
 
 

 

ສປປ ລາວ: ສະຫຼຸບຫຍໍກ້ານສໍາຫລວດວສິາຫະກດິ ປີ 2016 
urvey 

ສງິຫາ 2017 

ການເຮດັທຸລະກດິໃນ ສປປ ລາວ:                         
ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນຜະລດິຕະພາບ 
ສະພາບລວມ 
ຂໍມ້ນູການສໍາຫລວດໃໝ່ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງການດໍາເນນີທຸລະກດິ ຢູ່ ສປປ ລາວ ບໍ່ ທນັໄດຮ້ບັການປັບປຸງໃຫດ້ຂີຶນ້ ແຕ່
ອາດກາໍລງັຈະຖກືຊຸດໂຊມລງົ. ບນັດາຂໍຈ້າໍກດັຕໍ່ ການເຮດັທຸລະກດິ ທີ່ ຍກົຂຶນ້ໂດຍ ບນັດາບໍລສິດັທີ່ ຖກືສໍາຫລວດໃນປີ 2016 ແມ່ນການເຄື່ ອນ
ໄຫວຂອງທຸລະກດິນອກລະບບົ ໂດຍມ ີ40 ເປີເຊນັ ຂອງບນັດາບໍລສິດັໄດກ່້າວເຖງິບນັຫານີ,້ ຖດັລງົມາແມ່ນ ອດັຕາອາກອນ ດວ້ຍ 33 ເປີເຊນັ 
ແລະ ການຂນົສົ່ ງ ດວ້ຍ 23 ເປີເຊນັ. ຜນົສໍາຫຼວດນີ ້ແມ່ນຕ່າງຈາກປີ 2012 ຊື່ ງການກ່າວເຖງິແຕ່ລະບນັຫາ ບໍ່ ເກນີ 20 ເປີເຊນັ ແລະ ບນັຫາທີ່ ມກັ
ກ່າວເຖງິຫລາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນ ການສໍລ້າດບງັຫລວງ, ໄຟຟາ້, ແລະ ລະດບັການສກຶສາຂອງຄນົງານ.  ນອກຈາກນັນ້ ການວເິຄາະຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຜະ
ລດິຕະພາບຂອງທຸລະກດິໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ຜະລດິຕະພາບຂອງແຮງງານໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍງັຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າ ຊຶ່ ງຄ່າກາງຂອງຜະລດິຕະພາບແຮງ
ງານແມ່ນປະມານ 4600 USD ແລະ ຕໍ່ າກວ່າບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້.  ຂໍມ້ນູທີ່ ໄດຈ້າກການສໍາຫລວດ ແມ່ນບໍ່ ແຕກຕ່າງຫລາຍໃນທາງສະຖຕິິ
ຈາກການສໍາຫລວດຫລາຍຄັງ້ຜ່ານມາ. ສິ່ ງທີ່ ໜາ້ກງັວນົຫລາຍກໍ່ ຄ ືບນັດາບໍລສິດັທີ່ ດໍາເນນີທຸລະກດິໄດດ້ທີີ່ ສຸດໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ຈດັຢູ່ອນັດບັທີ່  90 
ເປີເຊນັໄທຂ໌ອງກຸ່ມຂໍມູ້ນທີ່ ສກຶສາ ແມ່ນຜະລດິຕະພາບແຮງງານ ຍງັນາໍຫລງັຫ່າງໄກຈາກບນັດາບໍລສິດັທີ່ ຈດັອນັດບັສກຶສາແບບດຽວກນັໃນບນັດາ
ປະເທດໃກຄ້ຽງ.  

