
 

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 າລັບການຟືື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ. 

 

ບົດຄວາມລະບັບທີື່ 5 ນີຶ້ຈະນ າສະເໜີຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບວທິີການຕ່າງໆໃນການດັດປັບການເງິນເພ ື່ອຊ່ວຍທລຸະກິດໃນໄລຍະ Covid-19 ໃນ 

ປະຈຸບັນ,  ລວມທງັສະພາບເສດຖະກິດຕົກຕ ໍ່າທີື່ຄາດວ່າຈະເກີດຂ ຶ້ນໃນປີ 2020-21, ແລະ ອາດຈະດົນກວ່ານັຶ້ນ. 

 

ບດົຄວາມ 5: ການວາງແຜນການເງນິ 

ເງນິສດົເປນັເຈົຶ້າ. ບໍລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ກ າລັງພົບກບັບັນຫາການຫ ຼຸດລງົຂອງລາຍຮັບຢ່າງວ່ອງໄວ (ການຂາຍ) ແລະ ລາຍໄດ້ (ຜົນກ າໄລ), ເຊິື່ງເປັນ 

ຜົນມາຈາກ Covid-19 ແລະ ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ. ດັັ່ງທີື່ທ່ານຮູ້ດີແລ້ວວາ່, ຖາ້ບໍໍ່ມກີະແສເງິນສົດເຂົຶ້າມາ, ຍາກທີື່ບລໍິສັດຈະດ າເນີນ 

ທຸລະກິດຕໍໍ່ໄປ. ຍັງມີລາຍຈ່າຍສ າລັບຜູ້ສະໜອງ, ເງິນເດ ອນຂອງພະນັກງານ, ເງິນກູ້ ແລະ ຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ອ ື່ນໆ. ຖ້າລາຍຮັບເງິນຫ ຼຸດລົງ, ແຕ່ 

ລາຍຈ່າຍເພີື່ມຂ ຶ້ນ, ຈະເຮັດໃຫ້ມກີານນ າໃຊ້ຄງັສ າຮອງຂອງບລໍິສັດຈົນໝົດ. ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊິື່ງສ່ວນໃຫ່ຍຈະມຊີັບສິນ 

ສະພາບຄ່ອງໜ້ອຍ, ແລະ ຍິື່ງຕ້ອງໄດ້ອາໄສກະແສເງິນສົດ, ສະຖານະການດັັ່ງກາ່ວບໍໍ່ຍ ນຍງົໃນໄລຍະຍາວ. ຕ້ອງມີວທິີແກ້ໄຂ. 

ສະນັຶ້ນ, ທລຸະກິດຄວນເຮັດແນວໃດເພ ື່ອຮັກສາລະດັບ “ກະແສເງນິສົດໃຫ້ຕິດບວກ”, ຫ   ຢ່າງໜ້ອຍກໍໍ່ພະຍາຍາມບໍໍ່ໃຫໃ້ຊເ້ງິນທ້ອນສ າຮອງ 

ມາຖົັ່ມລາຍຈ່າຍຈາກກະແສເງິນສົດຈົນໝົດ? ສິື່ງທ າອິດທີື່ຕ້ອງປະຕິບັດຄ ການຄວບຄມຸກະແສເງິນສົດຂອງທ່ານ. ວທິີທີື່ສອງແມ່ນຕ້ອງມີວໄິນ 

ສູງກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍປະຈ າອ ື່ນໆ, ແລະ ເຕັມໃຈທີື່ຈະຕັດລາຍຈ່າຍທີື່ບໍໍ່ຈ າເປັນ. ສິື່ງທີື່ສາມແມ່ນທົບທວນຄ ນແຜນການເງິນ 

ແລະ ການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດຂອງທ່ານ, ແລະ ເບິື່ງວາ່ຕ້ອງມກີານປັບປ່ຽນພາຍໃນເດ ອນຂ້າງໜ້າຄ ແນວໃດ. ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່, ແມ່ນ 

ຕ້ອງມກີານດັດປັບແຜນ. 

