
 
ບົດຄວາມຂອງ BAF II ກຽ່ວກັບ Covid-19 ສ້າງຂ ຶ້ນເພ ື່ອໃຫ້ຄ າແນະນ າແກ່ບັນດາທລຸະກິດໃນ ສປປ ລາວ ຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດ 3 ວທິີການເຊັັ່ນ: 

• ຫນັປຽ່ນ ຮູບແບບທຸລະກິດທີື່ມີຢູ່ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານພົຶ້ນວິກິດການລະບາດຂອງ Covid-19; 

• ກຽມພອ້ມ ຮັບມ ກັບສິື່ງທາ້ທາຍທີື່ຈະເກີດຂ ຶ້ນຈາກ ພາວະເສດຖະກິດໂລກຕົກຕ ໍ່າ; ແລະ 

• ກ ານດົຈດຸຢນື ທລຸະກິດ ສ າລັບການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ. 

 

ບົດຄວາມສະບັບທ າອິດນີຶ້ ນ າສະເໜີໂດຍລວມບັນດາມາດຕະການ ທີື່ທລຸະກິດໃນ ສປປ ລາວ ສາມາດຈັດປະຕິບັດເພ ື່ອກຽມພ້ອມຮັບມ ກັບ 

ວິກິດການ. ບົດຄວາມສະບັບຕ ໍ່ໄປຈະລົງເລິກບັນຫາສະເພາະດ້ານ ເຊັັ່ນ: ການເບິື່ງແຍງພະນັກງານ, ການເບິື່ງແຍງລູກຄາ້ ແລະ ການວາງແຜນ 

ດ້ານການເງິນ, ແລະ ຫົວຂ ໍ້ອ ື່ນໆ. 

ບດົຄວາມ 1: ການສາ້ງແຜນ  

ໄລຍະວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດເປັນຊ່ວງເວລາທີື່ທກຸຄົນມີຄວາມວິຕົກກງັວົນ, ລວມທັງບັນດາຫົວໜ່ວຍທລຸະກິດຕ່າງໆ. ໂລກຂອງພວກ 

ເຮົາໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງໃນປ ີ 2020, ເຊື່ງິເປັນການຍາກທີື່ຈະຄາດເດົາອະນາຄົດ. ແຕ່ໃນນີຶ້, ບັນດາຫົວໜ່ວຍທລຸະກິດສາມາດ 

ວາງແຜນຍຸດທະສາດ ໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນໄດ ້ໂດຍອີງໃສ່ຂ ໍ້ສົມມຸດຖານພ ຶ້ນຖານຈ ານວນໜ ື່ງ. 

ສົມມຸດຖານທ ີ 1 ແມ່ນວິກິດການພະຍາດລະບາດໃນປະຈຸບັນຈະຄົງທີື່ ແລະ ຄ່ອຍໆດີຂ ຶ້ນໃນປີ 2020, ເຖິງແມ່ນວາ່ມັນຈະບ ໍ່ຫາຍຂາດໃນໄລ 

ຍະເວລາໃກ້ໆນີຶ້. ແລະ ມາດຕະການໃນປະຈຸບັນທີື່ແນໃສ່ຈ າກັດຜົນກະທົບຂອງ Covid-19 ຈະມກີານຜ່ອນຜັນລົງໃນອີກບ ໍ່ເທົັ່າໃດເດ ອນ 

ຂ້າງໜ້ານີຶ້. 

ສົມມຸດຖານທ ີ2 ແມ່ນ ຫັຼງຈາກຜ່ານວິກິດການຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດໄປແລ້ວ, ພວກເຮົາກ ໍ່ຈະປະເຊີນໜ້າກັບວິກິດເສດຖະກິດໂລກຕົກຕ ໍ່າ. ຊ ື່ງເປັນ 

ສະພາບເສດຖະກິດຕົກຕ ໍ່າທີື່ຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດໃນໂລກທີື່ເກີດຂ ຶ້ນໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດ, ແລະ ແນ່ນອນວ່າມັນຈະແກ່ຍາວດົນກວາ່ພະຍາດລະ 

ບາດທີື່ເປັນຕົຶ້ນເຫດ. ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ, ທີື່ບ ໍ່ແມ່ນທກຸທລຸະກິດຈະສາມາດຢູ່ລອດໃນໄລຍະນີຶ້. 