 

ສະພາບການທົ່ ວໄປ 

ສປປ ລາວ ໄດມ້ກີານເຕບີໂຕທາງເສດຖະກດິຢ່າງໜາ້ປະທບັໃຈໃນໄລຍະທດົສະວດັທີ່ ຜ່ານມາ ໂດຍແມ່ນອດັຕາການເຕບີໂຕຂອງລວມຍອດຜະລດິ
ຕະພນັພາຍໃນ GDP ສະເລັ່ ຍ 7 ເປີເຊນັ ຊື່ ງສ່ວນຫລາຍແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ.  ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ການຫລຸດລງົຂອງຄວາມ
ທຸກຍາກແມ່ນຍງັຢູ່ໃນສດັສ່ວນທີ່ ໜອ້ຍຢູ່ ແລະ ຄວາມບໍ່ ສະເໝພີາບໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້.  ສະພາບແວດລອ້ມສໍາລບັການລງົທນຶແມ່ນຍງັມສີີ່ ງທາ້ທາຍ ໂດຍ
ຍງັມຄ່ີາໃຊຈ່້າຍສູງ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດຖ້ກືຈດັຢູ່ໃນອນັດບັທ ີ139 ໃນຈາໍນວນ 190 ປະເທດ ໃນບດົລາຍງານກ່ຽວກບັ ການດາໍເນນີທຸລະກດິ ໃນປີ 
2017.  ສໍາລບັ ດດັຊະນຄີວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂນັໂລກ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຖ້ກືຈດັຢູ່ໃນອນັດບັທ ີ93 ໃນຈາໍນວນ 138 ປະເທດ.  ປະເດນັທີ່

ກໍ່ ໃຫເ້ກດີສິ່ ງທາ້ທາຍເຫລົ່ ານີ ້ ປະກອບມປີະສດິທພິາບຂອງການປະຕບິດັລະບຽບການຍງັອ່ອນ, ການຄວບຄຸມການສໍລ້າດບງັຫລວງ ແລະ ການຄຸມ້
ຄອງລດັດວ້ຍກດົໝາຍ ຊື່ ງສ່ວນຫລາຍແມ່ນເປັນໄປຕາມ “ວທິກີານປະຕບິດັເປັນແຕ່ລະກລໍະນ”ີ ຊື່ ງພາໃຫກ້ານຄາດຄະເນລ່ວງໜາ້ ແລະ ຄວາມໂປ່ງ
ໃສໜອ້ຍລງົ.  ເອກະສານຫຍໍສ້ະບບັນີ ້ມຈີດຸປະສງົເພື່ ອວເິຄາະທດັສະນະຂອງບນັດາບໍລສິດັກ່ຽວກບັສີ່ ງທາ້ທາຍເຫລົ່ ານີ ້ໃນການດໍາເນນີທຸລະກດິທີ່ ຢູ່
ໃນປະເທດ ໂດຍນາໍໃຊຂ້ໍມ້ນູການສໍາຫລວດວສິາຫະກດິໃນປີ 2016. 

ການສໍາຫລວດວສິາຫະກດິ ແມ່ນໄດຖ້ກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ແລະ ບນັດາຄູ່ ຮ່ວມງານໃນທຸກສ່ວນໃນລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ການ
ສໍາຫລວດໄດກ້ວມເອາົບນັດາບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ຢູ່ໃນຂະແໜງການ ທີ່ ບໍ່ ແມ່ນກະສກິາໍ, ຂະແໜງການທີ່ ເປັນ
ທາງການ ແລະ ຂະແໜງເອກະຊນົ.  ການສໍາຫລວດໄດສຸ້ມໃສ່ຫລາຍປະເດນັກ່ຽວກບັສະພາບແວດລອ້ມຂອງທຸລະກດິ ເພື່ ອຢາກຮູວ່້າຂະແໜງເອກະ
ຊນົຈະມກີານປະກອບສ່ວນຢ່າງຫລວງຫລາຍຕໍ່ ເສດຖະກດິ ຫລ ືບໍ່ .  ການເກບັກາໍຂໍມູ້ນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດດ້ໍາເນນີໃນໄລຍະ ແຕ່ເດອືນມງັກອນ 
ຫາ ມຖຸີນາ 2016 ແລະ ໄດອ້ງີໃສ່ຂໍມ້ນູທີ່ ໄດສ້ໍາຫລວດກ່ອນໜາ້ແລວ້ໃນປີ 2012 ແລະ 2009. 