ມີ  4 ຂັຶ້ນຕອນທີື່ທລຸະກິດສາມາດດ າເນີນການເພ ື່ອປັບປຸງສະພາບການເງິນຂອງຕົນໃນໄລຍະວິກິດ Covid-19 ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດຕົກ 

ຕ ໍ່າ:  

ບົດຄວາມ BAF II: ວິກດິການ COVID-19 
 

ຫນັປຽ່ນ,ກຽມພອ້ມ 

ແລະ ກ ານດົຈຸດຢນື 



ໄລຍະທີື່ 1: ແມ່ນການປະເມີນກະແສເງິນສົດຂອງອາທິດຕໍໍ່ໄປຢ່າງກົງ 

ໄປກງົມາ, ທຽບກັບກອ່ນຈະມີວກິິດການ Covid-19. ແບ່ງຄາ່ໃຊຈ່້າຍ 

ທັງໝົດຂອງທາ່ນອອກເປັນລາຍຈ່າຍຄົງທີທີື່ບໍໍ່ສາມາດຫ ຼຸດຜ່ອນໄດ,້ 

ແລະ ຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍບໍໍ່ຄງົທີ, ທ່ານອາດຈະສາມາດຕັດທັງໝົດ ຫ   ບາງ 

ສ່ວນ. ໂດຍການປຽບທຽບກະແສເງິນສົດທີື່ທ່ານຄາດໄວ້ກັບຄາ່ໃຊ້ 

ຈ່າຍຄົງທີື່ ແລະ ບ ໍ່ຄົງທ ີ່່ີ່່, 

ທ່ານຈະເຂົຶ້າໃຈແຈ້ງວາ່ທ່ານຈ າເປນັຕ້ອງໄດ້ຕັດ ເງິນຈ ານວນເທົັ່າໃດ. 

ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຄົຶ້ນຫາວທິກີານສ້າງລາຍຮັບໃນໄລຍະສອງ ຫາ 

ສາມເດ ອນຂ້າງໜ້າ, ແລະ ສະເໜີສ່ວນຫ ຼຸດໃຫລູ້ກຄ້າທີື່ເຕັມໃຈຈ່າຍ 

ຄ່າບລໍິການ ຫ   ຜະລິດຕະພັນລ່ວງໜ້າ, ເຊິື່ງເປັນວທິີການເພີື່ມກະແສ ເງິນສົດໃນໄລຍະສັຶ້ນ. ສຸມໃສ່ການຮັກສາແຫ ່ງທ ນສ າລບັການດ າເນີນ 

ກິດຈະການ. 

ໄລຍະທີື່ 2: ແມ່ນການຊອກຫາວທິີໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍຂອງທາ່ນບາງສ່ວນທັນທີແບບຊົັ່ວຄາວ ໂດຍສຸມໃສ່: 

• ກິດຈະກ າໃດບໍໍ່ສ າຄັນສາມາດຕັດອອກໄດ;້  

• ກິດຈະກ າໃດທີື່ສາມາດເລ ື່ອນໄປກ່ອນເພ ື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຊັັ່ນ: ການເປີດໂຕສິນຄ້າ ຫ   ຮ້ານໃໝ່ຊ້າ, ຫ   ເລ ື່ອນການວ່າຈ້າງ 

ໃຫ້ພະນັກງານໃໝ;່ ແລະ 

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອ ື່ນໆທີື່ສາມາດຕັດໄດ ້ເຊັັ່ນວ່າການໃຫລ້າງວັນເງິນໂບນດັ ຫ   ຄ່າຄ່ານາຍໜ້າ. ການຫ ຼຸດຜ່ອນຊົັ່ວໂມງເຮັດວຽກລວ່ງ ເວລາ 

ຫ   ເວລາເຮັດວຽກປກົກະຕິແມ່ນທາງເລ ອກໜ ື່ງທີື່ເປັນໄປໄດ້ທີື່ຄວນພິຈາລະນາ, ໂດຍເປັນການຕັດຄ່າຈ້າງງານໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງ 

ປົດພະນັກງານອອກ. 

