ໂຄງການສງົ່ ເສີມຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ
ພາຍໃຕ້ກອບແຜນງານຂລ
ໍ້ ເິ ລີມ
ື່ ການເຊອ
ື່ ມໂຍງອາຊຽນ
ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ເຮັດໃຫ້ການທໍາງານຂອງຕະຫາດອາຊຽນດີຂນ
ຶ :
ຄວາມເປັນມາ
ຊໂື່ ຄງການ

ການກໍາຈັດອຸປະສັກການຄ້າດ້ານບລິການ ແລະ ການສ້າງລະບອບການ
ແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ທີື່ມີປະສິດທິຜນແມ່ນ ສອງ ອງປະກອບຫັກທີື່ສໍາຄັນ

ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດໃນການ
ແຂ່ງຂັນພາຍໃຕ້ກອບແຜນງານຂໍ້ລິເລີື່ມ
ກະຊວງຮ່ວມມດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການ

ຂອງປະຊາຄມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ເພື່ອສ້າງຕະຫາດໃຫ້ເປັນໜຶື່ງ
ໃຫ້ທນ
ຶ ໂດຍ

ດຽວ ແລະ ມີການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດທີື່ສູງຂຶື່ນ.

ພັດທະນາ ແຫ່ງສະຫະພັນສາທາລະນະລັດເຢຍ
ລະມັນ (BMZ)

ການຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຈໍາກັດທາງການຄ້າ ຈະສົ່ງຜນໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະ
ກິດທີື່ສູງຂຶນ ເຊິື່ງເປັນຜນດີຕໍ່ຂະແໜງການບລິການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຕໍ່ຜູ້

ເຂດເປາົ້ ໝາຍ

ບລິໂພກໃນກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ. ເຖິງຢ່າງໃດກຕາມ,
ການເປີດຕະຫາດການຄ້າດ້ານບລິການ ອາດນໍາໄປສູ່ຄວາມສ່ຽງທີື່ສູງຂຶນ ເຊິື່ງ

ຜູຮ
້ ່ວມງານໂຄງການ

ເຮັດໃຫ້ເກີດການລວມຕວຂອງຕະຫາດ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ແຂ່ງຂັນທາງທຸລະ
ກິດໜ້ອຍ ແລະ ການສວຍໃຊ້ອໍານາດທາງການຕະຫາດທີື່ບໍ່ຖກຕ້ອງ.

ໄລຍະເວລາໂຄງການ

ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ
ສະມາຄມປະຊາຊາດ ແຫ່ງ ອາຊີຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ)
2018 - 2022

ຈຸດປະສງ
ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຕັງປະຕິບັດສັນຍາ
ອາຊຽນ ທີື່ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອອອໍານວຍ ໃຫ້ແກ່ການລງທຶນ ແລະ
ສົ່ງເສີມການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ໃນຂງເຂດ “ການຄ້າດ້ານບລິການ” ແລະ
“ນະໂຍບາຍການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ”.

ວິທີດໍາເນີນວຽກງານ
ໂຄງການແມ່ນໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງປະຕິບັດ ໃນຂງເຂດນະໂຍບາຍ
ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ແລະ ການຄ້າດ້ານບລິການ ໃນບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກອາຊຽນ. ຍຸດທະສາດເຫົ່ານີ ໄດ້ຫໍ່ຫອມກອບວຽກງານ ຂອງສະຖາ
ບັນສໍາລັບການລງທຶນ ແລະ ການສົ່ງເສີມການຈັດຕັງປະຕິບັດນິຕິກໍາ ທາງ
ກອງປະຊຼຸມ ສ້າງຮ່າງກອບແຜນງານພັດທະນາຄະນະກໍາມະການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດມຽນມາ

ດ້ານການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ໃນປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ແລະ ນໍາໄປສູ

ໃນເດອນ ມັງກອນ 2020

ການລວມຕວທາງເສດຖະກິດທີື່ເພີື່ມຂຶນ.
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ໃນນີ,

ໂຄງການ

ອາຊຽນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ

ແມ່ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ອງກອນຂະແໜງການຂອງ
ໜ່ວຍງານຊ່ຽວຊານດ້ານການ

ສໍາລັບເວທີປຶກສາຫາລໃໝ່ເຊັົ່ນ:

ກອງປະຊຼຸມການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ

ອາຊຽນ (ACC) ແລະ ເຄອຂ່າຍຜູ້ຈັດຕັງປະຕິບັດກດໝາຍ ການແຂ່ງຂັນ

ແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດອາຊຽນ (AEGC) ແລະ ຄະນະກໍາມະການປະສານງານ

ທາງທຸລະກິດອາຊຽນ

ຈະເປັນເວທີຫັກໃຫ້ແກ່ອງການຄຸ້ມຄອງການແຂ່ງຂັນ

ການຄ້າດ້ານບລິການ(CCS).