ຂໍຈ້າໍກດັຕໍ່ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງການລງົທນຶໃນ ສປປ ລາວ 

ຂໍຈ້າໍກດັຫລກັທີ່ ມຕີໍ່ ສະພາບແວດລອ້ມຂອງການລງົທນຶ ທີ່ ບນັດາບໍລສິດັເວົາ້ເຖງິແມ່ນການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິນອກລະບບົໂດຍ 40 ເປີເຊນັຂອງຜູ ້
ຕອບສໍາພາດໄດກ່້າວເຖງິເລື່ ອງນີ.້ ເລື່ ອງທສີອງ ແມ່ນອດັຕາອາກອນ ທີ່ ເປັນຂໍຈ້າໍກດັ ໂດຍມ ີ33 ເປີເຊນັ ຂອງບນັດາບໍລສິດັໄດກ່້າວເຖງິ. ອດັຕາສ່ວນ
ຫລາຍຂອງບນັດາບໍລສິດັໄດເ້ວົາ້ວ່າ ບນັຫາໃຫຍ່ແມ່ນການຂນົສົ່ ງ, ໄຟຟາ້ ແລະ ລະດບັການສກຶສາຕໍ່ າຂອງຄນົງານ.  ແຕ່ວ່າກໍ່ ຍງັມຫີລາຍປະເດນັທີ່

ແຕກຕ່າງກນັໂດຍຂຶນ້ກບັປະເພດບໍລສິດັ. ບນັດາບໍລສິດັໃຫຍ່ ມກັກ່າວເຖງິບນັຫາຄນົງານມກີານສກຶສາຕໍ່ າ, ໃນຂະນະທີ່  ການຂນົສົ່ ງແມ່ນບນັຫາຕໍ່ ບນັ
ດາບໍລສິດັຂະໜາດກາງ ແລະ ອດັຕາອາກອນ ແມ່ນບນັຫາທີ່ ມຕີໍ່ ບໍລສິດັຂະໜາດນອ້ຍ.  ເມື່ ອທຽບໃສ່ລະດບັພາກ ເຫນັວ່າ ບນັດາບໍລສິດັທີ່ ຢູ່ທາງ
ພາກເໜອື ແລະ ພາກໃຕ ້ ມກັກ່າວເຖງິປະເດນັຫລກັດັ່ ງຂາ້ງເທງິວ່າ ແມ່ນບນັຫາຫລກັ ຫລາຍກວ່າບນັດາບໍລສິດັຢູ່ທາງພາກກາງ ຫລ ື ນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈນັ.  ບໍລສິດັທີ່ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ບໍ່ ຄ່ອຍມບີນັຫາຫລາຍກ່ຽວກບັພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ຖາ້ທຽບໃສ່ບລໍສິດັຢູ່ບ່ອນອື່ ນ. 
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ສປປ ລາວ: ສະຫຼຸບຫຍໍກ້ານສໍາຫລວດວສິາຫະກດິ ປີ 2016 ສງິຫາ 2017