ໄລຍະທີື່ 3: ແມ່ນການຊອກຫາວທິີການດ າເນີນງານຂອງທຸລະກິດມີປະສິດຕິພາບຫ າຍຂ ຶ້ນໃນໄລຍະກາງ, ເພ ື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດ າ 

ເນີນງານ. ດັັ່ງນັຶ້ນ, ທາ່ນອາດຈະຕ້ອງການທົບທວນຄ ນ: 

• ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານອາວຸໂສໃນທຸລະກິດທ່ານເພ ື່ອເບິື່ງວາ່ໄດ້ນ າໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມທີື່ ຫ   ບໍໍ່, ແລະ 

ຖ້າບໍໍ່, ກໍໍ່ຄວນພິຈາລະນາລວມບາງຕ ໍ່າແໜ່ງເຂົຶ້າກັນ; 

• ຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ພະແນກໃນທຸລະກິດທ່ານເພ ື່ອເບິື່ງວ່າມີການເຮັດວຽກຊ ໍ້າຊ້ອນກັນ ຫ   ບໍໍ່, ຫ   ຂົງເຂດໃດທີື່ກິດຈະກ າສາມາດ 

ລວມເຂົຶ້າກັນເພ ື່ອຍົກສູງປະສິດທພິາບ; ແລະ 

• ປະສິດຕິພາບໂດຍລວມຂອງທລຸະກິດ, ແລະ ພິຈາລະນາວ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫ າຍຂ ຶ້ນ ຫ   ບໍໍ່. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຫ ຼຸດ 

ຕົຶ້ນທ ນສິນຄ້າຄ້າງສາງຂອງທາ່ນໄດ້ບໍໍ່? ທ່ານສາມາດເຈລະຈາຄ ນສັນຍາຕ່າງໆ ແລະ ເງ ອນໄຂການປ່ອຍສິນເຊ ື່ອກັບຜູ້ສະໜອງຫ ກັ 

ຂອງທາ່ນໄດ້ບໍ? ລວມທັງຄາ່ໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆເຊັັ່ນ: ຄາ່ເຊົັ່າຮ້ານ ຫ   ຫ້ອງການ, ການຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນກູ້ໃນທະນາຄານ ແລະ ພັນທະ 

ໜີຶ້ສິນອ ື່ນໆທີື່ບໍລິສັດຂອງທ່ານມີ - ສິື່ງເຫ ົັ່ານີຶ້ສາມາດຕໍໍ່ລອງເງ ອນໄຂການຈ່າຍໃໝໄ່ດ້ບໍໍ່, ຢ່າງໜ້ອຍໃນໄລຍະເວລາທີື່ຈ າກັດ? 

ໄລຍະທີື່ 4: ແມ່ນການຄິດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງທລຸະກດິໃນໄລຍະຍາວ. ສ າລັບການປຽ່ນແປງນີຶ້, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການທົບທວນ 

ຄ ນ: 

• ຈ ານວນພະນັກງານ, ວາ່ບາງຕ າແໜ່ງສາມາດລວມເຂົຶ້າກັນ ຫ   ຕັັດອອກໄດ;້ 

• ບາງວຽກສາມາດຈ້າງຄົນນອກເຮດັໄດ້ເພ ື່ອຫ ຼຸດຕົຶ້ນທ ນ; 

• ບາງກິດຈະກ າທ ີ່່ທລຸະກິດເຮັດບ ໍ່ໄດ້ດ , ແລະ ຄວນຈະຖ ກປິດ ຫ   ຂາຍອອກ; ແລະ 



• ທ່າອຽງໃໝ່ໃນຕະຫ າດໝາຍເຖິງໂອກາດທາງທຸລະກິດໄດ້ເກີດຂ ຶ້ນ, ລວມທັງກິດຈະກ າທີື່ໃຫ້ຜົນກ າໄລ ແລະ ອັດຕາຜົນຕອບແທນ 

ທີື່ສູງຂ ຶ້ນ. 

ພວກເຮົາຂໍແນະນ າວ່າການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງລະມັດລະວັງທີື່ປົກກະຕິແມ່ນປະຕິບັດໃນໄລຍະທີື່ 3 ແລະ 4 ຄວນມີການພິຈາລະນາພາຍຫ ັງທີື່ 

ລາຍຮັບທງັໝົດໃນໄລຍະ 1 ແລະ 2 ຖ ກໃຊ້ຈົນໝົດ. ຄິດຢ່າງສ້າງສັນ ແລະ ປະດິດສ້າງ, ແລະ ບໍໍ່ຄວນລັງເລທີື່ຈະໃຊ້ຄວາມຮູສ້ະເພາະດ້ານຂອງ 

ທ ຸລະກິດ ແລະ ການຕະຫ າດຂອງທາ່ນເພ ື່ອຊອກຫາວທິີແກ້ໄຂບັນຫາ, ເຊິື່ງບາງວທິີການອາດຈະພັດທະນາໄປສູ່ກົນລະຍຸດທຸລະກິດໄລຍະຍາວ 

ເພ ື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຂອງທລຸະກິດ. 

“ຄວາມຈ າເປນັແມນ່ບເໍກດີແຫງ່ການປະດດິສາ້ງ”(ຄ າສຸພາສິດອງັກດິເກົັ່າ). 

ເມ ື່ອສິື່ງຕ່າງໆໃນທຸລະກິດດ າເນີນໄປໄດ້ດີ, ອາດຈະມີການປະມາດ ແລະ ເຮັດໃຫ ້

ເກີດມີຫ າຍຂໍໍ້ບກົພ່ອງ. ແຕ່ວາ່ໃນຊ່ວງວິກິດການແບບນີຶ້ເປັນການເຕ ອນໃຫຫ້ າຍ 

ຄົນ ແລະ ບລໍິສັດຕ ື່ນໂຕ, ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຂົາທບົທວນທລຸະກິດຄ ນໃໝ່. 

ຄວາມບກົພ່ອງທີື່ແຕ່ກອ່ນໜ້າ ເຫັນວ່າເປັນບັນຫານ້ອຍແຕ່ທີື່ຈິງມີຜົນກະທົບຕໍໍ່ 

ກ າລງັການຜະລິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂງ່ຂັນຂອງບລໍິສັດໃນໄລຍະ 

ຍາວ, ແລະ ອາດຈະຖ ກກ າຈັດອອກໄປ. ພ້ອມກັນນີຶ້, ເຈົຶ້າຂອງທລຸະກິດ, ຜູ້ຈັດ 

ການ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດສາມາດກາຍເປັນຄົນສ້າງສັນ ແລະ ມີຈິນຕະນາ 

ການຫ າຍຂ ຶ້ນໃນໄລຍະວກິິດການ, ເນ ື່ອງຈາກຄວາມຮບີດ່ວນຂອງສະຖານະ 

ການດັັ່ງກາ່ວໄດ້ບງັຄັບໃຫພ້ວກເຂົາໃຫ້ຄົຶ້ນຫາຕົວເລ ອກຕາ່ງໆເຊິື່ງກ່ອນໜ້ານີຶ້ ອາດຈະເບິື່ງຂາ້ມ. 

  

ບັນຊີລາຍການກວດສອບ “ຄວາມຢືດຢຸ່ນດ້ານການເງິນ” ທີື່ມປີະໂຫຍດ (ດັດແປງມາຈາກກຸ່ມທີື່ປຶກສາບອສຕັນ ຫ   Boston Consulting 

Group) ລວມມີຂັຶ້ນຕອນທີື່ແນະນ າ ດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີຶ້: 

• ຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ ແລະ ພະຍາຍາມຫ ຼຸດຜ່ອນການນ າໃຊ້ເງິນສົດທີື່ບໍໍ່ສ າຄັນທັງໝົດ; 

• ກຽມຕົວສ າລັບການປ່ຽນແປງຂອງວົງຈອນການເງິນ (ຕົວຢ່າງການປ່ຽນແປງເງ ື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນກບັທັງຜູ້ສະໜອງ ແລະ ລກູຄ້າ); 

• ດັດປັບການນ າໃຊ້ເງິນທ ນດ າເນີນທຸລະກິດສຸມໃສ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບລໍິການທີື່ມີຄວາມສ າຄັນສູງ; 

• ເຂົຶ້າຫາຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມຂອງທາ່ນ (ຕົວຢ່າງ: ທະນາຄານ) ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບລໍິການດ້ານການປອ່ຍສິນເຊ ື່ອອ ື່ນໆ, ລວມທັງເຈົຶ້າຂອງສະຖານທີື່, 

ເພ ື່ອ ເບິື່ງວາ່ທາ່ນສາມາດເຈລະຈາຄ ນເງ ື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນຂອງທາ່ນໄດ ້ຫ   ບໍໍ່; 

