ບົດຄວາມ BAF II: ວິກດ
ິ ການ COVID-19

ຫັນປ່ຽນ,ກຽມພ້ອມ
ແລະ ການົດຈຸດຢືນ

ບົດຄວາມຂອງ BAF II ກ່ຽວກັບ Covid-19 ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຄາແນະນາແກ່ບັນດາທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ 3 ວິທີການເຊັັ່ນ:
• ຫັນປ່ຽນ ຮູບແບບທຸລະກິດທີື່ມີຢູ່ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານພົຶ້ນວິກິດການລະບາດຂອງ Covid-19;
• ກຽມພ້ອມ ຮັບມກັບສິື່ງທ້າທາຍທີື່ຈະເກີດຂຶ້ນຈາກ ພາວະເສດຖະກິດໂລກຕົກຕາໍ່ ; ແລະ
• ການົດຈຸດຢືນ ທຸລະກິດ ສາລັບການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ.
ບົດຄວາມສະບັບທາອິດນີຶ້ ນາສະເໜີໂດຍລວມບັນດາມາດຕະການ ທີທ
ື່ ລ
ຸ ະກິດໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດຈັດປະຕິບັດເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມກັບ
ວິກິດການ. ບົດຄວາມສະບັບຕໍ່ໄປຈະລົງເລິກບັນຫາສະເພາະດ້ານ ເຊັັ່ນ: ການເບິື່ງແຍງພະນັກງານ, ການເບິື່ງແຍງລູກຄ້າ ແລະ ການວາງແຜນ
ດ້ານການເງິນ, ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆ.

ບົດຄວາມ 1: ການສ້າງແຜນ
ໄລຍະວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດເປັນຊ່ວງເວລາທີື່ທກ
ຸ ຄົນມີຄວາມວິຕົກກັງວົນ, ລວມທັງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ. ໂລກຂອງພວກ
ເຮົາໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງໃນປີ 2020, ເຊື່ງິ ເປັນການຍາກທີື່ຈະຄາດເດົາອະນາຄົດ. ແຕ່ໃນນີ,ຶ້ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດສາມາດ
ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ໃນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນໄດ້ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ສົມມຸດຖານພຶ້ນຖານຈານວນໜື່ງ.
ສົມມຸດຖານທີ 1 ແມ່ນວິກິດການພະຍາດລະບາດໃນປະຈຸບັນຈະຄົງທີື່ ແລະ ຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນໃນປີ 2020, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຈະບໍ່ຫາຍຂາດໃນໄລ
ຍະເວລາໃກ້ໆນີ.ຶ້ ແລະ ມາດຕະການໃນປະຈຸບັນທີື່ແນໃສ່ຈາກັດຜົນກະທົບຂອງ Covid-19 ຈະມີການຜ່ອນຜັນລົງໃນອີກບໍ່ເທົັ່າໃດເດອນ
ຂ້າງໜ້ານີ.ຶ້
ສົມມຸດຖານທີ 2 ແມ່ນ ຫຼັງຈາກຜ່ານວິກິດການຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດໄປແລ້ວ, ພວກເຮົາກໍ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດເສດຖະກິດໂລກຕົກຕໍ່າ. ຊື່ງເປັນ
ສະພາບເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າທີື່ຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດໃນໂລກທີື່ເກີດຂຶ້ນໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ, ແລະ ແນ່ນອນວ່າມັນຈະແກ່ຍາວດົນກວ່າພະຍາດລະ
ບາດທີື່ເປັນຕົຶ້ນເຫດ. ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ, ທີື່ບໍ່ແມ່ນທຸກທຸລະກິດຈະສາມາດຢູ່ລອດໃນໄລຍະນີຶ້.
ສົມມຸດຖານທີ 3 ແມ່ນເມື່ອມີວກ
ິ ິດການເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າ ກໍ່ຈະມີການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະຕໍ່ມາ. ເສດຖະກິດດາເນີນໄປຕາມວົງ
ຈອນ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບລິການກຈ
ໍ່ ະກັບຄນມາ. ສາລັບທຸລະກິດຕ່າງໆ, ສິື່ງສາຄັນແມ່ນບໍ່ພຽງແຕ່ເອົາຕົວລອດ
ຈາກພາວະເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າເທົາັ່ ນັຶ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງມີການການົດຈຸດຢືນທີື່ດີ ເພື່ອກຽມພ້ອມສາລັບການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດທີື່ຈະເກີດຂຶ້ນ.

