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Tóm tắt: 

 Giải pháp tăng cường thu hút FDI vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào cho thấy 
FDI thực sự trở thành nguồn vốn đầu tư quan trọng cho nền kinh tế của Lào tăng trưởng và phát 
triển; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng kim ngạch xuất khẩu cũng như 
việc tiếp nhận kỹ thuật tiên tiến và kinh nghiệm cho nền kinh tế phát triển. Tuy nhiên, các hình 
thức thu hút FDI của Lào vẫn chưa đa dạng, khoảng cách giữa vốn đăng ký và vốn thực hiện 
ngày càng lớn; cơ cấu thu hút FDI theo ngành và lĩnh vực kinh tế nhìn chung chưa phù hợp, chủ 
yếu tập trung vào các lĩnh vực địa phương có đièu kiện thuận lợi; chính sách thu hút của Lào 
mặc dù được thay đổi, bổ sung thường xuyên, song vẫn còn nhiều bất cập và gây phiền hà cho 
nhà đầu tư.  
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Abstract: 

The measures to promote FDI in Laos PDR shows that FDI actually becomes an important 
source of investment capital for economic growth and development of Laos; contributing to the 
economic restructuring, job creation, increase in export earnings, as well as the adoption of 
advanced techniques and experiences for enhancing its economy. However, forms of FDI in 
Laos are not diversified and has a wide gap between the registered capital and implemented 
capital; FDI’s structure by economic sectors and branches is generally not appropriate, and 
mainly focuses on areas in which Laos enjoy favorable conditions. As a result, in spite of regular 
changes and supplements, Laos FDI attraction policy still suffers from a number of shortcomings 
which are proved to be frustrating for investors. 
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