ບົດບັນທຶກເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ສປປ ລາວ

້
ົ ຮັີ່ງມທາງທາມະຊາດ ໃຫ ້ເກດປະໂຫຍດສູງທີ່ ສຸ ດ ເພີ່ ອການເຕບໂຕ
ການໝູນໃຊ ້ ທີ່ ຕັງທາງຍຸ
ດທະສາດ ແລະ ຄວາມອຸ ດມ
ແບບສົມບູນ ແລະ ຍນຍົງ

້
້ າກັດຂອງຮູ ບແບບການເຕບໂຕ ຂອງ ສປປ ລາວ ເຫັນໄດ ້ຊັດເຈນຂຶນ
ຂຈ
1. ພາຍຫງັ ການເຕບໂຕດ້ານເສດຖະກິດ
ແລະ
ການພັດທະນາໃນລະດັບສູງຕະຫອດສອງທົດສະຫວັດຜີ່ ານມາ,
້ ນັບຕັງແຕີ່
້ າກັດຈານວນໜຶີ່ງ ຂອງຮູ ບແບບການເຕບໂຕຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງອອກຢີ່າງຊັດເຈນຂຶນ.
້ ປ 2000 ເປັນຕນ
ົ້
ຂຈ

ມາ, ປະເທດລາວໄດ້ເປັນໜຶີ່ງໃນປະເທດທີ່ ມການເຕບໂຕທາງເສດຖະກິດທີ່ ໄວທີ່ ສຸ ດໃນໂລກ ໂດຍມອັດຕາການເຕບໂຕສະເລີ່ ຍ
້
ຕີ່ ປປະມານ 7 ສີ່ ວນຮ້ອຍ ເຊິີ່ງຂັບເຄີ່ ອນຫກ
ັ ໆໂດຍຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທີ່ ເນັນໃສີ່
ການນາໃຊ້ທນ
ຶ ສູງ (ບີ່ ແຮີ່ ແລະ ພະ

້
້ ກ) ແລະ ໄດ້ຮບ
ລັງງານໄຟຟ້ານາຕົ
ັ ສະໜັບສະໜູນຈາກການພັດທະນາພນຖານໂຄງລ
ີ່ າງ. ແຕີ່ ວີ່າ, ປັດໄຈຂັບເຄີ່ ອນຂອງການເຕບ
້
ໂຕນັນ້ ຍັງບີ່ ສົມບູນພ. ການເຕບໂຕຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທີ່ ເຂັມແຂງ
ບີ່ ໄດ້ສາ້ ງວຽກເຮັດງານ
ທາໄດ້ຫາຍເທົີ່າທີ່ ຄາດການໄວ້. ລະດັບຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຸດລົງ ແຕີ່ ຈັງຫວະການຫຸດລົງ ພັດຊັກຊ້າກວີ່າປະເທດເສດຖະກິດ
້ ີ່ ມການຂະຫຍາຍໂຕໄວ. ຍິີ່ງໄປກວີ່ ານັນ,
້
ອີ່ ນໆໃນພາກພນທ
ການເຕບໂຕນ ້ ແມີ່ ນບີ່ ມຄວາມຍນຍົງໃນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ.

້ ປ 2015 ເປັນຕົນ
້
ທຶນຮອນທາງດ້ານທາມະຊາດທີ່ ມຢູີ່ ໄດ້ຫລຸ ດໜ້ອຍຖອຍລົງ ເຖິງແມີ່ ນວີ່າຈະຢູີ່ໃນອັດຕາທີ່ ຊ້າລົງຕັງແຕີ່
້
ມາກີ່ ຕາມ, ແຕີ່ ປີ່າໄມ້ກຄຊັບພະຍາກອນນາຂອງປະເທດ
ກຍັງມຄວາມສີ່ຽງຢູີ່.
້
2. ການເອີ່ ອຍອງໃສີ່ ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດທີ່ ມມາເລອຍໆ
ໄດ້ນາໄປສູີ່ ຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຢີ່າງມະ
້
ີ່
້
້
ຫາສານ. ໜສິນລັດໄດ້ເພມສູງຂຶນໄປເຖິງລະດັບວິກດ
ິ ເປັນ 20 ສີ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ GDP ນັບແຕີ່ ປ 2010 ເປັນຕົນມາ,
ເນີ່ ອງຈາກອັດຕາການເກັບລາຍຮັບທີ່ ຕີ່ າ ແລະ ການລົງທຶນໃສີ່ຂະແໜງການໄຟຟ້າຈາກເງ ິນກູຢ
້ ມ. ມາຮອດປ 2017, ການສົີ່ງ
້ ບວກກັບຄີ່າແຮງງານທີ່ ສູງຂຶນ
້ ນັນໄດ້
້ ນທີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງນັນ້ ກໄດ້ແຂງຄີ່າເງ ິນກບຂຶນ
້
ອອກຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການນາເຂົາທຶ
ບນ
ັ

