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ໃນເດືອນມິຖຸນາປີນີ ້+ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ<ຕົກຢູ BໃນສະພາບເກືອບຢຸດສະງEກ- ການ
ຂາດແຄນນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄດ<ເຮັດໃຫ<ເກີດສະພາບຈະລາຈອນຕິດຂັດ ແລະ ລົດຕິດເປັນແຖວຍາວຕາມປໍ້ານໍ້າມັນ
ຕ່າງໆ ຍ້ອນຜູ<ຂັບຂ່ີລໍຖ້າຕ່ືມນ້ໍາມັນ-

ລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຢBາງໄວວາ ໄດ<ເຮັດໃຫ<ຊາວກະສິກອນທີ່ຕ້ອງການນໍ້າມັນກາຊວນ ເພື່ອໃຊ<ເຂົ້າໃນ
ການຜະລິດກະສິກໍາ ບໍ່ສາມາດແບກຮັບຕົ້ນທຶນທີ່ເພີ່ມສູງຂຶ້ນໄດ<- ບາງຄົນກໍ່ຕ້ອງໄດ<ປະລະອາຊີບກະສິກໍາຂອງຕົນ
ແລະ ເລືອກເດີນທາງໄປຊອກວຽກເຮັດງານທໍາຢູBຕ່າງປະເທດແທນ- ບາງຄົນກໍ່ຕັດສິນໃຈປູກພຽງແຕBເຂົ້າ ເພື່ອກຸ<ມ
ກິນເທົ່ານັ ້ນ- ອີງຕາມ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ+ ມີຊາວກະສິກອນປະມານ 1/ ສ່ວນຮ້ອຍທີ່ບໍ ່ມີ
ທຶນຮອນພຽງພໍ ເພ່ືອໃຊ<ໃນການປູກເຂ້ົາ-

ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ເປັນພຽງບາງຜົນກະທົບຈາກວິກິດການການແຜBລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08 ທ່ີໄດ<ລຶບລ້າງໝາກ
ຜົນຂອງການພັດທະນາທີ່ຍາດແຍBງໄດ<ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ- ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບກໍຢູBໃນທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນທ່ົວ
ໂລກ+ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດທີ່ຮຸນແຮງ ເນື່ອງຈາກການປBຽນແປງດິນຟ<າອາກາດ ກໍໄດ<ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍທ່ີ
ໃຫຍ່ຫຼວງໃຫ<ແກBຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາກອນໂລກ+ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນກໍກໍາລັງຖືກທໍາ
ລາຍ-

ຜົນກະທົບທ່ີເກີດຂ້ຶນເຫ່ົຼານ້ີ ໄດ<ຊ້ີໃຫ<ເຫັນຢBາງຊັດເຈນວ່າ ຫຼາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ທາງເລືອກດ້ານການພັັດທະນາ ທັງ
ໃນອະດີດ ແລະ ປະຈຸບັນ ລວມທັງຄ່ານິຍົມຕ່າງໆທີ່ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍ ແລະ ທາງເລືອກດັ່ງກ່າວ ໄດ<
ສ່ົງເສີມແນວທາງການພັດທະນາ ທ່ີບ່ໍມີຄວາມຍືນຍົງທາງສັງຄົມ+ ເສດຖະກິດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ-

ອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ໄດ<ສະທ້ອນໃຫ<ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຈິງ
ດັ່ງກ່າວ- ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຂະຫຍາຍໂຕໄວທີ່ສຸດ ໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ<
ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວສະເລBຍຂອງ GDP ທີ່ 6 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຊ່ວງກວ່າ 1 ທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ- ອັດຕາ
ການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວ ໄດ<ເລີ່ມຊະລໍໂຕລົງໃນປີ 1/07 ແລະ 1/08+ ສ່ວນໜຶ່ງແມBນຍ້ອນ
ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ-ໃນປີ 1/1/+ ສປປ ລາວ ກໍ່ມີອັດຕາການຂະຫຍາຍໂຕຊ້າລົງທີ່ສຸດໃນຊ່ວງ 2 ທົດສະວັດ
ທີ່ຜ່ານມາ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງການແຜBລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08- ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ໄດ<ຊີ້ໃຫ<ເຫັນ
ເພ່ີມຕ່ືມເຖິງຄວາມບ່ໍເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານໂຄງສ້າງເສດຖະກິດ ຂອງ ສປປ ລາວ-

