ວິິທີີສ້້າງຕັ້້�ງທຸຸລະກິິດໃນປະເທດ
ລຸຸກຊຳຳ�ບວກ

ວິທີສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃນປະເທດ ລຸກຊຳບວກ

1.

ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ

2.

ຮ່າງເອກະສານດ້ານກົດໝາຍ

3.

ການກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ

4.

ມາດຕະການດ້ານການເງິນ
ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ

5.

ອາກອນ

6.

ປະກັນສັງຄົມ

7.

ການຕັ້ງຖິ່ນຖານ

8.

ການສຶກສາໃນປະເທດລຸກຊຳບວກ

ວິິທີີສ້້າງຕັ້້�ງທຸຸລະກິິດໃນປະເທດ ລຸຸກຊຳຳ�ບວກ - ກໍໍລະກົົດ 2020

1.

ບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ

ທຸກໆທຸລະກິດທີ່ສ້າງຕັ້ງຢູ່ປະເທດລຸກຊຳບວກຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດທີ່ຈຳເປັນຈາກລັດຖະບານ. ກິດຈະການ
ການຄ້າ, ກິດຈະການທີ່ໃຊ້ທັກສະຝີມື ແລະ ກິດຈະການອຸດສາຫະກຳ ພ້ອມທັງອາຊີບເສລີບາງປະເພດ ແມ່ນ
ຈຳເປັນຕ້ອງມີໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ.

ກິດຈະການການຄ້າ

ກິດຈະການອື່ນໆທີ່ຖືກຄວບຄຸມ

ກະຊວງເສດຖະກິດຈະອອກ ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ໃຫ້
ແກ່ກິດຈະການທົ່ວໄປ ແລະ ກິດຈະການທີ່ຈະດຳເນີນການເປັນ
ເວລາຍາວນານທີ່ນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດທີ່ມີສິດສ້າງຕັ້ງ. ເພື່ອດຳເນີນ
ກິດຈະການຕ່າງໆດັ່ງກ່າວໃນປະເທດລຸກຊຳບວກ,
ຜູ້ສະໝັກ
ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດບາງເງື່ອນໄຂໃນດ້ານຄຸນວຸດທິ ແລະ ຫຼັກຈັນຍາ
ບັນໃນວິຊາຊີບຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ
ທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາມີສະຖານທີ່ຕັ້ງທີ່ແນ່ນອນຢູ່ໃນປະເທດ
ລຸກຊຳບວກ. ຄຸນວຸດທິດ້ານວິຊາຊີບທີ່ຕ້ອງການແມ່ນອີງຕາມ
ປະເພດລັກສະນະຂອງທຸລະກິດ
ນັບຕັ້ງແຕ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີ
ໃບຢັ້ງຢືນ ຈົນເຖິງ ຈຳເປັນຕ້ອງມີໃບປະກາດສະນີຍາບັດວິຊາ
ສະເພາະ ແລະ ປະລິນຍາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ.

ກິດຈະການທີ່ຖືກຄວບຄຸມຈຳເປັນຕ້ອງມີໃບປະກາດສະນີຍາບັດ
ວິຊາຊີບ ແລະ ການຂໍອະນຸຍາດເພີ່ມເຕີມ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ສະຖາບັນ
ການເງິນ ແລະ ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຊີການເງິນ ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມ
ໂດຍ CSSF (“ຄະນະກຳມະການຄຸ
“ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການເງິນ”).
”

ໃບອະນຸ ຍ າດດຳເນີ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ ທີ່ ອ ອກໃຫ້ ຫຼ າ ຍທີ່ ສຸ ດ ແມ່ ນ
ກິດຈະການການຄ້າ (ການຂາຍຍົກ, ການຂາຍ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິ
ຍ່ອຍ, ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານການຄ້າ, ການໃຫ້ບໍລິການທີ່ໃຊ້
ຄວາມຮູ້ສັບສິນທາງປັນຍາ ແລະ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດ, ແລະ
ກິດຈະການທາງດ້ານອຸດສາຫະກຳ).

ບໍ ລິ ສັ ດທີ່ ດ ຳເນີ ນ ກິ ດ ຈະການທີ່ ສ າມາດສົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່ ຜູ້ ໄ ຊ້
ແຮງານ, ຄົນທົ່ວໄປ ແລະ/ຫຼື ສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຳເປັນຕ້ອງມີໃບ
ອະນຸຍາດການດຳເນີນງານສະເພາະ - ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເອີ້ນວ່າ ໃບ
ອະນຸຍາດ “commodo/incommodo”.
ສະຖາບັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ ກະຊວງສາທາ ແລະ ສະພາທະນາຍຄວາມ
ແຫ່ງລຸກຊຳບວກ ກໍ່ຄວບຄຸມບາງກິດຈະການສະເພາະເຊັ່ນກັນ.
ເພື່ອສຳເລັດຂັ້ນຕອນການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃນປະເທດລຸກຊຳບວກ,
ບໍລິສັດຈຳເປັນຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນກັບສະຖາບັນຕ່າງໆທີ່ຈຳເປັນເຊັ່ນ
ຫ້ອງການລົງທະບຽນທຸລະກິດລຸກຊຳບວກ, ຕັ້ງຢູ່ ສູນປະກັນສັງຄົມ
ຮ່ວມ ແລະ ກັບ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສ່ວຍສາອາກອນ.

