ຫັນປ່ຽນ,ກຽມພ້ອມ

ບົດຄວາມ BAF II: ວິກດ
ິ ການ COVID-19

ແລະ ການົດຈຸດຢືນ

ບົດຄວາມຂອງ BAF II ກ່ຽວກັບສະຖານະການ Covid-19 ສະບັບນີ້ສ້າງຂີ້ນເພື່ອໃຫ້ຄາແນະນາແກ່ບັນດາທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ 3 ວິທການຮັບມກັບວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ ເຊັັ່ນ:
•

ຫັນປ່ຽນ ຮູບແບບທຸລະກິດ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຜ່ານພົີ້ນວິກິດການລະບາດຂອງ Covid-19;

•

ກຽມພ້ອມ ຮັບມກັບສິື່ງທ້າທາຍທື່ຈະເກດຂີ້ນຈາກ ພາວະເສດຖະກິດໂລກຕົກຕາໍ່ ; ແລະ

•

ການົດຈຸດຢືນ ທຸລະກິດສາລັບການຟືື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ.

ບົດຄວາມສະບັບທ 2 ນີ້ຈະນາສະເໜຄາແນະນາກ່ຽວກັບວິທການຂັບເຄື່ອນທຸລະກິດຂອງທ່ານຜ່ານວິກິດເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນທື່ເກດຂີ້ນ
ຈາກຜົນກະທົບຂອງການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19. ທ່ານຄວນອ່ານບົດຄວາມສະບັບນີ້ຄຽງຄູ່ກັບການອ່ານບັນດາບົດຄວາມສະບັບ
ອື່ນໆ ຂອງ BAF II. ໂດຍສະເພາະ, ບົດຄວາມ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນການເງິນ.
ຖ້າທ່ານມຄາຖາມກ່ຽວກັບຂມ
ໍ້ ູນທື່ນາສະເໜຂ້າງລຸມ
່ ນີ້, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ທື່ປຶກສາດ້ານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ຜ່ານທາງອເມວ, ເວັບໄຊທ໌
ຫ ເບໂທລະສັບຢູ່ຕອນທ້າຍຂອງບົດຄວາມນ.ີ້ ຫວັງວ່າພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຈາກພວກທ່ານ.

ບົດຄວາມ 2: ການຢູລ
່ ອດແລະ ສບຕດ
ໍ່ າເນນທຸລະກິດ
ສະຫງົບ ແລະ ສະແດງຄວາມເປັນຜູນ
້ າ.

ໃນຊ່ວງລະບາດຂອງພະຍາດແມ່ນຊ່ວງເວລາທື່ເຄັັ່ງຄຽດແລະວິຕົກກັງວົນສາລັບທຸກພາກສ່ວນ

ຂອງທຸລະກິດຂອງທ່ານລວມທັງ: ພະນັກງານ, ຜູ້ສະໜອງ, ລູກຄ້າ, ນັກລົງທນ ແລະ ອື່ນໆ. ແລະ ໃນຖານະເຈົີ້າຂອງທຸລະກິດ, ມັນກໍ່ເປັນເວ
ລາທື່ເຄັັ່ງຄຽດສາລັບທ່ານເຊັັ່ນກັນ. ແຕ່ມັນກໍ່ເປັນຊ່ວງເວລາທື່ບັນດາເຈົີ້າຂອງທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຈັດການຕ້ອງສະແດງຄວາມເປັນຜູ້ນາຢ່າງຊັດ
ເຈນ, ເພື່ອພະຍາຍາມສ້າງຄວາມ ເຊື່ອໝັນ
ີ້ ໃຫ້ບັນດາກຸ່ມຄົນທື່ຂີ້ນກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ແລະ ສື່ສານກັບພວກເຂົາຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ຈິງໃຈ.
ການສື່ສານແມ່ນຂະບວນການທດ
ື່ າເນນແບບສອງທາງ ທບ
ື່ ໍ່ພຽງແຕ່ເປັນການສົັ່ງຂໍ້ຄວາມເທົັ່ານັີ້ນ, ແຕ່ຍັງມການຮັບຟັງພະນັກງານ, ຜູ້ສະໜອງ
ແລະ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ, ເພື່ອເຂົີ້າໃຈຄວາມກັງວົນຂອງພວກເຂົາ. ຫງັ ຈາກນັີ້ນຄິດຫາວິທການແກ້ໄຂບັນຫາ ຫ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກັງວົນເຫົັ່າ
ນັີ້ນຢ່າງສ້າງສັນ. ຄວາມເຂົາີ້ ໃຈ, ຄວາມເຂັມ
ີ້ ແຂງ ແລະ ຄວາມສະຫງົບທທ
ື່ າ່ ນສະແດງອອກໃນຖານະຜູ້ນາທຸລະກິດ, ຈະສົັ່ງຜົນຕແ
ໍ່ ນວຄວາມ
ຄິດຂອງພະນັກງານ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ວິທການວາງໂຕຂອງທ່ານສາມາດສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງທື່ສາຄັນຕສ
ໍ່ ັງຄົມໃນວົງກວ້າງ

ຸ ະກິດ
ຜົນກະທົບຕໍ່ທລ

ທື່ທາ່ ນດາເນນທຸລະກິດຢູ່.

