ວສັງຄົມ, ໃນສົກປີ 2011-12 ໄດ້ເພີ່ມ ຂຶ້ນປະມານ 
35,86%  ທຽບກັບສົກປີ 2010-11; ໃນ ນັ້ນ, ໂຄງການລົງທຶນຕົ້ນຕໍຈຳນວນໜຶ່ງເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ການສ້າງ ເຂື່ອນ  
ໄຟຟ້າທັງ ໝົດ ຈໍານວນ 11  ແຫ່ງ, ການລົງທຶນໃສ່ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຕິດພັນກັບການກະ 
ກຽມກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊີ-ເອີຣົບ ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ . ການເຕີບໂຕຍັງມາຈາກຄວາມຕ້ອງການຊົມໃຊ້ພາຍ ໃນເພີ່ມຂຶ້ນ. 
ນອກຈາກນີ້, ເສດຖະກິດມະຫາພາກຍັງສາມາດຮັກສາສະ ເຖຍລະພາບ ເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາເງິນເຟີ້ ຕໍ່າ ກວ່າ ປີຜ່ານມາ  
ແລະ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນປ່ຽນ ແປງ ໃນ ຂອບ ເຂດ ທີ່ ກໍານົດ ໄວ້. ລາຍ ລະອຽດ ໃນ ແຕ່ ລະ ດ້ານ ມີ ດັ່ງ ນີ້:

•	 ປັດໄຈກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕຕໍ່ເສດຖະກິດ

- ການໃຊ້ຈ່າຍ, ການລົງທຶນ ແລະ ການຄ້າ
+ ທ່າອ່ຽງການຊົມໃຊ້

ການ ຊົມ ໃຊ້ ທັງ ໝົດ ສົກ ປີ 2011-12 ຄາດ ຄະ ເນ ມີປະມານ 45.776� ຕື້ ກີບ2, ກວມ ປະມານ 65% ຂອງ GDP,  ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ 7%  ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ສົກ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ. ການ ເພີ່ມ ຂຶ້ນດັ່ງກ່າວ  ສະ ແດງ ອອກ ຢູ່ ດັດຊະນີການ ຊົມ ໃຊ້ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ ທີ່ ຍັງ 
ສູງ ກວ່າ 100  ໂດຍ ມີຄ່າ ສະ ເລ່ຍ ໃນລະດັບ 1203. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ບັນຍາກາດການຊົມໃຊ້ປີນີ້ຍັງບໍ່ຟົດຟຶ້ນປານໃດ 
ທຽບໃສ່ສົກປີທີ່ຜ່ານມາ. 

+ ການລົງທຶນ

  ການ ລົງທຶນ ລວມ ໃນ ສົກປີ 2011-12 ປະຕິບັດ ໄດ້ 30.552,05 ຕື້ ກີບ   ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 35,86%  ທຽບ ກັບ ສົກ ປີຜ່ານມາ. 
ສໍາລັບການ ລົງທຶນ ລັດ ປະຕິບັດ ໄດ້ 8.368,27 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,27% ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານ ມາ.  ແຫຼ່ງທຶນ ຂອງ ການ 
ລົງທຶນ ລັດ ມາ ຈາກ ແຫຼ່ງທຶນພາຍ ໃນ 2.572,4 ຕື້ ກີບ ກວມ 30,47%  ແລະ ຈາກຕ່າງປະເທດ 5.795,86 ຕື້ກີບ ກວມ 
69,26% ຂອງ ການ ລົງທຶນ ທັງ ໝົດ;  ໃນນັ້ນ ແຫຼ່ງທຶນ ມາ ຈາກ ຕ່າງປະ ເທດ ປະກອບ ມີ: ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ບໍ່ແມ່ນໂຄງການ 
ກວມ 34,20%, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການກວມ 14,09%  ແລະ ເງິນກູ້ຢືມໂຄງການ ກວມ 20,97% ຂອງການໃຊ້ 
ຈ່າຍເພື່ອການລົງທຶນຂອງລັດ. ສ່ວນ ການ ລົງທຶນ ພາກ ເອກະ ຊົນພາຍ ໃນ   ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ  ມີມູນ ຄ່າ 22.183,78 ຕື້ ກີບ 
ກວມ 72,60% ຂອງ ການ ລົງທຶນ ລວມ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນ 44,53% ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານ ມາ,  ເຊິ່ງບັນຍາກາດການ ລົງທຶນ 
ມີ ຄວາມ ຟົດ ຟື້ນ  ໂດຍສະເພາະການລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສທີ່ຕິດພັນກັບການກະກຽມກອງປະ 
ຊຸມສຸດຍອດອາຊີ-ເອີຣົບ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

ການລົງທຶນໂດຍກົງ ຈາກຕ່າງປະ ເທດ  ຍັງ ສືບ ຕໍ່ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ. ມູນ ຄ່າ ອະ ນຸ ມັດ ການ ລົງ ທຶນ ໃນ ປີ 2012 ບັນ ລຸ 1.254,8 
ລ້ານ ໂດ ລາ4 (ມີຈຳນວນ 62  ໂຄງການ) . ຂະ ແໜງການ ລົງ ທຶນ ສ່ວນ ໃຫ ຍ່ແມ່ນ  ຂຸດຄ້ົນບໍ່ແຮ່ ເປັນ ມູນ ຄ່າ 363 ລ້ານ ໂດ ລາ 
(41 ໂຄງການ)   , ຮອງລົງ ມາ ແມ່ນ  ພະລັງງານ ໄຟຟ້າ ມູນ ຄ່າ 768,3 ລ້ານ ໂດ ລາ (9  ໂຄງການ) , ແລະ ຂະແໜງກະສິກຳ  
ມູນ ຄ່າ 64,5 ລ້ານ ໂດ ລາ (7  ໂຄງການ).  ມູນ ຄ່າ ການອະ ນຸ ມັດ ການ ລົງທຶນ ໃນ ຂະ ແໜງ ກາ ນ ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທຳ ມະ ຊາດ 
(ພະ ລັງ ງານ, ບໍ່ ແຮ່ ແລະ  ກະ ສິ ກຳ) ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 27% ທຽບ ໃສ່ ປີ ຜ່ານ ມາ. ປະເທດທີ່ມາລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ ໝູ່ແມ່ນ ສປ ຈີນ 
ມີມູນຄ່າ 657,6 ລ້ານໂດລາ  (32  ໂຄງການ),  ສສ ຫວຽດນາມ  ມູນ ຄ່າ  274,2 ລ້ານ ໂດ ລາ  (12  ໂຄງການ), ແລະ  ໄທ 

2    ການຄາດຄະເນການຊົມໃຊ້ທັງໝົດແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກສົມຜົນ C=GDP-I-G-(X-M)

3    ດັດຊະນີ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້ ຄິດ ໄລ່ ໂດຍ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖ ະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ, ອີງ ໃສ່ ການ ສຳຫຼວດຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຜູ້ ຊົມ ໃຊ້ ກວມ ເອົາ 628 ຄົວ ເຮືອນຕົວຢ່າງ 
ໃນ 9  ແຂວງ ທົ່ວ ປະ ເທດ. ຖ້າ ຫາກ ດັດຊະນີ ມີຄ່າຫຼາຍກວ່າ 100 ສະ ແດງ ວ່າ ຄົວ ເຮືອນ ມີ ຄວາມໝັ້ນ ໃຈ ຕໍ່ກັບ ເສດຖະກິດ ຂອງ ຄົວ ເຮືອນ  ແລະ  ເສດຖະກິດ ໂດຍ ລວມ.

4    ຕົວ ເລກ ມູນ ຄ່າ ອະ ນຸ ມັດ ກາ ນ ລົງ ທຶນ ຂອງ ຕ່າງ ປ ະ ເທດ ສຳ ລັບ ປີ 2011-12 ແມ່ນກວມ ເອົາ ແຕ່ ໂຄງ ການ ສຳ ປະ ທານຂອງ ລັດ ຖະ ບານ ເປັນ ສ່ວນ ໃຫ ຍ່ ເນື່ອງ ຈາກວ່າ ບໍ່ ສາ 
ມາດ ເກັບ ກຳ ມູນ ຄ່າກ ານ ລົງ ທຶນ ຂອງ ຕ່າງ ປ ະ ເທດ ໃນ ກິ ດ ຈະ ກຳ ທົ່ ວ ໄປ .
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ມີມູນ ຄ່າ ການ ລົງທຶນ 171 ລ້ານ ໂດ ລາ  (8  ໂຄງການ) (ຮູບ ສະ ແດງ 2).

ຮູບ ສະ ແດງ 2: ມູນ ຄ່າ ການ ລົງ ທຶນ ຈາກ ຕ່າງ ປະ ເທດ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ອະ ນຸ ມັດ (ລ້ານ ໂດ ລາ)

ແຫຼ່ງ ຂໍ້ ມູນ: ກົມ ສົ່ງ ເສີມ ການ ລົງ ທຶນ, ກະ ຊວງ ແຜນ ການ ແລະ ການ ລົງ ທຶນ.

+ ການຄ້າສາກົນ 

ມູນ ຄ່າ ການ ສົ່ງ ອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ  ໃນ ສົກ ປີ 2011-12 ນີ້  ບັນລຸ ໄດ້ 2.238 ລ້ານ ໂດ ລາ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 4,34% ທຽບ ໃສ່  
ສົກ ປີຜ່ານມາ.  ໃນ ນັ້ນ, ມູນ ຄ່າ ການ ສົ່ງ ອອກ ໄຟຟ້າ ເພີ່ມ ຂຶ້ນເຖິງ 81,68% ຈາກ 280,35 ລ້ານ  ໂດ ລາ  ໃນ ສົກປີ 2010-
11 ມາ ເປັນ 509,35 ລ້ານ ໂດ ລາ  ໃນ ສົກປີ 2011-12. ມູນ ຄ່າ ການ ສົ່ງ ອອກໄມ້  ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນ ໄມ້ ປະຕິບັດ 
ໄດ້ 125,73 ລ້ານ ໂດ ລາ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 77,72%, ຈາກ 70,74 ລ້ານ ໂດ ລາ  ໃນ ສົກປີ ຜ່ານມາ. ມູນ ຄ່າ ການ ສົ່ງ ອອກສິນຄ້າ 
ກະສິກຳ  ແລະ  ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ  33,75% ຈາກ 218,64 ລ້ານ ໂດ ລາ ມາ ເປັນ 292,43  ໂດ ລາ. ສ່ວນ ມູນ ຄ່າ 
ການ ສົ່ງອອກ ແຮ່ ທາດ  ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນ ແຮ່ ທາດຫຼຸດ ລົງ 12,64% ຈາກ 1.125,97 ລ້ານ ໂດ ລາ ມາ ເປັນ 983,69 
ລ້ານ ໂດ ລາ  ແລະ ມູນ ຄ່າ ການ ສົ່ງ ອອກ ເຄື່ອງຕັດຫຍິບ ຫຼຸດ ລົງ 8,64% ຈາກ 204,69 ລ້ານ ໂດ ລາ ມາ ເປັນ 187,01 
ລ້ານ ໂດ ລາ. ສາ ເຫດ ຫຼັກ ຂອງ ການ ຫຼຸດ ລົງຂອງ ມູນ ຄ່າ ການ ສົ່ງ ອອກ ແຮ່ ທາດ  ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນ ແຮ່ ທາດ  ແມ່ນ ມາ ຈາກ 
ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ລາຄາ ທອງ ແດງ5 ເຊິ່ງ ຫຼຸດ ລົງ ເຖິງ 13,68%; ສ່ວນ ການຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ມູນ ຄ່າ ການ ສົ່ງ ອອກ ສິນຄ້າ ຕັດຫຍິບ 
ສ່ວນ ໜຶ່ງ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ການ ຫຼຸດ ລົງ ຂອງ ຄວາມ ຕ້ອງການ ຢູ່ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ທີ່ ກໍາລັງ ປະ ເຊີນ ໜ້າ ກັບ ວິ ກິດ ການ ໜີ້ ສິນ 
ພາກ ລັດ (ຕາຕະລາງ 5).

