1. ສະພາບການແຜລະບາດພະຍາດ COVID-19 ຂອງໂລກ (ຜູຕິດເຊື້ອ, ຜູຕາຍ ແລະ ປິ່ນປົວດີ)
ສະພາບການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ມາຮອດປະຈຸບັນຈານວນຜູ#ຕິດເຊື້ອສະສົມທັງໝົດໃນທົ່ວໂລກ
ຍັງສືບຕ່ເພີ່ມຂື້ນຢາງຕ່ເນຶ່ອງວັນຕ່ວັນໃນຈັງຫວະທີ່ໄວສົມຄົນ; ຮອດເຊົ້າວັນທີ 22 ເມສາ 2020 ມີຈານວນຜູ#ຕິດເຊື້ອສະສົມ
ທັງຫມົດ 2,557,181 ຄົນ, ຜູ#ຕາຍທັງໝົດ 177,641 ຄົນ, ປິ່ນປົວດີຫາຍທັງໝົດ ມີີ 690,444 ຄົນ. ຖAາທຽບກັບຕົວເລກ
ຜູ#ຕິດເຊື້ອມື້ວານນີ້ວັນທີ 21 ເມສາ ຜູ#ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 3,03 % (ຕິດເພີ່ມ 75,315 ຄົນ), ຜູ#ຕາຍເພີ່ມ 4,22 % (ຕາຍເພີ່ມ
7,186 ຄົນ), ປິ່ນປົວຫາຍດີເພີ່ມຂື້ນ 5,97 % (ປິ່ນປົວຫາຍດີເພີ່ມ 38,902 ຄົນ); ຖAາທຽບກັບຫນຶ່ງເດືອນກGອນ (ວັນທີ
22 ມີນາ 2020) ຜູ#ຕິດເຊື້ອເພີ່ມ 657,22% (ຕິດເພີ່ມ 2,219,474 ຄົນ), ຜູ#ຕາຍເພີ່ມ 1,105.57% (ຕາຍເພີ່ມ
162,906 ຄົນ), ປິ່ນປົວຫາຍດີເພີ່ມ 600,03 % (ປິ່ນປົວຫາຍດີເພີ່ມ 591,814 ຄົນ). ໃນນັ້ນ:
5 ປະເທດທີ່ມີຜູ#ຕິດເຊື້ອຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກຕາມລາດັບຄື:
(1) ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເປັນປະເທດທີ່ມີຜູ#ຕິດເຊື້ອຫລາຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ມີ 819,164 ກລະນີ
(2) ສະເປັນ ມີ 204,178 ກລະນີ
(3) ອິຕາລີ ມີ 183,957 ກລະນີ
(4) ຝຣັ່ງ ມີ 158,050 ກລະນີ
(5) ເຢຍລະມັນ ມີ 148,453 ກລະນີ
5 ປະເທດທີ່ມີຜູ#ຕິດເຊື້ອໜAອຍທີ່ສຸດໃນໂລກຕາມລາດັບຄື:
(1) ເຢເມນ ມີ 1 ກລະນີ
(2) ແຊນປີແຢເລມີເກີລອງ ມີ 1 ກລະນີ
(3) ແອງກີວລາ ມີ 3 ກລະນີ
(4) ຊູດານໃຕ# ມີ 4 ກລະນີ
(5) ເຊົາຕູເມ ແລະ ປຣິນຊີປີ 4 ກລະນີ
5 ປະເທດໃນໂລກທີ່ມີອັດຕາສGວນຄົນຕາຍຈາກການຕິດເຊື້ອທຽບກັບຈານວນຜູ#ຕິດເຊື້ອສູງທີ່ສຸດ (%) ຄື:
(1) ອັງກິດ: ກວມ 13,43 % (ຕິດທັງໝົດ 129,044, ຕາຍທັງໝົດ 17,337)
(2) ອີຕາລີ: ກວມ 13,40 % (ຕິດທັງໝົດ 183,957, ຕາຍທັງໝົດ 24,648)
(3) ຝຣັ່ງ: ກວມ 13,16% (ຕິດທັງໝົດ 158,050, ຕາຍທັງໝົດ 20,796)
(4) ສະເປນ: ກວມ 10,42 % (ຕິດທັງໝົດ 204,178, ຕາຍທັງໝົດ 21,282)
(5) ສະຫະລັດອາເມລິກາ: ກວມ 5,53 % (ຕິດທັງໝົດ 819,164, ຕາຍທັງໝົດ 45,340)
5 ປະເທດໃນໂລກທີ່ສາມາດປິ່ນປົວຜູ#ຕິດເຊື້ອໃຫ#ດີທຽບກັບຈານວນຜູ#ຕິດເຊື້ອໃນອັດຕາສGວນສູງທີ່ສຸດ (%) ຄື:
(1) ຈີນ: ກວມ 93,19 % (ຕິດທັງໝົດ 82,788, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 77,151)
(2) ເກົາຫຼີໃຕ#: ກວມ 77,40 % (ຕິດທັງໝົດ 10,694, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 8,277)
(3) ອີຣານ: ກວມ 71,89% (ຕິດທັງໝົດ 84,802, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 60,965)
(4) ອັອດສເຕຣເລຍ: ກວມ 70,48 % (ຕິດທັງໝົດ 6,647, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 4,685)
(5) ເຢຍລະມັນ: ກວມ 64,13 % (ຕິດທັງໝົດ 148,453, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 95,200)
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5 ປະເທດອາຊຽນມີຜູ#ຕິດເຊື້ອຫລາຍທີ່ສຸດຄື:
(1) ສິງກາໂປ ມີ 9,125 ກລະນີ
(2) ອິນໂດເນເຊຍ ມີ 7,135 ກລະນີ
(3) ຟີລິບປິນ ມີ 6,599 ກລະນີ
(4) ມາເລເຊຍ ມີ 5,482 ກລະນີ
(5) ໄທ ມີ 2,811 ກລະນີ
ປະເທດທີ່ມີຜູ#ຕິດເຊື້ອຫນAອຍທີ່ສຸດໃນອາຊຽນຄື:
(1) ສປປ ລາວ ມີ 19 ກລະນີ
(2) ຕີມ ມີ 23 ກລະນີ
(3) ມຽນມາ ມີ 121 ກລະນີ
(4) ກາປູເຈຍ ມີ 122 ກລະນີ
(5) ບຣູໄນ ມີ 138 ກລະນີ
(6) ຫວຽດນາມ ມີ 268 ກລະນີ
5 ປະເທດໃນອາຊຽນທີ່ສາມາດປິ່ນປົວຜູ#ຕິດເຊື້ອໃຫ#ດີທຽບກັບຈານວນຜູ#ຕິດເຊື້ອໃນອັດຕາສGວນສູງທີ່ສຸດ (%) ຄື:
(1) ກາປູເຈຍ: ກວມ 90,16 % (ຕິດທັງໝົດ 122, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 110)
(2) ບຣູໄນ: ກວມ 84,06 % (ຕິດທັງໝົດ 138, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 116)
(3) ຫວຽດນາມ: ກວມ 80,60 % (ຕິດທັງໝົດ 268, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 216)
(4) ໄທ: ກວມ 74,99 % (ຕິດທັງໝົດ 2,811, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 2,108)
(5) ມາເລເຊຍ: ກວມ 61,09 % (ຕິດທັງໝົດ 5,482, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 3,349)
ສາລັບ ສປປ ລາວ ອັດຕາປິນປົວຫາຍດີກວມ 10,52 % (ຕິດທັງໝົດ 19, ປິ່ນປົວຫາຍດີ 2). ຄາດວGາອີກ 17 ຄົນ
ທີ່ກາລັງປິ່ນປົວຈະຫາຍດີໃນໄວນີ້, ເນື່ອງຈາກອາການເຈັບລະດັບການກາງ.
2. ມາດຕະການຕອບໂຕການແຜລະບາດ ແລະ ຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກການແຜລະບາດພະຍາດ
COVID-19 ຂອງບັນດາປະເທດຕ2າງໆໃນໂລກ
ການປະຕິບັດມາດຕະການໂຕ#ການແຜລະບາດຂອງ COVID-19 ຂອງບັນດາປະເທດຕGາງໆໂດຍລວມແລ#ວແມນມີອັນ
ຄAາຍຄືກັນ ແລະ ແຕກຕGາງກັນໂດຍອີງຕາມຈຸດພິເສດຂອງພົນລະເມືອງ, ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ແລະ ລະບົບເສດຖະກິດ-ການ
ເມືອງຂອງແຕລະປະເທດ, ແຕໂດຍລວມແລ#ວມີ 2 ກຸມມາດຕະການໃຫຍGຄື:
(1) ມາດຕະການຈາກັດການແຜລະບາດການຕິດເຊື້ອພະຍາດເປັນຕົ້ນແມນຈາກັດການເດີນທາງ,
ຫAາມຊຸມນຸມຈານວນຫລາຍຄົນ, ໃສຜAາອັດປາກເວລາອອກນອກເຮືອນ, ຢູງຫGາງກັນ 2 ແມັດ, .....ອື່ນໆ;
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ກັກຕົວຢູເຮືອນ,

(2) ມາດຕະການຮັບມືກັບຜົນກະທົບທາງດAານເສດຖະກິດ, ຕົ້ນຕກວມມີມາດຕະການດAານການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ.
ອິງຕາມແຫລGງຂ້ມູນຂອງບັນດາສະຖາບັນສາກົນເປັນຕົ້ນແມນ IMF, WB, BBC, ສະຖາບັນຄົ້ນຄAວາເສດຖະກິດ
ແຫງຊາດສັງລວມມາດຕະການຕອບໂຕ#ການແຜລະບາດຂອງ COVID-19 ແລະ ມາດຕະການຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງບາງ
ປະເທດໃນໂລກໃນຕາຕະລາງ 1 ດັ່ງນີ້:

ຕາຕະລາງທີ 1: ມາດຕະການຮັບມືຂອງບາງປະເທດໃນໂລກຕ6່ກັບການແຜລະບາດຂອງ COVID-19
ປະເທດ

ມາດຕະການຈ6າກັດການແຜ
ລະບາດການຕິດເຊື້ອພະຍາດ

ມາດຕະການຮັບມືກັບຜົນກະທົບທາງດ7ານເສດຖະກິດ
ມາດຕະການດ7ານເງິນຕາແລະການ
ເງິນມະຫາພາກ

ມາດຕະການດ7ານການເງິນ

ຈີນ − Lockdown
ມົນທົນຫູເປຍ
ແຕວັນທີ
23/0106/04/2020
− Lockdown ປະເທດແລະຫAາມ
ການເຄື່ອນຍAາຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນໄລຍະການແຜລະບາດ
3
ເດືອນ (ແຕປັດຈຸບັນອະນຸຍາດ
ໃຫ#ເດີນທາງພາຍໃນໄດ#ເລີ່ມ
06/04/2020)
− ມາດຕະການກັກຕົວ 14 ວັນ
ຂອງຜູ#ທີ່ເດີນທາງມາແຕຕGາງປະ
ເທດ
− ມາດຕະການ
Social
Distancing
− ໃຫ#ປະຊາຊົນໃສຜAາອັດປາກແລະ
ດັງເມື່ອຢູໃນບGອນສາທາລະນະ
− ອື່ນໆ

− PBOC ອັດສີດເງິນເຂົ້າລະບົບທະນາ
ຄານ 430 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
− ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍເທົ່າກັບ 0,1%
− ຂະຫຍາຍວົງເງິນສິນເຊື່ອແລະຫdດອັດຕາ
ດອກເບ#ຍໃຫ#ແກຂະແໜງການຜະລິດ
(ອຸປະກອນການແພດ), MSME ແລະ
ຂະແໜງກະສິກາ ປະມານ 255 ຕື້ໂດລາ
− ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍຫຼັກຊັບ (reverse
repo rate) ເທົ່າກັບ 0,3% (7 ວັນ),
0,1% (14 ວັນ)
− ປັບອັດຕາສGວນຄວາມຄຸ#ມຄGາຂອງການ
ລົງທຶນລົງ 0,5-1,0% ສາລັບທະນາ
ຄານ ແລະ 1.0% ສາລັບທະນາຄານ
ຮGວມທຶນ
− ຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອໃຫ#ແກ SMEs ມູນ
ຄGາ 50 ຕື້ໂດລາ
ຫdດຜGອນພາລະຂອງຄົວເຮືອນແລະທຸລະ
ກິດເຊັ່ນ: ເລື່ອນໄລຍະຊາລະດອກເບ#ຍ,
ການຊື້ພັນທະບັດທີ່ອອກໂດຍວິສາຫະກິດ
ແລະອື່ນໆ

− 185
ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ
(1,2%1,3%ຂອງ GDP) ຕ່ກັບວຽກງານຄວບ
ຄຸມພະຍາດ, ຜະລິດອຸປະກອນການແພດ,
ສະຫວັດດີການໃຫ#ແກຜູ#ວGາງງານ ແລະ
ຫdດຜGອນອາກອນ
− ອຸດໜູນ SME (1,2% ຂອງ GDP)
− ຍົກເວັ້ນ VAT ຢູມົນທົນຫູເປຍ ແລະ
ຫdດອາກອນຈາກ 3% ມາເປັນ 1% ຢູ
ມົນທົນອື່ນໆ
− ຍົກເວັ້ນພາສີນາເຂົ້າອຸປະກອນຕGາງໆທີ່
ປະກອບສGວນເຂົ້າໃນວຽກງານຕAານ
COVID-19

ສະຫະລັດ − ມາດຕະການຫAາມຄົນເດີນທາງ
ຂ
ອາເມລິກາ − Social Distancing
− ປະກາດພາວະສຸກເສີນ
− ປິດໂຮງຮຽນ, ຮAານອາຫານແລະ
ກິນດື່ມ
− ກວດຊອກຫາຜູ#ຕິດເຊື້ອ

− FED ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍຈາກ 1,5%
ລົງມາເປັນ 0,0%-0,0025%
− ຊື້ພັນທະບັດຄັງເງິນຫຼາຍກວGາ 1.200 ຕື້
ໂດລາ
− ຂະຫຍາຍວົງເງິນກູ#ໄລຍະສັ້ນ (repo)
− ປັບອັດຕາສະພາບຄGອງຂອງທະນາຄານ
− ຫdດ cost ໃນການເພີ່ມວົງເງິນສາລັບ
swap lines ຂອງເງິນໂດລາສະຫະ
ລັດ
− FED
ອອກມາດຕະການດAານເງິນຕາ
ອື່ນໆເພື່ອຊGວຍຄ້າຈຸນການປອຍສິນເຊື່ອ

2.300 ຕື້ໂດລາ (11% ຂອງ GDP)
ປະກອບດAວຍ:
− ມອບອາກອນຄືນໃຫ#ບຸກຄົນ (250 ຕື້)
− ສະຫວັດດີການຜູ#ວGາງງານ (250 ຕື້)
− ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (24 ຕື້)
− ເງິນສາຮອງແລະເງິນກູ#ສາລັບທຸລະກິດ
(510 ຕື້)
− ງmບປະມານໃຫ#ໂຮງໝ (100 ຕື້)
− ງmບປະມານໃຫ#ທAອງຖິ່ນ (150 ຕື້)
− ງmບປະມານໃຫ#ສາທາ (112 ຕື້)
ເລື່ອນໄລຍະການຊາລະເງິນກູ#ຂອງນັກສຶກ

ສປ
ຂ&1
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ໃຫ#ແກທຸລະກິດ
ຄ

ຍີ່ປຸນ

ສ ເກົາຫຼີ

ກ

ສະຫະ
ຣາຊອານາ
ຂ
ຈັກອັງກິດ

ສາໄປອີກ 60 ວັນ, ເລື່ອນໄລຍະການຊາ
ລະເງິນກູ#ຂອງທຸລະກິດ.

− ມາດຕະການ
Social
Distan-cing & Work
from Home
− ປະກາດຍົກເລີກງານຊຸມນຸມ
ຕGາງໆເຊັ່ນ: ເລື່ອນ Olympic
2020 ແລະອື່ນໆ

− BOJ ຂະຫຍາຍວົງເງິນກູ#ໄລ ຍະສັ້ນ
(repo) ເພື່ອຮັກສາສະ ພາບຄGອງ
− ມາດຕະການໃນການຮັກສາສະພາບຄGອງ
ຂອງຕະຫຼາດການເງິນ (ໂດຍສະເພາະ
ເງິນໂດລາສະຫະລັດ)
− ອັດສີດເງິນ 30 ຕື້ໂດລາເພື່ອເປັນເງິນ
ທຶນສາຮອງໄລຍະ 84 ວັນ ແລະອີກຈາ
ນວນ 41 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອສາຮອງ 7 ວັນ
− ກຽມວົງເງິນກູ#ເພື່ອຊGວຍເຫຼືອ SMEs
ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ 16 ຕື້ໂດລາ

ເງິນຊGວຍເຫຼືອສຸກເສີນທັງໝົດ 999 ຕື້ໂດ
ສ
ລາສະຫະລັດ (20% ຂອງ GDP) .
ເງິນຊGວຍເຫຼືອສຸກເສີນຈານວນ 4 ຕື້ໂດລາ
(0,1% ຂອງ GDP) ປະກອບດAວຍ:
− ສາທາເພື່ອຕAານການລະບາດ (0,5 ຕື້)
− ຢາຍໃຫ#ຄົວເຮືອນ (2 ຕື້)
− ມາດຕະການກະຕຸ#ນເສດຖະກິດເຊັ່ນ:
ອຸດໜູນທຸລະກິດ (1,3 ຕື້) ເລື່ອນໄລຍະ
ການຊາລະອາກອນສາລັບອາກອນເງິນ
ເດືອນ, ອາກອນຊັບສິນແລະອາກອນຊົມ
ໃຊ#ຈາກກາງເດືອນມີນາມາເປັນກາງເດືອນ
ເມສາ; ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຊາລະອາ
ກອນຂອງທຸລະກິດ.
ກະກຽມເງິນເພື່ອກະຕຸ#ນເສດຖະກິດອີກ
240 ຕື້ໂດລາ, ຈະສະໜອງທຶນຊGວຍ ເຫຼືອ
ໃຫ#ແກ WHO ແລະ ຕGາງປະເທດຈານວນ
140 ລAານໂດລາແລະສະໜອງທຶນໃຫ# IMF
19 ລAານໂດລາ.