ຫຼຸດລາຍຈ່າຍ

ປັບໂຄງສ້າງທຸລະກິດ

ບຄ
ໍ່ ວນຮບຮ້ອນ, ແຕ່ກຕ
ໍ່ ອ
້ ງມການວາງແຜນ.
ລະມັດລະວັງການຕັດສິນໃຈຢ່າງຮບຮ້ອນ ຫ ໃຊ້
ອາລົມ, ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງເວລາທທ
ື່ ຸກຄົນ ຮູ້

ພະຍາຍາມ ແລະ ເດນໜ້າ

ຄົີ້ນຫາປະສິດຕິພາບ

ສກຫງຼຸດຫງິດ, ແລະ ບາງຄັງີ້ ກໍ່ຍາກທື່ຈະຈາ
ແນກລະຫວ່າງຄວາມເປັນຈິງກັບສິື່ງທື່ເພີ້ຝັນໃນ

ວິກດ
ິ ການລະບາດ

ສະພາບແວດລ້ອມທື່ບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ບໍ່ຈະແຈ້ງ

ໄລຍະເວລາ

ນ.ີ້ ພະຍາຍາມໃຊ້ເວລາໃນການເກັບກາ, ໄລ່

Covid-19
= BAF II ສາມາດ
ຊ່ວຍທ່ານໄດ້

ລ່ຽງ ແລະ ວິເຄາະຂມ
ໍ້ ູນທື່ຖກຕ້ອງ, ທັນສະພາບ

ການ ແລະ ມຄວາມກ່ຽວຂ້ອງ, ກ່ອນຈະຕັດສິນ ໃຈບັນຫາສາຄັນ. ການຕັດສິນໃຈຕ້ອງອງໃສຂໍ້ ມູນເປັນພີ້ນຖານ.

ຂັີ້ນຕອນຕໍ່ໄປແມ່ນການຈັດບຸລມ
ິ ະສິດໜ້າວຽກຕ່າງໆ; ສິື່ງໃດທື່ຮບດ່ວນ, ສິື່ງໃດທບ
ື່ ໍ່ຮບດ່ວນຫາຍ, ແລະ ສິື່ງທື່ສາມາດຢຸດໄດ້ຈົນກວ່າສະຖາ
ນະການຈະຄົງທ. ການໄຈ້ແຍກລາຍການ “ສິື່ງທທ
ື່ ່ານຕ້ອງເຮັດ” ເປັນແຕ່ລະບາດກ້າວຈະເຮັດໃຫ້ຮູ້ສກສະບາຍໃຈຂີ້ນ, ແລະ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້
ສກວ່າສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະການໄດ້ຫາຍຂີ້ນໃນຊ່ວງເວລາທບ
ື່ ໍ່ແນ່ນອນນີ້. ໃນຂະນະທທ
ື່ ່ານຄ່ອຍໆສາເລັດໄປແຕ່ລະລາຍການ “ທື່ທາ່ ນ
ຈະຕ້ອງເຮັດ”, ທ່ານຈະຮູ້ສກວ່າທ່ານມຄວາມກ້າວໜ້າ.
ຖ້າບລິສັດຂອງທ່ານເປັນທຸລະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ພສົມຄວນ, ສິງື່ ສາຄັນຕ້ອງມການສ້າງຕັີ້ງທມງານປະສານງານ ແລະ ຕອບໂຕ້ສຸກເສນກັບສະ
ຖານະການ Covid-19, ເຊິື່ງປະກອບມບັນດາສະມາຊິກທມງານບລິຫານ ແລະ ພະນັກງານທື່ສາຄັນ. ເຊິື່ງທມງານດັັ່ງກ່າວຕ້ອງມການປະຊຼຸມ
ເປັນປະຈາ (ຢ່າງໜ້ອຍໜື່ງຄັງີ້ ຕໍ່ອາທິດ, ຫ ຫາຍກວ່າ) ແລະ ຄວນໄດ້ຮັບສິດອານາດບໍ່ພຽງແຕ່ພັດທະນາຍຸດທະສາດໃຫ້ແກ່ບລິສັດເພື່ອຢູ່ລອດ
ໃນວິກິດການ, ແຕ່ຍງັ ຕ້ອງຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັັ່ງກ່າວນາ, ລວມທັງການຕັດສິນໃຈໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອມຄວາມຈາເປັນ.
ເຮົາຈະເລມ
ື່ ຕົນ
ີ້ ຈາກຈຸດໃດ? ທ່ານຮູ້ຈັກບລິສັດຂອງທ່ານດກ່ວາຄົນອື່ນ. ສາລັບຄົນພາຍນອກ, ຄກັບພວກເຮົາ, ການໃຫ້ຄາແນະນາແບບທົວ
ັ່
ໄປແກ່ບລິສັດທ່ານອາດຈະມຄວາມສ່ຽງຫາຍເກນໄປ, ເນື່ອງຈາກວ່າທຸກໆບລິສັດມລັກສະນະສະເພາະ, ມຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນທື່ແຕກຕ່າງ
ກັນ. ແຕ່ຖ້າສິງື່ ສາຄັນສາລັບທ່ານແມ່ນການຮັກສາທຸລະກິດຂອງທ່ານໃຫ້ສາມາດຜ່ານວິກິດການປະຈຸບັນ, ຈຸດເລມ
ື່ ຕົີ້ນທື່ດ ທື່ສາມາດປະຕິບັດ
ໄດ້ ມດັັ່ງຕໄໍ່ ປນ:ີ້
•