ຜູສ້ົ່ ງອອກ ແລະ ບໍລສິດັຕ່າງປະເທດກໍ່ ມຄີວາມແຕກຕ່າງໃນຂໍມ້ນູການ
ສໍາຫລວດ ເນື່ ອງຈາກວ່າ ບນັດາທຸລະກດິປະເພດນີແ້ມ່ນສໍາຄນັຕໍ່ ການ
ບົ່ ງບອກເຖງິຄວາມສາມາດຂອງປະເທດໃນການແຂ່ງຂນັທາງທຸລະ
ກດິໃນຕະຫລາດສາກນົ. ການຂນົສົ່ ງ ແລະ ລະບຽບການຄາ້ ເປັນສິ່ ງ
ທີ່ ບໍລສິດັສົ່ ງອອກ ຈະກງັວນົຫລາຍກວ່າບໍລສິດັທີ່ ບໍ່ ສ ົ່ ງອອກ.  ການຂນົ
ສົ່ ງແມ່ນສີ່ ງທີ່ ກງັວນົຫລາຍທີ່ ສຸດ ສໍາລບັບນັດາບໍລສິດັສົ່ ງອອກ ໂດຍມ ີ
34 ເປີເຊນັ ໄດເ້ວົາ້ເຖງິເລື່ ອງນີ ້ເມ ື່ ອທຽບໃສ່ 23 ເປີເຊນັ ຂອງບນັດາ
ບໍລສິດັທີ່ ບໍ່ ສ ົ່ ງອອກ, ສ່ວນບນັຫາການຄາ້ 23 ເປີເຊນັ ຂອງຜູສ້ົ່ ງອອກ
ໄດກ່້າວເຖງິເລື່ ອງນີ ້ ຊຶ່ ງມພີຽງແຕ່ 7 ເປີເຊນັ ຂອງບໍລສິດັທີ່ ບໍ່ ສົ່ ງອອກ. 
ສ່ວນບລໍສິດັຕ່າງປະເທດ ໄດມ້ຄີວາມກງັວນົຫລາຍກວ່າບລໍສິດັພາຍໃນ 
ໃນເລື່ ອງອດັຕາອາກອນ ແລະ ການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິ. 53 ເປີເຊນັ ຂອງບໍ
ລສິດັຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ ອດັຕາອາກອນແມ່ນບນັຫາໃຫຍ່ ຖາ້ທຽບໃສ່
ພຽງແຕ່ 32 ເປີເຊນັ ຂອງບໍລສິດັພາຍໃນ.  37 ເປີເຊນັ ຂອງບໍລສິດັ
ຕ່າງປະເທດ ເວົາ້ວ່າການເຂົາ້ເຖງິທີ່ ດນິແມ່ນເປັນບນັຫາ ໂດຍມພີຽງແຕ່ 
16 ເປີເຊນັ ຂອງບໍສດັພາຍໃນທີ່ ໄດກ່້າວເຖງິ. 

 

ເຖງິແມ່ນວ່າ ຈະມພີຽງແຕ່ 2 ເປີເຊນັ ຂອງບນັດາບໍລສິດັ ທີ່ ໄດກ່້າວເຖງິການສໍລ້າດບງັຫລວງ ວ່າແມ່ນບນັຫາໃຫຍ່ກໍ່ ຕາມ (ແຕ່ແມ່ນ 8 ເປີເຊນັ ຂອງ
ຜູສ້ົ່ ງອອກທີ່ ກ່າວເຖງິເລື່ ອງນີ)້, ແຕ່ການສໍາຫລວດໄດສ້ະທອ້ນເຖງິສະພາບເກດີມກີານສໍລ້າດບງັຫລວງຫລາຍໃນຕວົຈງິ, ແຕ່ຜນົໄດຮ້ບັຈາກການ 
ສໍາຫຼວດດັ່ ງກ່າວ ອາດສະແດງເຖງິການຍອມຮບັກບັສະພາບທີ່ ເປັນຢູ່ ຫລາຍກວ່າຈະຍອມຮບັວ່າ ການສໍລ້າດບງັຫລວງບໍ່ ມຜີນົກະທບົຫຍງັຕໍ່ ການດໍາ
ເນນີທຸລະກດິ.  49 ເປີເຊນັ ຂອງບນັດາບໍລສິດັໄດເ້ວົາ້ວ່າພວກເຂາົໄດຖ້ກືຮອ້ງຂ ໍຫລ ືຄາດຫວງັຕອ້ງໄດໃ້ຫຂ້ອງຂວນັ ຫລ ືຈ່າຍເງນິແບບບໍ່ ເປັນທາງ
ການ ເພື່ ອໃຫໄ້ດຮ້ບັໃບອະນຸຍາດກໍ່ ສາ້ງ ແລະ 74 ເປີເຊນັ ເວົາ້ວ່າຕອ້ງໄດເ້ຮດັເຊັ່ ນນັນ້ເພື່ ອໃຫໄ້ດສ້ນັຍາໂຄງການຂອງລດັຖະບານ ຊື່ ງທງັສອງຢ່າງນີ ້

ແມ່ນອດັຕາສະເລັ່ ຍທີ່ ສູງກວ່າບນັດາປະເທດໃນພາກພືນ້ ແລະ ປະເທດອື່ ນທີ່ ມລີາຍຮບັໃນລະດບັຄາ້ຍຄກືນັ. 