− ຊອກຄົ້ນແລະກວດຫາຜູ#ຕິດ
ເຊື້ອ
− ຈາກັດການເຄື່ອນທີ່
− ແຍກປຽວຄົນເຈັບ

ມາດຕະການຂອງ BOK ໃນການ ຮັກສາ
ສະພາບຄGອງໃນລະບົບໄດ#ແກ:
− ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍລົງຈາກ 1,25%
ມາເປັນ 0,75%
− ບ່ຈາກັດວົງເງິນໃນການຊື້-ຂາຍພັນທະ
ບັດ (OMOs)
− ຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງຜູ#ຊື້-ຂາຍ
ພັນທະບັດໃນ (OMOs) ລວມທັງສະ
ຖາບັນການເງິນທີ່ບ່ແມນທະນາຄານ
− ຂະຫຍາຍເງື່ອນໄຂຂອງຜູ#ຊື້-ຂາຍ
ພັນທະບັດໃນ (OMOs)
− ຊື້ພັນທະບັດຄັງເງິນຈານວນ 213 ຕື້ໂດ
ລາເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ#ແກ SMEs,
BOK ໄດ#ເພີ່ມເພດານເງິນສາຮອງສູງ
ເຖິງ 710 ຕື້ໂດລາແລະຫdດອັດ ຕາດອກ
ເບ#ຍລົງເທົ່າກັບ 0,25%.
ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີແຜນຈະອັດສີດເງິນຈາ
ນວນ 14 ລAານລAານໂດລາເພື່ອກະຕຸ#ນເສດ
ຖະກິດ.

13 ຕື້ໂດລາ (0,8% ຂອງ GDP)ປະກອບ
ດAວຍ:
− ມາດຕະການດAານສາທາລະນະສຸກ (ການ
ປ#ອງກັນ, ການກວດ, ການປິ່ນປົວແລະ
ອື່ນໆ)
− ມາດຕະການສາລັບອຸດໜູນໃຫ#ແກຄົວ
ເຮືອນ (ການກັກຕົວ, ການຈAາງງານ, ຄູ
ປອງອາຫານແລະເງິນຊGວຍເຫຼືອສຸກເສີນ)
− ມາດຕະການອຸດໜູນສາລັບທຸລະກິດ
(ເງິນກູ#, ຄGາຈAາງແຮງງານແລະຄGາເຊົ່າ)
− ມາດຕະການອຸດໜູນສາລັບທAອງຖິ່ນ
− ມາດຕະການລາຍຮັບ (ຫdດອາກອນ ຊົມ
ໃຊ#, ອາກອນທີ່ດິນ, VAT, ລາຍຮັບ
ອາກອນຈາກຂະແໜງສາທາ, ທGອງທGຽວ,
ບັນເທີງແລະອື່ນ
ກະກຽມເງິນສາຮອງສາລັບສະຫວັດດີການ
ໃຫ#ແກຄົວເຮືອນ ແລະ ວິສາຫະກິດ (ຍັງບ່
ທັນອະນຸມັດ) ຈານວນ 7 ຕື້ໂດລາ.

− ຈາກັດການເດີນທາງອອກຈາກ
ເຮືອນທີ່ບ່ຈາເປັນ
− Social distancing
− ປິດຮAານບັນເທີງ, ຮAານຄAາຈາ
ນວນໜຶ່ງ

− BOE ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍລົງເທົ່າກັບ
0,1%
− ເພີ່ມການຖືຄອງພັນທະບັດຂຶ້ນຈານວນ
250 ຕື້ໂດລາ
− ເພີ່ມວົງເງິນອຸດໜູນໃຫ#ແກ SMEs

− ສະໜອງເງິນເຂົ້າໃນລະບົບດູແລສຸຂະ
ພາບແຫງຊາດ (NHS) ຈານວນ 6 ຕື້
ໂດລາ ສະຫະລັດ
− ອຸດໜູນທຸລະກິດທີ່ໄດ#ຮັບຜົນກະທົບ
34 ຕື້ໂດລາເຊັ່ນ: ຫdດອາກອນ, ເງິນອຸດ
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− ເພີ່ມການກວດຫາຜູ#ຕິດເຊື້ອ

− ເພີ່ມວົງເງິນກູ#ຈານວນ 411 ຕື້ໂດລາໃຫ#
ແກທຸລະກິດ
− ຮັກສາສະພາບຄGອງຂອງເງິນ ແລະ ເງິນ
ສາຮອງ (ເງິນໂດລາສະຫະລັດ)
− ຫdດ UK countercyclical buffer
rate ລົງເທົ່າກັບ 0,0% ພາຍໃນເດືອນ
ທັນວາ 2020

ໜູນ,…
− ເພີ່ມວົງເງິນສະຫວັດດີການ 9 ຕື້ໂດລາ
− ສະໜອງທຶນໃຫ# IMF ຈານວນ (187
ຕື້ໂດລາ)
ເພີ່ມເງິນອຸດໜູນໃຫ#ແກທຸລະກິດອີກຈາ
ນວນປະກອບດAວຍ:
− ອຸດໜູນເງິນເດືອນພະນັກງານ
80%
(ປະມານ 3.000 ໂດລາ/ຄົນ/ເດືອນ)
ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ

ຝຣັ່ງ

− ມາດຕະການປິດໂຮງຮຽນ, ຈາ
ກັດການເດີນທາງອອກຈາກ
ເຮືອນທີ່ບ່ຈາເປັນ
− ມາດຕະການ curfews ຕອນ
ກາງຄືນໃນບາງເມືອງ

− ECB ສະໜອງການຊGວຍເຫຼືອເພື່ອຮັກ
ສາສະພາບຄGອງທາງການເງິນຈານວນ
951 ຕື້ໂດລາ
− ຫdດ countercyclical buffer rate
ລົງເທົ່າກັບ 0.0%
− ແລະອື່ນໆ
ໝາຍເຫດ: EU ຈະສະໜອງເງິນກະຕຸ#ນ
ເສດຖະກິດໃຫ#ປະເທດສະມາຊິກໃນວົງ
ເງິນທັງໝົດ 547 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ (ຂ້
ສ
ມູນຈາກ CNN)

50 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ (2% ຂອງ GDP)
ສາລັບຮັກສາສະພາບຄGອງ ແລະ 328 ຕື້ໂດ
ລາ (13% ຂອງ GDP) ສາລັບເງິນກູ#ໃຫ#
ແກທຸລະກິດ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີມາດຕະການອື່ນໆຄື:
− ເພີ່ມລາຍຈGາຍດAານສາທາລະນະສຸກ
− ຫdດອາກອນແລະ refund of tax
credits (CIT ແລະ VAT) ໃຫ#ແກ
ທຸລະກິດ
− ອຸດໜູນບັນດາຜູ#ວGາງງານ, ຜູ#ອອກແຮງ
ງານອິດສະຫຼະແລະ MSMEs
− ເພີ່ມເງິນໃຫ#ແກວຽກງານສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມຈົນກວGາການ lockdown ຈະສິ້ນ
ສຸດ

ເຢັຍລະ
ຂ
ມັນ

− ຫAາມການເດີນທາງ
− ປິດໂຮງຮຽນແລະທຸລະ
ກິດອື່ນໆທີ່ບ່ຈາເປັນ
− ຫAາມມີການຊຸມນຸມ
− ເພີ່ມທະວີການໃສຜAາອັດປາກ
ແລະ
ດັງເມື່ອຢູໃນບGອນ
ງ
ສາທາລະນະ

− ECB
ສະໜອງການຊGວຍເຫຼືອເພື່ອ
ຮັກສາສະພາບຄGອງທາງການເງິນຈານວນ
951 ຕື້ໂດລາ
ໝາຍເຫດ: EU ຈະສະໜອງເງິນ ກະຕຸ#ນ
ເສດຖະກິດໃຫ#ປະເທດສະມາຊິກໃນວົງ
ເງິນທັງໝົດ 547 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ (ຂ້
ສ
ມູນຈາກ CNN)

170 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ (4.9% ຂອງ
GDP) ປະກອບດAວຍ:
− ວຽກງານສາທາ, ພັດທະນາວັກແຊງແລະ
ຄວບຄຸມການລະບາດ
− ອຸດໜູນການຈAາງງານຂອງແຮງງານທົ່ວໄປ
ແລະ ແຮງງານອິດສະຫຼະ, ອຸດໜູນການ
ເບິ່ງແຍງເດັກນAອຍ
− ເງິນຊGວຍເຫຼືອ SMEs ແລະ selfemployed persons ຈານວນ 55 ຕື້
ໂດລາ (ຫdດອາກອນ,…)
ນອກຈາກນັ້ນ,
ຍັງເພີ່ມວົງເງິນກູ#ຈານວນ
900 ຕື້ໂດລາ.
ກະກຽມເງິນກູ#ພິເສດອີກຈານວນ 120 ຕື້
ໂດລາ.

ຂ

1

ໝາຍເຫດ: ສະຖາບັນຄົ້ນຄAວາເສດຖະກິດແຫງຊາດສັງລວມຂ້ມູນຈາກ IMF (2020) ແລະ World Bank (2020)
ກ
ຂ
ຄ
ງ
ຂ້ມູນຫຼ້າສຸດວັນທີ 01/04/2020, ຂ້ມູນຫຼ້າສຸດວັນທີ 02/04/2020, ຂ້ມູນຫຼ້າສຸດວັນທີ 03/04/2020, ຂ້ມູນຫຼ້າສຸດວັນທີ 09/04/2020 (BBC
ຈ
ສ
news), ຂ້ມູນຫຼ້າສຸດວັນທີ 09/04/2020, ຂ້ມູນຫຼ້າສຸດວັນທີ 10/04/2020

ສາລັບມາດຕະການຮັບມືຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນເພື່ອຕອບໂຕ#ການແຜລະບາດຂອງ COVID-19 ໃນໄຕມາດທີ 1
ຂອງປີ 2020 ກມີລັກສະນະຄAາຍຄືກັນກັບຂອງປະເທດອື່ນໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜເຊື້ອ
6

ດAວຍການຈາກັດການເດີນທາງຂAາມແດນ ແລະ ການກັກຕົວ 14 ວັນ. ສາລັບມາດຕະການທາງດAານເສດຖະກິດເພື່ອຮັບມືກັບ
ຜົນກະທົບກວມມີການຫdດຜGອນພາລະຄGາໃຊ#ຈGາຍຄGານ້າ-ຄGາໄຟຟ#າເຊັ່ນ ສສ ຫວຽດນາມ, ມຽນມາ ແລະ ໄທ. ນອກຈາກນັ້ນ,
ມາດຕະການອຸດໜູນແຮງງານແມນມາດຕະການໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍປະເທດໃນອາຊຽນໄດ#ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຍົກຕົວຢາງ, ສສ ຫວຽດ
ນາມ ຈະໃຫ#ການຊGວຍໜູນ 1.800.000 ດົງ/ຄົນ/ເດືອນ (77 ໂດລາ) ໃຫ#ແກຜູ#ອອກແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກຕາມລະບົບສັນຍາ
ແຮງງານແຕບ່ໄດ#ຮັບເງິນເດືອນແຕ 1 ເດືອນຂຶ້ນໄປນັບແຕວັນທີ 01/04/2020 ແລະ ບ່ກາຍ 3 ເດືອນ, ໄທ ໃຫ# 5000 ບາດ
ຕ່ຄົນຕ່ເດືອນ ສາລັບແຮງງານທຸກຄົນທີ່ບ່ມີລາຍຮັບດAວຍການລົງທະບຽນອອນໄລນ, ຟີລິບປິນກະກຽມແຜນແຈກຢາຍເງິນໃຫ#
ຄົວເຮືອນທີ່ມີລາຍໄດ#ຕ່າຈານວນ 18 ລAານຄົວເຮືອນເປັນເວລາ 2 ເດືອນຄື: ປະມານ 100 ໂດລາໃນເດືອນທາອິດແລະ 160
ໂດລາໃນເດືອນທີສອງ. ລະອຽດເບິ່ງຕາມຕາຕະລາງທີ 2 ລຸມນີ້:
ຕາຕະລາງທີ 2: ມາດຕະການຮັບມືຂອງປະເທດອາຊຽນຕ6ກ
່ ບ
ັ ການແຜລະບາດຂອງ COVID-19 ແລະ ມາດຕະການຮັບມືຕ6່
ຜົນກະທົບ

ປະເທດ
ຂ&1

ກາປູເຈຍ

ກ

ສິງກະໂປ

ງ

ໄທ

ກ

ບຣູໄນ

ມາດຕະການຈ6າກັດການແຜລະບາດ
ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ

ມາດຕະການຮັບມືກັບຜົນກະທົບທາງດ7ານເສດຖະກິດ
ມາດຕະການດ7ານເງິນຕາ ແລະ ການ
ມາດຕະການດ7ານການເງິນ
ເງິນມະຫາພາກ

− ມາດຕະການກັກຕົວ 14 ວັນຂອງຜູ#ທີ່ NBC ຂອງກາປູເຈຍອອກມາດຕະການຄື:
ເດີນທາງມາແຕຕGາງປະເທດໂດຍສະ
− ເລື່ອນການເພີ່ມ
Capital
ເພາະແຮງງານມາແຕໄທ
Conservation Buffer
− ບ່ອະນຸຍາດນັກທGອງທGຽວທີ່ເດີນທາງມາ − ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍ, ຫdດເພດານຂອງ
ແຕປະເທດທີ່ມີການລະບາດ
ເງິນສາຮອງຂອງທະນາຄານ
− ປິດໂຮງຮຽນ, ກາສິໂນ
− ປັບໂຄງສAາງເງິນກູ# ແລະ ໜີ້ຂອງຂະແໜງ
− ຫAາມມີການຊຸມນຸມກາຍ 50 ຄົນ
ການທGອງທGຽວ, ຕັດຫຍິບ, ກ່ສAາງ,
− ຮGາງກົດໝາຍປະກາດພາວະສຸກເສີນ
ຂົນສົ່ງແລະໂລຊິດສະຕິກ
−
−
−
−
−
−

ຫAາມການເດີນທາງ
ກວດອຸນຫະພູມ
Social Distancing
ຫAາມການຊຸມນຸມ
ປິດທຸລະກິດບັນເທີງ
ເພີ່ມມາດຕະການກັກຕົວ,
ຄົ້ນຜູ#ຕິດເຊື້ອ

− ອັດສີດເງິນເພື່ອສາຮອງເງິນໂດລາ
ສະຫະລັດຈານວນ 60 ຕື້ໂດລາ
− ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍລົງ 0%
− ມາດຕະການຊGວຍເຫຼືອ SMEs ຄື: ສະ
ໜອງເງິນກູ#, ຮັບປະກັນ-ສົ່ງເສີມການເຂົ້າ
ການຊອກ
ເຖິງສິນເຊື່ອ.

− ງmບປະມານ 3% ຂອງ GDP
− ງmບປະມານໃຫ#ແກສາທາຈານວນ
70
ລAານໂດລາ (0,2% ຂອງ GDP ປີ
2019)
− ອັດສີດເງິນເຂົ້າໃນລະບົບເພື່ອສະໜອງ
ແກທຸລະກິດແລະສະຖາບັນການເງິນຂະ
ໜາດນAອຍ
− ມາດຕະກອນຫdດອາກອນ, ອຸດໜູນແຮງ
ງານ
39 ຕື້ໂດລາ (11% ຂອງ GDP) ເພື່ອກະ
ຕຸ#ນເສດຖະກິດ.
− 566 ລAານໂດລາສາລັບວຽກງານສາທາ
− 3.3 ຕື້ໂດລາສາລັບອຸດໜູນຄົວເຮືອນ,
ຜູ#ມີລາຍໄດ#ຕ່າ ແລະ ວGາງງານ
− 19 ຕື້ໂດລາສາລັບທຸລະກິດ (ອຸດໜູນ
ຄGາຈAາງແຮງານ, ແຮງງານອິດສະຫຼະ,…)
− 14 ຕື້ໂດລາສາລັບເງິນກູ#
− 1,3 ຕື້ໂດລາສາລັບຮັກສາສະພາບຄGອງ

− Lockdown 2-15/04/2020
− Curfew ຕອນກາງຄືນ
− ປິດໂຮງງານຜະລິດລົດ,

− ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍລະຫວGາງ 25-50
bps
− ປັບໂຄງສAາງໜີ້ ແລະ ເລື່ອນໄລຍະເວລາ
ການຊາລະໜີ້
− BOT ຊື້ພັນທະບັດຂອງລັດຖະບານຈາ
ນວນ 3 ຕື້ໂດລາ
− ມາດຕະການຜGອນຄາຍອັດຕາແລກປຽນ

ງmບປະມານ 16 ຕື້ໂດລາ (3% ຂອງ
GDP) ສາລັບ
− ສາທາລະນະສຸກ
− Soft loan (5 ຕື້ໂດລາ)
− ຫdດອາກອນສາລັບທຸລະກິດ
− ຫdດຄGານ້າ, ຄGາໄຟ, ລາຍຈGາຍເຂົ້າສະ
ຫວັດດີການສັງຄົມ

- Lockdown ປະເທດ
- ຫAາມຊຸມນຸມ
- ເພີ່ມການກວດຫາຜູ#ຕິດເຊື້ອ

− ມາດຕະການຊົ່ວຄາວຕ່ກັບ COVID19
ແມນການຫdດຜGອນການແບກຮັບ
ພາລະຂອງທຸລະກິດດAານພາສີ - ອາກອນ

ງmບປະມານສາລັບປີ FY2020/2021 ເທົ່າ
ກັບ 6 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງຂ້ມູນບ່ໄດ#
ລາຍລະອຽດສາລັບແຕລະຮGວງ

7

ຈ

ຟີລິບປິນ

ຈ

ມາເລເຊຍ

ຈ

ມຽນມAາ

ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ ໃຫ#ແກທຸລະກິດໃນ
ຂະແໜງການທGອງທGຽວ, ການບລິການ,
ຮAານອາຫານ ແລະ ການຂົນສົ່ງທາງອາ
ກາດ, ຜູ#ນາເຂົ້າອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນ
ການ ແພດ
− ສົ່ງເສີມ digital banking
− ໃຫ#ເງິນກູ#ແກທຸລະກິດແລະຍົກເລີກຄGາ
ທານຽມຕGາງໆ (177 ລAານໂດລາ)
− ການສັ່ງໂຈະຖAຽວບິນ
− ຫAາມການຊຸມນຸມ
− ປິດໂຮງຮຽນ

− BSP ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍລົງ 75 bps
ໃຫ#ເຫຼືອ 3,25%
− ຫdດເພດານເງິນສາຮອງລົງ 200 bps
− ມີແຜນຈະຊື້ຫຼັກຊັບຂອງລັດຖະບານມູນ
ຄGາ 6 ຕື້ໂດລາ (1,6% ຂອງ GDP)
− ເພີ່ມມາດຕະການຜGອນຄາຍຕ່ກັບລະບຽບ
ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ

− Lockdown 18/03-14/04/2020
− ປິດຊາຍແດນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ
ແລະ ທຸລະກິດທີ່ບ່ຈາເປັນ
− ຫAາມການຊຸມນຸມ