ຄິດຫາວິທຮັກສາ ລາຍຮັບ / ການຂາຍ “ຫັກ ຫ ອັນດັບຕົີ້ນໆ” ໃຫ້ໝັີ້ນຄົງເທົາັ່ ທື່ຈະເປັນໄປໄດ້, ແລະ ວິທການຮັກສາຄວາມໄວ້
ວາງໃຈ ແລະ ຄວາມນິຍມ
ົ ຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ ຫ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ຄຸນຄ່າ ຫ ການບລິການທື່ດທື່ສຸດທື່ທາ່ ນສາມາດສະໜອງໃຫ້ຜູ້ບລິ
ໂພກ ຫ ລູກຄ້າແມ່ນຫຍັງປະຈຸບນ
ັ ນີ້, ທມ
ື່ ຜົນເຮັດໃຫ້ບັນດາລູກຄ້າເຕັມໃຈທື່ຈະໃຊ້ຈ່າຍເງິນທມ
ື່ ຈາກັດເພື່ອຊີ້ ແລະ ການບລິການ
ເຊັັ່ນດຽວກັບທ່ານ, ພວກເຂົາອາດຈະຊີ້ແຕ່ສິື່ງທື່ຈາເປັນ, ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງປະຫຍັດໃນການຊີ້ເຄື່ອງ ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆທື່ບໍ່ຈາ
ເປັນ.

•

ຖ້າບາງພາກສ່ວນຂອງທຸລະກິດທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫາຍ ຈາກວິກິດການ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ພາກສ່ວນດັັ່ງກ່າວໃຫ້
ດາເນນຕໍ່ໄປໄດ້, ໃນຂະນະທື່ຢຸດຕິບາງສ່ວນຂອງທຸລະກິດທື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກເປັນການຊົັ່ວຄາວ. ທ່ານບໍ່ຄວນຈັດສັນຊັບພະ
ຍາກອນໃສ່ໃນກິດຈະກາທື່ຢຸດສະຫງັກບໍ່ສາມາດດາເນນການໄດ້,

ເພາະວ່າທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັງັ່ ກ່າວໄດ້.

ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຄານື່ງເຖິງຄວາມຈາເປັນໃນການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນທື່ມຢູ,່ ລວມທັງພະນັກງານ, ເພື່ອຮັບມກັບສະຖານະການ
ໃນປະຈຸບັນ, ເປັນເວລາຊົັ່ວຄາວ. ຕົວຢ່າງ, ມວຽກຫຍັງແດ່ທື່ບໍ່ຈາເປັນໃນເວລານ,ີ້ ແລະ ຖ້າມ, ທ່ານສາມາດຈັດສັນພະນັກງານທື່
ຮັບຜິດຊອບວຽກເຫົັ່ານັີ້ນໄປຮັບຜິດຊອບໜ້າທື່ອື່ນຖ້າເປັນໄປໄດ້.
•

ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງ ຜະລິດຕະພັນ ຫ ການບລິການໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານໃນໄລຍະນີ້, ດ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍ່ຕາມ, ໃຫ້ຄິດ
ໄລ່ວາ່ ສິນຄ້າ ຫ ບລິການໃດທື່ສ້າງລາຍໄດ້ຫາຍທື່ສຸດ, ແລະ/ຫ ມຄຸນຄ່າຫາຍທື່ສຸດສາລັບລູກຄ້າ, ແລະ ສຸມໃສ່ສບຕໍ່ສະໜອງສິນຄ້າ
ແລະ ບລິການດັັ່ງກ່າວ. ຕົວຢ່າງ, ຮ້ານຂາຍຍ່ອຍບາງຮ້ານໃນປະຈຸບນ
ັ ບໍ່ສາມາດສະໜອງສິນຄ້າຫາກຫາຍປະເພດຢ່າງເຕັມຮູບແບບຄ
ທື່ຜ່ານມາ, ເນື່ອງຈາກມບັນຫາກັບຜູ້ສະໜອງ. ດັງັ່ ນັີ້ນຮ້ານຈື່ງສຸມໃສ່ສະໜອງສິນຄ້າປະເພດທລ
ື່ ູກຄ້າຕ້ອງການຫາຍທື່ສຸດ.

•

ຄິດກ່ຽວກັບວິທທື່ຈະເຮັດໃຫ້ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງທ່ານເຮັດວຽກໄດ້, ແລະຄົີ້ນຫາວິທສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ຫ ເສມຂະຫຍາຍ
ມັນ, ຖ້າຈາເປັນ. ມຜູ້ສະໜອງອນ
ື່ ທື່ທາ່ ນສາມາດຕິດຕໍ່ເພື່ອເປັນແຫ່ງສະໜອງສາຮອງ ຫ ບໍ່?, ລວມທັງຜູ້ທື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ
ວິກິດການໜ້ອຍກວ່າ, ຫ ສາມາດຈັດການຜົນກະທົບຂອງວິກິດໄດ້ດກວ່າ?

•

ຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງຕະຫາດ, ແລະ ພ້ອມຮັບມການປ່ຽນແປງດັັ່ງກ່າວ

ໂດຍສະເພາະແມ່ນແນວໂນ້ມ

ການແຂ່ງຂັນຈະມການພັດທະນາໄປຄແນວໃດ, ເຊິື່ງສ່ວນຫາຍມການປ່ຽນແປງຂ້ອນຂ້າງໄວ. ພດຕິກາຂອງຜູ້ບລິໂພກ ແລະ ລູກຄ້າ
ກາລັງປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ, ແລະ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮັກສາຖານລູກຄ້າ, ທ່ານຈາເປັນຕ້ອງປ່ຽນແປງໄປຕາມສະຖານະການເຊັັ່ນກັນ.