ບູລິມາສິດມີຫຍັງແດ່?

ຜົນການວິເຄາະ SWOT ສະແດງ
ວ່າເຮົາຕ້ອງປັບປຸງ ຄແນວໃດ?

ເຮັດແນວໃດໃຫ້ສາມາດ
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ແນວໃດ?

ຖະກິດຕົກຕໍ່າ

ສບຕໍ່ດາເນີນທຸລະກິດ?
ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທຸ

ເຮົາຈະສາມາດນາໜ້າຄູ່ແຂງໄດ້

ກຽມພ້ອມແນວໃດສາລັບວິກິດເສດ

ກຽມພ້ອມ

ການົດຈຸດຢືນ

ເຂດຕອບໂຕ້ໄລຍະກາງ

ເຂດຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວ

ຫັນປ່ຽນ
ເຂດທຸລະກິດຢູລ
່ ອດ
ປົກປ້ອງພະນັກງານ ແລະ

ຈະນາໃຊ້ເວລາທີື່ສະຫງົບໄລຍະນີຶ້

ຜູ້ສະໜອງຄແນວໃດ?

ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ

ເຮົາຈະສາມາດຜ່ານວິກິດໂດຍເຂັຶ້ມ

ໄດ້ແນວໃດ

ແຂງກ່ອນເກົັ່າໄດ້ແນວໃດ?

ຈະສບຕໍ່ບລິການລູກຄ້າແນວໃດ?

ການຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານເຕັກນິກ
ຈະສາມາດກະຕຸ້ນທຸລະກິດເຮົາໄດ້

ໃດຈະເປັນປະໂຫຍດທີື່ສຸດ?

ແນວໃດ?