− BNM ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍລົງ 25 bps 1) ງວດທີ 1: 1,4 ຕື້ໂດລາ (0,4% ຂອງ
ໃຫ#ເຫຼືອ 2,5%
GDP) ສາລັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ
− ຫdດເພດານເງິນສາຮອງລົງ 100 bps
,ຫdດຜGອນອາກອນ, ຫdດອັດຕາເກັບເງິນ
ໃຫ#ເຫຼືອ 2%
ເຂົ້າຄັງສະຫວັດດີການ (11% ເປັນ
− ເພີ່ມວົງເງິນສິນເຊື່ອອີກ 0,9 ຕື້ໂດລາ
7%)
ຈາກເດີມຈົນເປັນ 3 ຕື້ໂດລາ
− ອີກ 140 ລAານໂດລາຈາກການຫdດຄGາ
− ຜGອນຄາຍລະບຽບການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອ
ໄຟຟ#າ (0,1% ຂອງ GDP)
2) ງວດທີ 2:5,8 ຕື້ໂດລາສາລັບວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ, ອຸດໜູນຄົວເຮືອນ ແຮງງານ,
− ອີກ 11,6 ຕື້ໂດລາແມນວົງເງິນກູ#ໃຫ#ແກ
ທຸລະກິດທີ່ໄດ#ຮັບຜົນກະທົບ
3) ງວດທີ 3: 2,3 ຕື້ໂດລາ (0,7% ຂອງ
GDP) ເພື່ອກະຕຸ#ນເສດຖະກິດແລະເງິນ
ທຶນໃຫ#ແກ SME

− ມາດຕະການກັກຕົວ 14 ວັນຂອງຜູ#ທີ່
ເດີນທາງມາແຕຕGາງປະເທດໂດຍສະ
ເພາະແຮງງານມາແຕໄທແລະປະເທດໃກ#
ຄຽງ
− ຈາກັດການເດີນທາງເຂົ້າອອກປະເທດ

− CBM ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍ ລົງ 0,5%
ໃນວັນທີ 12/03/2020 ແລະ ຫdດອີກ
1% ໃນວັນທີ 01/01/2020
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− ງmບປະມານ 560 ລAານໂດລາ (0,15%
ຂອງ GDP ປີ 2019) ສາລັບອຸປະ
ກອນການແພດ, ການປ#ອງກັນການແຜ
ລະບາດ ແລະ ຊGວຍເຫຼືອຂະແໜງກະສິ
ກາ ແລະ ທGອງທGຽວ
− ງmບປະມານ 4 ຕື້ໂດລາ (1,1% ຂອງ
GDP) ສາລັບແຜນງານຊGວຍເຫຼືອແຮງ
ງານ ແລະ ຄົວເຮືອນທີ່ມີລາຍໄດ#ຕ່າຈ
ນວນ 18 ລAານຄົວເຮືອນ

− ງmບປະມານໃຫ#ແກສາທາລະນະສຸກ 2
ແສນໂດລາ
− ເລື່ອນໄລຍະການຊາລະອາກອນຂອງໄຕ
ມາດທີ 2 ແລະທີ 3 ຂອງປີຈົນຮອດ
ທAາຍປີງmບປະມານ
− ຍົກເວັ້ນອາກອນລາຍໄດ# 2% ໃນຂະ
ແໜງສົ່ງອອກ
− ວົງເງິນກູ#ສາລັບທຸລະກິດທີ່ຖືກກະທົບ
ຈາກ COVID-19 ອີກ 70 ລAານໂດລາ
(0,1% ຂອງ GDP), ຫdດອັດຕາດອກ
ເບ#ຍ
− ສະໜອງອາຫານແລະນ້າດື່ມ, ຍົກເວັ້ນ

ຄGາໄຟຟ#າໃຫ#ແກຄົວເຮືອນທີ່ຂາດລາຍໄດ#
ຈົນຮອດທAາຍເດືອນເມສາ 2020
ອິນໂດນີ
ຈ
ເຊຍ

−
−
−
−

ຈ

ຫວຽດນາມ

ຫAາມການເດີນທາງເຂົ້າອອກປະເທດ
ຄັດກອງຫາຜູ#ຕິດເຊື້ອຢູດGານ
ປິດໂຮງຮຽນ
ຫAາມການຊຸມນຸມ

− ມາດຕະການກັກຕົວ 14 ວັນຂອງຜູ#ທີ່
ເດີນທາງມາແຕຕGາງປະເທດ
− ປິດໂຮງຮຽນ, ຫAາມມີການຊຸມນຸມ
− ໂຈະງານບຸນຕGາງໆ
− ຄາສັ່ງໃຫ#ໃສຜAາອັດປາກ ແລະ ດັງເມື່ອຢູ
ບGອນສາທາລະນະຕັ້ງແຕທີ 16 ມີນາ
− ປິດທຸລະກິດທີ່ບ່ຈາເປັນ
− ຫAາມການເຄື່ອນທີ່ຂອງປະຊາຊົນແລະ
ເພີ່ມທະວີການເຮັດວຽກຢູເຮືອນ

− BIຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍລົງ 25bps ໃຫ# 1) ເງິນ 2,3 ຕື້ໂດລາ (0,2% ຂອງ GDP)
ເຫຼືອ 4,75% ໃນວັນທີ 20/02/2020
ສາລັບກະຕຸ#ນເສດຖະກິດແລະວຽກງານ
ແລະ ຫdດລົງອີກ 25bps ໃຫ#ເຫຼືອ
ສາທາລະນະສຸກ
4,5% ໃນວັນທີ 19/03/2020
2) ເງິນ 28,3ຕື້ໂດລາ (2,6% ຂອງ
− ຫdດເພດານເງິນສາຮອງ
GDP) ກະຕຸ#ນເສດຖະກິດ. ໃນນັ້ນ,
− ເພີ່ມໄລຍະເວລາສາລັບ repo
ອາກອນແມນ 17,8 ຕື້ໂດລາ
3) ເງິນ 10,5 ຕື້ໂດລາ (0,9% ຂອງ
GDP) ສາລັບມາດຕະການທາງດAານພາ
ສີ-ອາກອນແລະສິນເຊື່ອແກພາກທຸລະ
ກິດ
− SBV ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍ ລົງ 50-100
bps
− ຫdດອັດຕາດອກເບ#ຍເງິນຝາກໄລຍະສັ້ນ
ລົງ 25-30 bps ແລະ ອັດຕາດອກເບ#ຍ
ເງິນກູ#ລົງ 50 bps
− ເພີ່ມວົງເງິນອຸດໜູນແຮງງານ 20 bps
− ເພີ່ມວົງເງິນກູ# 10,7 ຕື້ໂດລາ (3,3%
ຂອງ GDP)

1

ງmບປະມານ 51 ລAານໂດລາສາລັບວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີມາດ
ຕະການອື່ນໆຄື:
− ຍົກເວັ້ນອາກອນ (VAT, CIT ແລະ
PIT) ແລະ ຄGາເຊົ່າທີ່ດິນມູນຄGາ 7,7 ຕື້
ໂດລາ (2,4% ຂອງ GDP)
− ຍົກເວັ້ນການເກັບເງິນເຂົ້າຄັງສະຫວັດດີ
ການໃຫ#ແກທຸລະກິດ ແລະ ແຮງງານສູງ
ເຖິງ 12 ເດືອນມູນຄGາ 410 ລAານໂດລາ
(0,1% ຂອງ GDP)
− ຍົກເວັ້ນພາສີແລະອາກອນສາລັບອຸປະ
ກອນການແພດ
− ຫdດຄGາທານຽມລົງທະບຽນວິສາຫະກິດ
− ຍົກເວັ້ນອາກອນທີ່ດິນໃຫ#ແກການ
ຜະລິດກະສິກາ
− ອຸດໜູນແຮງງານ ແລະ ຄົວເຮືອນມູນຄGາ
150 ລAານໂດລາ (0,5% ຂອງ GDP)
− ຫdດຄGາໄຟຟ#າລົງ 10% ເປັນເວລາ 3
ເດືອນໃຫ#ແກທຸລະກິດແລະຄົວເຮືອນ
ເປັນມູນຄGາ 43 ລAານໂດລາ (0,2%
ຂອງ GDP)

ໝາຍເຫດ:ສະຖາບັນຄົ້ນຄAວາເສດຖະກິດແຫງຊາດສັງລວມຈາກຂ້ມູນ IMF (2020) ແລະ World Bank (2020)
ກ
ຂ
ຄ
ຂ້ມູນຫຼ້າສຸດວັນທີ 01/04/2020, ຂ້ມູນຫຼ້າສຸດວັນທີ 02/04/2020, ຂ້ມູນຫຼ້າສຸດວັນທີ 03/04/2020,
ຈ
25/03/2020, ຂ້ມູນຫຼ້າສຸດວັນທີ 09/04/2020

ງ

ຂ້ມູນຫຼ້າສຸດວັນທີ

ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ໄດ#ສາຫຼວດ ແລະ ຈັດອັນດັບບັນດາປະເທດອາຊຽນປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນ
ການແຜລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19 (ກວມມີ 11 ມາດຕະການ )1ທີ່ໄດ#ດີຕາມລາດັບ. ໃນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ແລະ ສສ

1

ລວມມີ (1) ການສັ່ງປິດໂຮງຮຽນ, (2) ສັ່ງປິດບGອນເຮັດວຽກ, (3) ສັ່ງຍົກເລີກການຈັດງານ, (4) ປິດການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ, (5) ການ
ໂຄສະນາໃຫ#ຂ້ມູນ, (6) ຈາກັດການເຄື່ອນຍAາຍພາຍໃນປະເທດ, (7) ຄວບຄຸມການເດີນທາງສາກົນ, (8) ມາດຕະການທາງຄັງເງີນ, (9) ມາດ
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ຫວຽດນາມ ຢູໃນອັນດັບນາຫນAາທີ່ໄດ#ຄະແນນດີທີ່ສຸດເທົ່າກັນໃນການວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜ
ລະບາດຂອງ ໂຄວິດ19 ດັ່ງນີ້:
(1) ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ# 100 ຄະແນນ
(2) ສປປ ລາວ ໄດ# 100 ຄະແນນ
(3) ສິງກາໂປ ໄດ# 90,48 ຄະແນນ
(4) ມາເລເຊຍ ໄດ# 85.71 ຄະແນນ
(5) ໄທ ໄດ# 85,71 ຄະແນນ
(6) ອິນໂດເນເຊຍ ໄດ# 80,95 ຄະແນນ
(7) ມຽນມາ ໄດ# 76,19 ຄະແນນ
(8) ສິງກາໂປ ໄດ# 61,9 ຄະແນນ
(9)

ບຣູໄນ ໄດ# 52.38 ຄະແນນ

3. ຜົນກະທົບຂອງການປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜລະບາດພະຍາດ
ເສດຖະກິດໂລກ

COVID-19

ຕ6່

+ ມາຮອດປະຈຸບັນບັນດາປະເທດຕGາງໆໃນໂລກໄດ#ຍົກລະດັບມາດຕະການປ#ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜລະ
ບາດພະຍາດ COVID-19 ຂັ້ນສູງສຸດດAວຍການຈາກັດການເຄື່ອນໄຫວທາງເສດຖະກິດ, ທຸລະກິດການ (Lock down)
ເພື່ອຮັກສາຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໄດ#ສົ່ງຜົນກະທົບຢາງໃຫຍGຫຼວງຕ່ເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນອາດ
ຈະກAາວສູວິກິດການຄັ້ງຮAາຍແຮງທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງເສດຖະກິດໂລກຫລາຍກວGາທຸກຄັ້ງຜGານມາ, ຕັ້ງແຕວິກິດການ
ເສດຖະກິດໂລກໃນປີ 1930, ວິກິດການການເງິນຂອງອາຊີຕາເວັນອອກໃນປີ 1997 ແລະ ວິກິດການການເງິນໂລກໃນປີ
2008.
+ ຂະແໜງເສດຖະກິດຕົ້ນຕທີ່ໄດ#ຮັບຜົນກະທົບຢາງຫນັກຫນGວງກວມມີ:
- ຂະແຫນງການທGອງທGຽວ, ລວມມີ ແຫລGງທGອງທGຽວ, ການນາທGຽວ, ການຂົນສົ່ງ (ທາງອາກາດ, ທາງບົກ,
ທາງນ້າ), ໂຮງແຮມ, ຮAານອາຫານ, ສິນຄAາທີ່ລະລຶກ
- ຂະແຫນງການຄAາສົ່ງອອກນາເຂົ້າທີ່ຖຶກໂຈະ, ເລື່ອນເວລາການຂົນສົ່ງຜGານແດນ
- ຂະແຫນງອຸດສາຫະກາປຸງແຕງ, ການຜະລິດກົນຈັກທີ່ຖຶກປິດກິດຈະການ ( Lockdown )
- ແຮງງານທີ່ຫວGາງງານເນຶ່ອງຈາກການປິດກິດຈະການຂອງບລິສັດ (Lockdown)
- ລາຍຮັບລັດຖະບານຫລຸດລົງເນຶ່ອງຈາກວິສາຫະກິດກິດບ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ
- ເພີ່ມລາຍຈGາຍລັດຖະບານສາລັບການຮັບມືການແຜລະບາດ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກການປະຕິບັດມາດຕະການ
ຄວບຄຸມການແຜລະບາດ
- ລາຍຮັບການປອຍກູ#ຂອງທະນາຄານຫລຸດລົງເນື່ອງຈາກວິສາຫະກິດກິດບ່ສາມາດເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ບ່ມີລາຍ
ຮັບ

ຕະການດAານເງິນ, (10) ລົງທຶນຢາງຮີບດGວນໃສການປິ່ນປົວ, (11) ລົງທືນໃສວັກຊິນຕGາງໆຄະແນນອາດປຽນອີງໃສໄລຍະເວລາ: ໝາຍເຫດພAອມ
ເພາະຊGວງຕົ້ນປີກບ່ຄGອຍມີຫຍັງຫລືປະເທດອື່ນເຄັ່ງຂື້ນ ປະເທດເຮົາອາດຄະແນນຕ່າລົງ ແຫຼງຂ້ມູນຈາກ: www.bsg.ox.ac.uk/covidtracker .
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+ ຈານວນນັກທGອງທGຽວໃນທົ່ວໂລກຫdດລົງ 3-4% ໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜGານມາ ແລະ ໄດ#ສຶບຕ່ຫdດລົງຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆ. ອົງການ UNWTO ໄດ#ຄາດຄະເນວGາໃນປີ 2020 ຈານວນນັກທGອງທGຽວຈະສືບຕ່ຫdດລົງອີກລະຫວGາງ 20-30%
(ຫdດລົງ 290-440 ລAານເທື່ອຄົນ), ໝາຍວGາເມັດເງິນທີ່ໝູນວຽນຢູຂະແໜງການທGອງທGຽວຈະສູນຫາຍໄປຫຼາຍກວGາ 30-50
ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ. ສິ່ງດັ່ງກGາວໄດ#ສົ່ງຜົນກະທົບຢາງຕ່ເນື່ອງລຽນຕິດຕ່ທຸລະກິດຮAານອາຫານ, ທີ່ພັກອາໄສ, ການບັນເທີງ ແລະ
ການບລິການຕGາງໆ. ເມື່ອຄວາມຕAອງການຂອງຜູ#ບລິໂພກຫdດລົງເຮັດໃຫ#ທຸລະກິດຕGາງໆຫdດການຜະລິດຂອງຕົນລົງເພື່ອຮັກສາ
ລະດັບກາໄລທີ່ອາດຈະກາຍເປັນການຂາດທຶນ, ເຊິ່ງໄດ#ສົ່ງຜົນໃຫ#ອັດຕາການວGາງງານເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.
+ ຮອດປະຈຸບັນ, ໄດ#ມີຫລາຍບລິສັດຂອງຕGາງປະເທດໄດ#ປະກາດລົ້ມລະລາຍ ເຊັ່ນ: ບລິສັດການບິນ Flybe ສັນຊາດ
ອັງກິດເປັນບລິສັດການບິນທາອິດທີ່ປະກາດໂຕລົ້ມລະລາຍ ແລະ ອາດຈະເກີດກັບອີກຫຼາຍບລິສັດການບິນໃນສະຫະພາບ
ເອີຣົບທີ່ຕAອງປະກາດລົ້ມລະລາຍພາຍໃນເດືອນພຶດສະພາ 2020, ເນື່ອງມາຈາກການຫdດລົງຂອງຜູ#ໂດຍສານທີ່ຕັດສິນໃຈ
ຍົກເລີກການເດີນທາງໃນໄລຍະທີ່ມີການລະບາດ.
+ ທຸກປະເທດໃນໂລກາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາການຫວGາງງານ, ໃນອາທິດຜGານມາແຮງງານທີ່ສະເໜີຂສະຖານະພາບ
ຫວGາງງານຢູສະຫະລັດອາເມລິກາເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວGາ 6,6 ລAານຄົນ, ລາຄາຮຸ#ນ, ລາຄານ້າມັນ, ອັດຕາດອກເບ#ຍທະນາຄານໄດ#
ປັບຫລຸດລົງຕ່ເນື່ອງ.
+ ທັງຫມົດນັ້ນໄດ#ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ເສດຖະກິດໂລກເຂົ້າສູວິກິດການ, ການຫົດຖອຍລົງຢາງຮAາຍແຮງ. ອີງຕາມບົດ
ລາຍງານຂອງອົງການ IMF ໃນເດຶອນເມສາ 20202, ຖAາການ Lockdown ແກຍາວເຖິງເດືອນ 6/2020, ເສດຖະກິດ
ໂລກໃນປີ 2020 ອາດຈະຫdດລົງຮອດ -3% ຈາກປີ 2019 (2,9%). ໃນນັ້ນ, ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຄູຄAາຫຼັກຂອງ
ລາວຄາດວGາໄດ#ຮັບຜົນກະທົບເຊັ່ນກັນ ເຊັ່ນ: ຈີນ (1,2%), ຍີ່ປຸນ (-5,2%), ໄທ (-6,7%), ຫວຽດນາມ (2,7%)
ແລະ ອີຢູ (-6,7%), ລະອຽດເບິ່ງຕາມຕາຕະລາງ 3 ລຸມນີ້:

2

ສາມາດເບິ່ງບົດລາຍງານໄດ#ທີ່ :https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020
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ຕາຕະລາງ 3: ພະຍາກອນການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໂລກຫລ7າສຸດ
ຜົນກະທົບຂອງການແຜລະບາດພະຍາດ Covid-19 ຕ6່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໂນໂລກແລະພາກພື້ນ

2019
2.9

ພະຍາກອນ
2020
-3.0

2021
5.8

ປະເທດພັດທະນາແລ#ວ

1.7

-6.1

4.5

ສະຫະລັດອາເມລິກາ

2.3

-5.9

4.7

ຢູໂຣບ

1.2

-7.5

4.7

ເຢຍລະມັນ

0.6

-7.0

5.2

ຝຣັ່ງ

1.3

-7.2

4.5

ອີຕາລີ

0.3

-9.1

4.8

ສະເປນ

2.0

-8.0

4.3

ຍີ່ປຸນ

0.7

-5.2

3.0

ອັງກິດ

1.4

-6.5

4.0

ແຄນນາດາ

1.6

-6.2

4.2

ປະເທດພັດທະນາອື່ນ

1.7

-4.6

4.5

ປະເທດອຸດສາຫະກາໃໝ ແລະ ກາລັງພັດທະນາ

3.7

-1.0

6.6

ປະເທດອຸດສາຫະກາໃໝ ແລະ ພັດທະນາອາຊີ

5.5

1.0

8.5

ຈີນ

6.1

1.2

9.2

ອິນເດຍ

4.2

1.9

7.4

ASEAN-5

4.8

-0.6

7.8

ອຸດສາຫະກາໃໝ ແລະ ພັດທະນາຢູໂຣບ

2.1

-5.2

4.2

ຣັດເຊຍ

1.3

-5.5

3.5

ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ແຄຣີບຽນ

0.1

-5.2

3.4

ບຣາຊີວ

1.1

-5.3

2.9

ເມກຊີໂກ

-0.1

-6.6

3.0

ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຊີກາງ

1.2

-2.8

4.0

ຊາອຸດິອາຣາເບຍ

0.3

-2.3

2.9

ອະນຸພາກພື້ນອາຟຣິກາຊາຮາຣາ

3.1

-1.6

4.1

ໄນຈີເຣຍ

2.2

-3.4

2.4

ອາຟຣິກາໃຕ#

0.2

-5.8

4.0

ປະເທດກາລັງພັດທະນາທີ່ມີລາຍໄດ#ຕ່າ

5.1

0.4

5.6

(GDP ຕົວຈິງ, ການປຽນແປງ % ໃນປີ)
ຍອດຜົນຜະລິດຕະພັນທົ່ວໂລກ

ແຫຼ່ງຂ6້ມູນ: IMF, ພະຍາກອນເສດຖະກິດໂລກ, ເມສາ 2020
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II. ສະພາບການແຜລະບາດພະຍາດ COVID-19, ຄວາມສ2ຽງການແຜລະບາດ, ມາດ
ຕະການຮັບມື ແລະ ຜົນກະທົບຕ6ເ່ ສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ
1. ສະພາບການແຜລະບາດພະຍາດ COVID-19 ແລະ ຄວາມສ2ຽງການແຜລະບາດຢູປະເທດ
ພວກເຮົາ
ສາລັບ ສປປ ລາວ, ດັ່ງທີ່ຮູ#ນາກັນຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ມາຮອດປະຈຸບັນ 22/4/2020 ມີຜູ#
ຕິດເຊື້ອ COVID-19 ຈານວນ 19 ຄົນ ປິ່ນປົວດີແລ#ວ 2 ຄົນ, ບ່ມີຜູ#ເສຍຊີວິດ, ມີຫລາຍຄົນທີ່ຢູໃນກລະນີສົງໃສ, ຖືກກັກ
ຕົວເພື່ອຕິດຕາມ. ເມື່ອທຽບກັບສະພາບການແຜລະບາດພະຍາດດັ່ງກGາວຢູປະເທດອື່ນໆໃນໂລກ, ເຫັນວGາປະເທດພວກເຮົາຢູ
ໃນກຸມປະເທດທີ່ມີຈານວນຜູ#ຕິດເຊື້ອໜAອຍທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມໄດ#ບ່ມີຜູ#ຕິດເຊື້ອເພີ່ມຕື່ມ ເປັນເວລາ 11 ວັນຕິດຕ່
ກັນຕັ້ງແຕພົບກລະນີຜູ#ສຸດທAາຍ, ຜູ#ທີ່ 19 ໃນວັນທີ່ 11 ເມສາ 2020.
ສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ#ພວກເຮົາສາມາດສະກັດກັ້ນການແຜລະບາດການຕິດເຊື້ອເພີ່ມຕື່ມ, ສັງເກດເຫັນວGາ ແມນຍAອນພັກ
ແລະ ລັດຖະບານພວກເຮົາໄດ#ເອົາໃຈໃສຊີ້ນານາພາໃນການການົດດAານທັດສະນະຄວາມຮັບຮູ#, ຄວາມເຂົ້າໃຈຕ່ຄວາມອັນຕະ
ລາຍຫາຍຍານະຂອງພະຍາດດັ່ງກGາວ, ໄດ#ການົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຈະແຈ#ງ, ຊັດເຈນ, ແຕງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ
ແຕຫົວທີ, ບວກກັບຄວາມເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຢາງເຂັ້ມງວດຂອງການຈັດຕັ້ງພັກລັດທຸກຂັ້ນແຕສູນກາງລົງຮອດ
ທAອງຖິ່ນ ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດຂອງພົນລະເມືອງລາວ ແລະ ຊາວຕGາງດAາວທຸກຄົນ, ເນຶ່ອງຈາກກGຽວຂAອງກັບຊິວິດ
ຂອງທຸກຄົນ. ຍAອນເຫດຜົນດັ່ງກGາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford ຈຶ່ງໄດ#ຈັດອັນດັບໃຫ# ສປປ ລາວ ຢູໃນອັນດັບນາຫນAາຂອງ
ອາຊຽນທີ່ໄດ#ຄະແນນສູງສຸດພAອມ ສສ ຫວຽດນາມ ໃນການປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜລະບາດ
ຂອງ ໂຄວິດ 19 ດັ່ງທີ່ໄດ#ສະເຫນີຢູພາກທີ່ I ເທິງນີ້.
ແຕເຖິງຢາງໃດກຕາມ, ການແຜລະບາດດັ່ງກGາວຍັງມີຄວາມສGຽງສູງ, ເນຶ່ອງຈາກຈານວນຜູ#ປວຍໃນປະຈຸບັນໄດ#ສາພັດ
ກັບຫລາຍຄົນ ແລະ ຍັງຢູໃນໄລຍະເວລາການຕິດຕາມ; ຈານວນຜູ#ທີ່ຖືກກວດເຊື້ອ COVID-19 ຍັງກວມອັດຕາສGວນຂອງ
ພົນລະເມືອງຫນAອຍ; ອຸປະກອນຮັບໃຊ#ການກວດ/ການປິ່ນປົວ, ໂຮງຫມ, ງmບປະມານ ແລະ ບຸກຄາລະກອນການແພດຂອງ
ພວກເຮົາມີຈາກັດ; ຄວາມຮັບຮູ#, ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການປ#ອງກັນຕົນເອງຂອງປະຊາຊົນລາວຍັງຈາກັດຫລາຍ; ທີ່ສາຄັນຄື
ພະຍາດດັ່ງກGາວຍັງກາລັງແຜລະບາດໃນວົງກAວາງຢູໃນໂລກ ແລະ ພາກພື້ນໃກ#ຄຽງກັບປະເທດພວກເຮົາ (ດັ່ງຂ້ມູນທີ່ໄດ#ສະ
ເຫນີໃນພາກທີ່ I ເທິງນີ້). ອີກດAານຫນຶ່ງ, ຕາມບົດຮຽນຢູຈີນ, ເກົາຫລີ ແລະ ສິງກະໂປ ຜູ#ຕິດເຊື້ອຈານວນຫນຶ່ງທີ່ປົວດີແລ#ວ
ກັບຄືນມາຕິດອີກ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງບ່ເປັນທີ່ຫນAາໄວ#ວາງໃຈຫລາຍ, ເພາະເປັນພະຍາດສາຍພັນໃຫມGທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂລກ, ນັກວິທະ
ຍາສາດທີ່ລົງເລິກຄົ້ນຄAວາພະຍາດ COVID-19 ບ່ທັນມີຂ້ສະຫລຸບໄດ#ຈຸດເກີດ ແລະ ຈຸດຈົບຂອງພະຍາດນີ້ແນນອນ, ຍັງຕັ້ງ
ຫລາຍຂ້ສົງໃສຢູ. ນັກວິທະຍາດໃນບັນດາປະເທດພັດທະນາແລ#ວກາລັງຄົ້ນຄAວາການຜະລິດວັກຊິນສະກັດກັ້ນ ແລະ ຢາປິ່ນ
ປົວພະຍາດດັ່ງກGາວ, ແຕຍັງຢູໃນໄລຍະການທົດລອງ, ເຊິ່ງຕAອງໃຊ#ເວລາພສົມຄວນ; ຫລາຍແຫລGງຂ້ມູນໃຫ#ທັດສະນະວGາ ອາດ
ໃຊ#ເວລາເຖິງປີຈຶ່ງຈະພິສູດໄດ#.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງຍັງມີຄວາມຈາເປັນທີ່ສຸດໃນການສືບຕ່ປະຕິບັດຄາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງ
ວັນທີ 29 ມີນາ 2020, ວGາດAວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມຄວາມ
ພAອມເພື່ອຕAານພະຍາດ COVID-19 ໃຫ#ເຂັ້ມງວດເພື່ອບ່ໃຫ#ມີການແຜລະບາດຢາງເດັດຂາດ. ຖAາຫາກບ່ສາມາດຄວບຄຸມ,
ພະຍາດດັ່ງກGາວ, ຫາກມີການແຜລະບາດໃນວົງກAວາງຢູປະເທດເຮົາໃນຕ່ຫນAານີ້ກຈະຍິ່ງຍາກໃນການຮັບມື; ສຸຂະພາບ/ຊິວິດ
ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງຊາດຈະໄດ#ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢາງຫລີກລAຽງບ່ໄດ#.
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2. ປະສິດທິຜົນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຮັບມືຕກ
6່ ານແຜນລະບາດພະຍາດ
COVID-19 ແລະ ຮັບມືກັບຜົນກະທົບທາງດ7ານເສດຖະກິດ
ມາຮອດປະຈຸບັນ, ທັງສອງຄະນະສະເພາະກິດເພື່ອປ#ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ#ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ
COVID-19 , ຕາມເລກທີ 09/ນຍ ແລະ ຄະນະສະເພາະກິດຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການເພື່ອຫລຸດຜGອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕ່ເສດຖະກິດຂອງ
ສປປ ລາວ, ຕາມເລກທີ 32/ນຍ, ໄດ#ເອົາໃຈໃສຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປັນນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດພສົມ
ຄວນ.
ສັງເກດເຫັນວGາການມາດຕະການເພື່ອປ#ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ#ໄຂການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ມີ
ປະສິດທິຜົນດີ, ສະແດງອອກພວກເຮົາສາມາດຈາກັດໄດ#ການແຜລະບາດພະຍາດໂກວິດ 19 ໄດ#ດີ ສົມຄວນ, ເມື່ອທຽບ
ກັບບັນດາປະເທດຕGາງໆໃນໂລກ ແລະ ປະເທດອAອມຂAາງ ດັ່ງທີ່ໄດ#ສະເຫນີເທິງນີ້.
ສາລັບການປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອຫລຸດຜGອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຕ່ເສດຖະ
ກິດຂອງ ສປປ ລາວ, ຕາມເລກທີ 32/ນຍ ກ່ໄດ#ຫັນເປັນອັນລະອຽດ ແລະ ສາມາດຫລຸດຜGອນຜົນກະທົບທາງດAານເສດຖະ
ກິດຂອງບັນດາຫົວຫນGວຍວິສາຫະກິດໃນລະດັບແນນອນທີ່ສາຄັນພສົມຄວນ.
ເຖິງຢາງໃດກຕາມ, ການຮັບມືຕົວຈິງກັບຜົນກະທົບທາງດAານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນສິ່ງທAາທາຍຢູທັງ
ໃນໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ໂລຍະຍາວດັ່ງຂ້ຕ່ໄປລຸມນີ້:
3. ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ

ກ) ຜົນກະທົບດ7ານເສດຖະກິດໄລຍະສັ້ນ:
(1) ຜົນກະທົບທາງດ7ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ຜົນກະທົບຕ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດແຫງຊາດ (GDP) ແລະ ບັນດາເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ສັງຄົມຂອງແຜນ V ປີຄັ້ງທີ່ VIII ກ່ຄືແຜນປີ2020
ຈາກການສັງລວມຜົນກະທົບໂດຍກົງຂອງບັນດາຂະແຫນງການເສດຖະກິດທີ່ມີການເຕີບໂຕຊAາລົງມາຮອດປະຈຸບັນ
ແລະ ການຄາດຄະເນສາລັບໄລຍະສັ້ນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄAວາເສດຖະກິດແຫງຊາດ ຄາດຄະເນວGາເສດຖະກິດແຫງຊາດ (GDP)
ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະເຕີບໂຕຕ່າລົງຈາກການເຕີບໂຕຕົວຈິງ 6,1% ໃນປີ 2019 ແລະ ຕົວເລກຄາດຫມາຍ 6.4 % ຂອງ
ແຜນການປີ 2020 ລົງມາຢູໃນລະດັບ 3,3% ໃນປີ 2020, ເຊິ່ງຕ່າກວGາທີ່ຄາດໄວ#ເບື້ອງຕົ້ນ (4,5%) ໃນເດືອນມີນາ
2020; ADB ໄດ#ຄາດຄະເນການເຕີບໂຕ GDP ຂອງ ສປປ ລາວ ສາລັບ 2020 ແມນ 3,5%, ທະນາຄານໂລກ (World
Bank) ຄາດຄະເນໃນຕົ້ນປີ 2020 ແມນ 3,6% (ແຕເນຶ່ອງຈາກສະພາບຄວາມຮຸນແຮງຂອງການແຜລະບາດຂອງພະຍາດໂຄ
ວິດໃນທົ່ວໂລກ,
ຫນGວຍງານວິຊາການຂອງ WB ໄດ#ສົນທະນາພາຍໃນບ່ທັນເປັນທາງການວGາຈະມີການປັບການເຕີບໂຕ
GDP ຂອງ ສປປ ລາວ ສາລັບ 2020 ລົງຍັງເຫລືອ -2,2% ໃນໄວນີ້), ກອງທຶນສາກົນ (IMF) ຄາດຄະເນ 0,7 %ສາລັບ
ປີ 2020, ຖAາການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຫາກສືບຕ່ແກຍາວ, ຈະມີຜົນກະທົບຫຼາຍຂຶ້ນໂດຍສະເພາະການ
ສົ່ງອອກຂອງລາວທີ່ຈະຫdດລົງຫຼາຍກວGາທີ່ເຄີຍໄດ#ຄາດໄວ#ເບື້ອງຕົ້ນໂດຍໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທາອິດ3 ຂອງປີ 2020. ການສົ່ງ
ອອກໄດ#ເລີ່ມມີທGາອGຽງຫdດລົງຈາກ 410 ລAານໂດລາ ໃນເດືອນມັງກອນ ເປັນ 391 ລAານໂດລາ ໃນເດືອນກຸມພາ ແລະ 343
ລAານໂດລາ ໃນເດືອນມີນາ ໂດຍສະເພາະສົ່ງສິນຄAາອອກໄປໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ສາເຫດຕົ້ນຕແມນຍAອນອັດຕາການເຕີບໂຕ

3

ມູນຄGາການສົ່ງອອກແມນຍັງບ່ທັນລວມການສົ່ງອອກໄຟ#າ ນມາຈາກກົມນາເຂົ້າບສົ່ງອອກຂອງ ກະຊວງນາເຂົ້າແມ-ແຫຼ່ງຂ້ມູນການສົ່ງອອກ .
ເວັບໄຊ .ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄAາhttps://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id= .1932
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ຂອງປະເທດຄູຄAາຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ#ຖືກປັບຫdດລົງຫຼາຍ, ກະທົບຕ່ຄວາມຕAອງການນາເຂົ້າສິນຄAາຂອງປະເທດຄູການຄAາ ແລະ
ການລົງທຶນຈາກປະເທດຄູການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ຈະຫລຸດລົງຢາກຫລີກລAຽງບ່ໄດ#. ຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການ

IMF4, ການເຕີບໂຕຂອງໄທ ໄດ#ປັບຫdດຈາກ 3% ເປັນ - 6,7%, ຫວຽດນາມ ປັບຫdດຈາກ 6,5% ເປັນ 2,7% ແລະ ຈີນ
ປັບຫdດຈາກ 5,8% ເປັນ 1,2%, ອີຢູ - 7,5%, ບັນດາສະມາຊິກອາຊຽນເກົ່າ - 0,6%.
ສາລັບບັນດາເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງແຜນ V ປີຄັ້ງທີ່ VIII ກ່ຄືແຜນປີ 2020 ກ່ຖືກກະທົບ
ໄປຕາມໆກັນກຄືຈະບ່ສາມາດບັນລຸໄດ#ຕາມແຜນ.