5    ມູນຄ່າ ແຮ່ທອງ ແດງ  ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນ ທອງ ແດງ ກວມ ຫຼາຍ ກວ່າ 90% ຂອງ ມູນ ຄ່າ ສົ່ງ ອອກ ແຮ່ ທາດ   ແລະ ຜະລິດ ຕະພັນ ແຮ່ ທາດ
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ມູນ ຄ່າ ນຳ ເຂົ້າ ໃນ ສົກ ປີ 2011-12 ບັນລຸ  ໄດ້ 2.271,38  ລ້ານ ໂດ ລາ  ຫຼຸດ ລົງ 6,28% ທຽບ ໃສ່ ສົກ ປີຜ່ານມາ; ໃນນັ້ນ, 
ການ ນຳ ເຂົ້າພາຫະນະ  ແລະ ສິ້ນ ສ່ວນຫຼຸດ ລົງ  60,30%, ນໍ້າ ມັນ ເຊື້ອ ໄຟ  ແລະ ອາຍ ແກັດ ຫຼຸດ ລົງ 4,56%;  ມູນ ຄ່າ ການ 
ນໍາ ເຂົ້າວັດຖຸ ດິບ ສຳ ລັບຕັດຫຍິບຫຼຸດ ລົງ 33,58%;  ແລະ ມູນ ຄ່າ ການ ນຳ ເຂົ້າ ສິນຄ້າ ຮັບ ໃຊ້ ການ ລົງທຶນ ຫຼຸດ ລົງ 10,01%. 
ກົງກັນຂ້າມ, ມູນ ຄ່າ ການ ນຳ ເຂົ້າສິນຄ້າ ເພື່ອ ຊົມ ໃຊ້ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 69,72% (ຕາຕະລາງ 6).

ຈາກ ທ່າ ອ່ຽງການ ປ່ຽນ ແປງ ຂອງ ມູນ ຄ່າ ການ ສົ່ງ ອອກ  ແລະ ນຳ ເຂົ້າ ຄື ດັ່ງກ່າວ  ເຮັດ ໃຫ້ ມູນ ຄ່າ ການ ຂາດດຸນ ການ ຄ້າ ຕ່າງປະ 
ເທດຫຼຸດ ລົງ ຈາກ 278,83 ລ້ານ ໂດ ລາ  ໃນ ສົກ ປີ 2010-11  ເປັນ  33,37 ລ້ານ ໂດ ລາ  ໃນ ສົກ ປີ 2011-12.    ສ່ວນອັດຕາ 
ການ ເຊື່ອມໂຍງເສດ ຖະ ກິດ (ອັດຕາ ສ່ວນ ລະຫວ່າງ ມູນ ຄ່າການ ຄ້າ ລວມຕໍ່ກັບ GDP)  ຫຼຸດ ລົງຈາກ 58,99%  ໃນ ສົກ ປີ 
2010/11 ມາ ເປັນ 51,37%  ໃນ ສົກ ປີ 2011-12 (ຕາຕະລາງ 7).

ຕາຕະລາງ 5: ມູນ ຄ່າ ສົ່ງ ອອກ ລວມ  ແລະ ບາງ ສິນຄ້າ ຕົ້ນຕໍ (ລ້ານ ໂດ ລາ) 

 2009-10 2010-11 2011-12

 ສົ່ງອອກລວມ 1.625,25 2.144,84 2.238,00 

 ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ 36,62 70,74 125,73 

 ກະສິກໍາ ແລະ   ເຄື່ອງ ປ່າ ຂອງ ດົງ 179,17 218,64 292,43 

 ໄຟຟ້າ 106,80 280,35 509,35 

 ຕັດຫຍິບ  168,38 204,69 187,01 

 ແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ 584,51 1.125,97 983,69 

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຕາຕະລາງ 6: ມູນ ຄ່າ ການ ນຳ ເຂົ້າ ລວມ  ແລະ ບາງ ສິນຄ້າ ຕົ້ນຕໍ (ລ້ານ ໂດ ລາ)

 2009-10 2010-11 2011-12

ນໍາເຂົ້າລວມ 1.989,75 2.423,67 2.271,38 

ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກັດ 449,64 471,93 450,42 

ພາຫະນະ ແລະ ສິ້ນສ່ວນ 253,80 423,12 167,99 

ວັດຖຸດິບສຳລັບຕັດຫຍິບ 63,59 22,57 14,99 

ສິນຄ້າຊົມໃຊ້* 279,06 422,12 716,42 

ສິນຄ້າຮັບໃຊ້ການລົງທຶນ* 668,79 947,55 852,73 

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຕາຕະລາງ 7: ດຸນ ການ ຄ້າ  ແລະ ອັດຕາ ການ  ເຊື່ອມ ໂຍງ (ລ້ານ ໂດ ລາ)

 2009-10 2010-11 2011-12

ສົ່ງອອກລວມ 1.625,25 2.144,84 2.238,00 

ນຳເຂົ້າລວມ 1.989,75 2.423,67 2.271,38 

ດຸນການຄ້າ (ສົ່ງອອກ - ນຳເຂົ້າ) (364,50) (278,83)  (33,37)

ມູນຄ່າການຄ້າລວມ (ສົ່ງອອກ + ນໍາເຂົ້າ) 3.615,00 4.568,51 4.509,38 

ອັດຕາການເຊື່ອມໂຍງ                             
(ມູນຄ່າການຄ້າລວມ/GDP) 57,56% 59,21%  51,36% 

ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສູນ ສະ ຖິ ຕິ ແຫ່ງ ຊາດ
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- ປັດໄຈການຜະ ລິດ  ແລະ ການສະໜອງຂອງຂະແໜງເສດຖະກິດ

+ ການຜະລິດກະສິກໍາ

ການຜະລິດເຂົ້າ ສົກປີ 2011-12 ບັນລໄຸດ້  3,436 ລ້ານໂຕນ ກວມ 95% ຂອງແຜນການ ( ແຜນ 3,6 ລ້ານໂຕນ). 
ໃນນັ້ນ, ເຂົ້ານາປີ ເກັບກ່ຽວໄດ້ 2,7 ລ້ານໂຕນ ປະຕິບັດ ໄດ້ 99,6% ຂອງແຜນການ (ແຜນການ 2,78 ລ້ານໂຕນ)  
ແລະ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 18,5% ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ;  ເຂົ້ານາແຊງຜະລິດໄດ້ 0,51 ລ້ານໂຕນ ປະຕິບັດ ໄດ້ 76,12% ຂອງ 
ແຜນການ (ແຜນການ 0,67 ລ້ານໂຕນ) ແລະ ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ ຫຼຸດ ລົງ 1,9%. ປັດໄຈຕົ້ນຕໍທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ຜົນ ຜະລິດ 
ເຂົ້າ ບໍ່ ໄດ້ຕາມ ແຜນ ທີ່ ວາງ ໄວ້   ສ່ວນ ໜຶ່ງ ແມ່ນ ຍ້ອນ  ເນື້ອ ທີ່ ການ ຜະລິດ  ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ໄພ ທໍາ ມະ ຊາດ ເຊັ່ນ: ພະຍຸ ນົກ 
ເຕັນ  ແລະ ພະຍຸ ໄຮ ມາ. ສ່ວນການປູກພືດລະດູຝົນໄດ້ປະມານ 485.814 ເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 91% ຂອງແຜນການ  
ແລະ ຄາດຄະເນຜົນຜະລິດປະມານ 3.963.400 ໂຕນ, ພືດທີ່ປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນສາລີແຂງ (172.992 ເຮັກຕາ), 
ສາລີຫວານ (10.602 ເຮັກຕາ), ກາເຟ (77.098 ເຮັກຕາ), ໝາກເດືອຍ (43.090 ເຮັກຕາ), ອ້ອຍ (20.291 
ເຮັກຕາ) ແລະ ຜັກຕ່າງໆ (45.083 ເຮັກຕາ).

+ ການຜະລິດຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ7

ສໍາລັບ ການຜະລິດ ອຸດສາຫະກໍາ ໃນ ປີ 2012  ໂດຍ ລວມຂະຫຍາຍຕົວ ແຕ່  ຕໍ່າ ກວ່າ ລະດັບ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ປີຜ່ານ 
ມາ.  ຂະ ແໜງ ການ ທີ່ຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພາກອຸດສາຫະກຳ ໃນປີນີ້ແມ່ນໄຟຟ້າ ແລະ ປຸງແຕ່ງ (ຍົກເວັ້ນຕັດ 
ຫຍິບ). ຜົນ ຜະລິດ  ໄຟຟ້າ ຜະລິດ ໄດ້ 9,7 ລ້ານ ເມ ກາ ວັດ ໂມງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 3% ,  ເບຍ 2,4 ລ້ານ ລິດ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 21%, ນໍ້າ 
ຫວານ 0,5 ລ້ານ ລິດ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 22%  ແລະ ຜົນຜະລິດທອງ 87 ພັນ ໂຕນ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 11%. ສ່ວນ ຜົນ ຜະລິດ ແຮ່ ປະສົມ 
ຄໍາ, ຊີມັງ  ແລະ ຜົນ ຜະລິດ ຕັດຫຍິບ ຫຼຸດ ລົງ   5%,  3% ແລະ 31% ຕາມ ລໍາດັບ. 

+ ການທ່ອງທ່ຽວ

ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວລາວຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນ ປີນີ.້ ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາລາວທັງໝົດ 3 
ລ້ານກວ່າຄົນ8 (ຮູບສະແດງ 3)  ເຊິ່ງສູງກວ່າແຜນການທີ່ຄາດ 14,8% ( ແຜນການ 2,9 ລ້ານຄົນ)  ແລະ ເມື່ອທຽບ 
ໃສ່ປີທີ່ ຜ່ານ ມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 22,2%, ແລະ ລາຍຮັບຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວເພີ່ມຂຶ້ນ 24,6%. ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາຫຼາຍ 
ກວ່າໝູ່ແມ່ນ ຈາກພາກ ພື້ນອາຊີ-ປາຊີຟິກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ ແລະ ສ ເກົາຫຼີ; ຮອງລົງ 
ມາແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກພາກ ພື້ນເອີຣົບ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຝຣັ່ງ, ອັງກິດ, ເຢຍລະມັນ ແລະ ສະວິດສແລນ (ຮູບສະແດງ 
4). ສຳລັບ ໄລຍະ ພັກ ເຊົາ ໂດຍ ສະ ເລ່ຍ 4,6 ມື້ຕໍ່ຄັ້ງ  ແລະ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໂດຍ ສະ ເລ່ຍຕໍ່ຜູ້ໜຶ່ງ 54,31  ໂດ ລາ ສະຫະລັດຕໍ່ມື້  
(ທຽບກັບ ປີ 2011  ເຫັນ ວ່າ   ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ). ພ້ອມ ດຽວກັນນັ້ນ, ເພື່ອ ຮອງ ຮັບ ທ່າ ອ່ຽງການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ຂະ 
ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ບັນດາ ພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງທີ່ ສະໜັບສະໜູນກໍ່ມີ ການ ພັດທະນາ ເທື່ອ ລະ ກ້າວ ເຊັ່ນ: ຈຳນວນ ໂຮງ ແຮມ 
ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 7,5%, ແລະ ລີ ສອດ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 4,7%   ເຮັດ ໃຫ້ສາມາດ ຮອງ ຮັບຕໍ່ກັບ ຈຳນວນ ນັກ ທ່ອງ ທ່ຽວໄດ້ ດີ ຂຶ້ນ. 