•

ແລະ ເລມ
ື່ ຕົີ້ນວາງແຜນສາລັບ “ວິຖຊວິດແບບໃໝ່ ຫ new normal”. ເຮົາຈະສາມາດປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ, ຫ ຢ່າງໜ້ອຍ
ກໍ່ການົດຈຸດຢືນທື່ໝັີ້ນຄົງສາລັບຕະຫາດຫັງຈາກ Covid-19 ໄດ້ແນວໃດ? ຫວັງວ່າວິກິດການເສດຖະກິດຫັງ Covid-19 ທບ
ື່ ໍ່
ທັນເກດນັີ້ນຈະບໍ່ ສ້າງທາງອອກໃຫ້ແກ້ບັນດາສິື່ງທ້າທາຍທທ
ື່ ່ານກາລັງປະເຊນຢູ່. ແຕ່ກໍ່ພະຍາຍາມໃຊ້ໂອກາດທື່ເກດຈາກວິກິດໃຫ້
ດທື່ສຸດຈະສາມາດ ຊ່ວຍໃຫ້ທລ
ຸ ະກິດຂອງທ່ານຢູລ
່ ອດໄດ້, ແລະ ໃນທື່ສຸດກໍ່ຈະເຕບໃຫຍ່.

ຄວາມຍດຢຸນ
່ .
ສິື່ງສາຄັນທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບທື່ຈະປັບປຸງແຜນການທຸລະກິດ ແລະ ບູ
ລິມະສິດຂອງທ່ານຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເມື່ອສະຖານະການ ພັດທະນາ ແລະ
ສາມາດເຂົາີ້ ເຖິງຂມ
ໍ້ ູນເພື່ມເຕມ. ຫກລ້ຽງການຢຶດຕິດກັບແຜນການ
ແບບຕາຍໂຕທື່ບໍ່ເໝາະສົມກັບສະຖານະການທບ
ື່ າງຄັີ້ງຮູ້ສກວ່າມ
ການປ່ຽນແປງເປັນປະຈາອາທິດ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຜະລິດເສັີ້ນມື່ ແລະ ເຄື່ອງດມ
ື່ ຊັີ້ນນາ ຂອງປະເທດ
ຈນໄດ້ທົບທວນສະຖານະການປະຈາວັນ ແລະ ບູລິມະສິດໜ້າວຽກ
ຂອງຕົນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ. ດ້ວຍເຫດນັີ້ນ, ບລິສັດຄາດການວ່າຈະ
ມການຊີ້

ແລະ

ກັກຕຸນສິນຄ້າຍ້ອນຄວາມແຕກຕື່ນຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ,

ເປັນການຂາຍໃນຮູບແບບ

O2O

ຮ້ານຄ້າຍ່ອຍຂະໜາດນ້ອຍລົງ.

(online-to-offline:

ແລະ

ອອນລາຍໄປຫາອອຟ

ໄດ້ຫັນຈຸດສຸມຈາກຊ່ອງທາງຂາຍຍ່ອຍຂະໜາດໃຫຍ່
ລາຍ),

ການຄ້າຂາຍທາງອເລັກໂຕຣນິກ

ໂດຍຕິດຕາມແຜນການເປີດຮ້ານຂາຍຍ່ອຍຄນໃໝ່ຢາ່ ງຕໍ່

ຍັງສາມາດປັບປ່ຽນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງຂອງຕົນໃນແບບທມ
ື່ ຄວາມຢືດຢຸ່ນ.