ທອນການແຂີ່ ງຂັນຂອງຂະແໜງການສົີ່ງອອກສິນຄ້າທີ່ ບີ່ ແມີ່ ນຊັບພະຍາກອນ ກຄ ເຮັດໃຫ້ການເຕບໂຕໃນຂະແໜງດັີ່ງກີ່ າວນັນ້
້
ຊ້າລົງ. ການລົງທຶນຂອງລັດໃນຂະແໜງບີ່ ແຮີ່ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ນັນໄດ້
ຫລຸ ດຜີ່ ອນກາລັງແຮງທາງດ້ານການເງ ິນຂອງລັດ
ແລະ ເຫອໜ້ອຍສາລັບການລົງທຶນໃສີ່ ຂະແໜງການກະສິກາ, ການສຶກສາ, ການບລິການສຸ ຂະພາບ, ແລະ ການບລິການພາກລັດ
້
ອີ່ ນໆ
ເຊິີ່ງຄາດວີ່ າຈະໃຫ້ຜນ
ົ ຕອບແທນໄລຍະຍາວຜີ່ ານສັກກະຍະພາບຂອງແຮງງານທີ່ ເພີ່ ມສູງຂຶນ.

້ ໃນປ
ການແຜີ່ ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ເພີ່ ມຄວາມກົດດັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການເງ ິນ ໃຫ້ໜັກຂຶນ.
້ າອິດໃນຮອບສາມທົດສະຫວັດຜີ່ ານມາ ແລະ ຍັງ
2020 ປະເທດລາວໄດ້ບນ
ັ ທຶກ ການເຕບໂຕຂອງ GDP ທີ່ ຕີ່ າທີ່ ສຸ ດ ເປັນຄັງທ

ປະເຊນກັບຄວາມສີ່ ຽງ ທີ່ ວີ່ າຄວາມຄບໜ້າໃນການຫລຸ ດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກທີ່ ບັນລຸ ໄດ້ໃນໄລຍະຜີ່ ານມາ ຈະປ້ນກັບຄນ ໂດຍ
ສະເພາະສາລັບແມີ່ ຍິງ ແລະ ຄົວເຮອນທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ.
້
ສິີ່ງທີ່ ແຕກຕີ່ າງຈາກປະເທດອີ່ ນໆທີ່ ບີ່ ມຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ແມີ່ ນຊັບສິນທາງທາມະຊາດ ແລະ ສະຖານທີ່ ຕັງຂອງ
ສປປ
້ ນທີ່ ສາຄັນ ສາລັບຮູ ບແບບຂອງການເຕບໂຕທີ່ ສົມບູນ ແລະ ຍນຍົງກວີ່ າເກົີ່າ
ລາວ ເປັ ນທີ່າແຮງບົີ່ມຊອ
້
3. ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ ບີ່ ມຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ທີ່ ມຄີ່າຂົນສົີ່ງສູງ, ຈຸດນອາດປ
ີ່ ຽນແປງໃນໄວໆນ ້ ຍ້ອນ
້
ໂຄງການທາງລົດໄຟ ແລະ ພນຖານໂຄງລີ່
າງຕີ່ າງໆ. ສປປ ລາວ ມຄວາມໄດ້ປຽບທີ່ ເປັນຕາອິດສາ ຍ້ອນມຄວາມອຸ ດມ
ົ ຮັີ່ງມທາງ

້
ທາມະຊາດ, ມປະຊາກອນໜຸີ່ ມນ້ອຍ ແລະ ມທີ່ ຕັງທາງຍຸ
ດທະສາດ. ສປປ ລາວ ມທຶນຮອນທາງທາມະຊາດມະຫາສານ ລວມ
້ ງນາ.
້ ມັນ
ທັງ ຄວາມອຸ ດມ
ົ ສົມບູນຂອງປີ່າໄມ້, ຊວະນາໆພັນ, ແຮີ່ທາດ ແລະ ປະເພດດິນດອນຕີ່ ອນຫຍ້າຕີ່ າງໆ ກຄ ການເຂົາເຖິ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢີ່າງຊັດເຈນວີ່ າ ມູນຄີ່ າປັດຈຸບນ
ັ ຂອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ໃນອະນາຄົດຈາກການປົກປັກຮັກສາສິີ່ງແວດ

້ ບພະຍາກອນແບບບີ່ ມການຄວບຄຸ ມ. ຖ້າມການຂຸ ດຄົນຢ
້ ີ່ າງຍນຍົງ
ລ້ອມນັນ້ ແມີ່ ນສູງກວີ່ າຫາຍ ຖ້າສົມທຽບໃສີ່ ການຂຸ ດຄົນຊັ
້
ແລະ ໃນຈັງຫວະທີ່ ຊ້າລົງ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ກຍັງຈະສາມາດເປັນຕົວຂັບເຄີ່ ອນທີ່ ເຂັມແຂງສ
າລັບການເຕບໂຕແບບ
້ ຊຶີ່ງມທີ່ າແຮງ ທີ່ ຈະໄດ້ຮບ
ສົມບູນໃນໄລຍະຍາວ. ສປປ ລາວ ເປັນໜຶີ່ງໃນປະເທດທີ່ ມປະຊາກອນໜຸີ່ ມທີ່ ສຸ ດໃນພາກພນ,
ັ ຄີ່າປັນ
້ ໃນທົດສະຫວັດຕີ່ ໜ້າ.
ຜົນດ້ານປະຊາກອນທີ່ ສູງຂຶນ