(2) ຜົນກະທົບຂະແຫນງເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ
1. ພາກທຸລະກິດ:
ທຸລະກິດທ2ອງທ2ຽວ:
+ ຂະແໜງທຸລະກິດທGອງທGຽວເປັນຂະແຫນງທີ່ໄດ#ຮັບຜົນກະທົບທາອິດ ແລະ ຫນັກຫນGວງກວGາຂະແຫນງການອື່ນ,
ໄດ#ສູນເສຍລາຍຮັບໄປແລ#ວສາລັບ 2 ເດືອນທາອິດຂອງປີ 2020 ປະມານ 452.000 ໂດລາ ເພາະມີຈານວນນັກ
ທGອງທGຽວຈາກຈີນ ແລະ ໄທ ເຂົ້າມາລາວ ຫdດລົງ -16 %ແລະ -5% ຫຼື - 14.417 ແລະ - 21.791 ເທື່ອຄົນ ຖAາ
ທຽບໃສໄລຍະດຽວກັນໃນປີຜGານມາ. ສGວນຈານວນນັກທGອງທGຽວຈາກເກົາຫຼີ ແລະ ເອີຣົບ ຍັງຂະຫຍາຍຕົວໃນ 2
ເດືອນທາອິດຂອງປີນີ້ເຮັດໃຫ#ມີຈານວນນັກທGອງທGຽວທັງໝົດທີ່ເຂົ້າມາລາວໃນ 2 ເດືອນມີ 697. 004 ເທື່ອຄົນ
ເພີ່ມຂຶ້ນ 4% ຖAາທຽບໃສໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2019 ຫຼື 14,5% ຂອງນັກທGອງທGຽວທັງໝົດໃນປີ 2019. ຖAາເບິ່ງ
ສະພາບຮອດເດືອນກຸມພາເຫັນວGາ ຜົນກະທົບຕ່ຂະແໜງການທGອງທGຽວ ຍັງບ່ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ. ເຖິງຢາງໃດກຕາມ,
ຮອດປະຈຸບັນ ເດືອນເມສາ (ທຸກການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າມາທGອງທGຽວບ່ວGາຈະມາຈາກປະເທດໃດແມນຖືກຈາກັດໃນ
ລະດັບສູງສຸດຈານວນນັກທGອງທGຽວທີ່ຈະເຂົ້າມາເພີ່ມຈຶ່ງຖືວGາເກືອບຈະບ່ມີ) ເຖິງແມນວGາຈະຍັງບ່ທັນມີຕົວເລກສະຖິຕິ
ລາຍງານຢາງເປັນທາງການ (ຊຶ່ງສະພາບດັ່ງກGາວຄາດວGາອາດແກຍາວຮອດ 12 ເດືອນເພາະຫຼາຍປະເທດຍັງບ່ສາມາດ
ຄວບຄຸມສະຖານະການໄດ# ແລະ ເຖິງຈະເຮັດໄດ#ກ່ຍັງມີຄວາມກັງວົນດAານການເດີນທາງ ແລະ ໂອກາດທີ່ເຊື້ອພະຍາດ
ຈະກັບມາລະບາດອີກ
+ ວິສາຫະກິດທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານທGອງທGຽວ ແລະ ບລິການກວມມີ: ວິສາຫະກິດທGອງທGຽວ, ທີ່ພັກອາໄສ, ຮAານ
ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ການບັນເທີງ, ການຂົນສົ່ງໂດຍສານ, ການສຶກສາ ແລະ ການບລິການອື່ນໆເຊິ່ງຖືກກະທົບ
ໂດຍກົງຈາກມາດຕະການປະເທດຄູການຄAາ ແລະ ມາດຕະການພາຍໃນປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ແຂວງທີ່ໄດ#ຮັບຜົນກະທົບ
ຫຼາຍກວGາໝູແມນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງພະບາງທີ່ມີຈານວນວິສາຫະກິດຢູໃນຫຼາຍກວGາ 5,000 ວິ
ສາຫະກິດ. 2 ແຂວງດັ່ງກGາວເປັນຈຸດສູນກາງການທGອງທGຽວ, ມີຖAຽວບິນຈາກຕGາງປະເທດຈານວນຫຼາຍ ແລະ ເປັນ 2
ແຂວງທາອິດໃນລາວທີ່ພົບຜູ#ຕິດເຊື້ອ.
+ ສາລັບ 11 ແຂວງທີ່ຖືກຜົນກະທົບໃນລະດັບທີ 2 ຈານວນ 1,000-5,000 ວິສາຫະກິດ ເກືອບທັງໝົດແມນ
ແຂວງທີ່ຕິດລຽບຊາຍແດນແມນ້າຂອງທີ່ມີການເດີນທາງເຂົ້າອອກຂອງນັກທGອງທGຽວ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄAາ.
+ ອີກ 5 ແຂວງແມນຖືກຜົນກະທົບໃນລະດັບທີ 3 ຕ່າກວGາ 1,000 ວິສາຫະກິດ. ຕົວຢາງ, ອີງຕາມການປະເມີນ
ເບື້ອງຕົ້ນຂອງສະພາການຄAາ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫງຊາດລາວ ໄດ#ໃຫ#ຮູ#ວGາອັດຕາການຍົກເລີກການຈອງໂຮງແຮມໃນ
ເດືອນມີນາ 2020 ສູງກວGາ 70% (ສາຫຼວດຈາກໂຮງແຮມໃຫຍGຈານວນໜຶ່ງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ,
ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຈາປາສັກ). ສGວນບລິສັດການບິນລາວ ທີ່ໄດ#ປະກາດຢຸດບລິການຖAຽວບິນໃນເດືອນ ກຸມພາ 2020
ເຮັດໃຫ#ສູນເສຍລາຍຮັບຫຼາຍກວGາ 2 ລAານໂດລາສະຫະລັດ.
4
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+ ຈາກຜົນກະທົບໃນຂະແຫນງການດັ່ງກGາວຄາດວGາ ສປປ ລາວ ຈະສູນເສຍລາຍຮັບຈາກການທGອງທGຽວບ່ຫລຸດ 350
ລAານໂດລາ ຫຼື ປະມານ 3.111,5 ຕື້ກີບ ແລະ ຂະແໜງການທGອງທGຽວຂະແໜງດຽວອາດເຮັດໃຫ# GDP ຂະຫຍາຍ
ຕົວຊAາລົງໄດ#ເກືອບ -2%
ທຸລະກິດໃນຂະແຫນງອຸດສາຫະກ6າ:
+ ການຫລຸດລົງຂອງຄວາມຕAອງການຂອງປະເທດຄູການຄAາຂອງ ສປປ ລາວ ບວກກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ#ງການ
ເລກທີ 0348/ອຄ.ກອຫ, ລົງວັນທີ 31/03/2020 ໃນການປິດການດາເນີນກິດຈະການໂຮງງານອຸດສາຫະກາຊົ່ວຄາວ
ແລະແຈ#ງການເລກທີ 0432/ພບ, ລົງວັນທີ 05/04/2020 ໃນການປິດການດາເນີນກິດຈະການໂຮງງານຂຸດຄົ້ນປຸງແຕງ
ແຮທາດແລະໂຄງການກ່ສAາງເຂື່ອນໄຟຟ#ານ້າຕົກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຈະກະທົບຫຼາຍກວGາ 9,000 ວິສາຫະກິດ
ໃນທົ່ວປະເທດ.
ທຸລະກິດໃນຂະແຫນງກະສິກ6າ:
ໂດຍທົ່ວໄປແລ#ວ, ຂະແຫນງກະສິກາໄດ#ຮັບຜົນກະທົບຈາກການປະຕິບັດມາດຕະການສະກັດກັ້ນການແຜລະບາດ
ພະ ຍາດໂກວິດຫນAອຍກGວາເມື່ອທຽບກັບຂະແຫນງບລິການ ແລະ ອຸສາຫະກາ, ແຕກ່ໄດ#ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ທຸລະກິດ
ຜະລິດຕະພັນສິນຄAາກະສິກາຈານວນບ່ຫນAອຍ, ເປັນຕົ້ນແມນ:
+ ການຜະລິດສິນຄAາກະສິກາສະບຽງອາຫານເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕAອງການຂອງນັກທGອງທGຽວຕາມຮAານອາ ຫານ,
ໂຮງແຮມ, ສະຖານທີ່ທGຽວທGຽວຖືກປິດກິຈະການໄປ. ຊາວນາຊາວສວນທີ່ເຄີຍອາໃສລາຍຮັບດັ່ງກGາວບ່ມີລາຍຮັບໃນ
ຊGວງໄລຍະນີ້.
+ ການປະຕິບັດແຜນການຜະລິດກະສິກາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕAອງການຂອງຕະຫລາດທGອງທGຽວກຄືກິດຈະກາ
ງານບຸນມະຫາກາຖຶກໂຈະໄປ, ຕົວຢາງ ບັນດາໂຄງການຜະລິດຜັກ ແລະ ຊີ້ນຢູແຂວງຊຽງຂວາງເພື່ອຮັບໃຊ#ງານບຸນ
ມະຫາກາກີລາປີ 2020 ຕAອງຖືກໂຈະ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທAາທາຍຢາງໃຫຍGຫລວງຕ່ການລົງທຶນ ແລະ ການຫັນທິດເພື່ອຊອກ
ຫາຕະຫລາດຈາຫນGາຍຂອງຜູ#ລົງທຶນ.
ການຄ7າຕ2າງປະເທດ :
+ ສາລັບການສົ່ງອອກ, ຄາດວGາ ສປປ ລາວ ຈະສູນເສຍລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກປະມານ 483,3 ລAານໂດລາ ຫຼື
ປະມານ 4.294,3 ຕື້ກີບ, ຄິດເປັນປະມານ 8,4% ຂອງມູນຄGາການສົ່ງອອກໃນປີ 2019 ຍAອນການສະລຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕAອງການທີ່ຫdດລົງຂອງປະເທດຄູຄAາຕGາງໆຂອງລາວ. ຕົວເລກການສົ່ງອອກໃນໄລຍະ 3
ເດຶອນທາອິດ5 ຂອງປີ 2020 ໄດ#ເລີ່ມມີທGາອGຽງຫdດລົງຈາກ 410 ລAານໂດລາ ໃນເດືອນມັງກອນ ເປັນ 391 ລAານໂດລາ
ໃນເດຶອນກຸມພາ ແລະ 343 ລAານໂດລາໃນເດຶອນມີນາ. ໃນດAານການສະໜອງ6 ເຫັນວGາມີຈາກັດຫຼາຍໂດຍສະເພາະໃນ
ໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາສັ່ງເລກທີ 06/ນຍ ທີ່ໃຫ#ມີການຢຸດຕິຫຼາຍກິດຈະການຊົ່ວຄາວລວມທັງໂຮງງານຜະລິດເພື່ອສົ່ງ
ອອກ ເຊັ່ນ: ໂຮງງານຕັດຫຍິບ 23 ແຫງ, ໂຮງງານປລາສະຕິກ, ຊີມັງ, ຢາສູບ, ປະກອບລົດ, ເຈັ້ຍ ແລະ ປຸງແຕງໄມ#.
ນອກຈາກນີ້, ການສົ່ງອອກສິນຄAາປະເພດກະສິກາອາດໄດ#ຮັບຜົນກະທົບໃນໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ຊົ່ວຄາວຍAອນມີການປິດດGານ
ທAອງຖິ່ນ ແລະ ມາດຕະການຈາກັດຄົນເຂົ້າປະເທດຢາງເຂັ້ມງວດ.ເຖິງຢາງໃດກຕາມ, ການນາເຂົ້າສິນຄAາຂອງລາວ ຄາດ
5

ມູນຄGາການສົ່ງອອກ ແມນຍັງບ່ທັນລວມການສົ່ງອອກໄຟຟ#ານາເຂົ້າແມນມາຈາກກົມນາເຂົ້າ - ສົ່ງອອກຂອງກະຊວງ - ແຫຼ່ງຂ່ມູນການສົ່ງອອກ.
ເວັບໄຊ.ອຸດສາຫະກາການຄAາ.https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id= .1932
6
ອີງຕາມຂ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານຈາກກະຊວງອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄAາ.
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ວGາຈະຫdດລົງເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍອາດຫdດລົງປະມານ 347 ລAານໂດລາ ຫຼື 3.084,5 ຕື້ກີບ ຍAອນການສະລຕົວຂອງການ
ຊົມໃຊ#ພາຍໃນ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຕGາງໆທີ່ປະຕິບັດການນາເຂົ້າໄດ#ລAາຊAາ ຫຼື ເລື່ອນການປະຕິບັດ ໃນໄລຍະທີ່ມີການ
ປິດດGານ .
ການລົງທຶນ:
+ ໄດ#ຮັບຜົນກະທົບດAານຄວາມລAາຊAາໃນການຂະຫຍາຍການຜະລິດ ຫລື ການເລື່ອນເວລາໃນການດາເນີນກິດຈະກາ
ການຜະລິດອອກໄປຍAອນຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດມາດຕະການຕAານການລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ມີຂ້ຈາກັດ
ໃນການເຄື່ອນຍAາຍແຮງງານ) ຊຶ່ງນາໄປສູບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານໃນຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນຂອງນັກລົງທຶນຈີນ. (ນອກ
ຈາກນີ້, ຄວາມບ່ແນນອນຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດເຮັດໃຫ#ນັກລົງທຶນປະເທດຕGາງໆມີຄວາມລັງເລໃນການເຂົ້າມາ
ລົງທຶນໃໝ ແລະ ກະທົບບ່ຫຼາຍກໜAອຍຕ່ການດືງດູດການລົງທືນໂດຍກົງຈາກຕGາງປະເທດ. ສາລັບນັກລົງທຶນທີ່ມີແຜນ
ຈະມາແລ#ວກບ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ#ຍAອນຂ້ຈາກັດດAານການຂົນສົ່ງ ແລະ ຂອດການບລິການຕGາງໆທີ່ຕAອງໄດ#ຢຸດຊົ່ວຄາວ
ເພື່ອສະກັດກັ້ນການແຜລະບາດ. ສະນັ້ນ, ຈາກການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ, ຖAາ FDI ລວມຫdດລົງ 10 % ຈະເຮັດໃຫ#ການ
ເຕີບໂຕໃນປີ 2020 ທີ່ຄາດໄວ#ຫdດລົງໄປໄດ#ອີກ 0,4% ຫຼື ປະມານ 539 ຕື້ກີບ. ນອກຈາກນີ້, ນະໂຍບາຍຂອງລັດ
ຖະບານໃນການເລື່ອນຈGາຍ ຫຼື ເລື່ອນຊາລະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດທີ່ບ່ຈາເປັນ ແລະ ມີຄວາມສGຽງອອກໄປໃນປີ
20217 ກ່ຈະເຮັດໃຫ#ມູນຄGາການລົງທຶນລວມຂອງລັດຫdດລົງໄດ#ອີກ.
ທຸລະກິດການເງິນ-ການທະນາຄານ :
+ ສະພາບຄGອງຂອງລະບົບທະນາຄານ ອາດໄດ#ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສະລຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການຟື້ນຕົວຊAາ
ຂອງທຸລະກິດເອກະຊົນໂດຍສະເພາະທຸລະກິດໃນກຸມທGອງທGຽວ ແລະ ບລິການທີ່ໄດ#ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ໄດ#ກູ#ຢືມເງິນ
ຈາກລະບົບທະນາຄານໃນໄລຍະກາງຊຶ່ງຈະມີຄວາມສGຽງເຮັດໃຫ#ເກີດມີໜີ້ເສຍ (NPL) ເພີ່ມຂຶ້ນພາຍຫຼັງໄລຍະຜGອນ
ຜັນການຈGາຍຄືນດອກເບ#ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນ ໃນປີ 2020. ອີງຕາມການສາຫຼວດຫົວໜGວຍທຸລະກິດບລິການຂອງສະພາ
ອຸດສາຫະກາ ແລະ ການຄAາ ອີຢູ ປະຈາລາວ8 ໃຫ#ຮູ#ວGາຫຼາຍກວGາ 70% ຂອງຫົວໜGວຍທຸລະກິດທີ່ຖືກສອບຖາມ 56
ຫົວໜGວຍ (ຄາດວGາຈະສູນເສຍລາຍຮັບຫຼາຍກວGາ 50% ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ). ສະນັ້ນ, ບັນຫາດັ່ງກGາວຄາດວGາຈະຈາ
ກັດຄວາມສາມາດໃນການປອຍກູ#ຂອງທະນາຄານພາຍໃນ 1 ຫຼື 2 ປີຕ່ໜAາ. ນອກຈາກນີ້, ອີງຕາມການສາຫຼວດຂອງ
ໃຫ#ຮູ#ວGາໜຶ່ງໃນຄວາມສGຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນຍAອນຜົນກະທົບຈາກ
ສະພາການຄAາ
ແລະ
ອຸດສາຫະກາແຫງຊາດ9,
COVID-19 ແມນຫົວໜGວຍທຸລະກິດຈະບ່ສາມາດຈGາຍຕົ້ນທຶນ ແລະ ດອກເບັ້ຍ. ບັນຫາດັ່ງກGາວນີ້ຍັງຈະກະທົບຕ່
ສະພາບຄGອງຂອງລະບົບທະນາຄານທຸລະກິດເຊິ່ງຈະຈາກັດຄວາມສາມາດໃນການປອຍກູ#ຂອງທະນາຄານໃນໄລຍະ 1 ປີ
ຕ່ໜAາ. ເຖິງຢາງໃດກຕາມ, ທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ ໄດ#ມີບາງນະໂຍບາຍເສີມສະພາບຄGອງໃຫ#ແກລະບົບທະນາຄານ
ທຸລະກິດເຊັ່ນ: ຫdດດອກເບ#ຍພື້ນຖານຂອງທະນາຄານກາງ 1% ແລະ ຫdດອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບ 1% ສາລັບເງິນ
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ອີງຕາມແຈ#ງການຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບເລກທີ 0560/ກຜທ ລົງວັນທີ 6ເມສາ 2020.
ຂ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ສາມາດເບິ່ງໄດ#ທີ່ https://eccil.org/news/economic-impact-of-the-covid-19-outbreak-results-of-thesurvey/?
9
ການສາຫຼວດໄດ#ດາເນີນລະຫວGາງວັນທີ 6-10 ເມສາ 2020 ໂດຍມີຜູ#ຕອບແບບສອບຖາມ 211 ຄົນ ຫຼື ຜູ#ປະກອບການໃນຂະແໜງການເສດ
ຖະກິດຕGາງໆສGວນໃຫຍGແມນທຸລະກິດບລິການ. ບົດລາຍງານຜົນໄດ#ຮັບຈາກການສາຫຼວດຜົນກະທົບຂອງໂຄວິດ 19 ຕ່ທຸລະກິດ. ແຫຼ່ງຂ້ມູນ: ສະ
ພາການຄAາ້ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫງຊາດ.
8
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ກີບ ແລະ 2% ສາລັບເງິນຕາຕGາງປະເທດ. ຕາມການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ, ການປະຕິບັດຫdດອັດຕາເງິນແຮຝາກບັງຄັບຄາດ
ວGາຈະສາມາດສAາງສະພາບຄGອງໃຫ#ແກທະນາຄານທຸລະກິດລວມມູນຄGາປະມານ 965 ຕື້ກີບ10.
2. ຜົນກະທົບຕ6່ລາຍຮັບງJບປະມານລັດ ແລະ ການຊ2ວຍເຫລືອລ7າ:
+ ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານທີີ່ຕິດພັນກັບການ ທGອງທGຽວເປັນຕົ້ນແມນການບິນ, ຄGາບິນຜGານ ແລະ ລາຍຮັບຄGາທານຽມ
ຄGາວີຊາ ແລະ ອືີ່ນໆຈະໄດ#ຮັບຜົນກະທົບຢາງຫຼີກລAຽງບ່ໄດ#. ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງກະຊວງການເງິນ, ລັດຖະ
ບານອາດຈະສູນເສຍລາຍຮັບປະມານ 6.000 ກວGາຕື້ກີບ. ໃນນັ້ນ, ການສູນເສຍລາຍຮັບງmບປະມານຈາກການເກັບຄGາ
ຄGາທານຽມຈາກພາຫະນະ ແລະ ຄົນເຂົ້າອອກປະມານ 41,2 ຕື້ກີບ ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນ, ການເກັບອາກອນບ່ຕ່າກວGາ
1.000 ຕື້ກີບ, ແລະ ການບລິການຜGານການບິນ, ຄGາສາປະທານທີ່ດິນ, ພາສີ ແລະ ອື່ນໆ.
+ ເນື່ອງຈາກບັນດາປະເທດຄູຮGວມພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ ກປະເຊີນກັບບັນຫາການແຜລະບາດພະຍາດ
COVID-19 , ໃນໄລຍະສັ້ນພວກເຮົາອາດພົບຄວາມຫຍຸ#ງຍາກໃນການໄດ#ຮັບການຊGວຍເຫລືອ. ເຖິງຢາງໃດກຕາມ,
ລັດຖະບານຍັງຈະໄດ#ຮັບທຶນຊGວຍເຫຼືອຈາກປະເທດເພື່ອນບAານ ແລະ ເງິນກູ#ຍືມຈານວນໜຶ່ງ ເຊັ່ນ: ຈີນຊGວຍ 7 ກວGາຕື້
ກີບ, ຫວຽດນາມ 3 ແສນໂດລາ ແລະ ເງິນກູ#ທະນາຄານໂລກ 18 ລAານໂດລາລວມເປັນມູນຄGາປະມານ 188 ຕື້ກີບ.
3. ຜົນກະທົບດ7ານສັງຄົມ
+ ການຫວ2າງແຮງງານ: ໃນໄລຍະສັ້ນ, ການປະຕິບັດຄາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 06/ນຍ, ລົງ
ວັນທີ່ 29 ມີນາ 2020, ວGາດAວຍການເພີ່ມທະວີມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ກັນການລະບາດ, ຄວບຄຸມ ແລະ ກຽມ
ຄວາມພAອມເພື່ອຕAານພະຍາດ COVID-19, ເຊິ່ງເປັນມາດຕະການເຂັ້ມງວດຂັ້ນສູງສຸດເພື່ອຢຸດຕິການແຜລະບາດ
ພະຍາດ COVID-19 ດAວຍການຈํາກັດການເດີນທາງອອກນອກເຮືອນ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດສGວນໃຫຍGໃນ
ທົ່ວປະເທດ ( Lockdown ) ໄດ#ມີຜົນກະທົບຕ່ຫຼາຍຫົວໜGວຍທຸລະກິດທັງໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບໂດຍ
ສະເພາະແມນລາຍຮັບຂອງແຮງງານໃນທຸລະກິດ SMEs, ຮAານນວດ, ບລິການຂົນສົ່ງ, ໂຮງແຮມ, ຮAານອາຫານ ແລະ
ການບັນເທີງຕGາງໆ. ອີງຕາມການສາຫຼວດຂອງສະພາການຄAາ ແລະ ອຸດສາຫະກາແຫງຊາດຊຶ່ງໄດ#ເຮັດການສາຫຼວດຫົວ
ໜGວຍທຸລະກິດຊຶ່ງສGວນໃຫຍGແມນຢູໃນທຸລະກິດບລິການໃນລະຫວGາງວັນທີ 6-10 ເມສາ 2020, ເຫັນວGາປະມານ
13% ຂອງຜູ#ຕອບແບບສອບຖາມ 211 ຄົນ (ຕອບວGາມີຄວາມສGຽງທີ່ຈະປົດພະນັກງານ ແລະ ປະມານ 24% ບ່
ສາມາດຈGາຍເງິນເດຶອນພະນັກງານ). ດັ່ງນັ້ນ, ຖAາມີການປົດ ຫຼື ຢຸດເຊົາການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໂດຍບ່ຈGາຍ
ເງິນເດືອນປະມານ 10% ຂອງແຮງງານທັງໝົດໃນຂະແໜງການບລິການ (ບ່ລວມພະນັກງານລັດ) ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນ
ຈະເຮັດໃຫ#ແຮງງານປະມານ 70.584 ຄົນ ໄດ#ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ເຮັດໃຫ#ເຂົາເຈົ້າສູນເສຍລາຍຮັບປະມານ 4.670
ຕື້ກີບ ຫຼື 6,6 ລAານກີບຕ່ຄົນ. ສGວນຂະແໜງອຸດສາຫະກາ, ປະຈຸບັນ ໂຮງງານສGວນໃຫຍG ແມນປິດຊົ່ວຄາວຕາມຄາສັ່ງ
06/ນຍ ແລະ ແຈ#ງການ ເຊິ່ງຈະເປີດການຜະລິດເປັນປົກກະຕິພາຍຫຼັງຄາສັ່ງໄດ#ສີ້ນສຸດ. ແຕຖAາສະຖານະການແກຍາວ
ຈະກະທົບຕ່ບັນຫາການຫວGາງງານຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ.
+ ຂະແຫນງສາທາ: ຕAອງໄດ#ແບກຫາບພາລະໃນສAາງຄວາມພAອມການສະກັດກັ້ນ, ການຄວບຄຸມ, ປິ່ນປົວ, ເຊິ່ງ
ຕAອງໄດ#ກະກຽມນິຕິກາ, ການຈັດຕັ້ງ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ງmບປະມານ ແລະ ບຸກຄາລະກອນເພື່ອຮັບມືກັບການແຜ
ລະບາດ.
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ອີງຕາມຂ້ມູນຈາກທະນາຄານແຫງ ສປປ ລາວ, ມູນຄGາເງິນແຮພາກບັງຄັບໃນເດຶອນທັນວາ ປີ 2019.
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+ ການສຶກສາ: ການປີດໂຮງຮຽນໃນທຸກລະດັບທີ່ແກຍາວໄດ#ກະທົບຕ່ການຮຽນຂອງເດັກ ແລະ ນັກສຶກສາ, ເນຶ່ອງ
ຈາກຕAອງໃຊ#ເວລາ ແລະ ການໃຊ#ຈGາຍຫລາຍຕື່ມ.
+ ການຕົກລົງບັນຫາສັງຄົມ: ການຈາກັດການເດີນທາງຈະກະທົບຕ່ການພົວພັນລະຫວGາງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ,
ການຕົກລົງບັນຫາລະຫວGາງອົງການລັດດAວຍການ, ການພົວພັນທາງທຸລະກິດ, ການພົວພັນຮGວມມືຕGາງປະເທດ...
+ ການຈັດກອງປະຊຸມ/ການຊຸມນຸມ: ແຜນການຈັດກິດຈະກາມະຫາກາກິລາ, ມິຕິ່ງວັນສາຄັນຂອງຊາດ, ກອງ
ປະຊຸມໃຫຍGຂອງແຂວງ, ບັນດາກະຊວງ, ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງຂະແຫນງການ, ບຸນປະເພນີ,...ຖືກເລື່ອນ ຫລື
ຖືກໂຈະໄປ.
+ ຄວາມຮູສຶກ: ຄວາມຮູ#ສຶກໃນຄວາມໃກ#ສິດຂອງສັງຄົມຫລຸດນAອຍລົງພາໃຫ#ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການຕົກລົງບັນຫາ
ຍາກຂຶ້ນ ແລະ ແກຍາວ.