ຄວາມກົດດັນທາງເສດຖະກິດທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ ສປປ ລາວ ໄດ<ຖືກສະທ້ອນໃຫ<ເຫັນໃນທິດທາງການພັດທະນາຂອງ
ປະເທດ- ເຂື່ອນໄຟຟ<າພະລັງງານນໍ້າ ແລະ ຂະແໜງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮB ໄດ<ຮັບການສົ່ງເສີມໃຫ<ມີການຂະຫຍາຍຢBາງ
ໄວວາ ຈົນກາຍເປັນຂະແໜງການຫຼັກຂອງເສດຖະກິດ+ ເຊິ່ງກວມ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໃນປີ 1/10- ເຖິງ
ຢBາງໃດກໍ່ຕາມ+ ຂະແໜງການທ່ີນໍາໃຊ<ເຄື່ອງຈັກເປັນປັດໄຈຫຼັກໃນການຜະລິດເຫຼົ່ານີ້ ພັດໄດ<ປະກອບສ່ວນພຽງແຕB
0 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການຈ້າງງານເທ່ົານ້ັນ+ ເຊ່ິງສະທ້ອນໃຫ<ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງຂາດການສ້າງວຽກເຮັດງານທາທ່ີມີ
ຄຸນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການຜະລິດກໍຍັງມີຄວາມຫ້ຼາຫັຼງ-

ການລົງທຶນໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ອພັດທະນາ 1 ຂະແໜງການທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ ແລະ ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ ໄດ<
ນໍາໃຊ<ທຶນທີ່ກູ<ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ- ເຖິງຢBາງໃດກໍ່ຕາມ+ ໂຄງການເຫຼົ ່ານີ້ແມBນຍັງບໍ່ທັນ



ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ<ເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ຍ້ອນມີໄລຍະການລົງທຶນທີ່ຍາວນານ- ສປປ ລາວ ໄດ<ຖືກຈັດເປັນ
ປະເທດທີ່ມີຄວາມກົດດັນດ້ານໜີ້ສິນທີ່ສູງ ກ່ອນການແຜBລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08 ແລ<ວ-0 ອີງຕາມຂໍ້ມູນ
ຈາກລັດຖະບານ+ ໜີ້ສາທາລະນະ ແລະ ໜ້ີທີ່ລັດຄໍ້າປະກັນ ໄດ<ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກເກືອບ 6/ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP
ໃນປີ 1/08 ມາເປັນເກືອບ 8/ ສ່ວນຮ້ອຍໃນປີ 1/10-

ຄຽງຄູBກັບເສດຖະກິດທ່ີຂະຫຍາຍໂຕຢBາງໄວວາ+ ຄວາມແຕກໂຕນດ້ານລາຍຮັບກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນສູງຢBາງໄວວາເຊັ່ນດຽວ
ກັນ- ການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດຂອງລາວ ຕ້ອງແລກມາດ້ວຍການທໍາລາຍຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທ່ີຖືວ່າເປັນ
ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄ່າທ່ີສຸດຂອງປະເທດ ຍ້ອນມີການຕັດໄມ<ທໍາລາຍປBາ ແລະ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງຄຸນະພາບຂອງ
ປBາໄມ<-

ການປBຽນແປງແລວທາງການພັດທະນາບໍ່ແມBນເລື່ອງງ່າຍ+ ແຕBວິກິດການຕ່າງໆກໍ່ໄດ<ສະໜອງໂອກາດອັນດີໃຫ<ແກB
ການປະຕິຮູບ- ມາດຕະການອັນຮີບດ່ວນ ແມBນແນໃສBແກ<ໄຂບັນຫາໜີ້ສິນ ແລະ ສ້າງສະຖຽນລະພາບໃຫ<ແກB
ເສດຖະກິດມະຫາພາກ+ ເຊິ່ງມັນໄດ<ຮຽກຮ້ອງໃຫ<ມີການປະຕິຮູບການຈັດສັນລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານ+ ການ
ປັບປຸງການຄຸ<ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ໜີ້ສິນໃຫ<ດີຂຶ້ນ- ການປBຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ<ປະເທດສາມາດຮັບມືກັບວິ
ກິດການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບດິນຟ<າອາກາດ+ ສິ່ງແວດລ້ອມ+ ເສດຖະກິດ+ ການແຜB
ລະບາດຂອງພະຍາດຕິດແປດ ແລະ ສະພາວະສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໄດ<ດີຂ້ຶນ-

ການປັບປຸງການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນ ແມBນປັດໄຈສໍາຄັນໃນການຟື້ນຟູສະຖຽນລະພາບດ້ານງZບປະມານ ແລະ ເພ່ີມ
ການລົງທຶນເຂົ້າໃນຂະແໜງການບູລິມະສິດ ຄື ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ- ລັດຄວນເພີ່ມທະວີ
ຄວາມພະຍາຍາມໃນການປັບປຸງການຈັດເກັບ ແລະ ຄຸ<ມຄອງອາກອນ+ ການເພີ່ມຖານອາກອນ ແລະ ການນໍາສະ
ເໜີແຫຼ່ງລາຍຮັບໃໝBຂອງລັດຖະບານ ເຊັ່ນ ຄ່າພາກຫຼວງ+ ພາສີ ແລະ ຄ່າທໍານຽມໃນການນໍາເຂົ້າບາງລາຍການ ທ່ີ
ໄດ<ລິເລ່ີມປະຕິບັດມາແລ<ວໃຫ<ປາກົດຜົນເປັນຈິງໄວຂ້ຶນ-