້
4. ທີ່ ຕັງທາງພູ
ມສາດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມປະເທດເພີ່ ອນບ ້ານທີ່ ມການເຕບໂຕດ ້ານເສດຖະກິດໄວທີ່ ສຸ ດໃນໂລກ ກເປັ ນຊັບ
້
ສິນສາຄັນ. ການຄ້າກັບປະເທດເຫີ່ ານ
ົ ້ ແລະ ການລົງທຶນຈາກປະເທດເຫີ່ ານ
ົ ສາມາດຂັ
ບເຄີ່ ອນການເຕບໂຕໂດຍລວມຂອງ ສປປ

້ ແລະ ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຫ ພະລັງງານຖີ່ານຫນ ໄປເປັນເສດຖະ
ລາວໄດ້ ໄປຄຽງຄູີ່ ກັບ ການຫັນປີ່ຽນເສດຖະກິດຈາກການຂຸ ດຄົນ
້ ສປປ ລາວ ມຊາຍແດນຕິດກັບຫ້າປະເທດ ທີ່ ກວມເອົາ 17 ສີ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ໂລກ ແລະ
ກິດທີ່ ມຄວາມຫາກຫາຍຂຶນ.

ມປະຊາກອນຫາຍກວີ່ າໜຶີ່ງສີ່ ວນຫ້າຂອງປະຊາກອນໂລກ. ສີ່ວນໃຫຍີ່ ແມີ່ ນປະເທດທີ່ ຮັີ່ງມ, ມລະບົບການຄ້າເປດ, ຕະຫາດຂະ
້ ງໄດ້ເຂົາຮ
້ ີ່ ວມໃນຕີ່ ອງໂສ້ມູນຄີ່າໂລກ (global value chains ຫ
ຫຍາຍໂຕ ແລະ ຕ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສິນຄ້າ ພ້ອມນຍັ
້ ຄວາມຕ້ອງການຕີ່ ການສົີ່ງອອກຂອງ ສປປ ລາວ, ບວກກັບເປັນແຫີ່ ງນາເຂົາທ
້
້ ີ່
GVCs). ນັນໝາຍຄວາມວີ່
າ ປະເທດເຫີ່ ານ
ົ ມ
້ ວມຕີ່ ອງໂສ້ມູນຄີ່ າໂລກ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນຈາກຕີ່ າງປະເທດ ແມີ່ ນຢູີ່ຕີ່ ໜ້າບ້ານແລ້ວ.
ຖກ ໄປຄຽງຄູີ່ ກັບ ໂອກາດເຂົາຮີ່

້ ນ
ດ້ວຍເຫດຜົນເຫີ່ ານັ
ົ ນ້ ສປປ ລາວ ຈຶີ່ງສາມາດມສີ່ ວນຮີ່ວມໃນຕີ່ ອງໂສ້ມູນຄີ່າກັບສາກົນ ໂດຍ ປີ່ອຍໃຫ້ຕະຫາດຕາມທີ່ ຕັງເປັ
້ ມາຮອດປັດຈຸບນ
້
ຕົວຂັບເຄີ່ ອນໃຫ້ເກດຂຶນ.
ັ ໄດ້ມຫກ
ັ ຖານຊແຈງວ
ີ່ າ ຄວາມຄບໜ້າພວມໄປໃນທິດທາງດັີ່ງກີ່ າວນ.້ ຕົວຢີ່າງ:

້ ານວຍໃຫ້ແກີ່ ການສົີ່ງອອກ
ໃນບີ່ ດົນມານ ້ ການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງການປຸ ງແຕີ່ ງເພີ່ ອສົີ່ງອອກຢູີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ໄດ້ເອອອ
ໃນຂະແໜງການໄຟຟ້າ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ແລະ ອຸ ປະກອນໄຟຟ້າ ກຄ ອຸ ດສາຫະກາອາຫານ.
ແຕີ່ ວີ່ າ ສປປ ລາວ ເປັ ນປະເທດທີ່ ມນະໂຍບາຍປິ ດ ຫາຍກວີ່ າ ເປັ ນປະເທດທີ່ ມແຜີ່ນດິນປິ ດບີ່ ຕິດຈອດກັບທະເລ: ບັນຫານ ້
ຕ ້ອງໄດ ້ຮັບການປີ່ຽນແປງ ເພີ່ ອໃຫ້ປະເທດຊາດໄດ ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງທີ່ ສຸ ດຈາກການນາໃຊ ້ທີ່າແຮງບົີ່ມຊ ້ອນດັີ່ງກີ່ າວ.
ີ່ ອມຈອດນັນໜັ
້
້ ກແໜ້ນດ ແຕີ່ ການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ການປະຕິ
5. ວິໄສທັດຂອງລັດຖະບານໃນການຫັນປະເທດໃຫ້ມເສັນທາງເຊ
ບດ
້
ຮູ ບຕີ່ າງໆທີ່ ບີ່ ມຄວາມຄບໜ້າ ແມີ່ ນຈາກັດຖີ່ວງດຶງທີ່າແຮງບົີ່ມຊ ້ອນຂອງປະເທດ. ລັດຖະບານແຫີ່ ງ ສປປ ລາວ ມຄວາມເຂົາໃຈ
້ ດທະສາດຂອງປະເທດ ໂດຍມຍຸ ດທະສາດການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່
ຖກກີ່ ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຖານທີ່ ຕັງຍຸ
້
ສຸ ມໃສີ່ ການຄ້າ, ການລົງທຶນ ແລະ ການສ້າງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນປະເທດຂົວຕີ່ (ວິໄສທັດໃນການຫັນປະເທດໃຫ້ມເສັນທາງ

້ ເພີ່ ອໃຫ້ບນ
້
້
ເຊີ່ ອມຈອດ) ພາຍໃນພາກພນ.
ັ ລຸ ວໄິ ສທັດນ ້ ຈຶີ່ງໄດ້ມການລົງທຶນມະຫາສານໃສີ່ພນຖານໂຄງລີ່
າງເສັນທາງລົ
ດໄຟ
້
ແລະ ເສັນທາງບົ
ກອີ່ ນໆ. ແຕີ່ ວີ່ າ ການປະຕິຮູບດ້ານຄວາມຮູ ຄ
້ ວາມສາມາດ (ເຊັີ່ນຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ລະບົບ, ກົນໄກ) ຕ້ອງ
້
ດາເນນຄຽງຄີ່ ຂະໜານກັບ ການປະຕິຮູບດ້ານວັດຖຸ. ໂຄງການແລວທາງເສດຖະກິດທີ່ ສະໜອງເຄອຄີ່າຍເສັນທາງສ
າຮອງ ພ້ອມ
ກັບການອານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ ແລະ ການບລິການຂົນສົີ່ງ ສາມາດກະຈາຍກິດຈະກາດ້ານເສດຖະກິດ ອອກສູີ່ ຂົງ
ເຂດຊົນນະບົດ ເຊິີ່ງຈະນາ ຜົນປະໂຫດຍສາຄັນໃນການລຸ ດຜີ່ ອນຄວາມທຸກຍາກ ຄຽງຄູີ່ ກັບ ການຫລຸ ດຜີ່ ອນຊີ່ ອງຫວີ່າງຄວາມບີ່
ສະເໝພາບ.
້
ິ ະສິດໃຫ້ແກີ່ ການປະຕິຮູບ
6. ສາຄັນໄປກວີ່ າການສ້າງການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍໃຫມີ່ ຂຶນມາ,
ລັດຖະບານຈາເປັ ນຕ ້ອງຈັດບູລມ
້
້ ຍການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ເພີ່ ອເລັີ່ງການປີ່ຽນແປງໃຫ້ເປັ ນຮູ ບປະທາ. ໃນປ
ນະໂຍບາຍທີ່ ການົດໄວ ້ແລ ້ວນັນ້ ແລະ ຕິດຕາມດວ
ບດ
້ ດດ້ານການປົກຄອງໂລກ ຍົກເວັນ
້
2019, ສປປ ລາວ ໄດ້ຖກຈັດໃນອັນດັບ 20 ສີ່ ວນຮ້ອຍສຸ ດທ້າຍ ໃນທຸກໆດ້ານຂອງ ຕົວຊວັ
ສະເຖຍລະພາບດ້ານການເມອງ. ສະພາບແວດລ້ອມການດາເນນທຸລະກິດພາຍໃນ ຍັງຄາດຄະເນບີ່ ໄດ້ ແລະ ຈາກັດຫລາຍ
້
້ າກັດຂອງການເປັນປະເທດມຕະຫາດພາຍໃນນ້ອຍພ້ອມກັບ ມຂຈ
້ າກັດໃນ
ຊຶີ່ງເພີ່ ມເປັນອຸ ປະສັກເຂົາໄປອ
ກ ນອກຈາກຂຈ
້ ວ. ລວມບັນຫາດັີ່ງກີ່ າວເຂົາກັ
້ ນ, ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມຍິີ່ງເປັນອຸ ປະສັກທີ່ ທ້າທາຍຫາຍ
ຕະຫາດແຮງງານຢູີ່ກີ່ ອນໜ້ານແລ້