ອັດຕາຜົນຜະລິດຕໍ່ແຮງງານທີ່ສູງທີ່ສຸດເປັນອັນດັບທີ 1
ໃນໂລກ (ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)
ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໄດ້ຕໍ່ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງເຮັດວຽກ)
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ດັດສະນີໂລກາພິວັດປີ 2019 ຂອງ KOF

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ສຳນັກງານຜູ້ປະກອບການ (House of Entrepreneurship)
ອີເມລ: info@houseofentrepreneurship.lu
ເບີໂທ: +352 42 39 39 330

www.tradeandinvest.lu
www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu
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2. ຮ່າງເອກະສານກົດໝາຍ
ບໍ່ວ່າທຸລະກິດຈະມີຂະໜາດ ແລະ ມີລັກສະນະແບບໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຜູ້ປະກອບການຕ້ອງເຮັດແມ່ນການ
ປະກອບ ຮ່າງເອກະສານກົ
ງເອກະສານກົດໝາຍ ທີ່ແທດເໝາະກັບກິດຈະການຂອງພວກເຂົາ (ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື
ບໍລິສັດ).

ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ
ການສ າ້ ງຕັ້ ງວ ສ
ິ າຫະກ ດ
ິ ສ່ວນບ ກ
ຸ ຄນ
ົ
ແມ່ນໃຫ ສ້ າ້ ງຕັ້ ງ
ທລ
ຸ ະກ ດ
ິ ໃນຖານະບ ກ
ຸ ຄນ
ົ ທຳມະດາ
ແທນທ ີ ່ ຈ ະສ າ້ ງຕັ້ ງ
ນຕ
ິ ບ
ິ ກ
ຸ ຄນ
ົ ໜ ຶ ່ ງແຍກຕ່າງຫາກ. ການສ າ້ ງຕັ້ ງທ ລ
ຸ ະກ ດ
ິ ໃນ
ຮບ
ູ ແບບນ ີ ້ ມ ຄ
ີ ວາມຍ ດ
ື ຢນ
ຸ່ ຫ ຼາຍກວ່າ ແລະ ມ ລ
ີ ະບຽບຂ ັ້ ນ
ຕອນດ າ້ ນການບ ໍລ ຫ
ິ ານ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆໜ ອ້ ຍທ ີ ່ ສ ດ
ຸ ,
ແຕ່ກ ໍ ມ
່ ຄ
ີ ວາມສ່ຽງສ ງູ ທ ີ ່ ສ ດ
ຸ ເນ ື ່ ອງຈາກວ່າມ ນ
ັ ຈະບ ໍ ມ
່ ີການ
ໄຈ ແ້ ຍກກັນລະຫວ່າງຊັບສ ນ
ິ ສ່ວນຕ ວ
ົ ຂອງຜ
ປ້ ະກອບການ
ູ
ແລະ
ຊັບສ ນ
ິ ທາງການຄ າ້ .

ບໍລິສັດ
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງລົງ,
ຜູ້ປະກອບການຫຼາຍຄົນເລືອກທີ່
ຈະສ້ າ ງຕັ້ງບໍ ລິ ສັ ດທີ່ ໂ ດຍການສະເໜີ ໃ ຫ້ ແ ຍກລະຫວ່ າ ງຊັບສິ ນ
ສ່ວນຕົວ ແລະຊັບສິນຂອງບໍລິສັດອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໃນກໍລະນີ
ນີ້, ໜີ້ສິນຂອງຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ ແມ່ນຖືກຈຳກັດຢູ
ຈຳກັດ ່ພຽງແຕ່ມູນຄ່າ
ຂອງຊັບສິນທີ່ພວກເຂົາປະກອບສ່ວນ. ບັນດາບໍລິສັດເງິນທຶນ ກໍ່
ຍັງມີລັກສະນະທີ່ບໍ່ເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ອາໃສເງິນທຶນຈາກບັນດາ
ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດເປັນຫຼັກ. ຮູບແບບຂອງບໍລິສັດທີ່ມີໃຫ້ເຫັນຫຼາຍ
ທີ່ສຸດແມ່ນ:
• ບໍລິສັດມະຫາຊົນຈຳກັດ (SA) ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜ່ານ
ການຮ່ າ ງເອກະສານທາງການທີ່ ຖື ກ ຮັ ບ ຮອງໂດຍເຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່
ທະບຽນ. ຕົ້ນທຶນຂັ້ນຕໍ່າມູນຄ່າ 30,000 ເອີໂຣ ຈະຕ້ອງ
ຖືກຈອງ ແລະ ຖອກສູງສຸດ 25% (7,500 ເອີໂຣ) ໃນເວລາ
ທີ່ຮວມຕົວຕັ້ງເປັນບໍລິສັດ. ບໍລິສັດປະເພດ SA ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ຜູ້ຖືຮຸ້ນໃໝ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ ພ້ອມທັງອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ
ຕະຫຼາດທຶນ.