ການປັບປຸງການຄຸ<ມຄອງໜ້ີ ແລະ ການເພ່ີມຄວາມໂປBງໃສດ້ານໜ້ີສິນ ກໍ່ແມBນວຽກງານທ່ີສໍາຄັນ ທ່ີເປັນພ້ືນຖານໃຫ<
ລາວສາມາດກູ<ຢືມໄດ<ຈາກຫຼາກຫຼາຍແຫ່ຼງທຶນ ແລະ ທັງເປັນການເສີມຂະຫຍາຍຜົນສໍາເລັດໃນຄ້ັງຜ່ານມາຂອງການ
ອອກພັນທະບັດໃນຕະຫຼາດທຶນຂອງປະເທດໄທ- ໃນໄລຍະກາງ+ ລາວຍັງສາມາດສຶກສາເບ່ິງທາງເລືອກໃໝBໃນການ
ຈັດການຄຸ<ມຄອງໜ້ີສິນ ດ້ວຍການນໍາໃຊ<ເຄ່ືອງມືດ້ານການເງິນທ່ີໄດ<ຖືກປະດິດຄິດຄ້ົນຂ້ຶນມາໃໝB ເຊ່ັນ ການ
ປBຽນແປງໜ້ີສິນເປັນທຶນເພ່ືອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ ຫືຼ ການຄ້າກາກບອນ ເຊ່ິງເຄ່ືອງມືເຫ່ົຼານ້ີສາມາດເພ່ີມຄວາມ
ຄ່ອງຕົວໃຫ<ແກBການຈັດໂຄງສ້າງໜ້ີຄືນໃໝB ທ່ີລັດຖະບານກໍາລັງດໍາເນີນການຢູB-

ການລົງທຶນໃນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຈະຊ່ວຍຟ້ືນຟູເສດຖະກິດຂອງຊາດ ແລະ ກໍຍັງເປັນປັດໄຈສໍາຄັນທ່ີຈະຊ່ວຍ
ຂັບເຄ່ືອນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະຍາວນໍາອີກ- ໃນທາງກັບກັນ+ ການພັດທະນາໃນແລວນ້ີ ຈະ
ຊ່ວຍໃຫ<ປະເທດຊາດສາມາດຕ່ໍສູ<ກັບວິກິດການທ່ີອາດຈະຂ້ຶນໃນອະນາຄົດ ລວມເຖິງຜົນກະທົບທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ຶນ
ຈາກການປBຽນແປງດິນຟ<າອາກາດ-

ອະນາຄົດຂອງຊາດແມBນຂ້ຶນກັບຊັບສິນທ່ີມີຢູB ຄື ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ+ ປະຊາກອນທ່ີຍັງໜຸBມນ້ອຍ ແລະ
ການປັບປຸງການເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ- ນອກຈາກນ້ັນ+ ປະຊາກອນທ່ີມີສຸຂະພາບເຂ້ັມແຂງ
ແລະ ໄດ<ຮັບການສຶກສາທ່ີດີ ແມBນປັດໄຈທ່ີສໍາຄັນໃນການປົດລ໋ອກທ່າແຮງການພັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ- ປະຈຸບັນ
ນ້ີແມBນເວລາທ່ີດີທ່ີສຸດ ໃນການເພ່ີມທະວີການລົງທຶນໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພ່ືອ

 
0 ກອງທຶນລະຫວ່າງຊາດ 1/08 ບົດວິເຄາະຄວາມຍືນຍົງດ້ານໜ້ີສິນ



ຮັບປະກັນແຮງງານທ່ີມີຄຸນະພາບ ທ່ີມີຄວາມກຽມພ້ອມສໍາລັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ ແລະ ຍັງເປັນການປູ
ທາງໃຫ<ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນ ໄດ<ກ້າວສູBຄວາມຮ່ັງມີຜາສຸກ-

ໂດຍ9

ທ່ານ ນາງ ຄານີ ວີຍາຣາຈາ

ຜູ<ຊ່ວຍເລຂາທິການໃຫຍ່+ ຜູ<ຊ່ວຍບໍລິຫານ ແລະ
ຜູ<ອໍານວຍການສໍານັກງານພາກພ້ືນອາຊີ ແລະປາຊີຟິກ 'RBAP(
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການພັດທະນາ 'UNDP(

ທ່ານ ນາງ ຣີຄາດາ ຣີເກີ
ຜູ<ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ່ືອການພັດທະນາ 'UNDP(