ບນັດາບໍລສິດັທີ່ ແມ່ຍງິເປັນເຈ ົາ້ຂອງ ແມ່ນມຄີວາມກງັວນົຕ່າງອອກໄປໜອ້ຍໜຶ່ ງ, ພວກເຂາົ ກ່າວວ່າ ບໍ່ ຄ່ອຍມຄີວາມກງັວນົຫຼາຍຕໍ່ ກບັຄູ່ ແຂ່ງ 
ທີ່ ເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິນອກລະບບົ ຫຼ ືບນັຫາຂອງການຂນົສົ່ ງ. ໃນຄວາມຈງິແລວ້, ມພີຽງແຕ່ 17 ເປີເຊນັ ຂອງ ບນັດາບໍລສິດັທີ່ ແມ່ຍງິເປັນເຈົາ້ຂອງ 
ໄດກ່້າວວ່າ ການຂນົສົ່ ງ ແມ່ນບນັຫາໃຫ່ຍ ຖາ້ທຽບໃສ່ 28 ເປີເຊນັ ຂອງ ບໍລສິດັທີ່ ແມ່ຍງິບໍ່ ເປັນເຈົາ້ຂອງ. ເຖງິຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ, 40 ເປີເຊນັ ຂອງ 
ບໍລສິດັທີ່ ແມ່ຍງິເປັນເຈ ົາ້ຂອງ ໄດກ່້າວວ່າ ບນັຫາໃຫ່ຍຫຼກັໆແມ່ນ ອດັຕາອາກອນ ທຽບໃສ່ 32 ເປີເຊນັ ຂອງ ບໍລສິດັທີ່ ແມ່ຍງິບໍ່ ເປັນເຈ ົາ້ຂອງ ແລະ 23 
ເປີເຊນັ ຂອງ ບໍລສິດັທີ່ ແມ່ຍງິເປັນເຈົາ້ຂອງ ກ່າວວ່າ ການເຂົາ້ເຖງີການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ ເປັນອຸປະສກັ ທຽບໃສ່ ພຽງແຕ່ 16 ເປີເຊນັຂອງ ບໍລສິດັທີ່ ແມ່ຍງິບໍ່

ເປັນຈົາ້ຂອງ. ໂດຍລວມແລວ້, ສປປ ລາວ ສາມາດປະຕບິດັຕວົຊີວ້ດັດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໄດດ້ກີວ່າປະເທດອື່ ນໆໃນ ພາກພືນ້ອາຊຕີາເວນັອອກ 
ແລະ ປາຊຟິິກ, ໂດຍມສີດັສ່ວນສູງຂອງບໍລສິດັທີ່ ມແີມ່ຍງິດໍາລງົຕໍາແໜ່ງຜູຈ້ດັການຂັນ້ສູງ, ເຈົາ້ຂອງທຸລະກດິສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນແມ່ຍງິ, ແລະ 
ມພີະນກັງານເຮດັວຽກເຕມັເວລາ ສ່ວນໃຫ່ຍເເມ່ນຜູຍ້ງິ. 