້ ແລະ ສາກົນ. ລັດຖະບານຈາເປັນຕ້ອງປັບປຸ ງສະພາບແວດລ້ອມ
້
ປະການສາລັບ ບລິສດ
ັ ລາວໃນການແຂີ່ ງຂັນໃນຂັນພາກພ
ນ

ການດາເນນທຸລະກິດ ເປັນກ້າວໃຫຍີ່ ໆ ເພີ່ ອໃຫ້ບລິສດ
ັ ທີ່ ມສັກກະຍະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜນ
ົ ສາມາດລົງທຶນ ແລະ ຂະ
້ ຄ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ທຸລະກດໃໝີ່ ໆທີ່ ມປະສິດທິພາບ ສາມາດເຂົາຫາຕະຫ
້
ຫຍາຍຕົວໄດ້ ນັນກ
າດ ແລະ ເຕບໂຕໄດ້. ການເຊີ່ ອມ
ົ້ ີ່ ເລິກເຊີ່ ງໜັກແໜ້ນກວີ່ າເກົີ່າ ຍັງສາມາດ ຜັກດັນ ການປະຕິຮູບດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ເພີ່ ອປັບປຸ ງ
ໂຍງກັບພາກພນທ
ລະບົບການປົກຄອງທຸລະກິດ ແລະ ການລົງທຶນ.
ັ ຫຍັງໄດ ້ແດີ່ ?
ລັດຖະບານລາວສາມາດປະຕິບດ
7. ບົດບັນທຶກທາງເສດຖະກິດຂອງປະເທດ (Country Economic Memorandum ຫ CEM) ສະບັບນ ້ ການົດທິດທາງ
້ ດທະສາດ ແລະ ທາມະຊາດທີ່ ອຸ ດມ
ດ້ານນະໂຍບາຍ ທີ່ ຈະສາມາດຊີ່ ວຍໃຫ້ ສປປ ລາວ ໝູນໃຊ້ ທີ່ ຕັງຍຸ
ົ ຮັີ່ງມຂອງປະເທດ ໃຫ້
ເກດຜົນປະໂຫຍດສູງທີ່ ສຸ ດ ເພີ່ ອບັນລຸ ການເຕບໂຕທີ່ ຍນຍົງ ແລະ ສົມບູນ (ເບິີ່ງການສັງລວມໃນ ຕາຕະລາງ 1). ບູລມ
ິ ະສິດຮບ
ດີ່ ວນແມີ່ ນການແກ້ໄຂຄວາມບມສະເຖຍລະພາບດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ປະເທດ. ຖ້າບີ່ ແກ້ໄຂ ຈະມຄວາມສີ່ຽງສົີ່ງ
ຜົນກະທົບຕີ່

ການປະຕິຮູບດ້ານໂຄງສ້າງ-ກົນໄກີ່ ໃນອະນາຄົດ.
ຫງັ ຈາກນັນ້
ບົດລາຍງານຈະສະເໜວິທການໝູນໃຊ້
ທຶນຮອນທາງທາມະຊາດທີ່ ອຸ ດມ
ົ ຮັີ່ງມໃຫ້ມຄວາມຍນຍົງ. ບົດລາຍງານຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວີ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດສບຕີ່ ເຕບໂຕ
ເປັນ ປະເທດລາຍຮັບສູງປານກາງໄດ້ ດ້ວຍການຫັນເສດຖະກິດໃຫ້ມຄວາມຫາກຫາຍ ໂດຍສ້າງວຽກເຮັດງານທາ, ຂະແໜງ
ການສົີ່ງອອກ (ລວມທັງ ກະສິກາ-ອາຫານ, ການປຸ ງແຕີ່ ງເບົາ ແລະ ການບລິການ), ຮັບປະກັນວີ່າ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ ໄດ້ຈາກການ
ເຕບໂຕນັນ້ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການແບີ່ ງປັນຢີ່າງກວ້າງຂວາງກວີ່ າເກົີ່າ.

ຕາຕະລາງ 1 - ຄາແນະນາຫກ
ັ ດ້ານນະໂຍບາຍ ເພີ່ ອ ການເຕບໂຕທີ່ ຍນຍົງ ແລະ ສົມບູນ
ຈຸດປະສົງ

ຂອບເວລາ ໃນ
້
ການຈັດຕັງປະຕິ
ບັດ

1.

ການຫັນປີ່ຽນ-ປະຕິຮູບເພີ່ ອກັບມາສູີ່ ຄວາມມສະເຖຍລະພາບດ ້ານການເງ ິນມະຫາພາກ

້
1. ຄົນຄວ້
າແຫີ່ ງສະໜອງທຶນພາຍນອກ ແຕີ່ ຈາກັດການກູຢ
້ ມທາງການຄ້າໃໝີ່ ໆ ເທົີ່າທີ່ ຈາເປັນສາລັບ
ຮອງຮັບເງີ່ ອນໄຂການກູຢ
້ ມໃນຕະຫາດທີ່ ມຢູີ່ແລ້ວ.