6    ສັງ ລວມ ຈາກບົດລາຍງານປະຈຳອາທິດຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

7     ຂໍ້ ມູນ ການ ຜະລິດ    ເປັນ ຂໍ້ ມູນ  ຕົວຢ່າງທີ່ເກັບ ກຳໂດຍ ກົງ ຈາກ ບໍລິສັດຕົວ ແທນ  ແລະ ສະ ມາຄົມ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ   ເຊິ່ງບໍ່ ທັນ ລວມໝົດ ອຸດສາຫະກໍາ ທຸກ ປະ ເພດ .

8    ບົດລາຍງານສະຖິຕິທ່ອງທ່ຽວປີ 2012, ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຖວທ
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ຮູບສະແດງ 3. ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າມາລາວ (2000-2012)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານສະຖິຕິທ່ອງທ່ອງປີ 2012, ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຖວທ.

ຮູບສະແດງ 4. ຈຳນວນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຂົ້າລາວຕາມຂົງເຂດ (ເປີເຊັນ)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດລາຍງານສະຖິຕິທ່ອງທ່ຽວ ປີ2012, ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ, ຖວທ.
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•	 ສະ ເຖຍ ລະ ພາບ  ເສດຖະກິດ

- ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້

ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ສະ ເລ່ຍປະຈຳ ປີ 20129 ຢູ່ ທີ່ ລະດັບ 4,26% ຕໍ່າ ກວ່າ ລະດັບ ເງິນ ເຟີ້ປີຜ່ານມາ  (7,58%). ໝວດສິນຄ້າ 
ຕົ້ນຕໍ  ທີ່ ປະກອບສ່ວນຕໍ່ເງິນເຟີ້ລວມປີຜ່ານມາ ແມ່ນໝວດສະບຽງ ອາຫານ-ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ  ປະກອບສ່ວນ 
48,3% ຕໍ່ເງິນ ເຟີ້ທັງໝົດ  ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລາຄາ ຊີ້ນງົວ 10 (  ປະ ກອບ ສ່ວນ  48,59% ຕໍ່ ເງິນ ເຟີ້ ໝ ວດ 
ສະ ບຽງ ອາ ຫານ-ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ) ເນື່ອງຈາກການ ສະໜອງ ທີ່ ຈໍາກັດ   ແລະ ມີ ການ ແຂ່ງຂັນ ດ້ານ ລາຄາ ຂອງ ພໍ່ຄ້າ ຄົນ 
ກາງ  ເພື່ອ ເຄື່ອນ ຍ້າຍສິນຄ້າ ດັ່ງກ່າວ  ໄປ ຂາຍ ຢູ່ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ບ້ານ  ໂດຍ ສະ ເພາະ ປະ ເທດ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮອ ງ ລົງແມ່ນ 
ຜັກ (ປະ ກອບ ສ່ ວນ 25,8% ຕໍ່ ເງິນ ເຟີ້ ໝ ວດ ສະ ບຽງ ອາ ຫານ-ເຄື່ອງດື່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າ); ສ່ວນລາ ຄາ ເຂົ້າ ທີ່ຫຼຸດ ລົງ ໃນ 
ປີນີ້  ໄດ້ ປະ ກອບ ສ່ວນ ດຶງ ອັດ ຕາ ເງິນ ເຟີ້ຂອງ ໝວດ ສະ ບຽງ ອາ ຫານບໍ່ ໃຫ້ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ ໄວ ເກີນ ໄປ. ໝວດຄົມ ມະ ນາ ຄົມ-
ຂົນສົ່ງ ປະກອບສ່ວນ 16,4% ໃສ່ ເງິ ນ ເຟີ້ ຂອງ ປີນີ້ ແລະ ໝວດທີ່ພັກອາໄສ, ນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພິງຫຸງຕົ້ມ 
ປະກອບສ່ວນ 13,4%  ຕົ້ນຕໍແມ່ນຍ້ອນການ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຂອງລາຄາໄຟຟ້າ  ເຊິ່ງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 17,86% ທຽບ ກັບ ປີ ທີ່ ຜ່ານ ມາ.   
ອີກດ້ານໜຶ່ງ ການທີ່ເງິນເຟີ້ລວມຫຼຸດລົງທຽບໃສ່ປີທີ່ຜ່ານມາແມ່ນຜົນການຊຸກຍູ້ຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນກີບຕໍ່ບາດ ແລະ ຕໍ່ 
ໂດລາ ທີ່ແຂງຄ່າຂຶ້ນ ປະກອບກັບເງິນເຟີ້ໄທທີ່ຫຼຸດລົງ.

ຮູບ ສະ ແດງ 5: ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງໝວດສິນຄ້າ ຕົ້ນຕໍ  ແລະ  ເງິນ ເຟີ້ລວມ

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ຄິດ ໄລ່ ໂດຍ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ຂໍ້ ມູນ ຈາກ ສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ, ຜທ

9    ການ ລາຍ ງານ ແມ່ນ ອີງ ໃສ່ ຂໍ້ ມູນ ເງິນ ເຟີ້ປະຈຳ ເດືອນ ຈາກ ສູນ ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ ຄິດ ໄລ່ ຈາກ ສຄສ

10    ຂໍ້ ມູນ ຈາກ ບົດລາຍ ງານ ປະຈຳ ອາທິດ, ກົມ ການຄ້າ ພາຍ ໃນ, ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ  ແລະ ການ ຄ້າ.
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ບົດລາຍງານເສດຖະກິດປະຈຳປີ 2012

- ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ

ສະພາບອັດຕາແລກປ່ຽນໃນຊຸມປີຜ່ານມາເຫັນວ່າ ເງິນກີບມີທ່າອ່ຽງແຂງຄ່າຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນອັດຕາ 
ແລກປ່ຽນເງິນກີບຕໍ່ເງິນໂດລາສະຫະລັດ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມແຂງຄ່າຂຶ້ນນັບແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາຈົນມາເຖິງປະຈຸບັນ 
(ຮູບສະແດງ 6). ໃນປີ 2012, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບທຽບ ກັບ ໂດ ລາສະຫະລັດ ສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ລະດັບ 8.013,78 
ກີບ/ໂດລາ ແຂງຄ່າຂຶ້ນ 0,20% ທຽບໃສ່ປີ 2011 ແລະ ທຽບ ກັບເງິນບາດ ສະເລ່ຍຢູ່ທີ່ລະດັບ 258,90 ກີບ/ບາດ 
ແຂງຄ່າຂຶ້ນ 1,98%. ການແຂງຄ່າດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໜຶ່ງແມ່ນມາຈາກຄ່າເງິນໂດລາທີ່ອ່ອນຄ່າລົງທຽບກັບຫຼາຍສະກຸນ 
ເງິນໃນໂລກ, ຍ້ອນສະພາບເສດຖະກິດຖົດຖອຍ ແລະ ການໄຫຼເຂົ້າຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ບໍ່ວ່າ ຈະ ຢູ່ ໃນ ຮູບແບບ  
ຂອງ ການ ລົງທຶນ ໂດຍ ກົງ ຂອງ ຕ່າງປະ ເທດ, ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອການພັດທະນາ  ແລະ ລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກ. ການ 
ໄຫຼເຂົ້າມາດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໜຶ່ງເກີດຈາກສະພາບເສດຖະກິດຂອງປະເທດພັດທະນາແລ້ວອ່ອນແອ ເຮັດໃຫ້ເງິນທຶນໄຫຼມາ 
ສູ່ພາກພື້ນນອາຊີ ລວມເຖິງ ສປປ ລາວ ຫຼາຍຂຶ້ນ. ສະພາບການດັ່ງກ່າວ, ເຖິງຈະມີຜົນດີຕໍ່ເສດຖະກິດໂດຍລວມ ໃນ 
ດ້ານຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເງິນກີບ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ອີງໃສ່ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າທຶນຈຳນວນຫຼາຍກໍ່ຕາມ ແຕ່ກໍ່ມີຄວາມ 
ກົດດັນຕໍ່ຂະແໜງສົ່ງອອກທີ່ຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວດ້ານການແຂ່ງຂັນເພື່ອໃຫ້ສາມາດຂະຫຍາຍຕົວໃນສະພາບດັ່ງກ່າວໄດ້.

ຮູບສະແດງ  6: ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

- ອັດຕາ ດອກ ເບ້ຍ

  ໃນປີ 2012 ອັດຕາດອກເບ້ຍ ທັງເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້ ມີການປ່ຽນແປງເລັກໜ້ອຍ. ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ທັງສະກຸນເງິນ
ກີບ, ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ສະກຸນເງິນບາດ ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ  ເຊັ່ນເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບ 
ຫຼຸດລົງຈາກ ອັດ ຕາ ສະ ເຫຼ່ຍ11 13,85% ຕໍ່ ປີ ໃນ ປີ 2011 ເປັນ 13,48% ຕໍ່ ປີ ໃນ ປີ 2012, ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 
ຫຼຸດລົງຈາກ 9,11% ເປັນ 8,54% ແລະ ສະກຸນເງິນບາດຫຼຸດລົງຈາກ 9,65% ເປັນ 9,32% (ຮູບສະແດງ 7). ສ່ວນ 

11    ອັດ ຕາ ດອກ ເບ້ຍ ສະ ເຫຼ່ຍ ຈາກ ອັດ ຕາ ຂອງ ເດືອນ ມັງ ກອນ ຫາ ເດືອນ ທັນ ວາ ຂອງ ແຕ່ ລະ ປີ.
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ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກແມ່ນເພ່ີມຂ້ຶນສຳລັບສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແຕ່ຫຼຸດລົງສຳລັບເງິນຝາກທີ່ເປັນສະກຸນເງິນ
ກີບ, ເງິນຝາກໄລຍະສັ້ນ 1 ປີສໍາລັບສະກຸນເງິນກີບ ຫຼຸດລົງຈາກ 8,83% ເປັນ 8,72%, ສະກຸນເງິນໂດລາສະຫະລັດ 
ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3,38% ເປັນ 3,61% ແລະ ສະກຸນເງິນບາດເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 3,44% ເປັນ 3,64% (ຮູບສະແດງ 8). 
ການທີ່ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ ແລະ ເງິນຝາກທີ່ເປັນສະກຸນເງິນກີບຫຼຸດລົງດັ່ງກ່າວ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າເສດຖະກິດລາວ
ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານ ການເງິນ ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງໃນການກູ້ຢືມເງິນຫຼຸດລົງ. 

ຮູບສະແດງ 7: ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ 1 ປີ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ຮູບສະແດງ 8: ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກໄລຍະສັ້ນ 1 ປີ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
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- ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ປະລິມານ ເງິນ M212

ປະລິນມານເງິນໃນຄວາມໝາຍກວ້າງ (M2) ບັນລຸ 35.704 ຕື້ກີບ ຮອ ດ ເດືອນ ທັນ ວາປີ 2012 ຂະຫຍາຍຕົວ 
35,4%�  ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ມີຈັງຫວະທີ່ໄວກວ່າປີ 2011. ອົງປະກອບປະລິມານເງິນ 
(M2) ໃນປີນີ້ ລ້ວນແຕ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເປັນຕົ້ນແມ່ນເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ມີກໍານົດ ເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍເຖິງ 
65,7%, ເງິນຝາກເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 28,5%, ເງິນຢູ່ນອກລະບົບທະນາຄານເພີ່ມຂຶ້ນ 22,9% 
ແລະ ເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,5% (ຮູບສະແດງ 9). ສາເຫດຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ປະລິມານເງິນ (M2) 
ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນແມ່ນມາຈາກ ການຂະຫຍາຍຕົວສູງຂອງຊັບສິນພາຍໃນສຸດທິເຖິງ 56,1% ທຽບປີຜ່ານມາ ສ່ວນ 
ຊັບ ສິນ ຕ່າງ ປະ ເທດ ສຸ ດ ທິເພີ່ມ ຂຶ້ນ ພຽງ 2,3% (ຮູບສະແດງ 10). ໃນນັ້ນ, ການ ປ່ອຍ ສິນ ເຊື່ອ ໃຫ້ ລັດ ຖະ ບານເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ 142%, ການ ປ່ອຍ ສິນ ເຊື່ອ ໃຫ້  ເອ ກະ ຊົນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ 48,5% ແລະ ການ ປ່ອຍ ສິນ ເຊື່ອ ໃຫ້ລັດ ວ ິສະ ຫະ ກິດ ເພີ່ມ ຂຶ້ ນ 
3,6%.  ສຳ ລັບການ ປ່ອຍ ສິນ ເຊື່ອ ໃຫ້  ເອ ກະ ຊົນ ຖ້າ ຫາກ ແມ່ນ ເພື່ອ ການ ຊົມ ໃຊ້ ກໍ່ ມີຄວາມ ເປັນ ຫ່ວງ ທີ່ ຈະ ປະ ກອບ ສ່ວ ນ 
ເຮັດ ໃຫ້ ຄວາມ ຕ້ອງ ການຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ ໄວ ແລະ  ເພີ່ມ ຄວາມ ກົດ ດັນຕໍ່ ລາ ຄາໃນ ຕໍ່ ໜ້າ.