• ບໍລິສັດຈຳກັດໜີ້ສິນ (SARL) ເຊິ່ງກໍ່ຕ້ອງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
ໂດຍຜ່ າ ນການຮ່ າ ງເອກະສານທາງການທີ່ ຖື ກ ຮັ ບ ຮອງໂດຍ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະບຽນເຊັ່ນກັນ. ຕົ້ນທຶນຂັ້ນຕໍ່າມູນຄ່າ 12,000
ເອີໂຣ ຈະຕ້ອງຖືກຈອງ ແລະ ຖອກເຕັມສ່ວນໃນເວລາກໍ່ຕັ້ງ
ບໍລິສັດ. ຈຸດດີຂອງຮູບແບບ SARL ນີ້ແມ່ນ ຜູ້ຖືຮຸ້ນເບື້ອງຕົ້ນ
ຈະໄດ້ ຮັ ບ ສິ ດ ຫຼ າ ຍກວ່ າ ໃນການຄວບຄຸ ມ ກຳມະສິ ດ ຂອງຮຸ້ ນ
ເພາະມັນຈະບໍ່ສາມາດຖືກຊື້ຂາຍໄດ້ຢ່າງເສລີ.
• ບໍລິສັດຈຳກັດໜີ້ສິນແບບລຽບງ່າຍ (SARL-S) ສາມາດຖືກ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໄດ້ໂດຍບຸກຄົນທຳມະດາທີ່ຖືໃບອະນຸຍາດດຳເນີນ
ທຸລະກິດຈາກກະຊວງເສດຖະກິດເທົ່ານັ້ນ. ການຮວມຕົວເຂົ້າ
ເປັນບໍລິສັດໃນຮູບແບບນີ້ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໂດຍຜ່ານການຮ່າງ
ເອກະສານສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍ່ໄດ້. ຕົ້ນ
ທຶນຂັ້ນຕໍ່າມູນຄ່າລະຫວ່າງ 1 ຫາ 12,000 ເອີໂຣ ຈະຕ້ອງຖືກ
ຈອງ ແລະ ຖອກສູງສຸງ 100% ໃນເວລາກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ.
ບໍລິສັດຮູບແບບອື່ນໆກໍ່ມີ ແຕ່ບໍ່ພົບເຫັນຫຼາຍ. ວິສາຫະກິດສ່ວນ
ບຸກຄົນ ແລະ ບໍລິສັດ ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນກັບ ຫ້ອງການທະບຽນ
ທຸລະກິດຂອງລຸກຊຳບວກ.

ມີຫຼາຍກວ່າ 750 ບໍລິສັດມະຫາຊົນຈຳກັດ (SA) ທີ່ຖືກ
ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2019
ຫ້ອງການທະບຽນທຸລະກິດລຸກຊຳບວກ

ມີຫຼາຍກວ່າ 6,500 ບໍລິສັດຈຳກັດໜີ້ສິນ (SARL)
ທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2019
ຫ້ອງການທະບຽນທຸລະກິດລຸກຊຳບວກ

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ສຳນັກງານຜູ້ປະກອບການ (House of Entrepreneurship)
ອີເມລ: info@houseofentrepreneurship.lu
ເບີໂທ: +352 42 39 39 330

www.tradeandinvest.lu
www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu
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3. ການກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງ
ຜູ້ທີ່ຖືສັນຊາດຂອງປະເທດທີສາມ (ຜູ້ທີ່ບໍ່ຖືສັນຊາດຂອງປະເທດໃນເຂດເສດຖະກິດເອີຣົບ - ເຊິ່ງແມ່ນບັນດາລັດ
ພາຄີຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ອິດສະລັງ, ນອກແວ ແລະ ເລັກເຕນສະເຕນ - ຫຼື ສັນຊາດຂອງປະເທດໃນສະມາ
ພັນທະລັດສະວິດ) ທີ່ວາງແຜນວ່າຈະອາໃສຢູ່ໃນປະເທດລຸກຊຳບວກເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າສາມເດືອນ (90 ວັນ)
ຕ້ອງໄດ້ຂໍ ໃບອະນຸຍາດພັກອາໃສ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນປະເທດ.
ໃບອະນຸຍາດພັກອາໃສ

ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດແລ້ວ, ຜູ້ສະໝັກຕ້ອງ:

ໃບຄຳຮ້ ອ ງຂໍ ອ ະນຸ ຍ າດພັກອາໃສຕ້ ອ ງຖື ກສົ່ ງ ໄປຫາກົ ມ ກວດຄົ ນ
ເຂົ້າ-ອອກເມືອງຂອງກະຊວງການຕ່
ງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເອີຣົບຂອງ
ລຸກຊຳບວກ.
ໃບອະນຸຍາດອາດທີ່ຂໍນັ້ນອາດເປັນໃນນາມຂອງ
ພະນັກງານ, ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະ, ນັກຮຽນ, ນັກຮຽນ
ຝຶກງານ, ນັກຄົ້ນຄວ້າ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຼື ສຳລັບເຫດຜົນ
ສ່ວນຕົວ.

• ແຈ້ງກ່ຽວກັບການເຂົ້າປະເທດໃຫ້ແກ່ເຂດເທດສະບານທີ່ຕົນ
ຈະພັກອາໃສຢູ່;

ສຳລັບການພັກອາໃສທີ່ບໍ່ເກີນສາມເດືອນ,
ຜູ້ທີ່ຖືສັນຊາດຂອງ
ປະເທດທີ ສ າມແມ່ ນ ບໍ່ ມີ ສິ ດ ດຳເນີ ນ ກິ ດ ຈະກຳໃດໆໃນຖານະ
ພະນັກງານ ຫຼື ຜູ້ປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະໄດ້, ຍົກເວັ້ນແຕ່ວ່າໄດ້
ຮັບອະນຸຍາດຢ່າງຊັດເຈນໂດຍລັດຖະມົນຕີ. ຜູ້ທີ່ຖືສັນຊາດຂອງ
ປະເທດທີສາມທີ່ຕ້ອງການສ້າງຕັ້ງທຸລະກິດໃນລຸກຊຳບວກ ດ້ວຍ
ການປະກອບອາຊີບອິດສະຫຼະຈຳເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມເງື່ອນໄຂ
ຫລາຍດ້ານ.