້
ໄລຍະສັນ

້ ນ ທີ່ ໜ້າເຊີ່ ອຖ ແລະ ໂປີ່ງໃສ ກັບ ເຈົາໜ
ົ້
້ ລາຍໃຫຍີ່
2. ເຈລະຈາ ການປັບໂຄງສ້າງໜສິ
ເພີ່ ອຫລຸ ດຜີ່ ອນ
້ ນ ໃນໄລຍະກາງ.
ການແບກຫາບຈາກຄີ່ າບລິການໜສິ

້
ໄລຍະສັນ

້ ສາລັບ ການລົງທຶນ
້
3. ປັບປຸ ງຂອດການລະມັດລະວັງ ແລະ ຂະບວນການອະນຸມດ
ັ ໃຫ້ເຂັມແຂງຂຶ
ນ
້
ຂອງລັດໃໝີ່ ໆ, ການຈັດການ ການກູຢ
້ ມ, ການອອກໃບຄາປະກັ
ນຂອງລັດ ແລະ ການສະເໜການລົງ

ໄລຍະກາງ

ທຶນລັດ-ເອກະຊົນ (PPP).
4. ຂົນຂວາຍລາຍຮັບພາຍໃນ ດ້ວຍການປັບປຸ ງ ການຄຸ ມ
້ ຄອງ ຜູມ
້ ອບພັນທະອາກອນລາຍໃຫຍີ່ , ການ

ໄລຍະກາງ

ທົບທວນນະໂຍບາຍກະຕຸ ກຊຸກຍູດ
້ າ້ ນອາກອນ ແລະ ການສາປະທານ (ໂດຍສະເພາະໂຄງການໃນຂະ

ແໜງຊັບພະຍາກອນ) ແລະ ການຫລຸ ດຜີ່ ອນຂອບເຂດດຸ ນພິນດ
ິ ໃນການຈັດການແບີ່ງປັນອາກອນ ແລະ
ລາຍຮັບ.
້ ເພີ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ການວາງແຜນງ ົບປະມານ
5. ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຂອບດ້ານການເງ ິນໄລຍະສັນ

ໄລຍະກາງ

ແລະ ແຜນການກູຢ
້ ມ PPG (ລວມທັງການກູຢ
້ ມຂອງ SOE) ແມີ່ ນມຄວາມສອດຄີ່ອງກັບ ຄວາມຍນ
້
ຍົງຂອງໜສິນຂອງລັດ.
6. ແກ້ໄຂຄວາມບອບບາງດ້ານຖານະການເງ ິນຂອງ ທະນາຄານລັດ ແລະ ປະເມນຄນ ບົດບາດຂອງ

ໄລຍະກາງ

ພາກສີ່ ວນກີ່ ຽວຂ້ອງໃນການສະໜອງທຶນກູຢ
້ ມໃຫ້ແກີ່ ລັດຖະບານ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ (SOEs).
2. ໝູນໃຊ ້ທຶນຮອນທາງທາມະຊາດໃຫ້ເກດປະໂຫຍດສູງສຸ ດ ຄຽງຄູີ່ ກັບການຮັບປະກັນຄວາມຍນຍົງ
ທາງສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ ້ອມ
້
້ ກລົງ
7. ເຈລະຈາຄນໃໝີ່ ສັນຍາຊຂາຍໄຟຟ້
າ ເພີ່ ອຫລຸ ດຜີ່ ອນຄີ່າໄຟຟ້າທີ່ ຈີ່ າຍໃຫ້ IPPs ແລະ ປັບຂຕົ
້ ນ.
ໃນສັນຍາກີ່ ຽວກັບ ເອົາ-ຫ-ຈີ່ າຍ ກຄ ປັບຄີ່ າໄຟຟ້າພາຍໃນເພີ່ ອໃຫ້ສອດຄີ່ອງກັບຕົນທຶ

້
ໄລຍະສັນ

້ ກໃຫ້ມປະສິດທິຜນ
8. ປັບປຸ ງການວາງແຜນລະບົບໄຟຟ້ານາຕົ
ົ ທີ່ ສຸ ດ ແລະ ຫັນການລົງທຶນໃໝີ່ ໆ ໃສີ່
ການປັບປຸ ງລະບົບສາຍສີ່ ງ ແລະ ເຊີ່ ອມຕີ່ ກັບ ປະເທດເພີ່ ອນບ້ານ.
້ ງ ຜີ່ ານພະລັງງານທົດແທນ ແທນ ພະລັງ
9. ພັດທະນາ ການສະໜອງໄຟຟ້າຈາກທີ່ ມທີ່ າແຮງ ສູີ່ ທີ່ ໝັນຄົ

ໄລຍະກາງ

ງານຖີ່ານຫນ.
້
10. ແກ້ໄຂອຸ ປະສັກທີ່ ຕີ່ ເນີ່ ອງຄຸ ມເຄອ ຕີ່ ການລົງທຶນບີ່ ແຮີ່ໃໝີ່ ໆ ລວມທັງການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ລະບົບ
ການອອກໃບອະນຸຍາດບີ່ ແຮີ່ ແລະ ການທົບທວນນະໂຍບາຍກີ່ ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດ.