ຮູບສະແດງ 9: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ (M2) ແລະ ອົງປະກອບ.

 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

12    ຂໍ້ມູນທັງໝົດແມ່ນໄດ້ມາຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.
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ຮູບສະແດງ 10: ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ (M2) ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຊັບສິນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

 ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

- ລາຍ ຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ

ໃນສົກປີ 2011/2012 ລາຍຮັບງົບປະມານ (ລວມເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ) ປະຕິບັດໄດ້ 16.552,15 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 
19,16% ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ. ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 12.170,34 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 19,54% 
ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ ແລະ ລາຍຮັບຈາການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າປະຕິບັດໄດ້ 4.381,81 ຕື້ກີບ. ໃນລາຍຮັບພາຍໃນ, 
ລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນປະຕິບັດໄດ້ 10.735,72 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 17,86% ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ; ໃນນັ້ນ, ອາ 
ກອນກຳໄລປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ (41,61%) ຮອງລົງມາແມ່ນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (27,85%) ແລະ ອາ 
ກອນຊົມໃຊ້ປະກອບສ່ວນ (22,67%). ສ່ວນລາຍຮັບທີ່ບໍ່ແມ່ນພາສີອາກອນ ບັນລຸໄດ້ 1.434,62 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 
33,74% ທຽບໃສ່ສົກປີທີ່ຜ່ານມາ; ໃນນັ້ນ, ເງິນປັນຜົນ ແລະ ຄ່າຫຼຸ້ຍຫ້ຽນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ (61,07%), 
ຮອງລົງມາແມ່ນຄ່າເຊົ່າ (14,24%) ແລະ ຄ່າສຳປະທານ (6,77%).

ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ໃນສົກປີ 2011-12 ປະຕິບັດໄດ້ 17.592,38 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,60% ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ. 
ໃນພາກລາຍຈ່າຍປົກກະຕິປະຕິບັດໄດ້ 9.224,10 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,90% ເຊິ່ງ ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນ 
ອຸດໜູນຕ່າງໆປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າໝູ່ (42,34%), ຮອງລົງມາແມ່ນ ລາຍຈ່າຍດັດສົມສົ່ງເສີມ (14,01%) ແລະ 
ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ (13,47%). ສ່ວນລາຍຈ່າຍລົງທຶນ ປະຕິບັດໄດ້ 8.368,27 ຕື້ກີບ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 16,27% ທຽບໃສ່ 
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ສົກປີຜ່ານມາ; ໃນນັ້ນ, ແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນໄດ້ປະກອບສ່ວນຕໍ່ການເຕີບໂຕ 62,67% ແລະ ແຫຼ່ງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດປະ 
ກອບສ່ວນ 37,33% ຂອງລາຍຈ່າຍລົງທຶນລັດ.

ຈາກທ່າອ່ຽງລາຍຮັບລາຍຈ່າຍດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ໝົດສົກປີ 2011/2012 ມີການຂາດດຸນງົບປະມານ 5.422,04 ຕື້ກີບ, 
ຂາດດຸນເພີ່ມຂຶ້ນ 10,50% ຈາກສົກປີຜ່ານມາ ແລະ ກວມເອົາ 7,71% ຂອງ GDP(ບໍ່ລວມການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ). ຖ້າ 
ລວມການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ການຂາດດຸນງົບປະມານທັງໝົດແມ່ນ 1.040,22 ຕື້ກີບ ຫຼຸດລົງ 13,12% ຈາກ 1.197,31 
ໃນສົກປີຜ່ານມາ ແລະ ກວມເອົາ 1,48% ຂອງ GDP ເຊິ່ງຖືວ່າຢູ່ໃນລະດັບທີ່ມີສະເຖຍລະພາບ.

ຮູບ ສະ ແດງ 11: ລາຍ ຮັບ-ລາຍ ຈ່າຍ  ແລະ ດຸ່ນດ່ຽງ ງົບປະມານ

 ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ກະຊວງ ການ ເງິນ

3. ສະພາບຕະຫຼາດແຮງງານ

ກໍາລັງແຮງງານ13 ໃນປີ 2012 ມີປະມານ 3,24 ລ້ານຄົນ; ໃນນັ້ນ, ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເກນອາຍຸ 25 ຫາ 54 ປີ ທີ່ ເປັນ ກໍາລັງ ແຮງ 
ງານ ຕົ້ນຕໍ ມີປະມານ 64%. ສ່ວນການ ຈ້າງ ງານ ຢູ່ ໃນ ຂະ ແໜງ ເສດຖະກິດ  ມີ ປະມານ 3,19 ລ້ານ ກວ່າຄົນ;  ໃນ ນັ້ນຢູ່ ໃນ 
ຂະ ແໜງ ກະສິກໍາ ກວມ 68,2%, ອຸດສາຫະກໍາ 9,36%  ແລະ ບໍລິການ 22,42%. 

13    ຄາດຄະເນກໍາລັງ ແຮງ ງານ  ແລະ ການ ຈ້າງ ງານ ຂອງ ຂົງ ເຂດ ເສດຖະກິດໂດຍ ສຄສ  ໂດຍ ອີງ ໃສ່ ການ ສໍາ ຫຼວດ ກໍາລັງ ແຮງ ງານ  ແລະ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ປະຊາກອນ ຈາກ ສູນ 
ສະຖິຕິ ແຫ່ງ ຊາດ;  ກໍາລັງແຮງງານແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນໄວອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປ. ການ ຈ້າງ ງານ  ແຍກ ເປັນ ຂະ ແໜງ ການແມ່ນ ຄາດ ຄະ ເນ ຈາກ ທ່າ ອ່ຽງ ການ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ 
ແລະ  ການ ຈ້າງ ງານ ຕົວ ຈິງ ລະ ຫວ່າງ 2005 ແລະ 2010. 
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ສ່ວນ ການ ສົ່ງ ອອກ  ແລະ ນໍາ ເຂົ້າ ແຮງ ງານໃນສົກປີ 2011-1214 ມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ. ແຮງງານສົ່ງອອກທັງໝົດມີ 4.447 
ຄົນ, ເມື່ອທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາຫຼຸດລົງ 12,52%, ໃນນັ້ນແຮງງານທີ່ສົ່ງອອກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄປເຮັດວຽກໃນຂະ
ແໜງອຸດສາຫະກຳ ກວມເອົາ 83,69%, ຮອງລົງມາແມ່ນບໍລິການ ກວມ 13,23% ແລະ ຂະແໜງກະສິກຳ ກວມ 
3,08%. ສ່ວນແຮງງານນຳເຂົ້າມີທັງໝົດມີ 4.730 ຄົນ ຫຼຸດລົງ 7,43% ທຽບໃສ່ສົກປີຜ່ານມາ, ຂະແໜງການທີ່ມີ 
ຄວາມ ຕ້ອງການແຮງງານຕ່າງປະເທດຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເຊັ່ນ: ບໍ່ແຮ່ ແລະ ໄຟຟ້າ ກວມ 57,19%, 
ຮອງລົງມາແມ່ນຂະແໜງບໍລິການ ກວມ 29,83% ແລະ ຂະແໜງກະສິກຳ ກວມ 12,98% ຂອງແຮງງານນຳເຂົ້າທັງໝົດ.

4. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ສະ       
 ຖານະຂອງ ສປປ  ລາວ ໃນພາກພື້ນ

ມາ ຮອດ ປີ 2012 ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຈິບັດເປົ້າໝາຍສະຫັດ ສະ ວັດ ເພື່ອ ການ ພັດທະນາ 
ສາມາດ ສັງ ລວມ ໄດ້ ດັ່ງ ນີ:້

(1)  ເປົ້າໝາຍລຶບລ້າງ ຄວາມທຸກ ຍາກ  ແລະ ຄວາມ ອຶດຫິວ: ອັດຕາສ່ວນຄວາມທຸກຍາກ 20,5 %; ອັດຕາ ສ່ວນ ຂອງ 
ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ຕໍ່າ ກວ່າ 5 ປີ ທີ່ ມີ ນ້ຳໜັກຕໍ່າ ກວ່າ ຄ່າ ມາດຕະຖານ ຫຼຸດຈາກ 44%  ໃນ ປີ 1993 ມາ ເປັນ 27%  ໃນ 
ປີ 2011 ( ເປົ້າໝາຍປີ 2015  ແມ່ນ 22%);  ແລະ ອັດຕາ ສ່ວນ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ຕໍ່າ ກວ່າ 5 ປີ ມີ ລວງ ສູງ ຕໍ່າ ກວ່າ 
ມາດຕະຖານ ຫຼຸດຈາກ 48%  ໃນ ປີ 1993  ເປັນ 38%  ໃນ ປີ 2011 ( ເປົ້າໝາຍປີ 2015  ແມ່ນ 34%).

(2)  ເປົ້າໝາຍການ ເຂົ້າຮຽນຂັ້ນ ປະຖົມ ຢ່າງ ທົ່ວ ເຖິງ: ອັດຕາ ການ ເຂົ້າ ໂຮງຮຽນປະຖົມ ສຸດທິ  ເພີ່ມ ຈາກ 59,4%  ໃນ ປີ 
1991 ມາ ເປັນ 95,2%  ໃນ ສົກ ປີ 2011-2012 ( ເປົ້າໝາຍປີ 2015  ແມ່ນ 98%).

(3)  ເປົ້າໝາຍສົ່ງ ເສີມ ບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ  ແລະ  ເສີມ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃຫ້ ແກ່ ແມ່ຍິງ: ຈຳນວນ ເດັກນ້ອຍ ຍິງ ທີ່ ເຂົ້າ ໂຮງ 
ຮຽນຕໍ່ ເດັກ ຊາຍ ໃນ ຊັ້ນ ຕ່າງໆມີ ຄວາມ ຄືບໜ້າດັ່ງ ນີ້: ຢູ່ ໃນ ຊັ້ນ ປະຖົມ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 75%  ໃນ ປີ 1991 ມາ ເປັນ 95%  
ໃນສົກ ປີ 2012-2013, ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ຕອນ ຕົ້ນ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 70%  ໃນ ປີ 1991 ມາ ເປັນ 91%  ໃນສົກ ປີ 2012, 
ຊັ້ນ ມັດທະຍົມ ຕອນປາຍ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ 67%  ໃນ ປີ 1998 ມາ ເປັນ 84%  ໃນ ປີ 2012 ( ເປົ້ົາໝາຍ 2015  ແມ່ນ 
100%).