ສົມມຸດຖານທ ີ3 ແມ່ນເມ ື່ອມີວກິິດການເສດຖະກິດຕົກຕ ໍ່າ ກ ໍ່ຈະມີການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະຕ ໍ່ມາ. ເສດຖະກິດດ າເນີນໄປຕາມວົງ 

ຈອນ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການກ ໍ່ຈະກັບຄ ນມາ. ສ າລັບທລຸະກິດຕ່າງໆ, ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນບ ໍ່ພຽງແຕ່ເອົາຕົວລອດ 

ຈາກພາວະເສດຖະກິດຕົກຕ ໍ່າເທົັ່ານັຶ້ນ, ແຕ່ຕ້ອງມີການກ ານົດຈຸດຢືນທີື່ດີ ເພ ື່ອກຽມພ້ອມສ າລັບການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດທີື່ຈະເກີດຂ ຶ້ນ. 

ບດົຄວາມ BAF II: ວກິດິການ COVID-19 
 

ຫັນປ່ຽນ,ກຽມພ້ອມ 

ແລະ ກ ານົດຈຸດຢືນ 



 

 

ຖ້າທາ່ນບ ໍ່ເຫັນດີນ າ ສົມມຸດຖານຂ້າງເທິື່ງຂ ໍ້ໃດໜ ື່ງ (ຫຼ  ທງັໝົດ), ທ່ານສາມາດສ້າງສົມມຸດຖານຂອງທາ່ນເອງ ແລະ ຂຽນບັນທ ກໄວ້. ຈຸດສ າ 

ຄັນແມ່ນມີການພິຈາລະນາສ້າງແນວຄວາມຄິດກຽ່ວກັບສະພາບການທີື່ຈະເກີດຂ ຶ້ນໃນອະນາຄົດ, ແລະ ພັດທະນາແຜນທລຸະກິດທີື່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ 

ບ ລິສັດຂອງທາ່ນ ສາມາດພັດທະນາໄປຕາມທິດທາງທີື່ຄາດຄະເນໄວ້ໃນອະນາຄົດ. 

ທັດສະນະ ແລະ ແຜນການຂອງທ່ານອາດຈະມີການປຽ່ນແປງຕາມໄລຍະເວລາ, ຊ ື່ງເປັນເລ ື່ອງປົກກະຕິ ເມ ື່ອສະຖານະການມກີານພັດທະນາ 

ແລະ ເຂົຶ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນຫຼາຍຂ ຶ້ນ. ເຮົາບ ໍ່ຄວນຍ ດຕິດກັບແຜນການທີື່ມີ ເພາະອາດຈະເປັນຂ ໍ້ມູນທີື່ລ້າສະໄໝ ຫຼ  ອີງໃສ່ຂ ໍ້ມູນທີື່ມີການປ່ຽນແປງຕະ 

ຫຼອດ. ການປຽ່ນແປງແມ່ນສິື່ງທີື່ຫີຼກລ້ຽງບ ໍ່ໄດ້ ແລະ ບ ໍ່ມີວັນສິຶ້ນສຸດ. ການປ່ຽນແປງໄດ້ນ າມາເຊິື່ງຄວາມທ້າທາຍ, ເຊັັ່ນດຽວກັນກບັຜົນກະ 

ທົບທາງລບົ ຈາກການລະບາດຂອງ Covid-19, ແຕ່ພ້ອມກັນນັຶ້ນໃນວິກິດດັັ່ງກ່າວກ ໍ່ຍງັມໂີອກາດເກດີຂ ຶ້ນມາພ້ອມ. 