ດ້ວຍເຫດນ,ີ້

ແລະ

ເນອ
ື່ ງ

ແລະ

ລະບົບຕ່ອງໂສ້

ການສະໜອງ

ຂອງບລິສັດຈື່ງສາມາດຟືື້ນຕົວຫາຍກ່ວາ 50% ໃນໄລຍະສອງຫາສາມອາທິດຫງັ ຈາກເກດວິກິດການລະບາດຂອງພະຍາດ, ແລະ ສາມາດສະ
ໜອງສິນຄ້າ ໃຫ້ 60% ຂອງບັນດາຮ້ານທື່ເປີດໃໝ່ ໃນ ໄລຍະນີ້ - ຫາຍກວ່າບາງຄູ່ແຂ່ງຂອງບລິສັດເຖິງສາມທົບ.
ການຮ່ວມມ. ໃນຊ່ວງເວລາປົກກະຕິ, ຜູ້ນາທຸລະກິດບໍ່ຄ່ອຍຕິດຕສ
ໍ່ ື່ສານກັບຄູ່ແຂ່ງໃນຕະຫາດໂດຍກົງ. ເນື່ອງຈາກວ່າສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນເປັນຄູ່
ແຂ່ງທື່ພະຍາຍາມດງດູດລູກຄ້າກຸມ
່ ດຽວກັນ. ແຕ່ໃນຊ່ວງເວລາວິກດ
ິ ແບບນີ້, ການເຂົາີ້ ຫາຜູ້ຈັດການທຸລະກິດອື່ນອາດເປັນແນວຄວາມຄິດທື່ດ,
ເພື່ອ ແລກປ່ຽນປະສົບການ, ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ການແກ້ໄຂບັນຫາຮ່ວມກັນ. ໃນຂະນະທື່ສອງ ຫ ຫາຍບລິສັດອາດຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງກັນ
ໂດຍກົງ, ແຕ່ມາປະຈຸບັນ ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ປະເຊນໜ້າກັບສັດຕູດຽວກັນ: Covid-19 ແລະ ຜົນກະທົບຂອງວິກິດດັັ່ງກ່າວຕໍ່ເສດຖະກິດ
ລາວແລະທົັ່ວໂລກ. ຄານື່ງເຖິງວິທການທື່ເປັນປະໂຫຍດໃນການແບ່ງປັນຊັບພະຍາກອນ, ຫ ຈັດສັນໃຫ້ເກດຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ລວມ
ທັງການເພື່ມປະສິດທິ ພາບ ແລະ ຫຼຸດຕົີ້ນທນ. ຕົວຢ່າງ, ໃນປະເທດຈນບລິສັດຈັດສົັ່ງສິນຄ້າໄດ້ມການ 'ຢືມໂຕພະນັກງານ' ທື່ເຄຍເຮັດວຽກ
ຢູ່ຮ້ານອາຫານມາຊ່ວຍວຽກ. ການປ່ຽນແປງແບບນີ້, ແມ່ນສ້າງໂອກາດໃຫ້ຄົນເຫົັ່ານັີ້ນມວຽກເຮັດງານທາ ແລະ ລາຍໄດ້, ແລະ ເປັນການພັດ
ພາລະການຈ່າຍເງິນ ເດອນໃຫ້ພະນັກງານດັັ່ງກ່າວໄປໃຫ້ບລິສັດທມ
ື່ ລາຍຮັບສາມາດຈ້າງພະນັກງານໄດ້. ເປັນສະຖານະການທື່ທງັ ສາມຝ່າຍໄດ້
ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.
ສ້າງຄວາມເຂັມ
ີ້ ແຂງໃຫ້ລະບົບຂອງທ່ານ. ວິກິດການ Covid-19 ໄດ້ສ້າງບັນຫາຫາຍຢ່າງທື່ຕອ
້ ງໄດ້ຮັບມໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ສິງື່ ສຸດທ້າຍທື່
ບັນດາທຸລະກິດຕ້ອງການໃນປັດຈຸບັນແມ່ນມາດຕະການຮັບມກັບເຫດສຸກເສນເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ. ແຕ່ໂຊກຮ້າຍ, ບັນ
ຫາອື່ນໆຍັງສາມາດເກດຂີ້ນໄດ້ທກ
ຸ ເວລາໃນຊ່ວງນ.ີ້ ຕົວຢ່າງ, ການປ່ຽນກິດຈະກາທາງທຸລະກິດຂອງທ່ານຫາຍຢ່າງໄປເປັນລະບົບອອນລາຍ,
ໝາຍຄວາມວ່າບລິສັດຂອງ ທ່ານສາມາດປະເຊນກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານການສູນເສຍຂໍ້ມູນຫາຍຂີ້ນ, ການແຮັກແລະການໂຈມຕທາງອິນເຕເນັດ,
ການລັກລອບຂມ
ໍ້ ູນ, ການກໍ່ ກວນລະບົບ ແລະ ການປ່ອຍໄວຣັດ, ການສໍ້ໂກງ ແລະກິດຈະກາທື່ຜິດກົດໝາຍອື່ນໆ. ພ້ອມນີ້, ມັນກໍ່ຍາກທື່ຈະ
ຮັບປະກັນວ່າຜູອ
້ ື່ນຈະປະຕິບັດຕາມສັນຍາທທ
ື່ າ່ ນໄດ້ເຊັນດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຜ່ານທາງລະບົບອອນລາຍ. ຄົນໃນສັງຄົມ ແລະ ບັນດາທຸລະກິດ
ອາດຈະໝົດຄວາມພະຍາຍາມໃນ ການຕໍ່ສູ້ທື່ຈະຢູ່ລອດໃນສະຖານະການວິກິດການທື່ເກດຂີ້ນ, ແລະ ຕັດສິນໃຈເຮັດໃນສິື່ງທື່ພວກເຂົາບໍ່ເຄຍ

ຄິດມາກ່ອນ. ດັັ່ງນັີ້ນ ສິງື່ ສາຄັນແມ່ນ ທ່ານຄວນພະຍາຍາມ ແລະ ປົກປ້ອງທຸລະກິດຂອງທ່ານຈາກບັນຫາແລະການກະທົບພາຍນອກທື່ ບໍ່ພື່ງ
ປະສົງໃຫ້ໄດ້ຫາຍເທົາັ່ ທື່ຈະເປັນໄປໄດ້. ທ່ານອາດຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັມ
ີ້ ແຂງຂອງທຸລະກິດ ແລະ ລະບົບຄວາມປອດໄພທາງດ້ານອິນ
ເຕເນັດ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ສາຮອງທຸກຟາຍ ເອກະສານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ພ້ອມທັງມແຜນສາຮອງສຸກເສນກລະນບັນຫາຕ່າງໆບໍ່ເປັນໄປຕາມທື່
ຄາດການໄວ້, ເຊັັ່ນວ່າຄວາມລົມ
ີ້ ເຫວໃນ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ ຫ ລູກຄ້າບໍ່ສາມາດຈ່າຍເງິນຕາມເວລາການົດ.
ກຽມພ້ອມຮັບມຄວາມຂັດຂ້ອງໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ. Covid-19 ຈະສົັ່ງຜົນກະທົບຕຫ
ໍ່ າຍຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນບັນດາຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງທື່ພົວພັນກັບຫາຍປະເທດ. ຍ້ອນຂໍ້ຈາກັດດ້ານການຂົນສົັ່ງແລະມາດຕະການອື່ນໆ, Covid-19 ຈະກໍ່ໃຫ້
ເກດ ຄວາມວຸ້ນວາຍຫາຍປະການ, ແລະ ເນື່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທື່ນາເຂົີ້າ-ສົັ່ງອອກ ທື່ບໍ່ມຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ, ຈງື່ ບໍ່ມພູມ
ຄຸ້ມກັນ ຈາກຜົນກະທົບດັັ່ງກ່າວ. ຕົວຢ່າງ, ອຸປະສັກໃນການຂົນສົງັ່ , ໂລຈສຕິກ ແລະ ຕາຕະລາງການຂົນສົັ່ງ, ບັນຫາດ້ານສາງເກັບສິນຄ້າ,
ການສະໜອງທື່ເກນ ຫ ການສະໜອງທື່ບໍ່ພຽງພໃນບາງສິນຄ້າ. ທຸລະກິດທອ
ື່ າໄສແຮງງານຕ່າງຊາດເປັນຫັກ - ຕັງີ້ ແຕ່ຂະແໜງກະສິກາຈົນເຖິງ
ຂະແໜງກໍ່ສ້າງ ແລະ ການຜະລິດ - ແມ່ນອາດຈະປະເຊນກັບບັນຫາຂາດແຄນແຮງງານ, ຍ້ອນວ່າແຮງງານຫາຍຄົນເລອກທື່ຈະບໍ່ເດນທາງ,
ຫບໍ່ສາມາດເດນທາງ