(4)  ເປົ້າໝາຍຫຼຸດຜ່ອນ ການ ເສຍ ຊີວິດ ຂອງ ເດັກນ້ອຍ: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍຕ່ຳກວາ 5 ປີ ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 
161 ຄົນຕໍ່ 1.000ຄົນ ໃນປີ 1993 ມາເປັນ 73ຄົນ ໃນປີ 2012; ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍຕຳ່ກວ່າ 1 ປີ ແມ່ນ 
114 ຄົນ/1.000ຄົນ ໃນປີ 1993 ຫຼຸດລົງມາເປັນ 68ຄົນ/1.000ຄົນ ໃນປີ 2012; ອັດຕາ ສ່ວນ ເດັກ ຕໍ່າ ກວ່າ 1 ປີ ທີ່ 
ໄດ້ ຮັບ ການ ສັກ ຢາ ກັນ ພະຍາດ ຫຼຸດຈາກ 68 ຄົນ/1.000ຄົນ  ໃນ ປີ 1995 ມາ ເປັນ 55ຄົນ/1.000ຄົນ   ໃນ ປີ 2012 ( 
ເປົ້າໝາຍ 2015  ແມ່ນ 90).

(5)  ເປົ້າໝາຍສົ່ງ ເສີມ ສຸຂະພາບ ຂອງ ແມ:່ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນຫຼຸດລົງຈາກ 656 ກໍລະນີ/100.000 ກໍລະ ນີ 
ໃນປີ 1995 ມາເປັນ 357 ກໍລະນີ/100.000 ກໍລະນີໃນປີ 2012 ເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ມີຄວາມຄືບໜ້າຂ້ອນຂ້າງ ຊັກຊ້າ 
ແລະ ມີຄວາມທ້າທາຍໃນການທີ່ຈະບັນລຸໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍ ຖ້າຂາດນະໂຍບາຍທີ່ເໝາະສົມ (ເປົ້າໝາຍແມ່ນ 260 ກໍ 
ລະນີ/100.000 ກໍລະນີ ໃນປີ 2015); ອັດຕາ ສ່ວນ ຂອງ ການ ເກີດ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາ ກຊ່ຽວຊານ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 

14    ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
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14%  ໃນ ປີ 1994 ມາ ເປັນ 42%  ໃນ ປີ 2012 ( ເປົ້າໝາຍ 2015  ແມ່ນ 50%);  ແລະ ອັດຕາ ການ ຄຸມ ກຳ ເນີ ດ  ເພີ່ມ 
ຂຶ້ນ ຈາກ 13%  ໃນ ປີ 1990 ມາ ເປັນ 38,4%  ໃນ ສົກ ປີ 2005 ( ເປົ້າໝາຍ 2015  ແມ່ນ 55%).

(6)  ເປົ້າໝາຍການ ສະກັດ ກັ້ນ ການ ແຜ່ ລະບາດ ຂອງ HIV/AIDS, ມາລາ ເຣຍ  ແລະ  ເຊື້ອພະຍາດ ອື່ນໆ: ອັດຕາ ການຕິ ດ ເຊື້ອ 
HIV ໃນກຸ່ມປະຊາກອນທົ່ວໄປ  ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 0,06 ໃນປີ 2001 ເປັນ 0,2%   ໃນ ປີ 2012 ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາດັ່ງກ່າວ 
ຈະຕຳ່ກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແຕ່ອາດມີທ່າອ່ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ. ສະນັ້ນ, ຄວນມີການສຶກສາຫາສາເຫດ ແລະ ມາດຕະການ 
ເພື່ອປ້ອງກັນທີ່ເໝາະສົມ  ( ເປົ້າໝາຍ 2015  ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ 5%), ອັດຕາການຕາຍຍ້ອນໄຂ້ຍຸງ (ຕໍ່ 100.000) 
ແມ່ນ 7,1 ໃນປີ 2000 ຫຼຸດລົງມາເປັນ 0,3 ໃນປີ 2009 (ເປົ້າໝາຍປີ 2015 ແມ່ນ 0,2).

(7)  ເປົ້າໝາຍຮັບປະກັນ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ດ້ານ ສິ່ງ ແວດ ລ້ອມ: ອັດຕາ ການ ດື່ມ ນ້ຳ ສະອາດ ແມ່ນ 79,5%  ເຊິ່ງ ເປັນ ຕົວ ເລກ ທີ່ 
ໃກ້ ຈະ ບັນ ລຸ ໄດ້ ຕາມ ເປົ້າ ໝາຍ ທີ່ ໄດ້ ວາ ງອອກ ( ເປົ້າ ໝາຍ ປີ 2015  ແມ່ນ 80%).

(9)  ເປົ້າ ໝາຍ ຫຼຸດຜ່ອນ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ລູກ ລະ ເບີດ ບໍ່ ທັນ ແຕກ :  ເນື້ອ ທີ່ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ການ ເກັບ ກູ້ ລະ ເບີດ ແມ່ນ ເພີ່ມ ຂຶ້ນຈາກ 
580,7 ເຮັກຕາ/ປີ  ໃນ ປີ 1999 ມາ ເປັນ 10.094  ເຮັກຕາ/ປີ (ຍັງ ບໍ່ ທັນ ມີ ເປົ້າ ໝາຍ ລະອຽດ).

5.     ສະຖານະ ຂອງ ລາວໃນພາກພື້ນ

ສປປ ລາວ  ຍັງເປັນ ປະ ເທດທີ່ມີ ການ ພັດທະນາ ໜ້ອຍ   ເມື່ອ ທຽບ ກັບຫຼາຍ ປະ ເທດ ໃນ ພາກ ພື້ນ  ເຊັ່ນ: ອັດຕາ ການ ຮູ້ ໜັງສື 
ຂອງ ຜູ້ ໃຫຍ່ ຢູ່ ລະດັບ 81,7%    ເຊິ່ງ ເປັນ ອັດຕາ ການ ຮູ້ ໜັງສື ທີ່ຕໍ່າ ທີ ່ສຸດ ໃນ ບັນດາ ປະ ເທດ ໃນ ອາຊີ ຕາ ເວັນ ອອກສ່ຽງ  ໃຕ້, 
ລະດັບ ລາຍ ໄດ້ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ, ອາຍຸ ຍືນ ສະ ເລ່ຍ, ລະດັບ ການ ພັດທະນາ ມະນຸດ ແລະ ອັນດັບດັດຊະນີການດໍາເນີນທຸລະກິດກໍ່
ລ້ວນ ແຕ່ ຍັງ ຢູ່ ໃນ ອັນ ດັບ ທ້າຍ ຂອງ ບັນດາ ປະ ເທດ ໃນ ຂົງ ເຂດ.  ແຕ່ ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ຕາມ,  ການພັດທະນາໃນບາງດ້ານມີຄວາມ 
ຄືບໜ້າຫຼາຍກວ່າປະເທດອື່ນເປັນຕົ້ນແມ່ນ:  ລະດັບ ລາຍ ໄດ້ ຕໍ່ ຫົວ   (ຕາມຄວາມ ອາດ ສາມາດ ຊື້) ສປປ ລາວ ຢູ່ ໃນ ລະດັບ 
ທີ່ ດີກ ວ່າ ປະ ເທດ ມຽນມ້າ; ສ່ວນ ອາຍຸ ຍືນ ສະ ເລ່ຍ  ແລະ ລະດັບ ການ ພັດທະນາ ມະນຸດ ສປປ ລາວ ຢູ່ ໃນ ອັນ ດັບ ດີກ ວ່າປະ 
ເທດ ກໍາປູ ເຈຍ  ແລະ  ມຽນມ້າ. 

ຕາຕະລາງ 8: ປຽບທຽບ ລະດັບ ການ ພັດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ   ໃນ ຂົງ ເຂດ ພາກ ພື້ນ

ປະ ເທດ ພົນລະ ເມືອງ 
(ລ້ານ ຄົນ, 2012)

PPP/ຄົນ 
( ໂດ ລາ, 2012)

ອັດຕາ ການຮູ້ 
ໜັງສືຂອງ ຜູ້ 

ໃຫຍ່

ອາຍຸ ຢືນ ສະ 
ເລ່ຍ (2012)

ລະດັບ ການ 
ພັດທະນາ 

ມະນຸດ (2012)

ດັດຊະນີ
ການດໍາເນີນ

ທຸລະກິດ (2012)

ສປປ ລາວ 6,3 2.700 81,7 (2010) 67,1 138 163

 ໄທ 67,1 9.700 93,5 (2010) 73,9 103 18

ສສ ຫວຽດນາມ 91 3.300 93 (2009) 74,8 128 99

ກຳປູ ເຈຍ 14,5 NA 78 (2008) 62,5 139 133

ມຽນມ້າ 54 1.300 92 (2009) 64,7 149 _

ສິງກະ ໂປ 5,3 59.900 94,7 (2012) 81,7 26 1

ມາ ເລ ເຊຍ 28.7 15.600 92,1 (2008) 74 61 12

ອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ 245,6 4.700 92 (2008) 68,9 124 128

ຟີ ລິບ ປິນ 101,8 4.100 95 (2008) 68,5 112 138

ບຣູ  ໄນ 0,4 49.400 95 (2009) 77,9 33 79

  ແຫຼ່ງຂໍ້ ມູນ: ທະນາຄານໂລກ, ສະ ຖາ ບັນ ເສດຖະກິດ  (http/www.economieswebinstitute.org)

22



23

ພາກທີ 3
ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດໃນປີ 2013 

ແລະ  ໄລຍະກາງ        
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1. ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດສາກົນໃນໄລຍະກາງ

ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການ ການ ເງິນ ສາກົນ ເຫັນວ່າໂດຍລວມແລ້ວ, ເສດຖະກິດ ໂລກໃນປີ 2013 ຈະຂະ 
ຫຍາຍຕົວດີຂຶ້ນ, ເຊັ່ນ: ເສດຖະກິດ  ໂລກຈະ ເຕີບ ໂຕ ຈາກ 3,28%  ໃນ ປີ 2012  ເປັນ 3,62%   ໃນ ປີ 2013  ແລະ ຈະ 
ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ 4,25%  ໃນ ຊ່ວງ 2013-2017,  ໃນ ນັ້ນ, ສະຫະພາບ ເອີຣົບຈະຂະຫຍາຍຕົວ ຈາກ (-0,21%)  ໃນ 
ປີ 2012 ມາ ເປັນ 0,49%  ໃນ ປີ 2013, ກຸ່ມປະ ເທດ ອາ ຊຽນ 5 (ສິງກະ ໂປ, ຟີ ລິບ ປິນ, ມາ ເລ ເຊຍ, ອິນ ໂດ ເນ ເຊຍ  ແລະ  
ໄທ) ຈາກ 5,42%  ເປັນ 5,75%, ປະ ເທດ ທີ່ ພັດທະນາ ແລ້ວ ຈາກ 1,29%  ເປັນ 1,54%, ປະ ເທດ ກໍາລັງ ພັດທະນາ 
ໃນ ອາຊີ ຈາກ 6,67%  ເປັນ 7,2%. ສ່ວນ ອາ ເມ ລິ ກາ  ລະດັບ ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຕໍ່າລົງ ຈາກ 2,17%  ເປັນ 2,12%.  
ສຳລັບ ປະ ເທດ  ເພື່ອນ ບ້ານ  ກໍ່ ມີ ທ່າ ອ່ຽງ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ຫວຽດນາມ  ຈາກ 5,11%  ເປັນ 5,88%,  ໄທ ຈາກ 5,75%  ເປັນ 
5,99%, ມຽນມ້າ ຈາກ 6,2%  ເປັນ 6,3%  ແລະ ສປ ຈີນ ຈາກ 7,83%  ເປັນ 8,23%.    ທ່າ ອ່ຽງການ ຂະ ຫຍາຍ 
ຕົວ  ຂອງເສດຖະກິດຂອງປະ ເທດ ໄທ, ຫວຽດນາມ  ແລະ ສປ ຈີນ  ທີ່ເປັນ ປະ ເທດ ຄູ່ ຄ້າ ຕົ້ນຕໍ ຂອງ ລາວຈະເປັນປັດ ໄຈ ໜຶ່ງ 
ທີ່ຊ່ວຍສະໜັບ ສະໜູນການ ຂະຫຍາຍ ຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງ  ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການສົ່ງອອກ.