ກ ານດົ ແລະ ແກໄ້ຂບນັຫາເບ ຶ້ອງຕົຶ້ນ: ຫນັປຽ່ນການດ າເນນີທລຸະກດິ  

ກ່ອນອ ື່ນໝົດໃນຊ່ວງວິກິດການແມ່ນບ ໍ່ຄວນຕ ື່ນຕົກໃຈ ຫຼ  ຢ້ານກວົຈົນເກີນໄປ. ຫັຼງຈາກນັຶ້ນຄວນຕັຶ້ງສະຕິສູດລົມຫາຍໃຈເຂົຶ້າເລິກໆ, ແລະ 

ພະຍາຍາມຄິດໄຕຕ່ອງຢ່າງມີສະຕິ ແລະ ໃຈເຢັນ. ທ່ານອາດຈະຮູ້ສ ກວ່າທລຸະກິດຂອງທ່ານກ າລງັປະເຊີນກັບບັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີື່ເຂົຶ້າມາແບບ 

ກະທັນຫັນ, ແລະ ຍາກທີື່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າຄວນຈະປະຕິບັດແນວໃດ ຫຼ  ເລີື່ມຕົຶ້ນຈຸດໃດກ່ອນ. ວິທກີານສ າຄັນແມ່ນລະບບຸັນດາບັນຫາຕ່າງໆ, 

ຈັດກຸ່ມ ແລະ ຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນຕາມລະດັບຜົນກະທົບທີື່ອາດຈະເກີດຂ ຶ້ນ, ແລະ ເລີື່ມຕົຶ້ນຈັດການແກ້ໄຂໄປເທ ື່ອລະບັນຫາໃນແຕ່ລະມ ຶ້. 

ໂດຍມີການໄຈ້ແຍກ ບັນຫາໜ ື່ງອອກເປັນລາຍລະອຽດແຕ່ລະອົງປະກອບ, ຊ ື່ງຈະເຮັດໃຫງ້່າຍຕ ໍ່ການລະບຸວທິີແກ້ໄຂທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ແລະ ຍັງເປນັ 

ການຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ ງຄຽດ. ເມ ື່ອແກ້ໄຂໄປເທ ື່ອລະບັນຫາ, ເຮາົກ ໍ່ຈະກັງວົນໜ້ອຍລົງ ແລະ ລາຍການບັນຫາທີື່ລະບຸໄວ້ກ ໍ່ຈະຫຼຼຸດລງົເທ ື່ອລະ 

ກ້າວ.  

ນອກຈາກນີຶ້, ຍງັມອີີກຫາຼຍວທິີທີື່ເປັນປະໂຫຍດໃນໄລຍະເວລາທີື່ມວີິກິດເຊັັ່ນການລະບາດຂອງ Covid-19 ດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນີຶ້: 

ເຂດຕອບໂຕໄ້ລຍະກາງ 

ບູລິມາສິດມີຫຍັງແດ່? ຜົນການວິເຄາະ SWOT ສະແດງ 

ວ່າເຮົາຕ້ອງປັບປຸງ ຄ ແນວໃດ? 

ເຮົາຈະສາມາດນ າໜ້າຄູ່ແຂງໄດ້ 

ແນວໃດ? 

ເຂດຍດຸທະສາດໄລຍະຍາວ 

ກ ານົດຈດຸຢນື ກຽມພອ້ມ 

ກຽມພ້ອມແນວໃດສ າລັບວິກິດເສດ 

ຖະກິດຕົກຕ ໍ່າ 

ຈະສ ບຕ ໍ່ບ ລິການລູກຄ້າແນວໃດ? 

ຈະນ າໃຊ້ເວລາທີື່ສະຫງົບໄລຍະນີຶ້ 

ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ 

ໄດ້ແນວໃດ 

ເຮົາຈະສາມາດຜ່ານວິກິດໂດຍເຂັຶ້ມ

ແຂງກ່ອນເກົັ່າໄດ້ແນວໃດ? 

ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານເຕັກນິກ 

ໃດຈະເປັນປະໂຫຍດທີື່ສຸດ? ຈະສາມາດກະຕຸ້ນທຸລະກິດເຮົາໄດ້ 

ແນວໃດ?  

ຫັນປຽ່ນ 

ເຂດທລຸະກດິຢູລ່ອດ 
ປົກປ້ອງພະນັກງານ ແລະ 

ຜູ້ສະໜອງຄ ແນວໃດ? 