ເນື່ອງຈາກມມາດຕະການປິດດ່ານຊາຍແດນແລະຂົນສົັ່ງສາທາລະນະຢຸດໃຫ້ບລິການ.

ສາລັບທຸລະກິດທື່ມພະນັກງານ

ເຮັດວຽກໃນໄລຍະໃກ້ກັນ, ມັນຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການກັບຄນສູ່ລະດັບການເຮັດວຽກແບບປົກກະຕິຢ່າງມປະສິດຕິພາບ, ຍ້ອນຄວາມ
ກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການໃນການຈັດ ຕັງີ້ ປະຕິບັດມາດຕະການການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ. ການຊີ້ສິນຄ້າເພອ
ື່
ກັກຕຸນໂດຍລູກຄ້າຂາຍຍົກແລະລູກຄ້າຂາຍຍ່ອຍກໍ່ສາມາດສ້າງ ຄວາມຄັດຂ້ອງໃນລະບົບການສະໜອງໄດ້.
ໄດ້ດໂດຍການເຮັດດ. ຖ້າມວິທການທທ
ື່ ່ານ ແລະ ທຸລະກິດອື່ນໆສາມາດນາໃຊ້ຄວາມຊານານຫກ
ັ ຂອງທ່ານເພື່ອປະກອບສ່ວນຢ່າງເປັນປະ
ໂຫຍດໃນການຕ້ານກັບໄວຣັດ Covid-19, ກໍ່ຄວນຈະປະກອບສ່ວນ. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ຜະລິດເສີ້ອຜ້າແລະເຄື່ອງກິລາຈານວນໜງື່ ໄດ້ປຽ່ ນການ
ຜະລິດສິນຄ້າຂອງຕົນມາຜະລິດຊຼຸດປ້ອງກັນແລະໜ້າກາກສາລັບບຸກຄະລາກອນແພດ. ແລະ ໃນປະເທດຝຣັັ່ງ, ບລິສັດນໍ້າຫອມຊັີ້ນນາ LVMH
ໄດ້ຫັນປ່ຽນການຜະລິດຈານວນໜື່ງ ເພື່ອຜະລິດນໍ້າຢາລ້າງມ. ຜູ້ຜະລິດເຫົີ້າວສກີ້ຫາຍແຫ່ງໃນທົວ
ັ່ ໂລກ ກາລັງຊ່ວຍຜະລິດເຫົີ້າເພອ
ື່ ໃຊ້ທາງ
ການແພດ ແລະ ການຂ້າເຊີ້ອ. ບັນດາບລິສັດຂົນສົັ່ງໄດ້ນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊ່ວຍຮັບປະກັນການສະໜອງສິນຄ້າທື່ຈາເປັນ
ໄປສູ່ຮ້ານຄ້າຫັງຈາກທມ
ື່ ການຊີ້ກັກຕຸນສິນຄ້າ. ບາງໂຮງແຮມ ແລະ ຕົວແທນຈອງປີື້ຍົນໄດ້ຫັນປ່ຽນຫ້ອງພັກໂຮງແຮມທື່ຫວ່າງເປັນສະຖານ
ທື່ສາລັບການກັກຕົວ. ແລະ ສຸດທ້າຍ, AirBnB ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຈົີ້າຂອງສະຖານທພັກອາໄສໃນເຄື່ອຈັດຫາທື່ຢູ່ສຸກເສນ ໃຫ້ແກ່ເຈົີ້າ
ໜ້າທ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທາງການແພດທື່ປະຕິບັດໜ້າທຢູ່ແນວໜ້າໃນການຕໍ່ສູ້ກັບ ໂລກລະບາດCovid-19. ບັນດາກິດຈະກາ ດັັ່ງກ່າວ
ເຫັນໄດ້ວ່າດກວ່າວຽກງານການກຸສົນຮູບແບບເກົັ່າ, ເນື່ອງຈາກທຸລະກິດ ໄດ້ນາໃຊ້ກາລັງຊັບຫັກ ແລະ ຄວາມຊານານສະເພາະດ້ານໃນການສະ
ໜອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບລິການທມ
ື່ ຄວາມຕ້ອງການສູງ.
ການຫັນປ່ຽນກິດຈະກາທຸລະກິດຊົັ່ວຄາວແບບນີ້ສາມາດສົັ່ງຜົນດຕໍ່ທຸລະກິດຫັກຂອງທ່ານ. ການສາຫວດ ໜື່ງ ພົບວ່າ 60% ຂອງຜູບ
້ ລິໂພກ
ກ່າວວ່າພວກເຂົາມແນວໂນ້ມທື່ຈະຊີ້ຜະລິດຕະພັນຈາກບລິສັດທື່ມການປະກອບສ່ວນທື່ດຕໍ່ສັງຄົມ, ແລະ ມພຽງແຕ່ 30% ເທົາັ່ ນັີ້ນທື່ຄິດວ່າ
ພວກເຂົາເຕັມໃຈຈະຈ່າຍສູງຂີ້ນສາລັບສິນຄ້າທື່ຜະລິດຈາກ

ບລິສັດທື່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ສັງຄົມ.