ວິກດ
ິ ພະຍາດລະບາດ

ວິກດ
ິ ເສດຖະກິດຕົກຕາໍ່ ທີສ
ື່ າຄັນ

ການຟືນ
ື້ ຟູ ແລະ ເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ

ຖ້າທ່ານບໍ່ເຫັນດີນາ ສົມມຸດຖານຂ້າງເທິື່ງຂໍ້ໃດໜື່ງ (ຫຼ ທັງໝົດ), ທ່ານສາມາດສ້າງສົມມຸດຖານຂອງທ່ານເອງ ແລະ ຂຽນບັນທກໄວ້. ຈຸດສາ
ຄັນແມ່ນມີການພິຈາລະນາສ້າງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສະພາບການທີື່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ, ແລະ ພັດທະນາແຜນທຸລະກິດທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້
ບລິສັດຂອງທ່ານ ສາມາດພັດທະນາໄປຕາມທິດທາງທີື່ຄາດຄະເນໄວ້ໃນອະນາຄົດ.
ທັດສະນະ ແລະ ແຜນການຂອງທ່ານອາດຈະມີການປ່ຽນແປງຕາມໄລຍະເວລາ, ຊື່ງເປັນເລອ
ື່ ງປົກກະຕິ ເມື່ອສະຖານະການມີການພັດທະນາ
ແລະ ເຂົຶ້າເຖິງຂມ
ໍ້ ູນຫຼາຍຂຶ້ນ. ເຮົາບໍ່ຄວນຍດຕິດກັບແຜນການທີື່ມີ ເພາະອາດຈະເປັນຂໍ້ມູນທີລ
ື່ ້າສະໄໝ ຫຼ ອີງໃສ່ຂມ
ໍ້ ູນທີມ
ື່ ີການປ່ຽນແປງຕະ
ຫຼອດ. ການປ່ຽນແປງແມ່ນສິື່ງທີຫ
ື່ ຼີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ແລະ ບມ
ໍ່ ີວັນສິຶ້ນສຸດ. ການປ່ຽນແປງໄດ້ນາມາເຊິງື່ ຄວາມທ້າທາຍ, ເຊັັ່ນດຽວກັນກັບຜົນກະ
ທົບທາງລົບ ຈາກການລະບາດຂອງ Covid-19, ແຕ່ພ້ອມກັນນັຶ້ນໃນວິກິດດັັ່ງກ່າວກໍ່ຍງັ ມີໂອກາດເກີດຂຶ້ນມາພ້ອມ.
ການົດ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາເບອ
ຶ້ ງຕົນ
ຶ້ : ຫັນປ່ຽນການດາເນີນທຸລະກິດ
ກ່ອນອື່ນໝົດໃນຊ່ວງວິກິດການແມ່ນບໍ່ຄວນຕື່ນຕົກໃຈ ຫຼ ຢ້ານກົວຈົນເກີນໄປ. ຫຼັງຈາກນັຶ້ນຄວນຕັຶ້ງສະຕິສູດລົມຫາຍໃຈເຂົາຶ້ ເລິກໆ, ແລະ
ພະຍາຍາມຄິດໄຕ່ຕອງຢ່າງມີສະຕິ ແລະ ໃຈເຢັນ. ທ່ານອາດຈະຮູ້ສກວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານກາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີື່ເຂົາຶ້ ມາແບບ
ກະທັນຫັນ, ແລະ ຍາກທີື່ຈະຮູໄ້ ດ້ວ່າຄວນຈະປະຕິບັດແນວໃດ ຫຼ ເລີື່ມຕົຶ້ນຈຸດໃດກ່ອນ. ວິທກ
ີ ານສາຄັນແມ່ນລະບຸບັນດາບັນຫາຕ່າງໆ,
ຈັດກຸ່ມ ແລະ ຈັດລາດັບຄວາມສາຄັນຕາມລະດັບຜົນກະທົບທີອ
ື່ າດຈະເກີດຂຶ້ນ, ແລະ ເລີື່ມຕົຶ້ນຈັດການແກ້ໄຂໄປເທອ
ື່ ລະບັນຫາໃນແຕ່ລະມຶ້.
ໂດຍມີການໄຈ້ແຍກ ບັນຫາໜື່ງອອກເປັນລາຍລະອຽດແຕ່ລະອົງປະກອບ, ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ງ່າຍຕໍ່ການລະບຸວທ
ິ ີແກ້ໄຂທີື່ຖກຕ້ອງ, ແລະ ຍັງເປັນ
ການຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມຕງຄຽດ. ເມອ
ື່ ແກ້ໄຂໄປເທື່ອລະບັນຫາ, ເຮົາກໍ່ຈະກັງວົນໜ້ອຍລົງ ແລະ ລາຍການບັນຫາທີື່ລະບຸໄວ້ກໍ່ຈະຫຼຼຸດລົງເທື່ອລະ
ກ້າວ.
ນອກຈາກນີຶ້, ຍັງມີອີກຫຼາຍວິທີທເີື່ ປັນປະໂຫຍດໃນໄລຍະເວລາທີມ
ື່ ວ
ີ ິກິດເຊັັ່ນການລະບາດຂອງ Covid-19 ດັັ່ງຕໄໍ່ ປນີ:ຶ້

•

ເຈົຶ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຈັດການຕ້ອງສະແດງຄວາມເປັນຜູ້ນາ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ສື່ສານກັບ
ພວກເຂົາຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ຮັບຟັງພະນັກງານ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ລູກຄ້າຂອງຕົນ. ເຂົຶ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມກັງ
ວົນ ຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ຄິດວິທກ
ີ ານແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເຫຼົັ່ານັຶ້ນຢ່າງສ້າງສັນ.

•

ນາໃຊ້ສື່ສັງຄົມ ຊື່ງບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າມີສ່ວນຮ່ວມ, ແຕ່ຍງັ ເປັນເຄື່ອງມໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ປະສານງານ ແລະ ກະຕຸ້ນການເຮັດ
ວຽກຂອງພະນັກງານ.

•

ຕິດຕາມຄາແນະນາທາງດ້ານນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ການປ່ຽນແປງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໃນການສະກັດກັນ
ັຶ້
ໄວຣັດ, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທຸລະກິດຂອງທ່ານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບລະບຽບການຕ່າງໆ.