• ຊອກຫາຊອ່ງທາງໃນການນ າໃຊ້ “ບັນຊ ໜ ີ້ຕ້ອງຮບັ” (accounts receivables) ແລະ ວທິີການອ ື່ນໆເພ ື່ອເພີື່ມກະແສເງິນສົດສ າ 

ລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ ນດ າເນີນທຸລະກິດ; 

• ເລ ື່ອນການໃຊ້ຈ່າຍທີື່ບໍໍ່ສ າຄັນທັງໝົດ, ແລະ ພິຈາລະນາປັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະສັຶ້ນ ແລະ ໄລຍະກາງ; 

• ຫ ຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍທີື່ຍ ດຢຸ່ນ, ແລະ ຄວບຄຸມຢາ່ງເຂັຶ້ມງວດຕໍໍ່ການຈັດຊ ຶ້ທັງໝົດ; ແລະ 

• ວາງແຜນດ້ານການເງິນ ສ າລບັຫ າຍສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຕະຫ າດໃນອະນາຄົດ. 

ສ່ວນໜ ື່ງຂອງສິື່ງທາ້ທາຍໃນເວລານີຶ້ແມ່ນບໍໍ່ມີໃຜຮູ້ວາ່ວິກິດການໃນປະຈຸບັນຈະດ າເນີນຕໍໍ່ໄປດົນປານໃດ, ແລະ ສະຖານະການຈະໂຫດຮ້າຍຂ ຶ້ນ 

ຫ າຍປານໃດ, ການຟືື້ນໂຕຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ ແລະ ເວລາແນ່ນອນທີື່ສະຖານະການຈະກັບຄ ນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ. ອາດຈະເປັນປີ 2021 ຫ   

ປີ 2022 ? ຫ   ອາດຈະຮອດປີ 2025? ປະຈຸບັນ, ທຸກຄົນສາມາດຄາດເດົາໄປໃນຫ າຍຮູບແບບ. ສະນັຶ້ນທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດແຜນການສ າ ລັບ 

ສາມ ຫ   ຫ າຍສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບສະຖານະການເສດຖະກິດ ແລະ ຕະຫ າດທີື່ເປັນໄປໄດ້, ແລະ ຈາກນັຶ້ນໃຊ້ສົມມຸດຖານເຫ ົັ່ານັຶ້ນເຂົຶ້າໃນ 

ການຄາດຄະເນດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ (ແລະ ໂດຍສະເພາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຮັບຂອງທາ່ນ) ເພ ື່ອເບິື່ງວາ່ຜົນກະທົບຈະເປນັ 



ແນວໃດ. ການວາງແຜນສະຖານະການດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວທິີການແກໄ້ຂບັນຫາ, ແຕ່ໝາຍເຖິງການກຽມພ້ອມທີື່ດີກວ່າສ າລບັສິື່ງໃດ 

ກໍໍ່ຕາມທີື່ຈະເກີດຂ ຶ້ນ, ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍທາ່ນກໍໍ່ມບີາງແນວຄວາມຄດິກ່ຽວກັບການຮັບມ ກບັບັນຫາ. 

 
ແຫ ່ງຂໍໍ້ມູນ: McKinsey & Co. 

ຕົວຢ່າງ, ສົມມຸດຖານໜ ື່ງ ແມ່ນວັກຊີນສາມາດພັດທະນາຂ ຶ້ນມາໃນໄວໆນີຶ້, ແລະ ສາມາດຄວບຄມຸສະຖານະການ Covid-19 ໃນທ້າຍປ ີ2020, 

ການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດເລີື່ມຕົຶ້ນໃນປີ 2021, ແລະ ຕະຫ າດຂອງທ່ານກໍໍ່ຟືື້ນໂຕຢ່າງໄວວາ. ສົມມຸດຖານທີສອງ ແມ່ນ Covid-19 

ຍັງຄົງເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍໍ່ສຸຂະພາບຮອດປີ 2021, ແລະ ເສດຖະກິດຍັງຕົກຕ ໍ່າໃນຫ າຍປຂີ້າງໜ້າ, ດ້ວຍອັດຕາການຟືື້ນໂຕຂອງຕະຫ າດຊ້າ ລົງ. 