ເຮັດແນວໃດໃຫ້ສາມາດ

ສ ບຕ ໍ່ດ າເນີນທຸລະກິດ? 
ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທຸ

ລະກິດເຮົາປັບ 

ຕົວແນວໃດຈາກວິ 

ກິດ Covid-19 

ວກິດິພະຍາດລະບາດ ວກິດິເສດຖະກດິຕກົຕ ໍ່າທີື່ສ າຄນັ ການຟືື້ນຟ ູແລະ ເຕບີໂຕຂອງເສດຖະກດິ 



• ເຈົຶ້າຂອງທລຸະກິດ ແລະ ຜູ້ຈັດການຕ້ອງສະແດງຄວາມເປັນຜູ້ນ າ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຂາົ, ແລະ ສ ື່ສານກບັ 

ພວກເຂົາຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ກງົໄປກົງມາ. ຮບັຟັງພະນັກງານ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ລກູຄ້າຂອງຕົນ. ເຂົຶ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມກງັ 

ວົນ ຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ຄິດວິທກີານແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເຫົຼັ່ານັຶ້ນຢ່າງສ້າງສັນ. 

• ນ າໃຊ້ສ ື່ສັງຄົມ ຊ ື່ງບ ໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ລູກຄາ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ແຕ່ຍງັເປັນເຄ ື່ອງມ ໃນການຕິດຕ ໍ່ພົວພັນ, ປະສານງານ ແລະ ກະຕຸ້ນການເຮດັ 

ວຽກຂອງພະນັກງານ. 

• ຕິດຕາມຄ າແນະນ າທາງດ້ານນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ, ການປຽ່ນແປງດ້ານລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການອ ື່ນໃນການສະກັດກັັຶ້ນ 

ໄວຣັດ, ແລະ ຮັບປະກັນວາ່ທລຸະກດິຂອງທ່ານຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດສອດຄອ່ງກັບລະບຽບການຕ່າງໆ. 

• ແທນທີື່ຈະໄລ່ພະນັກງານອອກ, ຖ້າເປັນໄປໄດ້ລອງຈັດສັນພະນັກງານໂດຍການຮັບຜິດຊອບໜາ້ວຽກໃໝ່ທີື່ມີຢູ່ໃນບ ລິສັດ. ແລະ ຖາ້ 

ວຽກທີື່ມອບໝາຍໄປ ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດແລ້ວ, ແມ່ນແນະນ າໃຫ້ຊອກຫາທາງເລ ອກອ ື່ນທີື່ເໝາະສົມ. ຕົວຢ່າງ, ບ ລິສັດຜະລິດເຄ ື່ອງ 

ສ າອາງແຫ່ງໜ ື່ງ ໃນປະເທດຈີນພົບວ່າພະນັກງານຂາຍຂອງຕົນບ ໍ່ສາມາດເຮັດວຽກເມ ື່ອມກີານປິດຮ້ານຈ າໜ່າຍສິນຄ້າ. ສະນັຶ້ນ, ສະຖາ 

ນະການ ດັັ່ງກາ່ວໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຂົາຫັນມາໃຊ້ເຄ ື່ອງມ ດິຈິຕອນ ແລະ ສ ື່ອອນລາຍເພ ື່ອໃຫ້ລກູຄ້າສາມາດເຂົຶ້າຮ່ວມຊ ຶ້ສິນຄ້າໄດ.້ ຜົນ 

ໄດ້ຮັບ: ຍອດການຂາຍຂອງບ ລິສັດໄດ້ເພີື່ມຂ ຶ້ນໃນເຂດທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ. 

• ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນຈະຕ້ອງສ ບຕ ໍ່ເບິື່ງການໄກໄປທາງໜ້າ, ແລະ ສ ບຕ ໍ່ປບັປ່ຽນແຜນທຸລະກິດ ແລະ ບລຸິມະສິດຂອງທລຸະກິດທ່ານ, ເມ ື່ອສະຖາ 

ນະການມີການພັດທະນາແລະເຂົຶ້າເຖິງຂ ໍ້ມູນໄດ້ຫຼາຍຂ ຶ້ນ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຜະລິດເສັຶ້ນມີື່ ແລະ ເຄ ື່ອງດ ື່ມແຖວໜ້າ ຂອງປະເທດຈີນໄດ້ທບົ 

ທວນສະຖານະການປະຈ າວັນ ແລະ ປັບປຽ່ນການຈັດບູລມິາສິດວຽກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ດ້ວຍເຫດນັຶ້ນ, ບ ລິສັດຄາດການວາ່ຈະມີການຊ ຶ້ 

ແລະ ກັນຕຸ້ນສິນຄ້າຍ້ອນຄວາມຕ ື່ນຕົກໃຈຂອງຜູ້ບ ລິໂພກ, ແລະ ໄດ້ຫັນຈຸດສຸມຈາກຊ່ອງທາງຂາຍຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່ ເປັນການຂາຍ 

ໃນຮູບແບບ O2O (online-to-offline: ອອນລາຍໄປຫາອອຟລາຍ), ການຄ້າຂາຍທາງອີເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຮ້ານຄ້າຍອ່ຍຂະ 

ໜາດນ້ອຍລງົ. ໂດຍຕິດຕາມແຜນການເປີດຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຄ ນໃໝຢ່່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ຍງັສາມາດປບັປ່ຽນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ 

ຂອງຕົນໃນແບບທີື່ມີຄວາມຍ ດຢຸ່ນ. ດ້ວຍເຫດນີຶ້, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ຂອງບ ລິສັດຈ ື່ງສາມາດຟືື້ນຕົວຫຼາຍກ່ວາ 50% ໃນໄລ 

ຍະສອງສາມອາທິດຫັຼງຈາກເກີດວກິິດການລະບາດຂອງພະຍາດ, ແລະ ສາມາດສະໜອງສິນຄາ້ ໃຫ ້ 60% ຂອງບັນດາຮ້ານທີື່ເປີດໃໝ ່

ໃນ ໄລຍະນີຶ້ - ຫຼາຍກວ່າບາງຄູ່ແຂງ່ຂອງບ ລິສັດເຖິງສາມທົບ. 

ບົດຄວາມກຽ່ວກັບ Covid-19 ຂອງ BAF II ສະບັບທີ 2 ຫາ 5 ຈະນ າສະເໜີ ຄ າແນະນ າສະເພາະກ່ຽວກັບວິທກີານທີື່ທລຸະກິດໃນປະເທດລາວ 

ສາມາດນ າໃຊ້ເຂົຶ້າໃນການຫັນຮູບແບບທລຸະກິດ ແລະ ວທິີການຈັດຕັຶ້ງປະຕິບັດເພ ື່ອຮັບມ ກັບວິກິດການໃນປະຈຸບັນ. 

ການຊອກຫາແນວທາງຂາ້ມຜາ່ນວກິດິເສດຖະກດິຕກົຕ ໍ່າ: ການກຽມຄວາມພອ້ມ 

ວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດທີື່ເກີດຂ ຶ້ນຢ່າງກະທັນຫັນຈະຄ່ອຍໆດີຂ ຶ້ນເທ ື່ອລະກ້າວ ແລະ ບັນດາມາດຕະການຕອບໂຕ້ຂອງລັດ ຖະບານ 

(ເຊັັ່ນ: ຂ ໍ້ຈ າກັດທາງດ້ານການເດີນທາງ) ຈະຄ່ອຍໆຖ ກຫຼຼຸດຜ່ອນຄວາມເຂັຶ້ມງວດ. ຊ ື່ງຈະສົັ່ງຜົນຕ ໍ່ການຟືື້ນໂຕໄວຂອງບາງ ຂງົເຂດເສດຖະກິດ, 

ແຕ່ແນ່ນອນວ່າບ ໍ່ແມ່ນທຸກຂງົເຂດ. ບາງຂະແໜງເສດຖະກິດອາດສາມາດຟືື້ນໂຕກັບມາໄດ້ໄວພ ສົມຄວນ, ແຕ່ບາງຂະແໜງການອາດຕ້ອງໃຊ ້

ເວລາຫຼາຍປີຈ ື່ງຈະສາມາດຟືື້ນໂຕໄດ້ເຕັມທີື່. ແລະ Covid-19 ອາດຈະປ່ຽນແປງວທິີການດ າ ເນີນງານຂອງບາງຂະແໜງການ ແລະ ຕະຫຼາດ, 

ເຊິື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປຽ່ນແປງຮູບແບບທລຸະກິດຂອງບ ລິສັດ. 