•

ແທນທີື່ຈະໄລ່ພະນັກງານອອກ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ລອງຈັດສັນພະນັກງານໂດຍການຮັບຜິດຊອບໜ້າວຽກໃໝ່ທມ
ີື່ ີຢູ່ໃນບລິສັດ. ແລະ ຖ້າ
ວຽກທີມ
ື່ ອບໝາຍໄປ ບໄໍ່ ດ້ຖກຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດແລ້ວ, ແມ່ນແນະນາໃຫ້ຊອກຫາທາງເລອກອື່ນທີື່ເໝາະສົມ. ຕົວຢ່າງ, ບລິສັດຜະລິດເຄື່ອງ
ສາອາງແຫ່ງໜງື່ ໃນປະເທດຈີນພົບວ່າພະນັກງານຂາຍຂອງຕົນບສ
ໍ່ າມາດເຮັດວຽກເມອ
ື່ ມີການປິດຮ້ານຈາໜ່າຍສິນຄ້າ. ສະນັຶ້ນ, ສະຖາ
ນະການ ດັັ່ງກ່າວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຂົາຫັນມາໃຊ້ເຄື່ອງມດິຈິຕອນ ແລະ ສື່ອອນລາຍເພອ
ື່ ໃຫ້ລກ
ູ ຄ້າສາມາດເຂົຶ້າຮ່ວມຊຶ້ສິນຄ້າໄດ້. ຜົນ
ໄດ້ຮັບ: ຍອດການຂາຍຂອງບລິສດ
ັ ໄດ້ເພີື່ມຂຶ້ນໃນເຂດທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ.

•

ສິື່ງສາຄັນແມ່ນຈະຕ້ອງສບຕໍ່ເບິື່ງການໄກໄປທາງໜ້າ, ແລະ ສບຕໍ່ປບ
ັ ປ່ຽນແຜນທຸລະກິດ ແລະ ບຸລິມະສິດຂອງທຸລະກິດທ່ານ, ເມື່ອສະຖາ
ນະການມີການພັດທະນາແລະເຂົາຶ້ ເຖິງຂໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຜະລິດເສັນ
ຶ້ ມີື່ ແລະ ເຄື່ອງດມ
ື່ ແຖວໜ້າ ຂອງປະເທດຈີນໄດ້ທບ
ົ
ທວນສະຖານະການປະຈາວັນ ແລະ ປັບປ່ຽນການຈັດບູລມ
ິ າສິດວຽກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ດ້ວຍເຫດນັຶ້ນ, ບລິສັດຄາດການວ່າຈະມີການຊຶ້
ແລະ ກັນຕຸ້ນສິນຄ້າຍ້ອນຄວາມຕື່ນຕົກໃຈຂອງຜູ້ບລິໂພກ, ແລະ ໄດ້ຫັນຈຸດສຸມຈາກຊ່ອງທາງຂາຍຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັນການຂາຍ
ໃນຮູບແບບ O2O (online-to-offline: ອອນລາຍໄປຫາອອຟລາຍ), ການຄ້າຂາຍທາງອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຂະ
ໜາດນ້ອຍລົງ. ໂດຍຕິດຕາມແຜນການເປີດຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຄນໃໝ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຍັງສາມາດປັບປ່ຽນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ
ຂອງຕົນໃນແບບທີື່ມີຄວາມຍດຢຸ່ນ. ດ້ວຍເຫດນີ,ຶ້ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ຂອງບລິສັດຈື່ງສາມາດຟືື້ນຕົວຫຼາຍກ່ວາ 50% ໃນໄລ
ຍະສອງສາມອາທິດຫຼັງຈາກເກີດວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ, ແລະ ສາມາດສະໜອງສິນຄ້າ ໃຫ້ 60% ຂອງບັນດາຮ້ານທີື່ເປີດໃໝ່
ໃນ ໄລຍະນີຶ້ - ຫຼາຍກວ່າບາງຄູ່ແຂ່ງຂອງບລິສັດເຖິງສາມທົບ.

ບົດຄວາມກ່ຽວກັບ Covid-19 ຂອງ BAF II ສະບັບທີ 2 ຫາ 5 ຈະນາສະເໜີ ຄາແນະນາສະເພາະກ່ຽວກັບວິທກ
ີ ານທີື່ທລ
ຸ ະກິດໃນປະເທດລາວ
ສາມາດນາໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການຫັນຮູບແບບທຸລະກິດ ແລະ ວິທກ
ີ ານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດເພື່ອຮັບມກັບວິກິດການໃນປະຈຸບັນ.