• ກວດສຸຂະພາບ;
• ຍື່ນຫຼັກຖານການຈ່າຍເງິນຄ່າບໍລິຫານມີມູນຄ່າ 80 ເອີໂຣ.
ຫຼັງຈາກທີ່ດຳເນີນຂັ້ນຕອນເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ,
ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບ
ຈົດໝາຍແຈ້ງໃຫ້ຕົນໄປຮັບໃບອະນຸຍາດພັກອາໃສສະບັບຈິງ.

ຂໍອະນຸຍາດແນວໃດ?
ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າມາໃນປະເທດ, ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຕ້ອງ:
• ຍື່ນໃບຄຳຮ້ອງກັບກົມກວດຄົນເຂົ້າ-ອອກເມືອງຂອງກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເອີຣົບ;

ຂໍ້ມູນສຳຄັນ:

• ຖືໜັງສືຜ່ານແດນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: AIRINC, ມີນາ 2019

ຫຼງັ ຈາກນນ
ັ້
ບຸກຄົນດັງ່ ກ່າວຈະໄດ້ຮບ
ັ ການອະນຸຍາດໃຫ້ອາໃສຢູ່
ຊົວ
່ ຄາວ. ຕໍຈ
່ າກນນ
ັ້ ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຍນ
່ື ສະໝັກຂໍວຊ
ີ າພັກເຊົາໄລຍະ
ຍາວ (ປະເພດ D).

ເມືອງທີ່ໜ້າຍ້າຍໄປຢູ່ເພື່ອເຮັດວຽກອັນດັບທີ 3 ຂອງໂລກ
ສະຖານທີ່ດີທີ່ສຸດອັນດັບທີ 3 ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດໃນ
ການສ້າງອາຊີບ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ດັດສະນີການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດຂອງຄົນຕ່າງຊາດປີ 2019
(Expat Insider Working Abroad Index 2019)

ປະເທດທີ່ເປັນສາກົນທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Eurostat, 2019

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ສຳນັກງານຜູ້ປະກອບການ (House of Entrepreneurship)
ອີເມລ: info@houseofentrepreneurship.lu
ເບີໂທ: +352 42 39 39 330
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4. ມາດຕະການດ້ານການເງິນ
ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອ

ບໍລິສັດທີ່ສ້າງຕັ້ງ ມີຕົວຕົນທີ່ຍືນຍົງໃນປະເທດລຸກຊຳບວກແລ້ວ ສາມາດໝູນໃຊ້ມາດຕະການດ້ານການເງິນ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຫລາກຫລາຍໃນການຊ່ວຍ ຂະຫຍາຍກິດຈະການຂອງພວກເຂົາ, ພັດທະນາແນວຄິດ ແລະ ສິນຄ້າ
ທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແລະ ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ

ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນການລົງທຶນ
ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ທີ່ມໂຄງການລົ
ໂີ ຄງການລົງທຶນ
ທີ່ມີວັດຖຸປະສົງໃນການສົ່ງເສີມການສ້າງ, ການພັດທະນາ, ການສ້າງ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຫຼື ສ້າງການປ່ຽນແປງພື້ນຖານຂອງ ຂະບວນການ
ຜະລິດ, ອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນການລົງທຶນ
ສຳລັບ SMEs.

ການຄົ້ນຄວ້າ & ການພັດທະນາ ແລະ ນະວັດຕະກຳ
ໃໝ່
ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າດ້ານການເງິນຈາກພາກລັດ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້
ທີ່ຈະໄດ້ທຶນສົມທົບຕື່ມຈາກພາກເອກະຊົນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ມີນະ
ວັດຕະກຳໃໝ່. ກະຊວງເສດຖະກິດຈະມອບ ເງິນອຸດໜຸນສຳລັບ
ໂຄງການຄົ້ນຄວ້າ&ພັດທະນາ ແລະ ມີນະວັດຕະກຳໃໝ່ ໃຫ້
ແກ່ບໍລິສັດທີ່ມີກິດຈະກຳທີ່ໂດດເດັ່ນໃນລຸກຊຳບວກ. ໂຄງການ
ສະໜັບສະໜຸນການຄົ້ນຄວ້າ&ພັດທະນາ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່
ນັ້ນ ສາມາດຮ່ວມສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ ພ້ອມທັງການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ມີນະ
ວັດຕະກຳໃໝ່. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຈະຖືກແທນຄືນໃຫ້ໂດຍອີງຕາມມູນ
ຄ່າທີ່ເກີດຂື້ນຕົວຈິງ.

ມາດຕະການສຳລັບວິສາຫະກິດໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີນະວັດ
ຕະກຳໃໝ່
ແຜນການຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ທີ່ ສ ະເພາະເຈາະຈົ ງ ສຳລັ ບ ວິ ສ າຫະກິ ດ ໜຸ່ ມ
ນ້ອຍທີ່ມີນະວັດຕະກຳໃໝ່່ ສາມາດຮ່ວມສະໜອງທຶນ ເພື່ອຕອບ
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການເງິນໝູນວຽນຂອງທຸລະກິດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນ
ໃໝ່ໃນໄລຍະເຕີບໂຕ ໂດຍການໃຫ້ເງິນລົງທຶນທຽບເທົ່າກັບມູນ
ຄ່າຂອງຮຸ້ນທີ່ມີ.

ການຄົ້ນຄວ້າລະດັບປະລິນຍາເອກ ແລະ ຫຼັງປະລິນຍາ
ເອກ
ແຜນກອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າ
(AFR Grant Scheme) ຂອງ ສຳນັກງານກອງທຶນສະໜັບ
ສະໜຸນການຄົ້ນຄວ້າແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນໂຄງການ
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າໃນລະດັບປະລິນຍາເອກ ແລະ
ຫຼັງປະລິນຍາເອກໃນ ແລະ ນອກປະເທດລຸກຊຳບວກ.

ການຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ອື່ ນ ໆຍັ ງ ສາມາດຮ່ ວ ມສະໜອງທຶ ນ ໃຫ້ ກັ ບການ
ປົກປ້ອງຊັບສິນທາງປັນຍາດ້ານວິຊາການ, ການບໍລິການໃຫ້ຄຳ
ປຶກສາຈາກພາຍນອກ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະວັດຕະກຳໃໝ່ ຫຼື ການ
ຈັດສັນພະນັກງານທີ່ມີຄຸນວຸດທິສູງໃຫ້ມາປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້
ຊົ່ວຄາວ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ສຳນັກງານຜູ້ປະກອບການ (House of Entrepreneurship)
ອີເມລ: info@houseofentrepreneurship.lu
ເບີໂທ: +352 42 39 39 330

www.tradeandinvest.lu
www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu
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5. ອາກອນ
ບໍລິສັດໃນປະເທດລຸກຊຳບວກແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເຂົ້າ
ໃນສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງພວກເຂົາ. ບຸກຄົນໃດໜຶ່ງຈະຕ້ອງເສຍອາກອນອີງຕາມສະຖານະພາບສ່ວນຕົວຂອງ
ພວກເຂົາ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອາກອນນິຕິບຸກຄົນ

ໝວດອາກອນທີ 1:

ອາກອນລາຍໄດ້ນິຕິບຸກຄົນ ໄດ້ຖືກລະບຸໄວ້ສຳລັບປີ 2020 ຢູ່
ລະຫວ່າງ 15 ຫາ 17% ຂຶ້ນກັບຜົນກຳໄລຂອງບໍລິສັດອີງຕາມ
ໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດທາງການຄ້າ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ 7% ຈະ
ຖືກເກັບຈາກອາກອນລາຍໄດ້ນິຕິບຸກຄົນ ເພື່ອເປັນການປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນກອງທຶນການຈ້າງງານ.
ອາກອນທຸລະກິດຊຸມຊົນ
ລະຫວ່າງ 6 ຫາ 12%, ອີງຕາມເຂດເທດສະບານ, ຍັງຈະຖືກເກັບ
ກັບບໍລິສັດນິຕິບຸກຄົນເຊັ່ນກັນ.

•

ແຕ່ງງານກັບຜູເ້ ສຍອາກອນທີເ່ ລືອກຈະເສຍອາກອນແຍກ
ຕ່າງຫາກ;

•

ຄົນໂສດ;

•

ແຕ່ ງ ງານກັບຜູ້ ເ ສຍອາກອນທີ່ ບ່ໍ ມີ ພູ ມ ລຳເນົ າ ໃນປະເທດ
ລຸກຊຳບວກ;

ນອກຈາກນັ້ນ,
ບໍລິສັດຍັງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນຄວາມ
ມັ່ງຄັ່ງສຸດທິ ອີງຕາມມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທັງໝົດ ແລະ ໂຄງຮ່າງ
ຂອງໃບສະຫຼຸບຊັບສົມບັດ ນັບຕັ້ງແຕ່ 535 ຫາ 32,100 ເອີ
ໂຣຕໍ່ປີ (ອາກອນຄວາມມັ່ງຄັ່ງຈະບໍ່ຖືກເກັບກັບວິສາຫະກິດສ່ວນ
ບຸກຄົນ).

•

ຜູ້ທີ່ອາຍຸ 65 ປີຂຶ້ນໄປ;

•

ພໍ່/ແມ່ ລ້ຽງດ່ຽວທີ່ມີເດັກຢູ່ພາຍໃຕ້ການປົກຄອງ;

ອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນປະເທດລຸກຊຳບວກ
ອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ
ມາດຕະຖານ
ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອ
ສະໜອງການບໍລິການໃນປະເທດລຸກຊຳບວກແມ່ນ 17% ເຊິ່ງ
ແມ່ນອັດຕາທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນສະຫະພາບເອີຣົບ.
ບໍ ລິ ສັ ດທີ່ ຕ້ ອ ງໄດ້ ເ ສຍອາກອນມູ ນ ຄ່ າ ເພີ່ ມ ຈຳເປັ ນ ຕ້ ອ ງໄດ້ ແ ຈ້ ງ
ໜ່ວຍງານຈັດເກັບອາກອນທາງອ້ອມຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ ເພື່ອທີ່ຈະ
ໄດ້ຮັບ ເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ສ່ວນບຸກຄົນ
ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນປະເທດລຸກຊຳບວກຈະຖືກຈັດໃສ່ໝວດອາກອນ
ອີງຕາມສະຖານະພາບສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາ. ເຊິ່ງມີສາມໝວດ
ອາກອນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໝວດອາກອນທີ 1a:

ໝວດອາກອນທີ 2:
•

ຜູ້ເສຍອາກອນທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ;

•

ຜູ້ເສຍອາກອນທີ່ເປັນໝ້າຍ
ຜົວ/ເມຍເສຍຊີວິດ);

•

ຜູ້ທີ່ຢ່າຮ້າງ ຫຼື ແຍກທາງກັນຢູ່ (ສຳລັບສາມປີທຳອິດ);

•

ຄູ່ທີ່ໃຊ້ຊີວິດຮ່ວມກັນ;

•

ແຕ່ ງ ງານກັບຜູ້ ເ ສຍອາກອນທີ່ ບ່ໍ ມີ ພູ ມ ລຳເນົ າ ໃນປະເທດ
ລຸກຊຳບວກ.