ການລະບາດຄັຶ້ງທີ 2 ຂອງ Covid-19 ໃນໄລຍະຫັຼງຂອງປີ 2020 ແມ່ນຂ້ອນຂາ້ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້, ແລະ ມາດຕະການຈ າກັດ 

ບາງຢ່າງອາດຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ບັງຄບັໃຊ ້ ຄ ນໃໝ່ໃນທາ້ຍປີ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫຼາຍທລຸະກິດຈະກັບມາດ າເນີນງານຕາມປົກກະຕິ ໄດຂ້ອ້ນຂ້າງໄວ, 

ແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວາ່ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບ ລິການຂອງທລຸະກິດດັັ່ງກາ່ວຈະກບັຄ ນມາຢ່າງ ງາ່ຍດາຍ. ວິກິດການໃນປະ 

ຈຸບັນໄດ້ສ້າງຄວາມກະທົບກະເທ ອນຕ ໍ່ເສດຖະກິດຂອງລາວຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ, ລວມທງັເສດຖະກິດໂລກ, ແລະ ມັນຈະໃຊ້ເວລາໃນການຟືື້ນໂຕ 

ຈາກຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະທີື່ທິດທາງການຟືື້ນໂຕຈະປບັປງຸໄປໃນທາງບວກ, ແຕ່ການ ຟືື້ນໂຕຈະຍັງບ ໍ່ຄົງທີເປັນເສັຶ້ນຊ ື່. 



ດັັ່ງນັຶ້ນ, ທລຸະກິດຈ ື່ງຄວນຖ ວາ່ສະພາບເສດຖະກິດຈະຍັງມີຄວາມທາ້ທາຍໃນປີ 2020, ແລະ ກ້າວສູ່ປີ 2021. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ບ ລໂິພກຈະຍັງບ ໍ່ 

ໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໃນການຊ ຶ້ສິນຄ້າທີື່ບ ໍ່ຈ າເປັນ, ເພາະວ່າບາງຄົນໄດ້ສູນເສຍແຫ່ຼງລາຍໄດ້ ຫຼ  ພວກເຂົາກ າລັງຕັດສິນໃຈຈະທ້ອນເງິນຫຼາຍຂ ຶ້ນ. ໂດຍ 

ລວມ, ລູກຄ້າຍັງມີແນວໂນ້ມທີື່ຈະຊອກຊ່ອງທາງໃນການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ສາມາດເຮັດໄດ້, ລວມທັງການໃຊ້ຈ່າຍພາຍນອກ. ລວມທງັອງົ 

ການຈັດຕັຶ້ງຂອງລັດຖະບານກ ໍ່ອາດຈະຫຼຼຸດຜ່ອນງົບປະມານການຈັດຊ ຶ້ປະຈ າ ຍອ້ນວ່າລາຍໄດ້ຫຼຼຸດລົງ ແລະ ລາຍຈ່າຍສຸກເສີນເພີື່ມຂ ຶ້ນ. 

ບົດຄວາມກຽ່ວກັບ Covid-19 ຂອງ BAF II ສະບັບທີ 3-5 ຈະນ າສະເໜີຄ າແນະນ າສະເພາະກ່ຽວກັບວິທີການ ທີື່ທລຸະກິດລາວ ສາມາດກຽມ 

ພ້ອມ ສ າລັບສະພາບເສດຖະກິດທີື່ຫຍຸ້ງຍາກຂ ຶ້ນກວ່ານີຶ້. 