ການຊອກຫາແນວທາງຂ້າມຜ່ານວິກດ
ິ ເສດຖະກິດຕົກຕາໍ່ : ການກຽມຄວາມພ້ອມ
ວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດທີື່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນຈະຄ່ອຍໆດີຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຕອບໂຕ້ຂອງລັດ ຖະບານ
(ເຊັັ່ນ: ຂໍ້ຈາກັດທາງດ້ານການເດີນທາງ) ຈະຄ່ອຍໆຖກຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັມ
ຶ້ ງວດ. ຊງື່ ຈະສົັ່ງຜົນຕໍ່ການຟືື້ນໂຕໄວຂອງບາງ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ,
ແຕ່ແນ່ນອນວ່າບໍ່ແມ່ນທຸກຂົງເຂດ. ບາງຂະແໜງເສດຖະກິດອາດສາມາດຟືື້ນໂຕກັບມາໄດ້ໄວພສົມຄວນ, ແຕ່ບາງຂະແໜງການອາດຕ້ອງໃຊ້
ເວລາຫຼາຍປີຈງື່ ຈະສາມາດຟືື້ນໂຕໄດ້ເຕັມທີື່. ແລະ Covid-19 ອາດຈະປ່ຽນແປງວິທີການດາ ເນີນງານຂອງບາງຂະແໜງການ ແລະ ຕະຫຼາດ,
ເຊິື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຮູບແບບທຸລະກິດຂອງບລິສັດ.
ການລະບາດຄັຶ້ງທີ 2 ຂອງ Covid-19 ໃນໄລຍະຫຼັງຂອງປີ 2020 ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແລະ ມາດຕະການຈາກັດ
ບາງຢ່າງອາດຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ບັງຄັບໃຊ້ ຄນໃໝ່ໃນທ້າຍປີ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍທຸລະກິດຈະກັບມາດາເນີນງານຕາມປົກກະຕິ ໄດ້ຂອ
້ ນຂ້າງໄວ,
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບລິການຂອງທຸລະກິດດັັ່ງກ່າວຈະກັບຄນມາຢ່າງ ງ່າຍດາຍ. ວິກິດການໃນປະ
ຈຸບັນໄດ້ສ້າງຄວາມກະທົບກະເທອນຕໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງ, ລວມທັງເສດຖະກິດໂລກ, ແລະ ມັນຈະໃຊ້ເວລາໃນການຟືື້ນໂຕ
ຈາກຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະທີື່ທິດທາງການຟືື້ນໂຕຈະປັບປຸງໄປໃນທາງບວກ, ແຕ່ການ ຟືື້ນໂຕຈະຍັງບໍ່ຄົງທີເປັນເສັຶ້ນຊ.ື່

ດັັ່ງນັຶ້ນ, ທຸລະກິດຈື່ງຄວນຖວ່າສະພາບເສດຖະກິດຈະຍັງມີຄວາມທ້າທາຍໃນປີ 2020, ແລະ ກ້າວສູ່ປີ 2021. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ບລິໂພກຈະຍັງບໍ່
ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໃນການຊຶ້ສິນຄ້າທີບ
ື່ ຈ
ໍ່ າເປັນ, ເພາະວ່າບາງຄົນໄດ້ສູນເສຍແຫຼ່ງລາຍໄດ້ ຫຼ ພວກເຂົາກາລັງຕັດສິນໃຈຈະທ້ອນເງິນຫຼາຍຂນ
ຶ້ . ໂດຍ
ລວມ, ລູກຄ້າຍັງມີແນວໂນ້ມທີຈ
ື່ ະຊອກຊ່ອງທາງໃນການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ສາມາດເຮັດໄດ້, ລວມທັງການໃຊ້ຈ່າຍພາຍນອກ. ລວມທັງອົງ
ການຈັດຕັຶ້ງຂອງລັດຖະບານກໍ່ອາດຈະຫຼດ
ຼຸ ຜ່ອນງົບປະມານການຈັດຊຶ້ປະຈາ ຍ້ອນວ່າລາຍໄດ້ຫຼຼຸດລົງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸກເສີນເພີື່ມຂຶ້ນ.
ບົດຄວາມກ່ຽວກັບ Covid-19 ຂອງ BAF II ສະບັບທີ 3-5 ຈະນາສະເໜີຄາແນະນາສະເພາະກ່ຽວກັບວິທີການ ທີື່ທລ
ຸ ະກິດລາວ ສາມາດກຽມ
ພ້ອມ ສາລັບສະພາບເສດຖະກິດທີື່ຫຍຸ້ງຍາກຂຶ້ນກວ່ານີ.ຶ້