(ສຳລັບສາມປີທຳອິດຫຼັງຈາກ

ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ຂອງປະເທດລຸກຊຳບວກສຳລັບບຸກຄົນ
ທົ່ວໄປ ແມ່ນໜຶ່ງໃນອັດຕາທີ່ຕໍ່າທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ, ໂດຍສະເພາະ
ສຳລັບຄົນທີ່ມີຄູ່. ອາກອນລາຍໄດ້ແມ່ນອີງໃສ່ 23 ຂັ້ນອາກອນ
ແລະ ອັດຕາອາກອນສ່ວນເພີ່ມທີ່ສູງທີ່ສຸດແມ່ນ 42% ນັບແຕ່ປີ
2017.
ອີງຕາມ OECD, ຄູ່ຜົວເມຍທີ່ມີລູກສອງຄົນ ແລະ ມີເງິນເດືອນ
ສອງພູດ (100% ແລະ 67% ຂອງເງິນເດືອນສະເລ່ຍ, ຕາມ
ລຳດັບ) ຈະຕ້ອງໄດ້ເສຍອາກອນໃນອັດຕາລວມ 26% - ລວມ
ທັງການປະກອບທຶນເຂົ້າໃນເງິນປະກັນສັງຄົມ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ສຳນັກງານຜູ້ປະກອບການ (House of Entrepreneurship)
ອີເມລ: info@houseofentrepreneurship.lu
ເບີໂທ: +352 42 39 39 330
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www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu

ວິິທີີສ້້າງຕັ້້�ງທຸຸລະກິິດໃນປະເທດ ລຸຸກຊຳຳ�ບວກ - ກໍໍລະກົົດ 2020

6. ປະກັນສັງຄົມ
ປະເທດລຸກຊຳບວກມີລະບົບປະກັນສັງຄົມທີ່ພັດທະນາ
ສະຖານະການຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ແລະ

ມີປະສິດທິພາບສູງ

ທີ່ຄຸ້ມຄອງຫຼາກຫຼາຍ

ລະບົບປະກັນສັງຄົມ

ການປະກອບທຶນເຂົ້າໃນປະກັນສັງຄົມ

ລະບົບປະກັນສັງຄົມຂອງລຸກຊຳບວກ ຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກ
ການເຈັບເປັນ, ການເກີດລູກ, ຄວາມພິການ, ການເສຍຊີວິດ,
ອາຍຸສູງ ແລະ ປະກັນອຸບັດຕິເຫດທັງໃນຊີ
ຫດ
ວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ໃນ
ຂອບເຂດວິຊາຊີບເຊັ່ນກັນ.

ການປະກອບທຶນເຂົ້າໃນປະກັນສັງຄົມກວມເອົາ 25% ຂອງເງີນ
ເດືອນລວມທັງຫມົດ. ການປະກອບທືນ 16% ຂອງເງິນເດືອນ
ລວມແມ່ນສຳລັບການປະກັນບຳນານ. ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງການປະກອບ
ທຶນນີ້
(ເຊິ່ງລວມຢູ່ໃນການປະກອບທຶນເຂົ້າໃນປະກັນສັງຄົມ
ທັງໝົດ) ແມ່ນຖືກຈ່າຍໂດຍນາຍຈ້າງ, ໃນຂະນະທີ່ອີກເຄິ່ງໜຶ່ງຈະ
ຖືກຫັກໂດຍກົງຈາກເງີນເດືອນຂອງລູກຈ້າງ.

ທຸກໆບໍລິສັດຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຂຽນໃບແຈ້ງການດຳເນີນງານ ແລະ
ແຈ້ງມື້ເລີ່ມຕົ້ນການຈ້າງງານໃຫ້ແກ່ ສູນປະກັນສັງຄົມຮ່ວມ, ເຊິ່ງ
ເປັນຜູ້ຈັດເກັບຂໍ້ມູນ, ຈົດທະບຽນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ເກັບກຳການ
ປະກອບທຶນສຳລັບກອງທຶນປະກັນໄພຕ່າງໆ.
ພວກເຂົາສາມາດ ເຂົ້າຮ່ວມ ແຜນປະກັນໄພຮ່ວມຂອງນາຍຈ້າງ
ດ້ວຍຄວາສະໝັກໃຈ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານການ
ເງິນທີ່ເກີດຈາກການສູນເສຍລາຍໄດ້ເນື່ອງຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍ.
ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດອາຊີບອິດສະຫຼະທີ່ອາໃສສິດທິ
ປະໂຫຍດສຳລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກອິດສະຫຼະຈາກການປະກັນສຸຂະພາບ
ຈະຖືກຮ່ວມຄຸ້ມຄອງຈາກການປະກັນໄພເຊັ່ນກັນ, ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ
ທີ່ວ່າ ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນເປັນການສ່ວນຕົວກັບປະກັນສັງຄົມ
ຮ່ວມ.
ເງື່ອນໄຂສຳລັບການຂຶ້ນທະບຽນຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ແຜນ
ປະກັນໄພອັນດຽວແມ່ນແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ
ຂຶ້ນກັບວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້
ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນໄພແມ່ນຜູ້ທີ່ມີພູມລຳເນົາຢູ່ໃນປະເທດ
ລຸກຊຳບວກຫຼືບໍ່.