ຕາຕະລາງ 9: ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດສາກົນໃນໄລຍະປີ 2012-2016

2012 2013 2014 2015 2016
ໂລກ 3,28 3,62 4,15 4,42 4,51

ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ 1,29 1,54 2,28 2,60 2,65

ກຸ່ມເອີຣົບ -0,21 0,49 1,53 1,91 2,02

ປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ 6,67 7,20 7,48 7,62 7,67

ກຸ່ມ ASEAN-5 5,42 5,75 5,66 5,76 5,90

ສປ ຈີນ 7,83 8,23 8,51 8,54 8,54

ຍີ່ປຸ່ນ 2,22 1,23 1,08 1,15 1,07

ມຽນມ້າ 6,20 6,30 6,40 6,50 6,50

ໄທ 5,57 5,99 4,50 4,60 4,80

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 2,17 2,12 2,94 3,36 3,41

ສສ ຫວຽດນາມ 5,11 5,88 6,42 6,76 7,20

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການການເງິນສາກົນ (WEO, IMF)

ຄຽງ ຄູ່ ກັບການ ຄາດ ຄະ ເນ ທ່າ ອ່ຽງການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ເສດຖະກິດ ທີ່ ດີ ຂຶ້ນ ໃນ ປີ 2013, ອົງການ ການ ເງິນ ສາກົນຄາດ 
ວ່າ  ອັດຕາ ເງິນເຟີ້  ຂອງ ຫຼາຍປະ ເທດ ຈະມີ ທ່າ ອ່ຽງສູງ ຂຶ້ນ.  ໃນ ນັ້ນ,  ເງິນ ເຟີ້ ຂອງ ໂລກ ຈະ ເພີ່ມ  ຈາກ 3,67%   ໃນ ປີ 2012 
ເປັນ 4,89%   ໃນ ປີ 201 3.  ເມື່ອ  ແຍກ ຕາມ ກຸ່ມ ປະ ເທດເຫັນ ວ່າ  ເງິນ ເຟີ້ ຂອງ ປະ ເທດ ພັດທະນາ ແລ້ວ ຈະ ເພີ່ມ ຈາກ 
1,53%  ເປັນ 2,7%, ປະ ເທດ ກຸ່ມ ເອີຣົບ ຈາກ 1,97%  ເປັນ 3,10%, ປະ ເທດ ກໍາລັງ ພັດທະນາ ໃນ ອາຊີ ຈາກ 5,69%  
ເປັນ 6,55%, ກຸ່ມ ອາ ຊຽນ 5 ຈາກ 4,4%  ເປັນ 5,9%. ສ່ວນ ອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ ຂອງ ປະ ເທດ ເພື່ອນ ບ້ານກໍ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: 
ຫວຽດນາມ ຈາກ 7,21%  ເປັນ 18,68%,  ໄທ ຈາກ 3,27%  ເປັນ 3,81%,  ແລະ ສປ ຈີນ ຈາກ 3,33%   ເປັນ 
5,42%.  ການຄາດຄະເນການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງເງິນເຟີ້ໃນຫຼາຍປະເທດຄືດັ່ງກ່າວ ອາດມາຈາກທະນາຄານກາງຂອງຫຼາຍປະ 
ເທດເພີ່ມປະລິມານເງິນເຂົ້າໃນລະບົບເສດຖະກິດ (ອາເມລິກາ, ເອີຣົບ, ອັງກິດ, ສປ ຈີນ, ແລະ ຍີປຸ່ນ) ແລະ ການຂະ 
ຫຍາຍຕົວຂອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະສູງຂຶ້ນ.
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ຕາຕະລາງ 10: ທ່າອ່ຽງອັດຕາເງິນເຟີ້ສາກົນໃນໄລຍະປີ 2012-2016
2012 2013 2014 2015 2016

ໂລກ 3,67 4,89 4,00 3,72 3,62

ປະເທດພັດທະນາແລ້ວ 1,53 2,70 1,93 1,63 1,83

ກຸ່ມເອີຣົບ 1,97 3,10 2,51 1,82 1,64

ປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ 5,69 6,55 5,04 4,90 4,53

ກຸ່ມ ASEAN-5 4,40 5,90 4,03 4,31 3,98

ສປ ຈີນ 3,33 5,42 3,01 3,01 3,00

ຍີ່ປຸ່ນ -0,72 -0,29 0,04 -0,17 2,13

ມຽນມ້າ 8,17 3,98 5,84 6,50 5,13

ໄທ 3,27 3,81 3,24 3,31 2,62

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 1,64 3,14 1,97 1,77 1,75

ສສ ຫວຽດນາມ 9,21 18,68 8,14 6,16 5,43

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການການເງິນສາກົນ (IMF,WEO )

2. ທ່າອ່ຽງເສດຖະກິດລາວໃນປີ 2013

- ການເຕີບເສດຖະກິດ:

ອີງ ຕາມ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ເບື້ອງ ຕົ້ນຂອງສູນ ສະ ຖິ ຕິ ແຫ່ງ ຊາດໃນ ປີ 2012-13  ເສດຖະກິດ ລາວ ຈະ  ເຕີບ ໂຕ ຢູ່ ໃນ ລະດັບປະ 
ມານ 8,1%15. ໃນ ນັ້ນ, ຂະ ແໜງກ ະ ສິ ກຳ ຈະ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ 3,1%, ອຸດ ສາ ຫະ ກຳຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ 10,9% ແລະ ບໍ ລິ ການ 
ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ 9,8%. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສ ະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຄາ ດ ວ່າ ມີ ຄວາມ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ທີ່ ເສດ 
ຖະ ກິດລາວ ອາດຈະ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ ຮອດ 8,3%  ໃນສົກປີ 2012-2013 ແລະ ສະເລ່ຍ 8,2%  ໃນ ໄລຍະສົກ ປີ 2013-
14 ຫາ 2014-15.   ເຊິ່ງ ຂະ ແໜງ ການ ຫຼັກ ທີ່ ຈະປະກອບສ່ວນ ຕໍ່ ການ ເຕີບ ໂຕດັ່ງກ່າວຍັງ ແມ່ນ ຂະ ແໜງ ບໍລິການຂາຍຍົກ-
ຂາຍ ຍ່ອຍ ແລະ ຂະແໜງ ໄຟ ຟ້າ  ໂດຍ ມີ  3  ເຂື່ອນ16  ທີ່ ເລີ່ ມຜະລິດ  ແລະ ສົ່ງອອກໃນ ປີ 2012-13   ເຊິ່ງມີ ກໍາລັງ ຕິດ ຕັ້ງ 
650  ເມ ກາ ວັດ. ນອກຈາກນີ້, ການ ລົງທຶນ ໃນ ການ ກໍ່ສ້າງ ຈະຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ໂດຍສະເພາະເຂື່ອນ ໄຟຟ້າ ທີ່ ຈະ ສືບ ຕໍ່ 
ກໍ່ສ້າງ ຈາກ ປີຜ່ານມາມີ ຈໍານວນ 9  ເຂື່ອນ.  ສະນັ້ນ, ເຮົາຈະຍັງສາມາດບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍການເຕີບໂຕ ຂອງແຜນ 5 ປີຄັ້ງທີ 
VII. 

- ສະເຖຍລະພາບດ້ານເສດຖະກິດ:

ອັດຕາເງິນເຟີ້ໃນ ສົກ ປີ 2012-13 ຄາດ ວ່າ  ຈະ ເພີ່ມ ຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍໃນ ລະດັບ 5,4%, ຕົ້ນຕໍມາຈາກຄວາມກົດດັນ 
ດ້ານຄວາມ ຕ້ອງການ  ຊົມ ໃຊ້ພາຍໃນທີ່ ເພີ່ມ ຂຶ້ນໄວກວ່າການສະໜອງຕາມທ່າອ່ຽງໃນໄລຍະຜ່ານ ມາ. ສ່ວນດ້ານງົບປະ 
ມານ ຄາດວ່າຈະຂາດດຸນເພີ່ມຂຶ້ນເລັກໜ້ອຍຍ້ອນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ (ເງິນເດືອນ) ທີ່ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຕາມແຜນການປັບ 
ເງິນເດືອນພະນັກງານ.

15   ອີງ ຕາມ ໃບ ສະ ເໜີ ຂອງກົມ ສະ ຖິ ຕິ ເສດ ຖະ ກິດ ເລກ ທີ 070/ຜ ທ.ສ ຖ ຕ.ກ ສກ ລົງ ວັນ ທີ 15/5/2013.

16    3 ເຂື່ອນປະກອບມີ: ເຂື່ອນນໍ້າງື່ມ 5, ເຂື່ອນເຊຂະໝານ ແລະ ເຂື່ອນຕາດສະແລນ.
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3.  ສິ່ງ ທີ່ ຄວນ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ໃນ ຊຸມ ປີຕໍ່ໜ້າ:

1) ສູ້ ຊົນ ຊຸກ ຍູ້ ບັນ ດາຄາດໝາຍສູ້ຊົນຂອງແຜນການສົກ ປີ 2012-13  ແລະ  ແຜນການ 5 ປີຄັ້ງທີ VII (2011-2015 )�, 
ໂດຍສະ ເພາະ ຄາດ ໝາຍ ທາງ ດ້ານການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນ, ການລະດົມທຶນຂອງພາກເອກະຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ 
ປະເທດ ແລະ ການດຶງດູດທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າເພື່ອການພັດທະນາ. ສຳລັບ ການປ່ອຍສິນເຊື່ອທະນາຄານ ໃນ ປີຜ່ານມາ 
ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເກີນແຜນ ແຕ່ໃນໄລຍະຍາວອາດມີຄວາມສ່ຽງໃນການເພີ່ມຄວາມກົດດັນຕໍ່ສະພາບລາຄາ. ດັ່ງນັ້ນ, 
ການປ່ອຍສິນເຊື່ອຄວນສືບຕໍ່ສຸມໃສ່ຂະແໜງການຜະລິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີຄວາມລະມັດລະວັງຕໍ່ສິນເຊື່ອເພື່ອ 
ການຊົມໃຊ້, ເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການນຳໃຊ້ທຶນຂອງລັດ ແລະ ຄວນປຸກລະດົມທົ່ວສັງຄົມປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະ 
ຢັດໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.

2)  ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຄຸ້ມ ຄອງ  ແລະ  ແກ້ ໄຂ ບັນຫາໜີ້ ສິນ ຂອງ ພາກ ລັດ ໃນ ບັນດາ ໂຄງ ການ ລົງ ທຶນ ຂະ ໜາດ ໃຫ ຍ່. ໃນ ຊຸມ ປີ ຕໍ່ 
ໜ້າຫຼາຍ ໂຄງ ການ ຂະ ໜາດ ໃຫ ຍ່ຍັງ ຈະ ຖືກ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ບວກກັບໂຄງການໃຫຍ່ຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ໃນປະຈຸບັນ,  ເຊິ່ງລັດ ເຮົາ ໄດ້ ກູ້ ຢືມ ຈາກ ແຫຼ່ງ ທຶນຢູ່ພາຍໃນ ແລະ  ພາຍນອກ, ເຮັດ ໃຫ້ ມູນ ຄ່າ ໜີ້ ສິນ ຂອງ ພາກ ລັດເພີ່ມ ຂຶ້ນ 
ແລະ ມີ ຄວາມ ສ່ ຽງຕໍ່ ລະ ດັບ ໜີ້ ສິນ ຕ່າງ ປະ ເທດ ຂອງ ລາວບໍ່ ມີ ຄວາມ ຍືນ ຍົງ  (ເພ ດານ ໜີ້ ສິນ ທີ່ ຍືນ ຍົງ ຂອງ ອົງ ການ ການ ເງິນ 
ສາ ກົນ (IMF) ແມ່ນ ມູນ ຄ່າ ປະ ຈຸ ບັນ ຂອງ ໜີ້ ສິນ ຕ່າງ ປະ ເທດ   ທັງ ໝົດ ຕ້ອງບໍ່ ເກີນ 40% ຂອງ GDP). 