ນອກນັີ້ນ,

ມັນຍັງເປັນສິື່ງທື່ດຕໍ່ການສ້າງ

ຄວາມເຊື່ອໝັີ້ນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ, ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າພວກເຂົາມສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນການຕໍ່ສູ້ກັບວິກິດ Covid-19.
ການຊ່ວຍເຫອທສ
ື່ າຄັນຈາກລັດຖະບານ. ສຸດທ້າຍ, ຕິດຕາມການຊ່ວຍເຫອດ້ານການເງິນຫການຊ່ວຍເຫອຮູບແບບອື່ນໆທື່ລັດຖະບານ ຫ
ອົງການຈັດຕັີ້ງອື່ນໆປະກາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອທຸລະກິດໃນຊ່ວງວິກດ
ິ ນ1ີ້ . ແລະ ອາດຈະເປັນເວລາທດ
ື່ ທື່ຈະເຂົີ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກສະມາຄົມ
ທຸລະກິດທື່ກຽ່ ວຂ້ອງຫສະພາການຄ້າ, ຖ້າໜ່ວຍງານດັັ່ງກ່າວສາມາດໃຫ້ຄາແນະນາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ທື່ມປະໂຫຍດແກ່ສະມາຊິກ
ຂອງ (ແລະຄຸມ
້ ຄ່າກັບຄ່າທານຽມສະມາຊິກ), ເຊັັ່ນວ່າ ການປະຊຼຸມອອນລາຍ ຫ webinars ແລະ ວິທການອື່ນໆໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມນ
ູ
ຂ່າວສານ ແລະ ຄາແນະນາ.
1

ສາລັບລາຍລະອຽດລະບຽບການກ່ຽວກັບມາດຕະການການປ້ອງກັນໃນ ສປປ ລາວ, ສ້າງໂດຍ ILO, ສາມາດເບິື່ງໄດ້ໃນລີ້ງ:

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#LA

ເລມ
ື່ ຕົນ
ີ້ ວາງແຜນການກັບຄນສູສ
່ ະພາບປົກກະຕິ. ເນື່ອງຈາກວ່າມາດຕະການ “ການປິດເມອງ” ແມ່ນໄດ້ເລື່ມມການຜ່ອນຄາຍ ໃນຫາຍປະ
ເທດທົັ່ວໂລກ, ທຸລະກິດຈະຕ້ອງຄິດຄານື່ງເຖິງວິທການທື່ຈະກັບໄປເຮັດວຽກຢ່າງມປະສິດຕິພາບ ແລະ ໃນຮູບການທື່ປອດໄພສາລັບພະນັກ
ງານ ແລະ ລູກຄ້າ. ໜ່ວຍງານພາກລັດສາມາດໃຫ້ ຄາແນະນາກ່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດ
ັ , ແລະມັນເປັນສິື່ງສາຄັນທື່ຈະຕ້ອງປະຕິ
ບັດຕາມຄາແນະນາດັັ່ງກ່າວ, ແຕ່ວ່າແຕ່ລະຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດກໍ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບວິທການກັບມາ
ດາເນນທຸລະກິດ. ພວກເຮົາຂແນະນາໃຫ້ເລື່ມຕົີ້ນຈາກການວາງແຜນການກັບມາເຮັດວຽກໂດຍມການໃຫ້ ຄາແນະນາຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ
ການກັບຄນໄປດາເນນງານໃນແຕ່ລະລະດັບ (ຕົວຢ່າງ: ຈາກລະດັບການດາເນນງານໃນປະຈຸບັນ, ຈົນເຖິງການເປີດດາເນນງານບາງພາກສ່ວນ
ແລະ ກ້າວໄປສູ່ການດາເນນງານຢ່າງເຕັມຮູບແບບ, ຕດ
ໍ່ ້ວຍການຕິດຕາມສະຖານະການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ), ໂດຍມລາຍການກວດສອບການດາ
ເນນງານຕ່າງໆທື່ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ)2. ຖ້າມການຕິດເຊີ້ອ Covid-19 ຄັີ້ງທສອງເກດຂີ້ນ, ບັນດາບລິສັດຕ້ອງກຽມພ້ອມທື່ຈະປະຕິບດ
ັ ແຜນ
ການ "ກັບມາເຮັດວຽກ" ນເີ້ ພື່ອກັບຄນສູ່ສະຖານະການເບີ້ອງຕົີ້ນ.
ພາຍຫງັ ກັບສູສ
່ ະພາບປົກກະຕິ. ເຖິງວ່າສຸດທ້າຍວິກິດການລະບາດຂອງ Covid-19 ຈະຜ່ານໄປ, ແຕ່ສິື່ງຕ່າງໆອາດຈະບໍ່ກັບຄນໄປສູສ
່ ະພາບ
ເກົັ່າກ່ອນໜ້າປີ 2020. ແລະ ຈະເກດມ “ວິຖຊວິດໃໝ່ ຫ new normal” ໃນປີ 2020 ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າ. ສະນັີ້ນ, ສິງື່ ສາຄັນ ທທ
ື່ ່ານຕ້ອງປະ
ຕິບັດແມ່ນການການົດຈຸດຢືນທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນການປັບຕົວສູ່ວິຖຊວິດໃໝ່ນີ້. ທ່ານສາມາດຕິດຕາມບົດຄວາມຂອງ ພວກເຮົາທັງ 6 ສະ
ບັບເພື່ອຮຽນຮູ້ວທ
ິ ການຕ່າງໆ ສາລັບທຸລະກິດທ່ານເພື່ອຈະຟືື້ນໂຕກັບມາເຂັມ
ີ້ ແຂງກວ່າເກົາັ່ ຫັງວິກິດການ.