ທາງທຸລະກິດ ໃນພາກພນອາຊຽນ ເພື່ອແລກປ່ຽນປະສບການ ແລະ ສິື່ງທ້າຍ
ທາຍຕ່າງໆ.

ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໂຄງການຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ສປປ
ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນການປັບປຸງສະຖາບັນຕ່າງໆທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມ

ນະໂຍບາຍການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ” ແມ່ນສະໜັບສະໜູນປະເທດ

ໃນການຈັດຕັງປະຕິບັດ ບັນດາກດໝາຍດ້ານການຄ້າ ແລະ ສັນຍາອາຊຽນ
ດ້ານການຄ້າການບລິການ ແລະ ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ.

ສະມາຊິກອາຊຽນ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມສອດຄ່ອງກັນດ້ານກດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ
ການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງອາຊຽນ (https://

ສິງື່ ທີພ
ື່ ວກເຮາບັນລຸ

www.asean-competition.org/publication)

ປັດຈຸບັນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດ້ຮັບຮອງເອາກດໝາຍ
ດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ
ແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ

ສື່ສິື່ງພິມຂອງອາຊຽນຫາກຫາຍເຊັົ່ນ: “ບດແນະນໍາພາກພນກ່ຽວກັບ

ແລະ

ວ່າ

ໄດ້ສ້າງຕັງອງກອນຄຸ້ມຄອງການ

ເພື່ອຮັບມກັບບັນຫາການຕກລງກັນທີື່ມີລັກສະນະ

ຕ້ານການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດ, ການສວຍໃຊ້ອໍານາດໃນທາງທີື່ຜິດ ລວມ
ເຖິງການຊ ແລະ ການຮວມຕວກັນ ທີື່ມີລັກສະນະຕ້ານການແຂ່ງຂັນທາງ

ບດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດແຂ່ງຂັນ
ບດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ກາຍເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງຍຸດທະສາດ ໃນການພັດທະນາ
ບຸກຄະລາກອນ.

ໂດຍຈຸດປະສງ

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ອງປະກອບຂອງການ

ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ (ການຄັດເລອກ, ການຝຶກອບຮມ, ການເລື່ອນຊັນ
ແລະ ອື່ນໆ) ໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ການເຂາເຖິງຂອງ ຍິິງ-ຊາຍ ໃຫ້ມີຄວາມເທົ່າ

ທຸລະກິດ.

ທຽມກັນ.

ກ່ຽວກັບ GIZ
ການບລິການຂອງ GIZ ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນລະດັບພາກ
ພນ ແລະ ຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການ ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ດ້ານການຄຸ້ມ
ຄອງບລິຫານ ທີື່ໄດ້ຜ່ານການທດລອງ ແລະ ທດສອບມາແລ້ວ. ໃນ
ນາມເປັນວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ພວກເຮາຊ່ວຍ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ
ໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສງ ໃນຂງເຂດການຮ່ວມມສາກນ ເພື່ອການພັດທະນາ
ແບບຍນຍງ.
ກອງປະຊຼຸມແຂ່ງຂັນອາຊຽນຄັງທີ 8, ຢູ່ນະຄອນຫວງ ພະນມເປນ
ຮູບໂດຍ: © GIZ/COMPETE
ຈັດພິມໂດຍ

Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
ສໍານັກງານຂຶນທະບຽນ ບອນ ແລະ ເອຈ໌ບອນ, ປະເທດເຢຍລະມັນ
ໂຄງການສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ
ພາຍໃຕ້ກອບແຜນງານຂໍ້ລິເລີື່ມການເຊື່ອມໂຍງອາຊຽນ
ຊັນ 5, ອາຄານພຣີເມຍ, ຖະໜນເສດຖາທິລາດ,
ໜ່ວຍ 10, ບ້ານ ເພຍວັດ, ເມອງສີສັດຕະນາກ,
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ໂທ: +856 21 226 000
www.giz.de/laos (EN); www.giz.de/laos-la (LA)

ລງວັນທີ

ພຶດສະພາ 2022

ອອກແບບໂດຍ

ພະແນກປະຊາສໍາພັນ ຫ້ອງການ GIZ ປະຈໍາລາວ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

ຮູບຖ່າຍໂດຍ

GIZ/COMPETE

ຂຽນໂດຍ

ແຟຣງ ທິບິທັນເຊິນ

ບຸກຄນຕິດຕໍ່

ແຟຣງ ທິບິທັນເຊິນ
(frank.tibitanzl@giz.de)

GIZ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ເນອໃນສິື່ງພິມດັົ່ງກ່າວ
ໃນນາມຂອງ

ກະຊວງການຮ່ວມມດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ (BMZ)