ການກຽມພ້ອມ ສາລັບການຟືນ
ື້ ໂຕຂອງເສດຖະກິດ: ການການົດຈຸດຢືນ
ບລິສັດຈານວນໜື່ງຍອມຮັບວິກດ
ິ , ຊື່ງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດປະເມີນຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນພາຍໃນອົງກອນຢ່າງ ກົງໄປກົງມາ,
ພ້ອມທັງຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ແລະ ກາລະໂອກາດ (ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນແມ່ນສິື່ງທີື່ຢູ່ໃນອາດີດ; ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກາລະໂອກາດ ແມ່ນສິື່ງ
ໃນອະນາຄົດ) ມັນຍັງສ້າງໂອກາດໃນການຫັນປ່ຽນທຸລະກິດຄນໃໝ່ ແລະ ດາເນີນການປັບປຸງທີື່ສາຄັນ.
ໂດຍປົກກະຕິ,ໃນພາວະວິກິດເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສຸມໃສ່ສະເພາະມາດຕະການຕອບໂຕ້ກບ
ັ ວິກິດການທີື່ເກີດຂຶ້ນກະທັນຫັນ, ແລະ ລຖ້າໃຫ້ສະຖາ
ນະການກັບຄນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. ຊື່ງເຫັນວ່າສົມເຫດສົມຜົນ, ແຕ່ວິທີການດັງັ່ ກ່າວສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ້. ໃນເວລານີຶ້ຈາເປັນ
ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດທີື່ຈະໃຊ້ໃນການດາເນີນທຸລະກິດໃນອະນາຄົດ. ວິກິດໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງ ທ່ານສ້າງຄວາມ
ແຕກຕ່າງທາງດ້ານທຸລະກິດ, ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມເຂັຶ້ມແຂງຫຼງັ ຜ່ານວິກິດການໄດ້, ແຕ່ຍັງແຊ່ງໜ້າຄູ່ແຂ່ງ ຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ. ໃນຂະນະ
ທີື່ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານຖກລົບກວນຈາກຜົນກະທົບພາຍນອກ ແລະ ຄານື່ງຫາແຕ່ວທ
ິ ີການປ້ອງກັນ, ທ່ານຄວນຈະຄິດຫາແນວທາງຈະກ້າວໄປ
ຂ້າງໜ້າ. ສະນັຶ້ນ, ຢ່າລັງເລໃຈທີຈ
ື່ ະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງທີມ
ື່ ີຜົນຕອບແທນຄຸ້ມຄ່າຖ້າສາມາດແກ້ໄຂສະຖານະການໄດ້, ແລະ ນາໃຊ້ນະວັດຕະກາ
ໃໝ່ທີື່ສ້າງສັນ.
ພວກເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າຄວາມຕ້ອງການ ທາງດ້ານການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກ ຮູບແບບ B2C (business to consumer: ທຸລະກິດຫາຜູ້ບລິ
ໂພກ) ເພີື່ມຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງການປ່ຽນແປງຮູບແບບການສະໜອງການບລິການ, ເຊັັ່ນການສກສາ, ທີກ
ື່ ້າວໄປສູ່ລະບົບອອນລາຍ. (ປະຈຸບັນເດັກ
ນ້ອຍບາງຄົນເຂົຶ້າຮ່ວມຫ້ອງຮຽນໃນລະບົບການແລກປ່ຽນຂມ
ໍ້ ູນອອນລາຍ ຫຼ ຄລາວ). ບັນດາບລິສັດທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ທລ
ຸ ະກິດ ອື່ນໃຊ້ອນ
ິ ເຕີເນັດ
ໃນການເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີແມ່ນເປັນທີື່ຕອ
້ ງການສູງໃນເວລານີຶ້.
ແບບເກົັ່າຫຼັງຈາກວິກິດການໄດ້ສິຶ້ນສຸດລົງ,

ໃນຂະນະທີື່ຫາຼ ຍທຸລະກິດອາດຈະກັບໄປສູ່ວທ
ິ ີການເຮັດວຽກ

ບາງທຸລະກິດກໍ່ອາດຈະຕັດສິນໃຈສບຕໍ່ນາໃຊ້ລະບົບການດາເນີນງານແບບໃໝ່ຕໍ່ໄປເລີຍ.