ບລິສັດທປ
ື່ ຶກສາສາກົນ, McKinsey & Co., ໄດ້ໃຫ້ຄາແນະນາສາລັບທຸລະກິດໃນການຮັບມກັບວິກິດ Covid-19 ດັັ່ງນ:ີ້

ບລິສດ
ັ ຄວນຄານງື່ ແລະ ປະຕິບດ
ັ 5 ມາດຕະການ
5 ມາດຕະການ

ແກ້ໄຂ

ຄວາມສາມາດໃນການຟືນ
ື້

ການຟືນ
ື້ ໂຕ

ຈິນຕະນາການໃໝ່

ການປະຕິຮບ
ູ

ແກ້ໄຂບັນຫາຮບດ່ວນ

ຄນສູສ
່ ະພາບປົກກະຕິ

ສ້າງແຜນລະອຽດເພື່ອຟືື້ນ

ຈິນຕະນາການເຖິງວິຖຊ

ຄານື່ງວ່າລະບຽບການ

ເກດຂີ້ນຈາກ COVID-

(ຄວາມທົນທານ)

ຟູທຸລະກິດສູ່ລະດັບເກົັ່າ

ວິດໃໝ່: ການປ່ຽນ

ແລະ ສະພາບການແຂ່ງ

19 ຕໍ່ພະນັກງານໃນອົງ

ແກ້ໄຂບັນຫາການບລິຫານ

ຢ່າງວ່ອງໄວເມື່ອສະຖານະ

ແປງໃດທື່ຈະບໍ່ສບຕໍ່ ແລະ

ຂັນໃນອຸດສາຫະກາຈະມ

ການ, ລູກຄ້າ, ເຕັກໂນ

ເງິນສົດໃນໄລຍະສັີ້ນ ແລະ

ການ COVID-19

ທິດທາງທື່ອົງກອນຄວນ

ການປ່ຽນແປງໄປຄແນວ

ໂລຊ, ແລະ ຄູ່ຮ່ວມທຸລະ

ເພື່ມຄວາມເຂັີ້ມແຂງທົນ

ມການພັດທະນາ ແລະ

ປັບປ່ຽນ

ໃດ

ກິດ.

ທານໃນໄລຍະປິດກິດຈະ

ຜົນກະທົບທາງເສດຖະ

ກາ ແລະ ຜົນ

ກິດມຄວາມຊັດເຈນຂີ້ນ

ກະທົບທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ພິຈາລະນາໜ່ວຍງານໃຫ້ບລິການທາງດ້ານແຜນການພັດທະນາທຸລະກິດ ຫ business development service (BDS)
BAF II ໃຫ້ ຄາແນະນາ ແລະ ເປັນທປ
ື່ ຶກສາໃຫ້ແກ່ທລ
ຸ ະກິດ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ພ້ອມທັງໃຫ້ທນການຊ່ວຍເຫອທື່ເໝາະສົມແກ່ບລິສັດ
ທື່ຕ້ອງການ ຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບລິການທາງດ້ານແຜນການພັດທະນາທຸລະກິດ (BDS) ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິພາບໃນການດາເນນທຸລະກິດຂອງ

2

ສາລັບລາຍລະອຽດຄາແນະນາໃນການສ້າງແຜນການກັບມາເຮັດວຽກ,

ສາມາດເບິື່ງໄດ້ໃນລີ້ງ:

advisory/insurance-risk-recovery/a-return-to-work-in-the-new-normal

https://www.bdo.com/insights/business-financial-

ຕົນ. ໃນດ້ານການຢູ່ລອດ ແລະ ສບຕໍ່ດາເນນທຸລະກິດ, ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫອ, ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ BAF II ເພື່ອປຶກສາບັນຫາ
ດັັ່ງກ່າວກັບທປ
ື່ ຶກສາດ້ານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ຂັີ້ນຕອນທາອິດແມ່ນທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ BAF II. ພວກເຮົາຫວັງ
ວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕໍ່ຈາກທ່ານ.
“ພວກເຮົາຈະຮ່ວມກັນຕສ
ໍ່ ກ
ູ້ ບ
ັ ວິກດ
ິ .” BAF II ຍິນດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອທຸລະກິດທ່ານເພື່ອຫັນປ່ຽນ, ກຽມພ້ອມ ແລະ ການົດຈຸດຢືນ
ຂອງທຸລະກິດ. ທ່ານສາມາດເຂົີ້າມາຫາພວກເຮົາ ເພື່ອປຶກສາຫາລວ່າທາງເຮົາຈະຊ່ວຍເຫອທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນການຮັບມກັບວິກິດນີ້ ໄດ້ຄ
ແນວໃດ? ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ທື່: info@baflaos.com ຫ ໂທ: 020-55542658. ຫ ເວັບໄຊທ໌: www.baflaos.com
ນອກນັີ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດເຂົີ້າເບິງື່ ຂໍ້ມູນເພື່ມຕມ
ື່ ທື່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການຮັບມກັບສະຖານະການ Covid-19 ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກ
ເຮົາຢູ່ໜ້າ ‘Resources’.