ລະບົບຮັກສາສຸຂະພາບຂອງລຸກຊຳບວກ ຍັງຄົງເປັນລະບົບ
ທີ່ດີທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ດັດສະນີວັດແທກຄວາມມັ່ງຄັ່ງຂອງປະເທດປີ 2018
(The Legatum Prosperity Index), Legatum Institute, 2018

ປະເທດລຸກຊຳບວກຖືກຈັດເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ມີການ
ໃຊ້ຈ່າຍດ້ານສຸຂະພາບທີ່ສູງທີ່ສຸດ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການອະນາໄມໂລກ, 2019

ອາຍຸໄຂສະເລ່ຍຂອງຜູ້ທີ່ອາໃສຢູ່ປະເທດລຸກຊຳບວກແມ່ນ
ຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ສູງທີ່ສຸດໃນເອີຣົບ: 86 ປີ ສຳລັບແມ່ຍິງ
ແລະ 81 ປີສຳລັບຜູ້ຊາຍ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອົງການອະນາໄມໂລກ, 2018

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ສຳນັກງານຜູ້ປະກອບການ (House of Entrepreneurship)
ອີເມລ: info@houseofentrepreneurship.lu
ເບີໂທ: +352 42 39 39 330

www.tradeandinvest.lu
www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu
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7.

ການຕັ້ງຖີ່ນຖານ

ປະເທດລຸກຊຳບວກແມ່ນປະເທດທີ່ໜ້າຢູ່ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການໄຊ້ຊີວິດ ແລະການເຮັດວຽກ ທີ່
ດີຫຼາຍ. ການເດີນທາງໄລຍະສັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ມີຄວາມສົມດຸນ ແລະຫວ່າງຊີວິດຄອບຄົວ ແລະ
ສັງຄົມຫມູຄູ່ ທີ່ມີຄວາມສຸກ. ເມືອງລຸກຊຳບວກແມ່ນຖືກຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ 1 ໃນ 230 ເມືອງ ດ້ານຄວາມ
ປອດໄພ ອີງຕາມຜົນການສຳຫຼວດຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເມີເຊີໃນປີ 2019 (Mercer’s Quality of Living
Survey).
ການຊອກຫາທີ່ພັກອາໃສ

ຫ້ອງການສຳລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ມີຫຼາກຫຼາຍແຫຼ່ງທີ່ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບທ່ານກ່ຽວກັບຕະຫຼາດອະ
ສັງຫາລິມະຊັບ. ເວັບໄຊ້ຂອງໜ່ວຍງານສັງເກດການກ່ຽວກັບທີ່ຢູ່
ອາໃສ ຂອງປະເທດລຸກຊຳບວກ ສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລາຄາ
ຂອງເຮືອນອີງຕາມທີ່ຕັ້ງ, ທັງສຳລັບໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ຊື້ ແລະ ຍັງມີອີກ
ຫຼາຍເວັບໄຊ້, ບໍລິສັດຕົວແທນຊື້ຂາຍອະສັງຫາລິມະຊັບ ແລະ ບໍລິສັດ
ຕົວແທນໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ ທີ່ສາມາດຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາ
ທີ່ພັກທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທ່ານໄດ້.

ໃນປະເທດລຸກຊຳບວກ,
ມີຫຼາຍທາງເລືອກຂອງຫ້ອງການ
ສ່ວນຕົວສຳລັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ. ມີທີ່ດີນ ແລະ ຕຶກທີ່ອອກ
ແບບມາສະເພາະສຳລັບບໍລິສັດ ໃນເຂດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ເຂດ
ທຸລະກິດ.

ບໍລິສັດຕົວແທນໃນການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ
ບໍ ລິ ສັ ດຕົ ວ ແທນໃນການຍົ ກ ຍ້ າ ຍຖິ່ ນ ຖານສາມາດຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ
ທ່ານກ່ຽວກັບລະບຽບຂັ້
ຂັ້ນຕອນດ້ານການບໍລິຫານ ແລະ ໃຫ້
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ກຳລັງຍ້າຍຖີ່ນມາປະເທດ
ລຸກຊຳບວກ ຕາມຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄົນ. ທີມງານຂອງ
ພວກເຂົ າ ທີ່ ເ ວົ້ າ ໄດ້ ຫຼ າ ຍພາສາຈະໃຫ້ ກ ານຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ດ້ າ ນການ
ຂົນສົ່ງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕັ້ງຖີ່ນຖານໃນປະເທດລຸກຊຳບວກເປັນ
ໄປຢ່າງງ່າຍດາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້.

ມີຫຼາຍສູນກໍ່ສ້າງບົ່ມເພາະທຸລະກິດຂອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ
ທີ່ສະໜອງພື້ນທີ່ ທີ່ສາມາດໃຊ້ເປັນຫ້ອງການໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ເຊິ່ງສ່ວນ
ຫຼາຍຈະເນັ້ນໃສ່ກິດຈະການສະເພາະຂະແໜງການ ແລະ ກິດຈະການ
ໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ທີ່ມີນະວັດຕະກຳໃໝ່. ບໍລິສັດໃດທີ່
ຕ້ ອ ງການເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມການບົ່ ມ ເພາະຈຳເປັ ນ ຕ້ ອ ງໄດ້ ປ ະຕິ ບັ ດ ຕາມ
ລະບຽບຂັ້ນຕອນຂອງການສະໝັກ ເຊິ່ງໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະລວມ
ມີການຍື່ນແຜນທຸລະກິດ, ການສຳພາດ ແລະ ການຄັດເລືອກຈາກ
ຄະນະກຳມະການໃນຂັ້ນສຸດທ້າຍ.

ເມືອງທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດອັນດັບທີ 1 ໃນໂລກ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການສຳຫຼວດຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງເມີເຊີປີ 2019

ເມືອງທີ່ມີຄວາມຕຶງຄຽດໜ້ອຍທີ່ສຸດອັນດັບທີ 2 ໃນໂລກ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ການຈັດອັນດັບເມືອງທີ່ມີຄວາມຕຶງຄຽດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະ ຫຼາຍ
ທີ່ສຸດໃນໂລກ ປີ 2017 (Zipjet The 2017 Global Least and
Most Stressful Cities Ranking)

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ສຳນັກງານຜູ້ປະກອບການ (House of Entrepreneurship)
ອີເມລ: info@houseofentrepreneurship.lu
ເບີໂທ: +352 42 39 39 330

www.tradeandinvest.lu
www.houseofentrepreneurship.lu
www.guichet.lu
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8. ການສຶກສາໃນປະເທດລຸກຊຳບວກ
ໂຮງຮຽນໃນປະເທດລຸກຊຳບວກມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາໃນທົ່ວປະເທດ
ເພື່ອຕ້ອນຮັບ
ນັກຮຽນ ແລະ ນັກສຶກສາຕ່າງຊາດທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ການເຂົ້າໂຮງຮຽນແມ່ນພາກບັງຄັບສຳລັບເດັກນ້ອຍ
ອາຍຸ 4 ຫາ 16 ປີ ແລະ ມີໄລຍະການຮຽນຕໍ່າສຸດ 12 ປີ, ທີ່ແບ່ງອອກເປັນໂຮງຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ.

ເຮືອນລ້ຽງເດັກ ແລະ ອະນຸບານ

ການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ

ເຮືອນລ້ຽງເດັກມີລາຄາທີ່ບໍ່ແພງ ແລະ ໃຊ້ຫຼາຍພາສາ ເຊິ່ງໃນ
ປະຈຸບັນມີຫຼາຍກວ່າ 500 ເຮືອນລ້ຽງເດັກໃນລຸກຊຳບວກທີ່ແມ່ນ
ທັງຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ. ສຳລັບເດັກນ້ອຍໜຶ່ງຄົນ, ແຕ່ລະ
ອາທິດຈະໄດ້ຮັບການລ້ຽງເດັກ 20 ຊົ່ວໂມງຟຣີ. ສອງປີທຳອິດຂອງ
ການສຶກສາພາກບັງຄັບສຳລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸລະ 4 ຫາ 6 ປີ ແມ່ນຢູ່
ອະນຸບານ (ຫຼື ທີ່ເອີ້ນວ່າ “Spillschoul”).

ເນື່ອງຈາກປະເທດລຸກຊຳບວກມີແຮງງານທີ່ເປັນສາກົນ ແລະ ມີ
ເອກະລັກ, ໂຮງຮຽນລັດ (ບໍ່ເສຍຄ່າ) ແລະ ໂຮງຮຽນເອກະຊົນ
ມີການສິດສອນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີພື້ນຖານທີ່ຍາວນານ. ນອກ
ເໜື ອ ຈາກລະບົ ບ ການຮຽນປົ ກກ ະຕິ ແ ບບລຸ ກຊ ຳບວກແລ້ ວ ,
ໂຮງຮຽນນານາຊາດຫຼາຍແຫ່ງກໍ່ມີການສິດສອນເປັນພາສາອັງກິດ
ແລະ ຝຣັ່ງເຊັ່ນກັນ.

ໂຮງຮຽນປະຖົມ

ການສຶກສາຊັ້ນສູງ

ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນທີ່ຮອດອາຍຸ 6 ປີ ກ່ອນຫຼືໃນວັນທີ 01 ກັນຍາ
ຂອງແຕ່ລະປີ ຈະຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການສຶກສາໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ.
ເດັກນ້ອຍຈະໄດ້ຮຽນພາສາເຢຍລະມັ
ພາສາເຢຍລະມັນ ແລະ ເລີ່ມຮຽນພາສາຝຣັ
ພາສາຝຣັ່ງ
ໃນປີທີສອງ. ພາສາອັງກິດແມ່ນຈະເລີ່ມຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ
ເທົ່ານັ້ນ.

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2003, ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກ ແມ່ນ
ມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ໃຊ້ຫຼາຍພາສາ, ເປັນສາກົນ ແລະ ມີການຄົ້ນ
ຄວ້າສູງຫຼາຍ. ມີສາມຄະນະວິຊາ ແລະ ສາມສູນສະຫະວິຊາການ
ແລະ ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນມະຫາວິທະຍາໄລທີ່ເປັນສາກົນທີ່ສຸດ
ໃນເອີຣົບ. ມະຫາວິທະຍາໄລລຸກຊຳບວກໄດ້ສ້າງສາຍສຳພັນການ
ຮ່ວມມືກັບມະຫາວິທະຍາໄລ 78 ແຫ່ງໃນທົ່ວໂລກ.

ບາງໂຮງຮຽນຈະສອນເປັນພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ.
ທາງເລືອກ
ອື່ນນອກເໜືອຈາກການສຶກສາຈາກພາກລັດ
ແມ່ນໂຮງຮຽນ
ເອກະຊົນ ແລະ ໂຮງຮຽນນານາຊາດຫຼາຍແຫ່ງ, ແລະ ບາງບ່ອນກໍ່
ສອນເປັນພາສາອັງຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ.

ເປັນປະເທດທີ່ມີຈຳນວນພາສາເວົ້າໂດຍສະເລ່ຍຂອງ
ປະຊາກອນອັນດັບທີ 1 ໃນບັນດາປະເທດໃນສະຫະພາບ
ເອີຣົບ (3.6 ພາສາ)
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Eurobarometer, 2019

41% ຂອງປະຊາກອນທີ່ເຮັດວຽກມີລະດັບການ
ສຶກສາຊັ້ນສູງ
OECD, 2019
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