ການປ່ຽນແປງຈາກການສໍາຫລວດໃນຫລາຍຄັງ້ຜ່ານມາ 

ບນັຫາຄວາມກງັວນົກ່ຽວກບັສະພາບແວດລອ້ມຂອງການດໍາເນນີທຸລະກດິປະກດົວ່າໄດເ້ພີ່ ມຂຶນ້ ຊຶ່ ງເຫນັໄດຈ້າກການສໍາຫລວດລະຫວ່າງປີ 2012 
ແລະ 2016 ແລະ ຂໍຈ້າໍກດັທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ ແມ່ນຍງັຄເືກົ່ າ ໃນຂະນະທີ່ ມກີານປ່ຽນແປງໜອ້ຍໜຶ່ ງກ່ຽວກບັການຈດັລໍາດບັຂອງຄວາມກງັວນົ. ມທ່ີາອ່ຽງ
ຫລາຍຂຶນ້ທີ່ ບນັດາບໍລສິດັໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫນັວ່າ ມຫີລາຍຂງົເຂດຂອງສະພາບແວດລອ້ມການລງົທນຶ ແມ່ນບນັຫາທີ່ ຮາ້ຍແຮງໃນປີ 2016 ທຽບໃສ່ປີ 2012 
ເຖງິແມ່ນວ່າ ສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການເພີ່ ມຂືນ້ ອາດສະແດງເຖງິຄວາມຕອ້ງການທີ່ ຢາກຍກົບນັຫາຄວາມກງັວນົດັ່ ງກ່າວຂຶນ້. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ ຕາມ ໃນເມື່ ອຖກື
ຖາມໃຫບ້ອກພຽງແຕ່ຂໍຈ້າໍກດັທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດວ່າມຫີຍງັແດ່, ຄໍາຕອບກໍ່ ຍງັແມ່ນຄເືກ ົ່ າຕະຫລອດ ນັນ້ແມ່ນ ບນັຫາທຸລະກດິນອກລະບບົ, ອດັຕາອາ
ກອນ ແລະ ລະດບັການສກຶສາຂອງຄນົງານ ທີ່ ໄດກ່້າວຢ່າງເອກະພາບວ່າ ເປັນບນັຫາທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ. 

ສໍາລບັຜູສ້ ົ່ ງອອກ ການເຂົາ້ເຖງິແຫຼ່ ງທນຶ ບໍ່ ຖວ່ືາເປັນບນັຫາຫລກັອກີແລວ້ ແຕ່ໄດເ້ວົາ້ວ່າ ການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິນອກລະບບົ ແມ່ນບນັຫາໃຫຍ່. ຄນົ
ງານທີ່ ມລີະດບັການສກຶສາຕໍ່ າ ຍງັຖວ່ືາແມ່ນບນັຫາໃຫຍ່ອນັໜຶ່ ງຂອງບນັດາບໍລສິດັສົ່ ງອອກ.  ປະຈບຸນັກາໍລງັເຮດັການວເິຄາະເພີ່ ມ ເພື່ ອໃຫເ້ຂົາ້ໃຈ
ບນັຫາດຂີຶນ້ອກີເມື່ ອກ່າວເຖງິເລື່ ອງ “ການເຄື່ ອນໄຫວທຸລະກດິນອກລະບບົ”. 
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ຮູບ 1: ເປີເຊນັຂອງບລໍສິດັທີ່ບອກວ່າບນັຫາລຸ່ມນີແ້ມ່ນບນັຫາຮາ້ຍແຮງ 



 

 
 