ສະຫdບລວມແລ#ວ, ຜົນກະທົບທາງດAານເສດຖະກິດໃນໄລຍະສັ້ນທີ່ພວກເຮົາຈະເຫັນໄດ#ຢາງຊັດເຈນແມນການສູນເສຍ
ລາຍຮັບໃນດAານຕGາງໆຂອງປະເທດເປັນຕົ້ນແມນດAານການທGອງທGຽວ, ການສົ່ງອອກ ແລະ ລາຍຮັບຕGາງໆທີ່ລັດຖະບານຄວນ
ຈະໄດ#ຮັບຈາກກິດຈະກາທາງດAານເສດຖະກິດທີ່ມີທGາອGຽງເຕີບໂຕຊAາລົງ, ເຊິ່ງສາຍເຫດຕົ້ນຕ ແມນມາຈາກ 2 ປັດໄຈ (ສາ
ເຫດ) ຄື:
1) ຄວາມຈາເປັນໃນການປະຕິບັດມາດຕະການການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ຂອງປະເທດຄູການຄAາ, ຄູ
ການລົງທຶນຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ກວມມີການຈາກັດການພົວພັນທາງເສດຖະກິດກັບ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມຕAອງການ
ການພົວພັນທາງເສດຖະກິດຕົວຈິງກັບ ສປປ ລາວ ຫລຸດລົງ.
2) ຄວາມຈາເປັນໃນການການການົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຮັບມືກັບການແຜລະບາດພະຍາດ COVID-19
ຢູປະເທດເຮົາໂດຍການຈາກັດການພົວພັນຂອງຄົນພາຍໃນປະເທດ, ຈາກັດການເຄື່ອນໄຫວທາງການ, ການດາເນີນ
ທຸລະກິດ, ການຊຸມນຸມ, ການໄປມາຫາສູກັນ...
ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ ລAວນແລ#ວແຕສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນປີ 2020 ຫົດຖອຍລົງຢາງຫຼີກລAຽງບ່ໄດ#.
ນອກຈາກນີ້, ຜົນກະທົບໄລຍະສັ້ນທີ່ສາຄັນທີ່ສຸດແມນຜົນກະທົບທີ່ມີຕ່ຊີວິດການເປັນຢູຂອງປະຊາຊົນກຄືກະທົບຕ່ກະແສ
ລາຍຮັບຂອງຊາວຜູ#ອອກແຮງງານໃນປະເທດ, ຫົວໜGວຍທຸລະກິດບ່ສາມາດດາເນີນກິດຈະການໄດ#ເຕັມທີ່ ຫຼຶ ຕAອງຢຸດ
ກິດຈະການຊົ່ວຄາວຍAອນມາດຕະການປ#ອງກັນການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ. ສະພາບດັ່ງກGາວ, ຫາກສືບຕ່ແກຍາວພາກທຸລະ
ກິດອາດບ່ສາມາດແບກຫາບພາລະຕ່ໄປອີກໄດ#, ຈາເປັນຕAອງຢຸດຈGາຍເງິນເດືອນ ແລະ ເລີກຈAາງ. ສະນັ້ນ, ຊີວິດການເປັນຢູ
ຂອງປະຊາຊົນຈະມີຄວາມຫຍຸ#ງຍາກລາບາກຂຶ້ນຫຼາຍໂດຍສະເພາະແມນກຸມຄົນຫາເຊົ້າກິນຄ່າ, ອາໃສແຮງງານຮັບຈAາງລາຍວັນ
ທີ່ດາລົງຊີວິດໃນຕົວເມືອງເຮັດໃຫ#ເຂົາເຈົ້າຂາດລາຍຮັບບ່ມີເງິນຊື້ອາຫານ, ຄGາເຊົ່າຫAອງຍAອນບ່ມີວຽກເຮັດ, ບ່ມີລາຍຮັບ, ມີ
ຄວາມສGຽງກາຍເປັນຄົນເລລAອນພະເນຈອນອາໄສນອນຕາມສະຖານທີ່ຕGາງໆ, ເປັນຄົນຂທານ. ບັນຫາດັ່ງກGາວນີ້ແມນຜົນກະ
ທົບ ແລະ ຄວາມສGຽງໄລຍະສັ້ນທີ່ພາກລັດ ແລະ ສັງຄົມຕAອງຮີບຮAອນແກ#ໄຂເພື່ອປ#ອງກັນບັນຫາທາງສັງຄົມທີ່ອາດຕາມມາ
ເປັນຕົ້ນແມນ: ບັນຫາຂີ້ລັກ, ປຸ#ນຈີ້ເອົາຂອງ, ຂທານ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
ຂ) ຜົນກະທົບໄລຍະກາງ-ຍາວ: ສິ່ງທ7າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ
ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວ ພາຍຫລັງທີ່ສາມາດຄວບຄຸມການແຜລະບາດໄດ#ແລ#ວຜົນກະທົບຈະຍັງສືບຕ່ມີຢູ. ເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມຈະໄດ#ຮັບການຈັດລະບຽບ ແລະ ຮູບແບບການດາລົງຊີວິດຂອງຄົນຄືນໃໝທີ່ເອີ້ນວGາສະພາບປົກກະຕິແບບໃໝ
(New Normal). ຄວາມຢ#ານກົວຕ່ເຊື້ອພະຍາດໃໝເຮັດໃຫ#ການດາເນີນຊີວິດຂອງມວນມະນຸດ, ທຸລະກິດ ແລະ ເສດຖະ
ກິດມີໄລຍະຫGາງທາງກາຍຍະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂລກທີ່ໄຮ#ພົມແດນກGອນໜAານີ້ທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການເດີນ ທາງ, ທGອງ
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ທGຽວ ແລະ ການພົວພັນດAານທຸລະກິດກຕAອງຢຸດສະງ•ກຢາງໜAອຍກ່ໃນອີກ 1 ຫາ 2 ປີ ເພາະແຕລະປະເທດຫຼັງຈາກນີ້ຈະຕAອງ
ລະມັດລະວັງຫຼາຍຂຶ້ນດAານສຸຂະພາບ ແລະ ພະລານະໄມໃນຂະນະທີ່ການພົວພັນທີ່ບ່ແມນທາງກາຍຍະພາບຈະແຜຫຼາຍໂດຍ
ສະເພາະໃນໂລກທີ່ເປັນເສດຖະກິດດິຈິຕອນ.
ໃນໄລຍະຜGານມາ ເຖິງແມນວGາລັດຖະບານຈະມີມາດຕະການຕAານ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ມີນະໂຍບາຍຊGວຍປະຄັບປະຄອງ
ເສດຖະກິດຫຼາຍດAານແດແລ#ວກຕາມໃນໄລຍະກາງ ແລະ ຍາວ, ຜົນກະທົບທີ່ເປັນທັງສິ່ງທAາທາຍ ແລະ ໂອກາດຕ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງລາວ ຈະຍັງຄົງມີຢູຢາງຫຼີງລAຽງບ່ໄດ# ເປັນຕົ້ນແມນ:
ສິ່ງທ7າທາຍ:
-

-

ວິກິດການທາງດ7ານການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ7ອງການ: ການໃຊ#ມາດຕະການປິດກິດຈະການ ແລະ ປິດ
ປະເທດຊົ່ວຄາວໄດ#ສົ່ງຜົນກະທົບຕ່ລະບົບເສດຖະກິດ ແລະ ການຜະລິດຢາງຫຼີກລGຽງບ່ໄດ#, ບັນດາຫົວໜGວຍການຜະລິດ
ແລະ ບລິການຕGາງໆດາເນີນການແບບບ່ເຕັມກາລັງ ຫຼື ຢຸດຊະງ•ກ, ເຮັດໃຫ#ມີການເລີກຈAາງແຮງງານ, ບັນດາທຸລະກິດທີ່ຕິດ
ພັນກັບຕGອງໂສ#ການສະໜອງກ່ບ່ສາມາດດາເນີນການໄດ#ຍAອນຂາດວັດຖຸດິບ ຫຼື ປັດໄຈການຜະລິດທີ່ຕAອງນາມາຈາກບGອນ
ອື່ນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕGາງປະເທດ. ສະພາບດັ່ງກGາວເຮັດໃຫ#ຕົ້ນທຶນຂອງທຸລະກິດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບດAານລົບຕ່
ຜະລິດຕະພາບການຜະລິດ, ເຮັດໃຫ#ເກີດບັນຫາດAານການຜະລິດ, ບ່ສາມາດສະໜອງໄດ#ຕາມຄວາມຕAອງການ, ຕAັອງແກ
ຍາວເວລາໄປອີກ. ອີກດAານໜຶ່ງ ປະເທດເຮົາຍັງເພິ່ງພາການນາເຂົ້າສິນຄAາໃຊ#ສອຍທີ່ຈາເປັນໃນຊີວິດປະຈາວັນລວມທັງ
ອຸປະກອນການແພດຂັ້ນພື້ນຖານເພື່ອປ#ອງກັນພະຍາດຊຶ່ງປະເທດທີ່ຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກໄດ#ປັບມາເປັນສິນຄAາຄວບຄຸມ
ແລະ ຖAາຫາກສະຖານະການຍັງແກຍາວຍິ່ງມີຄວາມຫຍຸ#ງຍາກຂຶ້ນກAາວໄປສູການຂາດແຄນສິນຄAາຈາເປັນ. ໃນດAານຄວາມ
ຕAອງການກຄືຜົນກະທົບຂອງການແຜລະບາດດັ່ງກGາວເຮັດໃຫ#ປະຊາຊົນຢ#ານກົວ ແລະ ກັງວົນຕ່ການແຜລະບາດລວມທັງ
ສະພາບການທີ່ບ່ມີຄວາມແນນອນ, ແຮງງານບ່ມີວຽກເຮັດງານທາຫຼາຍຂຶ້ນ, ລາຍຮັບຫລຸດລົງ ຫລື ສູນເສຍລາຍຮັບຈຶ່ງໃຊ#
ຈGາຍໜAອຍລົງ ແລະ ເລືອກໃຊ#ຈGາຍສະເພາະສິ່ງທີ່ຈາເປັນຕ່ການດາລົງຊີວິດເທົ່ານັ້ນເຮັດໃຫ#ຄວາມຕAອງການສິນຄAາ ແລະ
ບລິການຫລຸດລົງ.
ຄວາມສ2ຽງສູງທີ່ພວກເຮົາຈະບ6່ສາມາດບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາໄລຍະ
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(2016-2025), ວິໄສທັດ 2030 ໃຫກ7າວໄປສູປະເທດລາຍຮັບປານກາງສູງ ແລະ ເປົ້າຫມາຍພັດທະນາ
ຍືນຍົງ (SDG’s):
ຜົນກະທົບຂອງການແພລະບາດພະຍາດ COVID-19 ເຮັດໃຫ#ມີຄວາມສGຽງສູງທີ່ຈະບ່ບັນລຸບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍ
ການພັດທະນາຍືນຍົງ (SDG) ແລະ ການຍົກລະດັບເປັນປະເທດລາຍຮັບປານກາງສູງໃນປີ 2030 ຕາມທີ່ໄດ#ການົດ,
ເນຶ່ອງຈາກເພື່ອ ບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍດັ່ງກGາວ ປັດໄຈພື້ນຖານແມການເຕີບໂຕດAານເສດຖະກິດທີ່ຕ່ເນື່ອງສາລັບໄລຍະ
2016-20230 ສະເລຍບ່ຫລຸດ 7.5 % ຕ່ປີ; ຜGານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ V ປີ (2016-2020) ໄລຍະ 4 ປີຜGານ
ມານີ້ອັດຕາການເຕີບໂຕໄດ#ຄGອຍໆຫລຸດລົງຢາງຕ່ເນຶ່ອງຈາກຕ່າກGວາ 7%, ເນຶ່ອງຈາກເຫດຜົນຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງຂອງ
ການປຽນແປງດິນຟ#າອາກາດ, ປັດໃຈອື່ນໆ ແລະ ຖືກຊ້າເຕີມດAວຍຜົນກະທົບຂອງພະຍາດ COVID-19 ໃນປີ 2020ທີ່
ອາດຫລຸດລົງເຖິງ 3.3% (ຫລື ອາດຕ່າກGວານັ້ນອີກ , ຖAາສະພາບການແຜລະບາດຂອງພະຍາດຫາກແກຍາວ ), ຈະເຮັດ
ໃຫ#ເສດຖະກິດປະເທດເຮົາເຕີບໂຕໃນລະດັບທີ່ຊAາລົງຫລາຍທີ່ສຸດທຽບກັບບັນດາແຜນ V ປີ ກGອນຫນAານີ້.
ນອກຈາກນີ້ການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນຕ່ໜAາໂດຍສະເພາະແຜນ IX ຍັງຈະມີຄວາມຫຍຸ#ງ
ຍາກຂຶ້ນຍAອນສະພາບການພາຍໃນ ແລະ ໂດຍສະເພາະໂລກພາຍນອກໄດ#ປຽນແປງໄປຈາກແນວຄິດ ແລະ ການສືບຕ່ປະ
ຕິບແຜນຜGານມາບ່ນAອຍ, ເນຶ່ອງຈາກການລົງທຶນຂອງຫລາຍປະເທດໄດ#ສຸມໃສການຮັບມືກັບການແຜລະບາດພະຍາດໂຄ
ວິດ, ເປັນຕົ້ນແມນການຊົດເຊີຍ, ການຜGອນຜັນພາກທຸລະກິດ, ການອຸດຫນູນແຮງງານ, ການລົງທຶນໃນຂະແຫນງສາທາ...
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ອື່ນໆ. ດັ່ງນັ້ນ, ອາດຈາເປັນຕAອງໄດ#ຄົ້ນຄວAາຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໃສທັດການພັດທະນາ ລວມທັງການການົດທິດ ແລະ
ເປົ້າຫມາຍບູລິມະສິດການພັດທະນາໃນບາງດAານຄືນໃໝ.
ຄວາມອາດສາມາດໃນການປັບໂຕເຂົ້າສູ ຍຸກດິຈິຕອລS ຫຼັງ COVID-19: ໃນໄລຍະການແຜລະບາດຂອງ
COVID-19 ເຫັນໄດ#ວGາເຕັກໂນໂລຊີຂ້ມູນຂGາວສານແມນມີບົດບາດສາຄັນໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ
ຫຼື ມີການກAາວເຂົ້າສູຍຸກດິຈິຕອລ•ຢາງເຕັມຮູບແບບໄວຂຶ້ນ, ເຊິ່ງສິ່ງນີ້ຖືເປັນສິ່ງທAາທາຍອັນໃຫຍGຫຼວງສາລັບປະເທດເຮົາໃນ
ການປັບຕົວໃຫ#ທັນກັບການປຽນແປງໃໝໃນສະພາບທີ່ຍັງຂາດຄວາມພAອມຫຼາຍດAານ ທັງໃນພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ
ລວມທັງຄວາມຮູ#ຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນ. ສາລັບ ສປປ ລາວ ພື້ນຖານໂຄງລGາງດAານເຕັກໂນໂລຊີຂ້ມູນຂGາວສານ
ລວມທັງການບລິການອິນເຕີເນັດເຖິງວGາມີການພັດທະນາແດແລ#ວກຕາມແຕກ່ຍັງບ່ທັນພຽງພ ແລະ ສະດວກວGອງໄວເທົ່າ
ທີ່ຄວນ. ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນາໃຊ#ໃຫ#ເກີດປະໂຫຍດຍັງບ່ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຄວນ, ຄວາມຮູ#ຄວາມສາມາດໃນການປັບໂຕ
ແລະ ນາໃຊ#ກຍັງຈາກັດ. ສິ່ງທAາທາຍອີກອັນໜຶ່ງກຄືການນາໃຊ#ໄປໃນທາງທີ່ຜິດ ທີ່ກ່ໃຫ#ເກີດອາຊະຍາກາທາງເຄືອຂGາຍ
ຄອມພິວເຕີ (Cybercrime) ຊຶ່ງຮຽກຮAອງໃຫ#ຕAອງມີລະບົບປ#ອງກັນທີ່ດີລວມທັງລະບຽບກົດໝາຍທີ່ຮັດກຸມ. ນອກ
ຈາກນີ້ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບໃໝຕAອງອາໄສການລົງທຶນໃສດAານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຢາງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ
ຮີບດGວນ ຊຶ່ງເປັນອີກໜຶ່ງສິ່ງທAາທາຍໃນສະພາບທີ່ຂາດງmບປະມານຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນຍັງຈາກັດ.