ການກຽມພອ້ມ ສ າລບັການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກດິ: ການກ ານດົຈດຸຢນື 

ບ ລິສັດຈ ານວນໜ ື່ງຍອມຮັບວກິດິ, ຊ ື່ງໄດ້ເປີດໂອກາດໃຫບ້ັນດາທຸລະກິດປະເມີນຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນພາຍໃນອົງກອນຢ່າງ ກົງໄປກົງມາ, 

ພ້ອມທັງຄວາມສ່ຽງພາຍນອກ ແລະ ກາລະໂອກາດ (ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນແມ່ນສິື່ງທີື່ຢູ່ໃນອາດີດ; ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກາລະໂອກາດ ແມ່ນສິື່ງ 

ໃນອະນາຄົດ) ມັນຍງັສ້າງໂອກາດໃນການຫັນປ່ຽນທຸລະກິດຄ ນໃໝ ່ແລະ ດ າເນີນການປັບປຸງທີື່ສ າຄັນ. 

ໂດຍປົກກະຕິ,ໃນພາວະວິກິດເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດສຸມໃສ່ສະເພາະມາດຕະການຕອບໂຕ້ກບັວິກິດການທີື່ເກີດຂ ຶ້ນກະທັນຫັນ, ແລະ ລ ຖ້າໃຫ້ສະຖາ 

ນະການກັບຄ ນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. ຊ ື່ງເຫັນວ່າສົມເຫດສົມຜົນ, ແຕ່ວິທີການດັັ່ງກ່າວສາມາດກ ໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດໄດ.້ ໃນເວລານີຶ້ຈ າເປັນ 

ຕ້ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດທີື່ຈະໃຊ້ໃນການດ າເນີນທລຸະກິດໃນອະນາຄົດ. ວິກິດໄດ້ສ້າງໂອກາດໃຫທຸ້ລະກິດຂອງ ທາ່ນສ້າງຄວາມ 

ແຕກຕ່າງທາງດ້ານທລຸະກິດ, ແລະ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມເຂັຶ້ມແຂງຫັຼງຜ່ານວິກິດການໄດ້, ແຕ່ຍັງແຊງ່ໜ້າຄູ່ແຂ່ງ ຂອງທາ່ນອີກດ້ວຍ. ໃນຂະນະ 

ທີື່ຄູ່ແຂ່ງຂອງທາ່ນຖ ກລບົກວນຈາກຜົນກະທົບພາຍນອກ ແລະ ຄ ານ ື່ງຫາແຕ່ວທິີການປອ້ງກັນ, ທ່ານຄວນຈະຄິດຫາແນວທາງຈະກ້າວໄປ 

ຂ້າງໜ້າ. ສະນັຶ້ນ, ຢ່າລັງເລໃຈທີື່ຈະຮັບເອົາຄວາມສ່ຽງທີື່ມີຜົນຕອບແທນຄຸ້ມຄາ່ຖ້າສາມາດແກ້ໄຂສະຖານະການໄດ້, ແລະ ນ າໃຊນ້ະວັດຕະກ າ 

ໃໝ່ທີື່ສ້າງສັນ. 

ພວກເຮົາເຫັນແລ້ວວ່າຄວາມຕ້ອງການ ທາງດ້ານການຄາ້ອເີລັກໂຕຣນິກ ຮູບແບບ B2C (business to consumer: ທລຸະກິດຫາຜູ້ບ ລ ິ

ໂພກ) ເພີື່ມຂ ຶ້ນ, ພ້ອມທັງການປຽ່ນແປງຮູບແບບການສະໜອງການບ ລິການ, ເຊັັ່ນການສ ກສາ, ທີື່ກ້າວໄປສູ່ລະບບົອອນລາຍ. (ປະຈຸບັນເດັກ 

ນ້ອຍບາງຄົນເຂົຶ້າຮ່ວມຫ້ອງຮຽນໃນລະບົບການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນອອນລາຍ ຫຼ  ຄລາວ). ບັນດາບ ລສັິດທີື່ຊ່ວຍໃຫ້ທລຸະກິດ ອ ື່ນໃຊອ້ນິເຕີເນັດ 

ໃນການເຮັດວຽກຜ່ານລະບົບຄອມພິວເຕີແມ່ນເປັນທີື່ຕ້ອງການສູງໃນເວລານີຶ້. ໃນຂະນະທີື່ຫຼາຍທລຸະກິດອາດຈະກັບໄປສູ່ວທິີການເຮັດວຽກ 