ສປປ ລາວ: ສະຫຼຸບຫຍໍກ້ານສໍາຫລວດວສິາຫະກດິ ປີ 2016 ສງິຫາ 2017

ຜະລດິຕະພາບຂອງບລໍສິດັ 

ຜະລດິຕະພາບດາ້ນແຮງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ຍງັຕໍ່ າ.  ໂດຍການນາໍໃຊຂ້ໍມູ້ນບໍລສິດັ ຜະລດິຕະພາບດາ້ນແຮງງານ ແມ່ນຄດິໄລ່ດວ້ຍການຫກັຄ່າວດັຖຸ
ດບິ ແລະ ຄ່າປັດໃຈການຜະລດິລະຫວ່າງກາງ ອອກຈາກເງນິທີ່ ໄດຈ້າກການຂາຍ ແລະ ເອາົໄປຫານໃຫຈ້າໍນວນຄນົງານທີ່ ເຮດັວຽກປະຈາໍເຕມັເວລາ.  
ຄ່າກາງຂອງຜະລດິຕະພາບແຮງງານແມ່ນປະມານ 4,600 USD ຊື່ ງ 10% ຕໍ່ າກວ່າຜະລດິຕະພາບແຮງງານຂອງ ກາໍປູເຈຍ ຫລ ືໜອ້ຍກວ່າເຄີ່ ງໜຶ່ ງຂອງ
ຜະລດິຕະພາບແຮງງານຢູ່ຫວຽດນາມ. ໃນຂະແໜງຕດັຫຍບິ ຄ່າກາງຂອງຜະລດິຕະພາບແຮງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຄາ້ຍຄກືບັປະເທດທີ່ ສມົ
ທຽບ ແຕ່ວ່າຜະລດິຕະພາບແຮງງານໃນຂະແໜງປຸງແຕ່ງອາຫານແມ່ນຍງັຕໍ່ າກວ່າ.  ບນັດາບໍລສິດັທີ່ ເຮດັທຸລະກດິຂາຍຍ່ອຍ ແລະ ບໍລກິານ ຍງັມຜີະ
ລດິຕະພາບແຮງງານຂອ້ນຂາ້ງຕໍ່ າໃນ ສປປ ລາວ.  ຜະລດິຕະພາບແຮງງານໂດຍລວມ ຍງັບໍ່ ທນັປ່ຽນແປງຫລາຍໃນທາງສະຖຕິ ິລະຫວ່າງປີ 2009 ຫາ 
2016. 
 
ໃນຂະນະທີ່  ຜະລດິຕະພາບແຮງງານຂອງບໍລສິດັຢູ່ລະດບັກາງ ຂອ້ນຂາ້ງສມົທຽບໄດກ້ບັບນັດາບໍລສິດັທີ່ ຄາ້ຍຄກືນັ ທີ່ ຢູ່ໃນບນັດາປະເທດເພື່ ອນບາ້ນ, 
ແຕ່ ບໍລສິດັທີ່ ມຜີະລດິຕະພາບສູງກວ່າ ໃນ ສປປ ລາວ ພດັຍງັຕາມຫຼງັໄກຈາກ ບນັດາບໍລສິດັທີ່ ມຜີະລດິຕະພາບສູງກວ່າ ໃນພາກພືນ້. ມບີາງຄວາມ
ເຫນັ ອາດເວົາ້ວ່າ ບນັດາບໍລສິດັທີ່ ມປີະສດິທພິາບສູງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນສາມາດແຂ່ງຂນັ ໃນພາກພືນ້ໄດແ້ລວ້, ແຕ່ຂໍມ້ນູຕວົຈງິ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າ 
ບນັດາບໍລສິດັໃຫ່ຍໃນອນັດບັຕົນ້ໆຂອງປະເທດ ຍງັບໍ່ ທນັສາມາດແຂ່ງຂນັກບັ ບນັດາບໍລສິດັໃຫ່ຍທີ່ ຢູ່ອນັດບັຕົນ້ໆຂອງປະເທດເພື່ ອນບາ້ນໄດເ້ທື່ ອ. 
ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ: 10% ຂອງບນັດາບໍລສິດັທີ່ ຕດິອນັດບັຕົນ້ທີ່ ມຜີະລດິຕະພາບສູງ ໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດຜະລດິໄດພ້ຽງແຕ່  20,967 USD ຕໍ່  
ແຮງງານຄນົໜຶ່ ງ, ຖາ້ທຽບໃສ່ 10% ຂອງບນັດາບໍລສິດັທີ່ ຕດິອນັດບັຕົນ້ທີ່ ມຜີະລດິຕະພາບສູງ ຂອງ ແລະ ຫວຽດນາມ ສາມາດຜະລດິໄດ ້61,646 

USD ແລະ ຂອງ ກໍາປູເຈຍ ສາມາດຜະລດິໄດ ້ 93,378 USD. ຄວາມຈງິແລວ້, ຫລາຍກວ່າ 3 ໃນ 4 ຂອງບໍລສິດັໃນຫວຽດນາມ 
ແມ່ນມຜີນົຜະລດິຫຼາຍກວ່າ ບໍລສິດັຢູ່ລະດບັກາງ ໃນ ສປປ ລາວ. 
 