ໄລຍະກາງ

11. ໃຫ້ຄວາມກະຈີ່ າງແຈ ້ງ ແລະ ຫັນເປັນມາດຕະຖານ ຂະບວນການອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ຈັດສັນ
້
ທີ່ ດິນ ເພີ່ ອປັບປຸ ງຄວາມແນີ່ ນອນສາລັບນັກລົງທຶນໃນຂະແໜງການປູກຕົນໄມົ້ຍ
ນຍົງ ແລະ ການທີ່ ອງ

ໄລຍະກາງ

ທີ່ ຽວທາມະຊາດ.
12. ກະກຽມການປະເມນຍຸ ດທະສາດດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມເພີ່ ອລະບຸ ຜົນກະທົບສະສົມ ຂອງໂຄງການໃນ
ຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄຸ ມ
້ ຄອງຜົນໄດ້-ຜົນເສຍ ລະຫວີ່າງ ການນາໃຊ້ດນ
ິ ໃນຮູ ບແບບ
ຕີ່ າງໆ.

ໄລຍະກາງ/ຍາວ

້ ານວຍໃຫ້ແກີ່ ການສ ້າງວຽກເຮັດງານທາ
3. ການສ ້າງຕະຫາດພາຍໃນ ທີ່ ເອອອ
້ ານວຍໃຫ້ ໄລຍະສັນ
້
13. ປະຕິຮູບສະພາບແວດລ້ອມການດາເນນທຸລະກິດໃຫ້ຫາຍເລິກເຊິີ່ງກວີ່ າເກົີ່າ ເພີ່ ອ ເອອອ
້
ແກີ່ ການ ເຂົາມາສ້
າງຕັງ້ ແລະ ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງທຸລະກິດພາຍໃນ ແລະ ຕີ່ າງປະເທດ.
້
້
14. ປະຕິບດ
ັ ການບລິການຂຶນທະບຽນທຸ
ລະກິດປະຕູດຽວ ເພີ່ ອຕັດຮອນຂະບວນການ-ຂອດທີ່ ສະຫບ
ັ
ໄລຍະສັນ
ຊັບຊ້ອນ
ແລະ
ສົີ່ງເສມການດາເນນທຸລະກິດຖກຕ້ອງເປັນທາງການ.
ລົບລ້າງ
ແລະ
ກະທັດຫັດດ້ານລະບຽບການເພີ່ ອຄວາມໂປີ່ງໃສ ແລະ ສອດຄີ່ອງ ໃນລະບົບອາກອນ ແລະ ລະບຽບການ
້
ເພີ່ ອຢຸ ດຢັງການປະຕິ
ບດ
ັ ນອກລະບົບ/ບີ່ ເປັນທາງການ.

້
້
15. ໝູນໃຊ້ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຈາກ ເງ ິນໂອນເຂົາປະເທດຈາກແຮງງານລາວຢູ
ີ່ ຕີ່ າງປະເທດ ເພີ່ ອສະໜັບສະ ໄລຍະສັນ
້
ໜູນການລົງທຶນໃນຂະແໜງການກະສິກາ ແລະ ປຸ ງແຕີ່ ງ. ອະນຸຍາດໃຫ້ ນາໃຊ້ ເງ ິນໂອນເຂົາປະເທດຈາກ
້ ີ່ ໂຄງການລົງທຶນທ້ອງຖິີ່ນຂອງລັດ ໂດຍໃຫ້
ແຮງງານລາວຢູີ່ຕີ່ າງປະເທດທີ່ ໂອນເງ ິນກັບສູີ່ ປະເທດ ເຂົາໃສ
ແຮງງານລາວເປັນຜູຕ
້ ດ
ັ ສິນໃຈ ສາລັບບ້ານເກດຂອງຕົນເອງ.
້
16. ເພີ່ ມຄວາມເຂັມແຂງຂອງກົ
ດໝາຍແຮງງານ ກຄ ການບັງຄັບໃຊ້ກດ
ົ ໝາຍກີ່ ຽວຂ້ອງ ເພີ່ ອປົກປ້ອງ ໄລຍະກາງ
ແຮງງານ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໂດຍບີ່ ສ້າງຜົນເສຍຕີ່ ການແຂີ່ງຂັນ.
້
17. ຍົກລະດັບການຝຶກອົບຮົມວິຊາການ ແລະ ການບລິການແຮງງານ ໃຫ້ມຄວາມເຂັມແຂງ
ເພີ່ ອໃຫ້ ໄລຍະກາງ
ແຮງງານທີ່ ມຄຸ ນວຸ ທ-ິ ຄຸ ນນະພາບ-ເງີ່ ອນໄຂໃຫ້ສາມາດຫາວຽກເຮັດງານທາທີ່ ເໝາະສົມ. ໃຫ້ຂະແໜງເອ
ກະຊົນມສີ່ ວນຮີ່ ວມໂດຍສະເພາະ ບລິສດ
ັ ທີ່ ເຊີ່ ອມໂຍງກັບຕີ່ ອງໂສ້ມູນຄີ່ າໂລກ (GVC) ໃນແຖວໜ້າ.