ແບບເກົັ່າຫັຼງຈາກວິກິດການໄດ້ສິຶ້ນສຸດລົງ, ບາງທລຸະກິດກ ໍ່ອາດຈະຕັດສິນໃຈສ ບຕ ໍ່ນ າໃຊ້ລະບົບການດ າເນີນງານແບບໃໝ່ຕ ໍ່ໄປເລີຍ. ເຊັັ່ນ 

ດຽວກັບຜູ້ບ ລໂິພກ, ທີື່ມີການສ້າງພ ດຕິກ າການບ ລໂິພກແບບໃໝ.່  

ບົດຄວາມກຽ່ວກັບ Covid-19 ຂອງ BAF II ສະບັບທ ີ5 ຈະນ າສະເໜີ ຄ າແນະນ າສະເພາະກ່ຽວກັບວທິີການທີື່ທຸລະກິດລາວສາມາດ ຄດິກ່ຽວ 

ກັບການ ກ ານົດຈຸດຢືນຂອງຕົນໃນອະນາຄົດ. 

ທາ່ນຕອ້ງການຄວາມຊວ່ຍເຫຼ ອບ ໍ່ ? ພຈິາລະນາໜວ່ຍງານໃຫບ້ ລກິານທາງດາ້ນແຜນການພດັທະນາທລຸະກິດ ຫຼ   business 

development service (BDS)  

ສ າລັບຫຼາຍທລຸະກິດ, ເພ ື່ອບັນລຸຜົນສ າເລັດໃນການປຽ່ນແປງພາຍໃນອົງກອນ, ນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນຢ່າງດຽວອາດເປັນ ໄປໄດ້ຍາກ. 

ດັັ່ງນັຶ້ນ, ການບ ລິການທາງດ້ານແຜນການພັດທະນາທລຸະກິດ (BDS) ຈ ື່ງມີບົດບາດສ າຄັນ. ໜ່ວຍງານດັັ່ງກ່າວສາມາດສະໜອງຄວາມຮູ້ທາງ 

ດ້ານວິຊາການສະເພາະດ້ານໃນຮບູແບບການໃຫ້ບ ລິການຄ າປຶກສາທີື່ມີຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍ ເພ ື່ອຊ່ວຍທຸລະ ກິດທີື່ເປັນລກູຄ້າສ້າງແຜນ ແລະ ຈັດຕັຶ້ງ 

ປະຕິບັດການປ່ຽນແປງພາຍໃນອົງການຕ່າງໆທີື່ຕອ້ງການ. ສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນການໃຫ້ບ ລິ ການທາງດ້ານກົດໝາຍ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, 

ການເງິນ ຫຼ /ແລະ ບັນຊ.ີ ແຕ່ຍັງມີຜູ້ໃຫ້ບ ລິການ BDS ຈ ານວນຫຼາຍທີື່ສະໜອງ ການບ ລກິານສະເພາະດ້ານ, ບ ໍ່ວ່າຈະຕິດພັນກັບຂະແໜງ 

ທຸລະກິດ ຫຼ  ກິດຈະກ າສະເພາະໃດໜ ື່ງ, ກຽ່ວຂອ້ງກບັໄອທີ, ຫຼ  ໃຫ ້ຄ າແນະນ າທລຸະກິດໃນການຂ ຮບັຮອງມາດຕະຖານ ແລະ ໃບຢັື້ງຢືນຕ່າງໆ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

BAF II ພ້ອມໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫຼ ອທລຸະກິດຂອງທາ່ນ ຫັນປ່ຽນຮູບແບບການດ າເນີນທລຸະກິດ, ກຽມຄວາມພ້ອມ ແລະ ກ ານົດຈຸດຢືນທາງດ້ານ 

ທຸລະກິດ.  

ຕິດຕ ໍ່: info@baflaos.com ຫຼ  ເບີໂທລະສັບ: 020-55542658.                ຫຼ  ເຂົຶ້າໄປທີື່ເວັບໄຊ໌ພວກເຮົາ : www.baflaos.com  
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