ປະກດົວ່າມຫີລາຍບໍລສິດັທີ່ ບໍ່ ໄດໃ້ຊທ້ນຶຫລາຍ ຊື່ ງມຄີວາມເປັນໄປໄດທ້ີ່ ວ່າ ບໍລສິດັເຫລົ່ ານ ັນ້ ອາດແຈງ້ທນຶດໍາເນນີທຸລະກດິບໍ່ ຄບົຖວ້ນແບບເປັນການ
ປະພດຶທີ່ ເກດີຂຶນ້ທົ່ ວໄປ.  ບໍລສິດັໃຊທ້ນຶໜອ້ຍຕໍ່ ຫວົໜ່ວຍແຮງງານໜຶ່ ງ ຊື່ ງສະແດງໃຫຮູ້ວ່້າ ພວກເຂາົຕອ້ງໄດໃ້ຊແ້ຮງງານຈາໍນວນຫລາຍແທນ.  ຄ່າ
ແຮງງານແມ່ນຢູ່ໃນລະດບັຕໍ່ າ ແຕ່ວ່າກໍ່ ຂອ້ນຂາ້ງສູງຖາ້ທຽບໃສ່ການຜະລດິ ຊື່ ງສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າຄນົງານມທີນຶຮອນດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະນຸດຕໍ່ າ 
(ໝາຍຄວາມວ່າ ມກີານສກຶສາຕໍ່ າ ຫລ ືບໍ່ ໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົ).  ສີ່ ງນີໄ້ດຮ້ບັການຢືນຢັນຈາກບນັດາບໍລສິດັທີ່ ໄດເ້ວົາ້ເຖງິຄວາມກງັວນົຂອງພວກເຂາົ
ກ່ຽວກບັລະດບັສມີແືຮງງານ ແລະ ລະດບັການສກຶສາຕາມທີ່ ເປັນຢູ່.  ມພີຽງປະມານ 10 ເປີເຊນັຂອງຄນົງານໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ຮຽນຈບົຂັນ້ມດັທະຍມົ 
ແລະ ມ ີ5 ເປີເຊນັທີ່ ໄດຮ້ຽນວຊິາຊບີ ຫລ ືການສກຶສາຂັນ້ສູງ ໂດຍອງີຕາມຂໍມ້ນູ ປີ 2013. ການບົ່ ງບອກກ່ຽວກບັທນຶຮອນດາ້ນຊບັພະຍາກອນມະ
ນຸດຕໍ່ າ ແມ່ນພວົພນັກບັຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນໃນໂຮງຮຽນຢູ່ລະດບັອ່ອນ.  ລະດບັການສກຶສາຂອງຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ຽນຈບົມດັທະຍມົໃນ 
ສປປ ລາວ ເກອືບເທົ່ າກບັລະດບັຄວາມຮູຂ້ອງຜູທ້ີ່ ຮຽນຈບົຂັນ້ປະຖມົເທົ່ ານ ັນ້ໃນ ປະເທດຫວຽດນາມ (ອງີຕາມຂໍມ້ນູການສໍາຫລວດຄວົເຮອືນ 
STEP ໃນປີ 2011/2012 ໂດຍໄດລ້າຍງານໃນ ບດົລາຍງານການພດັທະນາ ໃນ ສປປ ລາວ ປີ 2014).  ສາເຫດຂອງຜະລດິຕະພາບແຮງງານຕໍ່ າອາດ
ເປັນຍອ້ນການໃຊເ້ຕກັໂນໂລຊເີກົ່ າ, ວທິກີານການຄຸມ້ຄອງທີ່ ບໍ່ ປັບປຸງ ແລະ ສະພາບແວດລອ້ມການລງົທນຶທີ່ ຍງັອ່ອນແອ. 
 