ເຊັັ່ນ

ດຽວກັບຜູ້ບລິໂພກ, ທີມ
ື່ ີການສ້າງພດຕິກາການບລິໂພກແບບໃໝ່.
ບົດຄວາມກ່ຽວກັບ Covid-19 ຂອງ BAF II ສະບັບທີ 5 ຈະນາສະເໜີ ຄາແນະນາສະເພາະກ່ຽວກັບວິທີການທີທ
ື່ ຸລະກິດລາວສາມາດ ຄິດກ່ຽວ
ກັບການ ການົດຈຸດຢືນຂອງຕົນໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອບໍ່ ? ພິຈາລະນາໜ່ວຍງານໃຫ້ບລິການທາງດ້ານແຜນການພັດທະນາທຸລະກິດ ຫຼ business
development service (BDS)
ສາລັບຫຼາຍທຸລະກິດ, ເພື່ອບັນລຸຜນ
ົ ສາເລັດໃນການປ່ຽນແປງພາຍໃນອົງກອນ, ນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນຢ່າງດຽວອາດເປັນ ໄປໄດ້ຍາກ.
ດັັ່ງນັຶ້ນ, ການບລິການທາງດ້ານແຜນການພັດທະນາທຸລະກິດ (BDS) ຈງື່ ມີບົດບາດສາຄັນ. ໜ່ວຍງານດັັ່ງກ່າວສາມາດສະໜອງຄວາມຮູ້ທາງ
ດ້ານວິຊາການສະເພາະດ້ານໃນຮູບແບບການໃຫ້ບລິການຄາປຶກສາທີື່ມີຄາ່ ໃຊ້ຈ່າຍ ເພື່ອຊ່ວຍທຸລະ ກິດທີື່ເປັນລູກຄ້າສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັຶ້ງ
ປະຕິບັດການປ່ຽນແປງພາຍໃນອົງການຕ່າງໆທີື່ຕອ
້ ງການ. ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນການໃຫ້ບລິ ການທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,
ການເງິນ ຫຼ/ແລະ ບັນຊີ. ແຕ່ຍັງມີຜູ້ໃຫ້ບລິການ BDS ຈານວນຫຼາຍທີື່ສະໜອງ ການບລິການສະເພາະດ້ານ, ບໍ່ວ່າຈະຕິດພັນກັບຂະແໜງ
ທຸລະກິດ ຫຼ ກິດຈະກາສະເພາະໃດໜື່ງ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄອທີ, ຫຼ ໃຫ້ ຄາແນະນາທຸລະກິດໃນການຂຮັບຮອງມາດຕະຖານ ແລະ ໃບຢັື້ງຢືນຕ່າງໆ.

ື່ ໆ
ວິຊາການດ້ານອນ

້ ຄອງ/ບລິຫານຍຸດທະສາດ
ການຄຸມ

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ການເງິນ ແລະ ບັນຊີ

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ໃຫ້ຄາແນະນາດ້ານວິຊາການ

ື່ ານ
ູ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສສ
ໍ້ ນ
ຂມ

ການຝຶກອົບຮົບ

ການຜະລິດ ແລະ ດາເນີນງານ

ດ້ານຂມ
ໍ້ ນ
ູ

ການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼາດ

ຮູບແບບການໃຫ້ບລິການ BDS

ດ້ານວິຊາການ

BAF II ພ້ອມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອທຸລະກິດຂອງທ່ານ ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການດາເນີນທຸລະກິດ, ກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ການົດຈຸດຢືນທາງດ້ານ
ທຸລະກິດ.
ຕິດຕໍ່: info@baflaos.com ຫຼ ເບີໂທລະສັບ: 020-55542658.

ຫຼ ເຂົາຶ້ ໄປທີື່ເວັບໄຊ໌ພວກເຮົາ : www.baflaos.com