3)   ບັນຫາການສືບຕໍ່ແຂງຄ່າຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນກີບເມື່ອທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດແຕ່ປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ເປັນ
ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ຂະແໜງການຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກ ແລະ ຕໍ່ຂະແໜງທີ່ມີລາຍຮັບເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດແຕ່ມີລາຍຈ່າຍເປັນ 
ເງິນກີບ. ດັ່ງນັ້ນ, ອາດ ຄວນ ມີ ການ ພິຈາລະນາ ມາດ ຕະການ ຮອງ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ທ່າ ອ່ຽງດັ່ງກ່າວ  ໂດຍ ເນັ້ນ ໃສ່ການ  
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສຳລັບຂະແໜງການສົ່ງອອກ ໃນຕໍ່ໜ້ານີ້.

4) ການຫຼຸດລົງຂອງລາຄາເຂົ້າ ຍ້ອນ ການ ນຳ ໃຊ້ ມາດຕະ ການ ຂອງ ລັດ ຖະ ບານໃນ ໄລ ຍະຜ່ານ ມານັ້ນ ໄດ້ ປະ ກອບ ສ່ວນ 
ເຮັດ ໃຫ້ລະດັບລາຄາຂອງໝວດສະບຽງອາຫານ ກໍ່ຄືເງິນເຟີ້ລວມຫຼຸດ ລົງ. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ ຕາມ, ຖ້າຫາກລາຄາເຂົ້າຫາກ 
ສືບຕໍ່ຫຼຸດລົງ ອາດມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່ ຈະ ບໍ່ຊຸກຍູ້ການຜະລິດເຂົ້າຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ອາດ ເຮັດ ໃຫ້ ບາງ ສ່ວນຫັນໄປສູ່ການ 
ປູກພືດອຸດ ສາ ຫະ  ກຳ ຫຼື ໃຫ້ ເຊົ່າ ທີ່ ດິ ນ ເພື່ອ ການ ຜະ ລິດ ສິນ ຄ້າ ກ ະ ສິ ກຳ ອື່ນໆ ເພື່ອ ສົ່ງ ອອກ. ດັ່ງນັ້ນ,  ມາດ ຕະ ການຫຼຸດ ຜ່ອນ 
ຕົ້ນ ທຶນ ໃນ ການ ຜ ະ ລິດ ແລະ ການ ຍົກ ລະ ດັບ ຜະ ລິດ ຕະ ພາບ ຂອງ ການ ຜະ ລິດ ເຂົ້າແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສຳ ຄັນ. ການ ຄົ້ນ ຄວ້າ 
ກ່ຽວ ກັບ ຕົ້ນ ທຶນ ແລະ ໂຄງ ສ້າງ ຕົ້ນ ທຶນ ຂອງ ການ ຜະ ລິດ ເຂົ້າ ຈະປະ ກອບສ່ວນເປັນ ຂໍ້ ມູນ ທີ່ ສຳ ຄັນ ໃຫ້ ແກ່ ມາດ ຕະ ການ  
ດັດ ສົມ ລາ ຄາ ເຂົ້າ ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ລາ ຄາ ຢູ່ ໃນ ຈຸດ ທີ່ ເໝາະ ສົມ. 

5)   ເອົາ ໃຈ ໃສ່ສືບ ຕໍ່ກະກຽມ ຄວາມ ພ້ອມ ໃນ ການ ເຊື່ອມໂຍງ ດ້ານເສດຖະກິດກັບສາກົນ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການເຂົ້າຮ່ວມປະ 
ຊ າ ຄົມ ອາ ຊຽນໃນ ປີ 2015 ແລະ ການ ນຳ ໃຊ້  ກາລະ ໂອ ກາດ ຈາກ ການ ເປັນ ສະ ມາ ຊິກ ຂອ ງ ອົງ ການ ການ ຄ້າ ໂລກ.  ການ ໃຫ້ 
ຂໍ້ ມູນ ຂ່າວ ສານ ແລະ ສ້າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃຫ້ ທຸ ລະ ກິດ ຂະ ໜາດນ້ອຍຂະ ໜາດ  ກາງ  ເພື່ອ ໃຫ້ ໄດ້ ຜົນ ປະ ໂຫຍດ ສູງ ສຸ ດ ຈາກ 
ນະ ໂຍ ບາ ຍ ການ ເຊື່ອມ ໂຍງ ເສດ ຖະ ກິດ ເປັນ ສິ່ງ ທີ່ ຈຳ ເປັນ.

6) ສົ່ງ ເສີມ ການ ລົງທຶນ ທີ່ ສ້າງ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳ ໄດ້ຫຼາຍ  ແລະ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບ: ໃນ ປີ ຜ່ານ ມາ ເສດ ຖະ ກິດ ມີ ການ ຂະ ຫ ຍາຍ 
ຕົວ ໄວ,  ເຊິ່ງ ຕົ້ນ ຕໍ ແມ່ນ ມາ ຈາກຂະ ແໜງ ການ ທີ່ ເຂັ້ມ ທຶນ,  ການ ຈ້າງ ງານ ຕ່ຳ ເຊັ່ນ: ບໍ່ ແຮ່ ແລະ ພະ ລັງ ງານ ໄຟ ຟ້າ. ຈາກ 
ຜົນ ການ ຄົ້ນ ຄວ້າ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນ ຄົ້ນຄວ້າ ເສດຖະກິດ ແຫ່ງ ຊາດ ເຫັນ ວ່າລະ ດັບ ການ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ ການ ຂະ        
ຫ ຍາຍ ຕົວ ເສດຖະກິດທີ່ ສາມາດ ສ້າງ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳ ໄດ້ຫຼາຍ  ແລະ ມີ ຄຸນ ນະພາ ບ ຢູ່ ໃນ ລາວ  ແມ່ນ ຢູ່ ໃນ ລະ ດັບ ປານ 
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ກາງ17. ດັ່ງ ນັ້ນ, ໃນ ຕໍ່ ໜ້າ ຄວນ ມີ ການ ສົ່ງ ເສີມ ການ ລົງທຶນ  ໃນ ຂະ ແໜງ ທີ່ ມີ ການ ຈ້າງ ງານຫຼາຍ ໃຫ້ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ ໄວ ໂດຍ  
ສະ ເພາະ ຂະ ແໜງ ອຸດ ສາ ຫະ ກຳ ປຸງ ແຕ່ງ ແລະ ການ ທ່ອງ ທ່ຽວ, ແລະ ຍົກ ລະດັບ ຄວາມອາ ດ ສາ ມາດ ໃຫ້ ແຮງ ງານ ຂອ ງ ປະ  
ເທດ ສາ ມາດ ປະ ກອບ ສ່ວນ ເຂົ້ າ ໃນ ເສດ ຖະ ກິດ ໃຫ້ຫຼາຍ ຂຶ້ນ.  ການ ລົງ ທຶນ ເຂົ້າ ໃນ ການ ພັດ ທະ ນາຂະ ແໜງ ສັງ ຄົມ ແລະ ໃຫ້ 
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແກ່ ກຸ່ມ ທີ່ ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ແມ່ນ ມີ ຄວາມ ສຳ ຄັນ ແລະ ຈຳ ເປັນ ເພື່ອ ປະ ກອບ ສ່ວນ ເຮັດ ໃຫ້ ການ ພັດ ທະ ນາ ມີ  
ຄວາມ ຍືນ ຍົງ ແລະ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມຫຼາຍ ຂຶ້ນ18. 

17     ອີງ ຕາມ ຜົນ ການ ຄົ້ນ ຄວ້າ ຂອງ ວັນ ທະ ນາ ນໍ ລິນ ທາ ແລະ ອຳ ພາ ພອນ  ໄຊ ຍະ ເສນ (2013) ດັດ ຊະ ນີ ການ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ ແບບ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມຂອງ ລາວ (inclusive 
growth index)  ເຊິ່ງ ຄິດ ໄລ່ ຕາມ ວິ ທີ ຂອງ Mckinley (2010)  ຢູ່ ໃນ ລະ ດັບ 5,6 ເຊິ່ງ ຖື ວ່າ ເປັນ ລະ ດັບ ກາງ (ຄະ ແນນ ລຽງ ຈາກ 1 ຫາ 10) ໃນ ນັ້ນ ດ້ານ ທີ່ ຈັດ ຢູ່ ໃນ ລະ 
ດັບດີແມ່ນ ລະ ດັບ ການ ຂະ ຫ ຍາຍ ຕົວ ຂອງ ເສດ ຖະ ກິດ ແລະ ການຫຼຸດ ຜ່ອນ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ສ່ວນ ດ້ານທີ່ຍັງ ອ່ອນ ແມ່ນ ການ ສ້າງວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳ ແລະ ດ້ານສະຫວັດດີການສັງ 
ຄົມ. 

18    ບົດ ລາຍ ງານ ຂອງ  ຄະ ນະ ກຳ ມາທິ ການ ເສດ ຖະ ກິດ ແລະ ສັງ ຄົມຂອງອົງ ການ ສະ ຫ ະ ປະຊາ ຊາດສຳ ລັບ ພາກ ພຶ້ ນ ອາ ຊີ-ປາ ຊີ ຟິກ (UNESCAP) ປະ ຈຳ ປີ 2013 ຮຽກ ຮ້ອງ 
ໃຫ້ ມີ ການ ນຳ ໃຊ້ ນະ ໂຍ ບາຍ ເສດ ຖະ ກິດ ມະ ຫາ ພາກເພື່ອ ການ ພັດ ທະ ນາ ໂດຍ ລວມ ແລະ  ມີ ຂໍ້ ສະ ເໜີ ສະ ເພາະ ໃຫ້ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ສະ ມາ ຊິກ ໃນ ພາກ ພື້ນ ຄື: (1) ມີ ແຜນ ງານ ຮັບ 
ປະ ກັນ ການ ມີ ວຽກ ເຮັດ ງານ ທຳ ໃຫ້ ແກ່ ແຮງ ງານ ຢູ່ ໃນ ຂະ ແໜງ ທີ່ບໍ່ ເປັນ ທາງ ການ; (2) ແຜນ ງານໃຫ້ເງິນ ບຳ ນານ ແບບ ທົ່ວ ເຖິງ (ບໍ່ ຕ້ອງ ມີ ການ ປະ ກອບ ສ່ວນ ຈາກ ບຸກ ຄົນ) ສຳ ລັບ 
ພົນ ລະ ເມືອງ ອາ ຍຸ 65 ປີ ຂຶ້ນ ໄປ; (3) ແຜນ ງານເງິນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ໃຫ້ ແກ່ ຄົນ ພິ ການ ອາ ຍຸ 15-65 ປີ; (4) ເພີ່ມ ການ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຂອ ງ ພາກ ລັດ ເຂົ້າ ໃນ ຂະ ແໜງ ສາ ທາ ລະ ນະ ສຸກ ໃຫ້ ຮອດ 
5% ຂອງ GDP ພາຍ ໃນ 2030; (5) ສົ່ງ ເສີມ ໃຫ້ ທຸກ ຄົນ ໄດ້ ເຂົ້າ ຮຽນ ຊັ້ນປະ ຖົມ ພາຍ ໃນ ປີ 2020 ແລະ  ໃຫ້ ທຸກ ຄົນ ໄດ້ ເຂົ້າ ຮຽນ ຊັ້ນ ມັດ ທະ ຍົມ ພາຍ ໃນ ປີ 2030; ແລະ 
(6) ບັນລຸ ເປົ້າ ໝາຍ ການ ເຂົ້ າ ເຖິງ ພະ ລັງ ງານ ທີ່ ທັນ ສະ ໄໝ ພາຍ ໃນ ປີ 2030. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 1:  ສະພາບ ເສດຖະກິດ ໂລກ

ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ເສດຖະກິດ 2010 2011 2012

ໂລກ 5.14 3.83 3.28

ກຸ່ມປະເທດພັດທະນາແລ້ວ 3.01 1.59 1.29

ກຸ່ມສະຫະພາບເອີຣົບ 2.06 1.59 -0.21

ກຸ່ມປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ 9.51 7.76 6.67

ກຸ່ມ ASEAN-5 6.95 4.49 5.42

ສປ ຈີນ 10.45 9.24 7.83

ຍີ່ປຸ່ນ 4.53 -0.76 2.22

ມຽນມ້າ 5.35 5.46 6.20

ໄທ 7.78 0.05 5.57

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 2.39 1.81 2.17

ສສ ຫວຽດນາມ 6.78 5.89 5.11

 ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງບັນດາປະເທດ 2010 2011 2012

ໂລກ 3.67 4.89 4.00

ກຸ່ມປະເທດພັດທະນາແລ້ວ 1.53 2.70 1.93

ກຸ່ມສະຫະພາບ ເອີຣົບ 1.97 3.10 2.51

ກຸ່ມປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ 5.69 6.55 5.04

ກຸ່ມ ASEAN-5 4.40 5.90 4.03

ສປ ຈີນ 3.33 5.42 3.01

ຍີ່ປຸ່ນ -0.72 -0.29 0.04

ມຽນມ້າ 8.17 3.98 5.84

ໄທ 3.27 3.81 3.24

ສະຫະລັດອາເມລິກາ 1.64 3.14 1.97

ສສ ຫວຽດນາມ 9.21 18.68 8.14

ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງບາງສະກຸນເງິນ 2010 2011 2012.

ເຢນ/ໂດລາສະຫະລັດ 87,6 79,6 79,8

ເອີໂຣ/ໂດລາສະຫະລັດ 0,76 0,72 0,78

ປອນ/ໂດລາສະຫະລັດ 0,65 0,62 0,63

ຢວນ/ໂດລາສະຫະລັດ 6,8 6,5 6,3

ບາດ/ໂດລາສະຫະລັດ 31,7 30,5 30,5

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການການເງິນສາກົນ (IMF,WEO)
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ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 2:  ສະພາບ ເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ  ໂດຍ ຫຍໍ້.

ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງ ເສດຖະກິດ 2009-10 2010-11 2011-12est. 2012-13pj.

ການ ຂະຫຍາຍຕົວ ລວມ (%) 7,94 8,10 8,30 8,1 - 8,30* 
ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຂະ ແໜງ ບໍ ລິ ການ 2,41 2.90 3.09 4.34 
ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຂະ ແໜງ ໄຟຟ້າ 1,14 1,10 1,35 1,61 
ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງພາສີ ອາກອນ ຜະລິດ ຕະພັນ  ແລະ ນໍາ ເຂົ້າ ສຸດທິ 0,85 0,81 0,49 1,11 
ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຂະ ແໜງ ອຸດສາຫະກໍາ 1,53 2.14 3,91 0.62 
ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ຂະ ແໜງ ກະສິກໍ າ 0,87 0,82 0,80 0,53 
ການ ປະກອບສ່ວນ ຂອງ ແຮ່ ທາດ 1,14 0,33 0,16 0,08 
ລາຍ ໄດ້ ຕໍ່ ຫົວ ຄົນ ( ໂດ ລາ)# 1.038 1.217 1.349 1.550

 ໂຄງ ປະກອບ ຂອງ ເສດຖະກິດ 2009/10 2010/11 2011/12est. 2012/13pj.

ກະສິກໍາ (%) 28,9 27,9 26,7 25,5 
ອຸດສາຫະກໍາ (%) 25,6 27 29,6 28,9 
ບໍລິການ (%) 39,2 39,2 37,8 39,4 

ລາຄາ 2010 2011 2011/12est. 2012/13pj.

ສະ ເລ່ຍອັດຕາ ເງິນ ເຟີ້ (ປີ ຕໍ່ ປີ) 4,71 7,30 5,16 5,35
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ ກີບ/ ໂດ ລາ 8.356 8.039 8.011
ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ ກີບ/ ບາດ 257 266 258

ການ ຄ້າ 2010 2011 2011/12est.

ສົ່ງ ອອກ (ລ້ານ ໂດ ລາ) 1.625 2.147 2.238
ນໍາ ເຂົ້າ (ລ້ານ ໂດ ລາ) 1.990 2.424 2.271

ການ ເງິນ ພາກ ລັດ 2009/10 2010/11 2011/12est.

ລາຍ ຮັບ (ຕື້ ກີບ) 12.100 13.890 16.552
ລາຍ ຈ່າຍ (ຕີ້ ກີບ) 13.342 15.087 17.592
ຂາດ ດຸນ (% of GDP) -2,30 -1,93 -1,48

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ກະຊວງການເງິນ

ໝາຍ ເຫດ:  

# ພາຍ ໃຕ້ ເງື່ອນ ໄຂ ປະຊາກອນ 6,64 ລ້ານ ຄົນ  ແລະ ອັດຕາ ແລກປ່ຽນ 8.000 ກີບ/ ໂດ ລາ. 
* ການ ພະ ຍາ ກອນ ຂອງ ສະ ຖາ ບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ພາຍ ໃຕ້ ເງື່ອນ ໄຂ ທີ່ ບັນ ດາ ໂຄງ ການ ລົງ ທຶນ ຂະ ໜາດ ໃຫ ຍ່ ສາມາດ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ໄດ້ ຕາມ 
ແຜນ ເຊິ່ງ ລາຍ ລະ ອຽດ ໄດ້ ອະ ທິບ າຍ ໃນ ພາກ ທ່າ ອ່ຽງ ເສດ ຖະ ກິດ 2013.

est: ຄາດປະມານເບື້ອງຕົ້ນ; pj: ຄາດ ຄະ ເນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ
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ຕາຕະລາງຊ້ອນທ້າຍ 3: ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍ MDG

ເປົ້າໝາຍ MDGs ຕົວຊີ້ວັດ ພື້ນຖານ ຄວາມຄືບໜ້າ ເປົ້າໝາຍ 
2015

ເປົ້າໝາຍ 1:
ລຶບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ ແລະ 
ຄວາມອຶດຫິວ

1.1  ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນຄວາມທຸກຍາກ (%)
46

(1992)
20,5

(2012/13) 24

1.8  ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ
      ທີ່ມີນໍ້າໜັກຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ (%)

44
(1993)

27
(2011)

22

ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ 
ທີ່ມີຄວາມສູງຕໍ່າກວ່າມາດຕະຖານ (%)

48
(1993)

38
(2011)

34

ເປົ້າໝາຍ2: 
ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້
ຮັບການສຶກສາ
ຂັ້ນປະຖົມຢ່າງ
ທົ່ວເຖິງ

2.1 ອັດຕາການເຂົ້າໂຮງຮຽນປະຖົມສຸດທິ (%)
59,4

(1991)
96,8

(2012/13)
98

2.2 ອັດຕາການຢູ່ລອດຮອດຊັ້ນ ປ 5 (%)
48

(1991)
71,3

(2012/13)
95

2.3 ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາກອນໜຸ່ມ (15-24 ປີ) (%)
71,1

(1995)
94,8

(2012/13)
99

ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະຊາຊົນໃນກຸ່ມອາຍຸ 15ປີຂຶ້ນໄປ (%) -
93,65

(2012/13)
TB

ເປົ້າໝາຍ 3:
ສົ່ງເສີມຄວາມ
ສະເໝີພາບ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ເສີມສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່
ແມ່ຍິງ

3.1 ຈໍານວນເດັກນ້ອຍຍິງທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນຕໍ່ກັບເດັກນ້ອຍຊາຍຈໍານວນ 100 ຄົນ ໃນ

ຊັ້ນປະຖົມ
75

(1991)
0,95

(2012/13)
1

ມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ
70

(1991)
0,91

(2012/13)
1

ມັດທະຍົມຕອນປາຍ
67

(1998)
0,84

(2012/13)
1

ເປົ້າໝາຍ 4:
ຫຼຸດຜ່ອນອັດ
ຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກ

4.1  ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍຕຳ່ກວ່າ 5 ປີ
161

(1993)
73

(2012)
70

4.2  ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ
114

(1993)
68

(2012)
45

4.3  ອັດຕາ ການສັກຍາກັນໝາກແດງໃນເດັກນ້ອຍ 1 ປີ
68

(1995)
55

(2012)
90

ເປົ້າໝາຍ 5:
ສົ່ງເສີມສຸຂະ
ພາບຂອງແມ່
 

5.1  ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ (ຕໍ່ 100,000 ຄົນ)
656

(1995)
357

(2008)
260

5.2  ອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
      ຈາກຊ່ຽວຊານ (%)

14
(1994)

42
(2012)

50

5.3  ອັດຕາການຄຸມກໍາເນີດ (%)
13

(1990)
38,4

(2005)
55
 

5.4  ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງການເບິ່ງແຍງຄັນ (%)  -
 28,5

 (2005) 
69 
 

ເປົ້າໝາຍ 6:
ຕ້ານກັບເຊື້ອພະ
ຍາດ HIV/AIDS, 
ມາລາເຣຍ ແລະ 
ເຊື້ອພະຍາດອື່ນໆ

6.1  ອັດຕາ ການ ຕິດ ເຊື້ອ HIV  ໃນ ກຸ່ມ ປະຊາກອນ
        ທົ່ວໄປ

0,06
(2001)

0,20
(2012)

<1

6.6  ອັດຕາ ການ ຕາຍ ຍ້ອນ ໄຂ້ຍຸງ (ຕໍ່ 100,000 ຄົນ)
7,1

(2000)
0,3

(2009)
0,2

6.9  ອັດຕາ ການ ຕິດ ເຊື້ອ ວັນນະ ໂລ ກ (ຕໍ່ 100,000 ຄົນ) 
492

(1990)
151

(2009)
240

ເປົ້າໝາຍ 7: 
ຮັບປະກັນຄວາມ
ຍືນຍົງດ້ານສິ່ງ
ແວດລ້ອມ

7.8  ອັດຕາ ການ ດື່ມ ນ້ຳ ສະອາດ  (%)
28

(1990)
79,5

(2010)
80

7.9 ອັດຕາ ການ ນຳ ໃຊ້ ວິດ ຖ່າຍຂອງ ປະຊາຊົນ (%)
17

(1995)
55

(2010)
60

ເປົ້າໝາຍ 9: 
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ 
ຈາກລູກລະເບີດບໍ່
ທັນແຕກໃນລາວ

9.1 ເນື້ອທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບການເກັບກູ້ລະເບີດ (ເຮັກຕາ/ປີ)
580,77
(1999)

10.094
(2012)

100.000 

9.2 ຈໍານວນຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ຕາຍຍ້ອນ ອຸບັດ ຕິເຫດ
      ຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (ກໍ ລະນີ/ປີ) 

257
(1999)

48.375
(2010)

TB

ແຫຼ່ງ ຂໍ້ ມູນ: ບົດ ລາຍ ງານ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ແຜນ ພັດ ທະ ນາ ເສດ ຖະ ກິດ ສັງ ຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງ ທີ VII (2011-2015) ກາງ ສະ ໄໝ, ກະ ຊວງ ແຜນ ການ ແລະ ການ ລົງ ທຶນ, ປີ 2013.
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ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:
ທະນາຄານໂລກ