18. ສົີ່ງເສມການຝຶກອົບຮົມ-ບາລຸ ງທັກສະ ແລະ ເງ ິນອຸ ດໜູນແຮງງານຕາມເປົ້າໝາຍດ້ານພູມສັນຖານ-ທີ່ ໄລຍະກາງ
ຕັງ້ ເພີ່ ອສົີ່ງເສມ ການສ້າງ/ຮັບເອົາວຽກເຮັດງານທາຢູີ່ຂົງເຂດສີ່ຽງ.
້ ດທະສາດໃຫ້ເກດປະໂຫຍດສູງສຸ ດ ເພີ່ ອ ຫັນສູີ່ ການປຸ ງແຕີ່ ງເພີ່ ອສົີ່ງອອກ ແລະ
4. ໝູນໃຊ ້ທີ່ ຕັງຍຸ
ການ ບລິການ ກະສິກາ-ອາຫານ
19. ດາເນນການປະຕູຮູບນະໂຍບາຍການຄ້າໃຫ້ມຄວາມຄບໜ້າ ໂດຍສຸ ມໃສີ່ NTMs ເພີ່ ອສະໜັບສະ

້
ໄລຍະສັນ

ໜູນ ການປັບປຸ ງຄຸ ນນະພາບ ໃນທຸລະກິດ.
້ ານວຍການເຊີ່ ອມຕີ່ ກັບທຸລະກິດພາຍໃນ ຢູີ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ເພີ່ ອຍົກລະດັບສັກກະ
20. ເອອອ
້ ກລົງຕີ່ າງຝີ່າຍຕີ່ າງໄດ້ ກັບ ບລິສດ
ຍະພາບ ແລະ ການແຂີ່ ງຂັນ. ພັດທະນາຂຕົ
ັ GVC ແນວໜ້າ ເພີ່ ອຊຸກ

ໄລຍະກາງ

ຍູສ
້ ູນການບລິການ ຫ ສູນຝຶກອົບຮົມ ທີ່ ສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກີ່ ຜູສ
້ ີ່ ງອອກ
ົ
ຫ ສິນຄ້າອີ່ ນໆ
ນາ.

21. ປັບປຸ ງ ແລະ ຊີ່ ວຍທຸລະກິດໃຫ້ ປະຕິບດ
ັ ຕາມ ມາດຕະຖານຫກ
ັ ໆດ້ານແຮງງານ, ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ການປົກຄອງ ເພີ່ ອຮອງຮັບການເອົາໃຈໃສີ່ /ເລັີ່ງໃສີ່ ບັນຫາດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລົ້ອມ ຂອງຜູ ້

ໄລຍະກາງ

້
22. ປັບປຸ ງພນຖານໂຄງລີ່
າງ ແລະ ກາມະພິບານ ກຄ ສົີ່ງເສມການແຂີ່ງຂັນໃນຂະແໜງການຂົນສົີ່ງ.

ໄລຍະກາງ

23. ປັບປຸ ງຄວາມທົນທານໄປຕາມ ຕີ່ ອງໂສ້ມູນຄີ່ າໂລກ ດ້ວຍການ ດຶງດູດການຜະລິດແບບກວມລວມ
ໃນກິດຈະການຕັດຫຍິບ ແລະ ອົງປະກອບການຜະລິດອີ່ ນໆ

ໄລຍະຍາວ

້
ຊໃນຕະຫ
າດຕີ່ າງປະເທດ.

ົ
5. ການສ ້າງທັກສະ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດເພີ່ ອ ການປະຕິຮູບທີ່ ມປະສິດທິຜນ
້ ນ ແລະ ຄວາມຮູ ້ ເພີ່ ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ/ການົດນະໂຍບາຍຢີ່າງມປະສິດທິ
24. ປັບປຸ ງຂມູ

້
ໄລຍະສັນ

ຜົນ.
25. ພັດທະນາຍຸ ດທະສາດການສີ່ ສານທີ່ ຮັດກຸມ ແລະ ສົມບູນ ພາຍໃນກະຊວງຂະແໜງການຫກ
ັ ແລະ ໄລຍະກາງ
ນາໃຊ້ຄາເຫັນ-ຄາຕານິຕຊ
ິ ມ
ົ ຈາກຜູມ
້ ສີ່ ວນຮີ່ ວມທີ່ ກີ່ ຽວຂ້ອງ.