ກາລະໂອກາດ
-

-

-

-

-

ໃນໄລຍະສັ້ນ ຖAາປະເທດເຮົາສາມາດຄວບຄຸມການແຜລະບາດໄດ#ໄວກຈະເປັນໂອກາດອັນດີໃນການຟື້ນຟູເສດຖະກິດ,
ການເລັ່ງສົ່ງເສີມການຜະລິດພາຍໃນເພື່ອທົດແທນການນາເຂົ້າ ແລະ ຂະຫຍາຍການສົ່ງອອກໃນສະພາບທີ່ປະເທດອື່ນໄດ#
ຮັບຜົນກະທົບໜັກ ແລະ ຍັງມີຄວາມຫຍຸ#ງຍາກໃນການຜະລິດໂດຍສະເພາະແມນການຜະລິດສິນຄAາໃຊ#ສອຍໃນຊີວິດປະ
ຈາວັນ ,ສະບຽງອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນການແພດຂັ້ນພື້ນຖານ .
ໃນໄລຍະສັ້ນ ຄາດວGາການທGອງທGຽວຍັງຈະບ່ສາມາດກັບຄືນສູສະພາບປົກະຕິໂດຍໄວຈຶ່ງເປັນໂອກາດອັນດີໃນການລົງທຶນ
ພັດທະນາແຫລGງທGອງທGຽວ, ຊຸກຍູ#ສົ່ງເສີມການທGອງທGຽວພາຍໃນ, ປັບປຸງອາຄານ ແລະ ສະຖານທີ່ພັກ, ຮAານອາຫານ
ແລະ ການບລິການຕGາງໆໃຫ#ໄດ#ມາດຖານສາກົນ ແລະ ເປັນທີ່ດຶງດູດໃຈນັກທGອງທGຽວເພື່ອເປັນການກະກຽມຄວາມພAອມ
ຮອງຮັບການບລິການທGອງທGຽວທີ່ຈະຄGອຍໆເພີ່ມຂຶ້ນໃນຕ່ໜAາ.
ໃນໄລຍະກາງ ຫາ ໄລຍະຍາວ ປະເທດເຮົາຍັງມີໂອກາດ ແລະ ທGາແຮງໃນການຜະລິດກະສິກາສະອາດເພື່ອສົ່ງອອກ
ໂດຍອາໄສທGາແຮງທີ່ປະຊາຊົນສGວນໃຫຍGເປັນຊາວກະສິກອນ, ເງື່ອນໄຂທີ່ດິນທາການຜະລິດຍັງອຸດົມສົມບູນປອດສານເຄ
ມີຖAາທຽບກັບປະເທດອື່ນ. ວິກິດການໃນຄັ້ງນີ້ເຮັດໃຫ#ຄົນທົ່ວໂລກຫັນມາໃສໃຈສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ເລືອກບລິໂພກແຕ
ອາຫານສະອາດປອດສານພິດມີປະໂຫຍດຕ່ສຸຂະພາບສະນັ້ນຈຶ່ງຖືເປັນໂອກາດອັນດີໃນການເລັ່ງພັດທະນາກະສິກາສະອາດ
ເພື່ອສົ່ງອອກ.
ຍAອນສະພາບຄວາມຫຍຸ#ງຍາກມັນບີບປັງຄັບໃນຕົວເຮັດໃຫ#ປະຊາຊົນລາວ ຕAອງໄດ#ປັບການດາລົງຊີວິດຄືນໃໝ ໂດຍສະ
ເພາະມີການປະຫຍັດມັດທະຍັດຫຼາຍກວGາເກົ່າ, ການໃຊ#ຈGາຍຫຼິ້ນກິນຟຸມເຟືອຍ, ສິນຄAາຕGາງປະເທດ ແລະ ການຈັດງານບຸນ
ປະເພນີຕGາງໆຢາງຟຸມເຟືອຍກມີທGາອGຽງຫdດລົງ, ການຊົມໃຊ#ສິນຄAາຕGາງປະເທດ. ສະນັ້ນ ລັດຄວນຖືເອົາວິກິດການໃນຄັ້ງນີ້
ເປັນໂອກາດໃນການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ ແລະ ຊຸກຍູ#ໃຫ#ປະຊາຊົນຄົນລາວຫັນປຽນຈາກສັງຄົມບລິໂພກມາເປັນສັງຄົມ
ການຜະລິດໃຫ#ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ.
ວິກິດຂອງພະຍາດ COVID-19 ເຮັດໃຫ#ຄົນທົ່ວໂລກລວມເຖິງຄົນລາວເຫັນຄວາມສາຄັນຂອງຄວາມກAາວໜAາທາງດAານ
ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານໂດຍສະເພາະການດາເນີນກິດຈະກາຕGາງໆຜGານລະບົບອອນລາຍນັບຕັ້ງແຕການເຮັດວຽກຢູເຮືອນ,
ການຄAາຂາຍອອນລາຍ ລວມທັງການປະຕິບັດມາດຕະການຂອງລັດຖະບານຫຼາຍປະເທດໃນການບັນເທົາ ແລະ ຫdດຜGອນ
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ຜົນກະທົບຜGານການລົງທະບຽນອອນລາຍ. ນັບແຕມີການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ, ເພື່ອຄວາມຢູລອດ, ກິດຈະກາຕGາງໆ
ແລະ ການດາເນີນທຸລະກິດ ຈາເປັນຕAອງໄດ#ນາໃຊ#ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າຊGວຍຢາງຫຼີກລGຽງບ່ໄດ#ບ່ວGາຈະມີຄວາມພAອມ ຫຼື ບ່ມີ
ຄວາມພAອມກ່ຕາມ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຜູ#ບລິໂພກຈາເປັນຕAອງໄດ#ຮຽນຮູ# ແລະ ທາຄວາມຊິນເຄີຍກັບເຕັກໂນໂລຊີບ່ວGາຈະ
ເປັນສະມາດໂຟນ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານອື່ນໆເພື່ອຢູລອດໂດຍບ່ຕAອງເດີນທາງ ຫຼື ພົບປະກັນໂດຍກົງ.
ສະນັ້ນ, ວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດຈຶ່ງຊGວຍໃຫ#ປະເທດເຮົາປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ການນາໃຊ#ອິນເຕີເນັດ ແລະ
ການສື່ສານທາງອອນລາຍຫຼາຍຂຶ້ນ, ການຄAາຂາຍອອນລາຍຈາກທີ່ເລີ່ມມີໜ່ແໜງມາແລ#ວກGອນໜAານີ້ກຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມ
ຂຶ້ນໄວ, ລະບົບນິເວດຂອງ E-Commerce ແລະ ສັງຄົມແບບໄຮ#ເງິນສົດຂະຫຍາຍຕົວຫຼາຍຂຶ້ນຍAອນການໃຊ#ຈGາຍຜGານ
ລະບົບທະນາຄານ. ນອກຈາກນີ້ການເຮັດວຽກ ແລະ ຈັດປະຊຸມທາງໄກຜGານລະບົບອອນລາຍທັງໃນພາກລັດ ແລະ ເອກະ
ຊົນກເຫັນວGາເພີ່ມຂຶ້ນ ເຖິງວGາເປັນພາກບັງຄັບທີ່ຫຼີກລGຽງບ່ໄດ# ແຕກເປັນການປະຢັດລາຍຈGາຍບລິຫານໃນການຈັດປະຊຸມ
ແລະ ສາມະນາຕGາງໆ ຢູສູນກາງ ແລະ ທAອງຖິ່ນ. ສະນັ້ນສະພາບດັ່ງກGາວຈຶ່ງເປັນໂອກາດໃນການເລັ່ງພັດທະນາ ແລະ ສAາງ
Platform ໃນການຕິດຕ່ສື່ສານລະຫວGາງສານັກງານອົງກອນແບບອອນລາຍ, ການຄAາຂາຍອອນລາຍທີ່ຊGວຍໃຫ#ຜູ#ຜະລິດ
ແລະ ຜູ#ບລິໂພກຍັບເຂົ້າໃກ#ກັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ມີການເຂົ້າເຖິງຂ້ມູນຄວາມຕAອງການ ແລະ ການສະໜອງໄດ#ງGາຍຂຶ້ນ, ໄວຂຶ້ນ
ແລະ ກວAາງຂວາງຂຶ້ນ ແລະ ຊGວຍກະຕຸ#ນການຜະລິດພາຍໃນໃຫ#ໄວຂຶ້ນ, ທັງເປັນໂອກາດໃນການເລັ່ງພັດທະນາລະບົບຈັດ
ເກັບອາກອນການຄAາທາງເອເລັກໂຕຣນິກ, ການຊາລະສະສາງຜGານລະບົບທະນາຄານທີ່ມີຄວາມໂປງໃສຂຶ້ນ ແລະ ຊGວຍໃນ
ການຄຸ#ມຄອງປະລິມານເງິນ ແລະ ການຈລະຈອນຂອງເງິນໃນລະບົບເສດຖະກິດໄດ#ດີຂຶ້ນ.
III. ຂ6້ສະເຫນີບາງມາດຕະການຮັບມືກັບຜົນກະທົບທາງດ7ານເສດຖະກິດໃນໄລຍະສັ້ນ, ກາງແລະຍາວ
1. ມາດຕະການໄລຍະສັ້ນ
ບູລິມະສິດຍັງແມນສືບຕ່ປະຕິບັດຢາງເຄັ່ງຄັດຕ່ຄາສັ່ງເລກທີ 6/ນຍ ແລະ ແຈ#ງການເລກທີ 481/ຫສນຍ ໃນການຕ່
ເວລາການປະຕິບັດຄາສັ່ງ 06/ນຍ ໂດຍຕິດພັນກັບການປະຕິບັດບັນດານະໂຍບາຍທີ່ຜັນຂະຫຍາຍຈາກຂ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະ
ບານເລກທີ 31/ນຍ ແລະ ມີມາດຕະການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນເປັນແຕລະໄລຍະຢາງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຈາກັດໃຫ#
ໄດ#ການແຜລະບາດຢາງຂາດຕົວ, ແຕຮັບປະກັນຫລຸດຜGອນຜົນກະທົບທາງດAານເສດຖະກິດ, ເປັນຕົ້ນແມນ:
(1) ຄົ້ນຄວAາມາດຕະການຊGວຍແກ#ໄຂບັນຫາປະຊາຊົນຜູ#ທີ່ມີລາຍໄດ#ຕ‚່າ ຫລື ບ່ມີລາຍໄດ#, ຜູ#ຫວGາງງານ, ເປັນຕົ້ນ
ແມນ:
+ ປະຊາຊົນຈານວນບ່ຫນAອຍທີມາຊອກວຽກເນັດງານທາຢູບັນດາຕົວເມືອງອາໄສຢູຕາມຫAອງແຖວຕGາງໆ, ກຸມຄົນ
ຮັບຈAາງລາຍວັນ ດAວຍການພິຈາລະນານະໂຍບາຍຫdດຄGາໃຊ#ຈGາຍເປັນຕົ້ນແມນ: ຄGານ້າຄGາໄຟ, ຍົກເວັ້ນການເກັບເງິນຈາກ
ບAານໃນການຕ່ເອກະສານພັກເຊົາຕGາງໆ, ລາຍຈGາຍອື່ນໆທີ່ເຫັນວGາບ່ຈາເປັນ, ລວມເຖິງຊຸກຍູ# ແລະ ລະດົມການປະ
ກອບສGວນຈາກສັງຄົມ (ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ສະມາຄົມຕGາງໆ) ຕົວຢາງ: ລະດົມເຈົ້າຂອງຫAອງເຊົ່າໃຫ#ຫdດຄGາເຊົ່າຫAອງ
ແຖວແລ#ວເຈົ້າຂອງຫAອງແຖວສາມາດນາເອົາການຊGວຍເຫຼືອດັ່ງກGາວມາຢັ້ງຢືນເພື່ອຫdດການເສຍອາກອນລາຍໄດ#ຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ ຫຼື ຮັບນະໂຍບາຍອື່ນໆຈາກລັດຖະບານ. ຄຽງຄູກັນນັ້ນ, ກ່ຕAອງຫລີກລAຽງທຸກມາດຕະການທີ່ຈະເປັນການເພີ່ມ
ລາຍຈGາຍໃຫ#ເຂົາເຈົ້າ.
+ ເລັ່ງຊGວຍເຫຼືອກຸມແຮງງານທີ່ມີຄວາມສGຽງໄດ#ຮັບຜົນກະທົບ ໂດຍສະເພາະແຮງງານທີ່ຢູໃນລະບົບສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ ໂດຍນາໃຊ#ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມຊGວຍເຫລືອ. ການນາໃຊ#ເງິນກອງທຶນອຸດໜູນການວGາງງານ ອາດບ່ພຽງພກັບ
ຄGາຄອງຊີບຂອງຄອບຄົວ ເພາະສັດສGວນການປະກອບທຶນໜAອຍ ທັງຈານວນເງິນທີ່ປະກອບເຂົ້າກໜAອຍຕາມລະດັບ
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ເງິນເດືອນຜູ#ປະກັນຕົນ11. ສະນັ້ນ ອາດພິຈາລະນານາໃຊ#ກອງທຶນອຸດໜູນໄລຍະຍາວ ແລະ ກອງທຶນອື່ນໆເຂົ້າມາຊGວຍ
ໃນໄລຍະສັ້ນ.
+ ອາດຂະຫຍາຍການຊGວຍເຫຼືອໄປສູແຮງງານທີ່ຂາດວຽກເຮັດງານທາ, ແຮງງານທີ່ກັບມາຈາກຕGາງປະເທດ (ຈາກໄທ
ຫລາຍ ກGວາ 1 ແສນຄົນ ), ຂາດລາຍຮັບໃນຊGວງວິກິດການນີ້.
+ ຄົ້ນຄວAາວິທີຊຸກຍູ#ສົ່ງເສີມໃຫ#ຜູ#ຫວGາງງານຊGວຍຕົນເອງໃນຍາມວິກິດນີ້ໂດຍສະເພາະຊຸກຍູ#ການປູກຝັງເພື່ອລAຽງຊີບ
ຕົນເອງໄດ# ດAວຍວິທີການຕGາງໆທີ່ເຫັນວGາເຫມາະສົມ.
(2) ຄົ້ນຄວAາມາດຕະການຊGວຍແກ#ໄຂທຸລະກິດເພື່ອບ່ໃຫ#ລົ້ມຈົມ, ລົ້ມລະລາຍ, ໃຫ#ຢູລອດໃນຍາມວິກິດ ແລະ ຫລັງວິ
ກິດ ດAວຍການພິຈາລະນາເປັນແຕລະກລະນີ,ກລະນີໃດສາມາດເປີດທຸລະກິດ, ກລະນີໃດລັດຕAອງຊGວຍຫນູນດAວຍນະໂຍບາຍ
ຕGາງໆຕາມຄວາມເຫມາະສົມ
(3) ພິຈາລະນາດັດແກ#ນະໂຍບາຍງmບປະມານຕາມເງື່ອນໄຂ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງເນຶ່ອງຈາກລາຍຮັບງmບປະມານຈະຫລຸດ
ລົງຢາງຫລວງຫລາຍ,
ການຊGວຍເຫລືອຕGາງປະເທດກ່ຈະຫລຸດລົງເນຶ່ອງຈາກປະເທດທີ່ເຄີຍໃຫ#ການຊGວຍເຫລືອກ່ມີບັນຫາ,
ຈະກະທົບຕ່ແຜນການລົງທຶນ ແລະ ລາຍຈGາຍຂອງລັດຢາງຫລີກລAຽງບ່ໄດ#, ຈາເປັນຕAອງໄດ#ພິຈາລະນາບູລິມະສິດການລົງທຶນ
ແລະ ການໃຊ#ຈGາຍຢາງມີຈຸດສຸມທີ່ແທ#ຈິງ.
(4) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ ແລະ ປຸກລະດົມຈິດສານຶກຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາໂດຍຊຸກຍູ#ໃຫ#ປະຊາຊົນຄົນລາວໃຫ#ມີ
ຄວາມຕື່ນຕົວ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບການດາລົງຊິວິດຂອງຕົນເອງໂດຍການຫັນປຽນຈາກສັງຄົມບລິໂພກມາເປັນສັງຄົມ
ການຜະລິດກຸ#ມຕົນເອງໃຫ#ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍເນັ້ນໃສການຜະລິດພາຍໃນກຸ#ມຕົນເອງ ແລະ ຫdດຜGອນການນາເຂົ້າ.
2. ມາດຕະການໄລຍະກາງ-ຍາວ
1) ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການແກໄຂຜົນກະທົບທາງດ7ານເສດຖະກິດ
ສືບຕ່ຕິດຕາມ, ຄົ້ນຄAວາວິໄຈ, ປະເມິນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກາທີ່ລັດຖະບານໄດ#ວາງອອກໃນຊGວງໄລຍະ
ຮັບມືກັບການແຜລະບາດຂອງພະຍາດໂດຍສະເພາະມາດຕະການປິດກິດຈະການ, ມາດຕະການດAານການເງິນ, ເງິນຕາ, ບັນຫາ
ແຮງງານ, ສະຫວັດດີການ, ອື່ນໆ, ເນື່ອງຈາກວGາບາງຜົນກະທົບທາງດAານເສດຖະກິດຈະສືບຕ່ແກຍາວ; ດັ່ງນັ້ນ, ຕAອງຄົ້ນຄAວາ
ມາດຕະການແກ#ໄຂໃຫ#ສອດຄGອງ ແລະ ທັນສະພາບການ. ບາງກິດຈະການອາດບ່ສາມາດຟື້ນຄືນໄດ# ເຊັ່ນ: ກລະນີທຸລະກິດພົບ
ຄວາມຫຍຸ#ງຍາກໃນການສືບຕ່ກິດຈະການ ຫລື ມີການລົ້ມລະລາຍ.
2) ດ7ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ
(1) ສືບຕ່ຄຸ#ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ#ມີສະຖຽນລະພາບໂດຍສະເພາະແມນອັດຕາເງິນເຟີ້, ອັດຕາແລກ ປຽນ,
ສະພາບຄGອງຂອງລະບົບທະນາຄານ, ດຸນຊາລະກັບຕGາງປະເທດ (BOP) ແລະ ດຸນງmບປະມານ ເພື່ອຟື້ນຟູ ແລະ
ສAາງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ#ແກນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕGາງປະເທດ ພາຍຫຼັງການລະ ບາດພະຍາດ COVID-19 .
(2) ຄົ້ນຄວAາສືບຕ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຜGອນຜັນທາງດAານພາສີ-ອາກອນ ແລະ ອັດຕາດອກເບ#ຍ ຫຼື ອາດພິຈາລະນາຄືນ
ເງິນອາກອນມູນຄGາເພີ່ມໃນລະດັບທີ່ເໝາະສົມໃນໄລຍະໃດໜຶ່ງພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການລະບາດຂອງພະຍາດເພື່ອສAາງ
ພື້ນຖານໃຫ#ຫົວໜGວຍທຸລະກິດສາມາດຟື້ນຕົວ ແລະ ສAາງເງື່ອນໄຂໃຫ#ປະຊາຊົນມີກາລັງຊື້ທີ່ພຽງພເພື່ອຊຸກຍູ#ໃຫ#
ມີການຜະລິດ ແລະ ການຊື້ຂາຍເພີ່ມຂຶ້ນກAາວໄປສູການຟື້ນຕົວຢາງສົມບູນໃນໄລຍະຕ່ມາ .
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ປັດຈຸບັນກອງທຶນປະກັນສັງຄົມປະກອບດAວຍ 5 ກອງທຶນຍGອຍ ຊຶ່ງແຕລະເດືອນຜູ#ປະກັນຕົນໄດ#ສົມທົບທຶນ 11,5% ຂອງເງິນເດືອນ ໃນນີ້
1,5% ແມນປະກອບເຂົ້າກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບ, 2,5% ເຂົ້າກອງທຶນອຸດໜູນໄລຍະສັ້ນ, 5% ເຂົ້າກອງທຶນອຸດໜູນໄລຍະຍາວ, 0,5% ເຂົ້າ
ກອງທຶນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຫຼື ພະຍາດອາຊີບ, ແລະ 2% ແມນເຂົ້າກອງທຶນອຸດໜູນວGາງງານ.
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(3) ເອົາໃຈໃສຕິດຕາມສະພາບຄGອງຂອງລະບົບທະນາຄານ, ເພາະການສະລຕົວຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການຟື້ນຕົວຊAາ
ຂອງທຸລະກິດເອກະຊົນໂດຍສະເພາະທຸລະກິດບລິການ ເຊັ່ນ: ບລິສັດທGອງທGຽວ, ໂຮງແຮມ ແລະ ຮAານອາຫານທີ່
ໄດ#ກູ#ຢືມເງິນຈາກທະນາຄານອາດກະທົບຕ່ສະພາບຄGອງຂອງລະບົບທະນາຄານໃນໄລຍະກາງໂດຍສະເພາະຄວາມ
ສGຽງເຮັດໃຫ#ເກີດມີໜີ້ເສຍ NPL (ເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງໄລຍະຜGອນຜັນການຈGາຍຄືນດອກເບ#ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນ
ໃນປີ 2020).
(4) ສືບຕ່ແກ#ໄຂໜີ້ຕGາງປະເທດ ແລະ ໜີ້ໂຄງການການລົງທຶນຂອງລັດ (ໜີ້ສາມແຈ, ໜີ້ພັນທະບັດ) ເປັນຕົ້ນລະດົມ
ແຫຼ່ງທຶນທີ່ເໝາະສົມຈາກສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ແລະ ຜູ#ໃຫ#ທຶນຕGາງໆລວມກັບປະເທດເພື່ອນມິດ, ຫັນໜີ້ເປັນ
ການລົງທຶນ ຫຼື ຫັນໜີ້ເປັນຫຸ#ນ, ຂາຍຫຸ#ນຂອງລັດວິສາຫະກິດຈານວນໜຶ່ງເພື່ອຫdດໜີ້ສິນຕGາງປະເທດ, ຊຸກຍູ#ການ
ປະຕິບັດໂຄງການລົງທຶນລັດທີ່ໄກ#ຈະສາເລັດໃຫ#ສາເລັດໄວເພື່ອນາໃຊ#ເຂົ້າສູການຜະລິດ ແລະບລິການໂດຍໄວ.
(5) ເລັ່ງປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດທີ່ມີບັນຫາການເງິນໃນປັດຈຸບັນເພື່ອຫdດຜGອນພາລະໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານ
ເຊັ່ນ:
ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ#າລາວ, ການບິນລາວ ແລະ ທະນາຄານລັດຈານວນໜຶ່ງ ໂດຍການຊອກຜູ#ຮGວມທຶນ ຫຼືປຽນ
ກົນໄກການລົງທຶນແບບໃໝເພື່ອໃຫ#ບັນດາລັດວິສາຫະກິດ ມີສະພາບການເງິນທີ່ດີຂື້ນ ແລະ ມີຜົນກາໄລ.
3) ດ7ານການລົງທຶນ ແລະ ການຜະລິດ
(1) ສືບຕ່ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ແລະ ການຜະລິດໃນຂະແໜງທີ່ບ່ແມນຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ຂະແໜງທີ່
ຕAອງໄດ#ພຶ່ງພາການນາເຂົ້າຫຼາຍ ເຊັ່ນ: ອຸດສາຫະກາປຸງແຕງກະສິກາ, ປຸງແຕງອາຫານ, ອຸປະກອນການແພດ,
ສິນຄAາຊົມໃຊ#ທີ່ຈາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນ ແລະ ສAາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ#ແກການສະໜອງພາຍໃນ, ຫdດຜGອນການພຶ່ງ
ພາການນາເຂົ້າໂດຍສະເພາະໃນສະພາບທີ່ມີວິກິດການເສດຖະກິດຄືກັບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະປະຈຸບັນ.
(2) ເລັ່ງສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນທຸລະກິດທGອງທGຽວ ແລະ ທຸລະກິດປິ່ນອAອມໂດຍສະເພາະການຜະລິດກະສິກາ ແລະ
ສະບຽງອາຫານຂອງບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນAອຍ-ກາງ (SMEs) ເພື່ອສAາງພື້ນຖານການຜະລິດພາຍໃນທີ່
ໜັກ ແໜ#ນເພື່ອຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດໃນຕ່ໜAາ ແລະ ຫdດຜGອນການພຶ່ງພາການຜະລິດ ແລະ ການລົງທຶນ
ຂະຫນາດໃຫຍGໃນຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ.
(3) ສAາງສະພາບແວດລAອມທີ່ອານວຍໃຫ#ແກການລົງທຶນຕາມຄາສັ່ງເລກທີ 02 ແລະ 03/ນຍ ໂດຍສAາງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັນສະໄໝໃຫ#ແກໜGວຍງານບລິການປະຕູດຽວ, ເລັ່ງແກ#ໄຂຂອດຂັ້ນທີ່ຫຍຸ#ງຍາກໃນການ
ອະນຸມັດ ແລະ ດາເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອຫdດຜGອນຂັ້ນຕອນ, ຕົ້ນທຶນ ແລະ ເວລາທີ່ໃຊ#ໃນການອະນຸມັດ.
(4) ແກ#ໄຂບັນຫາການເຂົ້າເຖິງສິນເຊື່ອຂອງເລັ່ງປອຍສິນເຊື່ອຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນAອຍ-ກາງ ໂດຍປະຕິບັດສິນ
ເຊື່ອຊGວຍພາກ SME ບAວງທາອິດ 100 ຕື້ກີບໃຫ#ໄດ#ໄວພາຍຫລັງທີ່ໄດ#ມີການເຊັນສັນຍາຮGວມກັບບັນດາ
ທະນາຄານທຸລະກິດຕGາງໆ, ພAອມນັ້ນ ກເລັ່ງຊຸກຍູ#ໃນການປະຕິບັດບAວງເງິນ 300 ລAານໂດລາຈາກທະນາຄານ
ພັດທະນາຈີນ (CDB) ແລະ ແຫລGງອື່ນໆ ເພື່ອຊGວຍບາງທຸລະກິດທີ່ໄດ#ຮັບຜົນກະທົບແລະຊຸກຍູ#ການຜະລິດພາຍ
ໃນ.
(5) ສືບຕ່ສົ່ງເສີມການຜະລິດສິນຄAາທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນລາວຢາງຈິ່ງຈັ່ງ ໂດຍການການົດມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂ
ການຜະລິດທີ່ໄດ#ມາດຖານສາກົນ ແລະ ການອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ#ແກສິນຄAາລາວ ລວມເຖິງສິນຄAາໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງ
ຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອໃຫ#ມາດສະໜອງໄດ#ຕາມຄວາມຕAອງການພາຍໃນ ແລະ ຂອງຕະຫຼາດສາກົນ.
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4) ດ7ານການຄ7າ
(1) ສAາງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດAານການຄAາ ໂດຍຂະຫຍາຍຕະຫຼາດໃຫ#ກວAາງຂຶ້ນໃນສິນຄAາເຄື່ອງນຸງຮົ່ມ, ສິນຄAາເອເລັກ
ໂທນິກ, ເຄື່ອງໃຊ#ໄຟຟ#າ, ສິນຄAາຍາວນານ ແລະ ສິນຄAາອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບເຄື່ອຂGາຍການຜະລິດຂອງພາກພື້ນ ແລະ
ສາກົນ. ໃນເວລາດຽວກັນກຫdດຜGອນສິ່ງກີດຂວາງດAານການຄAາທີ່ບ່ແມນພາສີ Non-Tariff Barriers ຫຼື NTB
ໂດຍສະເພາະ ທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງອອກສິນຄAາ. ອີງຕາມຂ້ມູນຈາກ ອົງການ ERIA-UNCTAD ໃຫ#ຮູ#ວGາລາວ
ມີລະບຽບການກGຽວຂAອງທີ່ຖືວGາເປັນສິ່ງກິດຂວAາງດAານການຄAາປະມານ
301 ມາດຕະການ Non-Tariff
Measures ຫຼື NTM ທີ່ຕິດພັນກັບ 12 ອົງການ ເຊິ່ງກະທົບຫຼາຍກວGາ 9. 588 ລາຍການສິນຄAາ.
(2) ສົ່ງເສີມການຜະລິດ ແລະ ສົ່ງອອກສິນຄAາທີ່ນາໃຊ#ສິດທິພິເສດດAານການຄAາເສລີກັບປະເທດຄູຄAາທີ່ມີຢູແລ#ວ ແລະ
ສິນຄAາທີ່ມີທGາແຮງໃນການສົ່ງອອກໂດຍນາໃຊ#ລະບົບຂົນສົ່ງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ຄາດວGາຈະຖືນາໃຊ#ໃນຕົ້ນ
ປີ 2022 ໃຫ#ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.
(3) ສູມໃສປັບປຸງບັນຫາໂລຈິດສະຕິກ, ການຂົນສົ່ງສິນຄAາພາຍໃນ-ເຊື່ອມຈອດຕGາງປະເທດ ແລະ ພັດທະນາເສັ້ນທາງ
ເຊື່ອມຈອດກັບແລວທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໃຫ#ຄອບຄຸມ, ສະດວກວGອງໄວ, ຫdດຕົ້ນທຶນ ແລະ ເວລາໃນການ
ຂົນສົ່ງ.
5) ດ7ານແຮງງານ
(1) ປະເມີນ, ສAາງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສAາງຄວາມພAອມໃຫ#ແກລະບົບສະຫວັດດີການສັງຄົມໂດຍສະເພາະການຄຸ#ມ
ຄອງ ແລະ ນາໃຊ#ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືດAານນະໂຍບາຍໃນການຮັບມື ແລະ ຫdດຜGອນຜົນ
ກະທົບຈາກເຫດການທີ່ບ່ຄາດຄິດເຊັ່ນ: ການແຜລະບາດຂອງພະຍາດ, ຜົນກະທົບຈາກໄພທາມະຊາດ ແລະ ວິກິດ
ການເສດ ຖະກິດທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນອີກໃນຕ່ໜAາໂດຍສະເພາະຄົວເຮືອນ ຫຼື ແຮງງານທີ່ໄດ#ຮັບຜົນກະທົບໃນຊGວງວິ
ກິດການເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ#ເຂົາເຈົ້າກັບກາຍມາເປັນຄົນທຸກ. ກລະນີພະຍາດ COVID-19, ຄາດວGາຈະມີແຮງງານ
ເປັນຈານວນຫຼາຍທີ່ຈະໄດ#ຮັບຜົນກະທົບໂດຍສະເພາະທຸລະກິດໂຮງແຮມ ແລະ ຮAານອາຫານທີ່ມີແຮງງານເຮັດ
ວຽກຢູຫຼາຍກວGາ 80. 000 ຄົນ12, ຊຶ່ງບ່ລວມແຮງງານທີ່ກັບມາແຕປະເທດໄທ ແລະ ແຮງງານໃນທຸລະກິດອື່ນໆ
ທີ່ອາດໄດ#ຜົນກະທົບ.
(2) ສAາງ ແລະ ພັດທະນາແຮງງານລາວໃຫ#ມີສີມື ແລະ ທັກສະທີ່ຈາເປັນສາລັບການຫັນປຽນຈາກອຸດສາຫະກາປຸງແຕງ
ທີ່ເຂັ້ມແຮງງານ ໄປສູອຸດສາຫະກາທີ່ເຂັ້ມທຶນ ແລະ ໃຊ#ເຕັກໂນໂລຊີສູງ ຮອງຮັບການພັດທະນາໃນອະນາຄົດ.
ປະຈຸບັນ13 ແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກາຜະລິດສGວນໃຫຍGເປັນແຮງງານທີ່ມີສີມືຕ່າການສຶກສາລະດັບ
ສາມັນ(ກວມປະມານ 88 %) ຂອງແຮງງານທັງໝົດໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກາ14
6) ດ7ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ:
(1) ສAາງ, ສະໜອງພື້ນຖານໂຄງລGາງດAານເຕັກໂນໂລຊີຂ້ມູນຂGາວສານໃຫ#ພຽງພ ແລະ ໄດ#ມາດຖານສາກົນເພື່ອຮອງຮັບ
ໃຫ#ການຫັນປຽນສູຍຸກດິຈິຕອນທີ່ໄວ, ປັບປຸງຄGາບລິການແລະຄຸນນະພາບການບລິການອິນເຕີເນັດໃຫ#ເໝາະສົມ,
ສະດວກວGອງໄວ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາແອັບພລິເຄຊັນຕGາງໆເພື່ອຮອງຮັບການຄAາ ແລະ ບລິການອອນລາຍລວມ
ທັງບລິການໃຫ#ຄາປຶກສາດAານສຸຂະພາບຜGານລະບົບອອນລາຍ .
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ອີງຕາມຂ້ມູນຈາກກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
ອີງຕາມການສາຫຼວດຜົນລະເມືອງປີ 2015, ສູນສະຖິຕິແຫງຊາດ
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ໃນຂະນະທີ່ປະເທດໄທ ໃນປີ 2017 ມີແຮງງານທີ່ມືສືມືກວມປະມານ 45% ຂອງແຮງງານທັງໝົດໃນຂະແໜງອຸດສາ. ງຂ້ມູນຈາກ ບົດລາຍງານ
The 2017 industrial Census.
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