ສົມມຸດຖານທີື່ສາມ ແມ່ນ Covid-19 (ຫ   ໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່) ລະບາດຮອບສອງໃນປີ 2021, ເຊິື່ງກໍໍ່ໃຫ້ເກີດການແຈ້ງເຕ ອນກຽ່ວກັບ 

ໂລກລະບາດໃນທົັ່ວໂລກຄັຶ້ງທີສອງ, ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການຕະຫ າດຊ້າໄປອີກຫ າຍປີຂ້າງໜ້າ. 

ສິື່ງທີື່ເອີຶ້ນວາ່ “ການທົດສອບຄວາມກົດດັນ” ຊ່ວຍໃຫທ້່ານວາງແຜນສ າລັບສະຖານະການຕ່າງໆທີື່ອາດຈະເກີດຂ ຶ້ນໃນອະນາຄົດ. McKinsey & 

Co ແນະນ າວ່າມີສາມປັດໃຈທີື່ຄວນພິຈາລະນາເມ ື່ອວິເຄາະສະຖານະການໃນອະນາຄົດ: 

• ຄວາມເລິກຂອງຜົນກະທບົຈາກວກິິດເສດຖະກິດທີື່ເກີດຈາກ Covid-19 ຕໍໍ່ທຸລະກິດ ແລະ ຕະຫ າດຂອງທ່ານຈະເລິກເທົັ່າໃດ? 

• ໄລຍະເວລາທີື່ຜົນກະທົບຂອງວິກດິທາງເສດຖະກິດ ທີື່ເກີດຈາກ Covid-19 ຕໍໍ່ທລຸະກິດ ແລະ ຕະຫ າດຂອງທາ່ນຈະດົນເທົັ່າໃດ? 

• ການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດຈະເປັນຮູບແບບໃດ, ຈະເກີດຂ ຶ້ນເມ ື່ອໃດ? ຕົວຢ່າງ: ການຟືື້ນໂຕຄາດຄະເນວ່າຈະເກີດຂ ຶ້ນໄວ ຫ   ຄ່ອຍໆ 

ຂ ຶ້ນໄປ, ເປັນເສັຶ້ນກົງ ຫ   ເປັນເສັຶ້ນໂຄ້ງ, ການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມ ຫ   ແຕກຕາ່ງກນັໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ 

ຕະຫ າດ? 

ເປນັເວລາເໝາະສມົທີື່ຈະປຽ່ນເປນັລະບບົດຈິຕິອນ ຫ   ບໍໍ່? ພວກເຮົາຄາດວ່າການນ າໃຊ້ການຊ າລະເງິນແບບດິຈິຕອນ ແລະ ການຄາ້ທາງອີ 

ເລັກໂຕຣນິກຈະເພີື່ມຂ ຶ້ນຢ່າງຕໍໍ່ເນ ື່ອງ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການຂາຍຍ່ອຍ, ແລະ ການນ າໃຊ້ການຊ າລະແບບເງິນສົດ ແລະ ການຊ ຶ້ເຄ ື່ອງ 

ຢູ່ທີື່ຮ້ານຄ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໜ້ອຍລງົ. ທ່າອ່ຽງນີຶ້ແມ່ນປາກົດຂ ຶ້ນມາດົນແລ້ວກອ່ນທີື່ Covid-19 ໄດ້ເກີດຂ ຶ້ນ, ຍ້ອນເຫດຜົນຕ່າງໆທີື່ 

ກ່ຽວກັບປະສິດຕິພາບທາງດ້ານການດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ແຕ່ພວກເຮົາຄາດວ່າທ່າອ່ຽງດັັ່ງກາ່ວ ຍິື່ງ 

ຈະເພີື່ມຂ ຶ້ນໃນປະຈຸບັນ, ຍ້ອນວາ່ຫ າຍຄົນມຄີວາມລັັ່ງເລໃຈທີື່ຈະຖ ເງິນສົດ, ແລະ ກໍໍ່ລັັ່ງເລທີື່ຈະໄປຊ ຶ້ເຄ ື່ອງໃນຮ້ານຄ້າ. ແຕ່ທາ່ອຽ່ງນີຶ້ບໍໍ່ໄດ້ຖ ກ 

ຈ າກັດແຕ່ສະເພາະການຄ້າຂາຍຍອ່ຍເທົັ່ານັຶ້ນ. ລູກຄາ້ B2B ຍງັຫັນປ່ຽນໄປນ າໃຊລ້ະບົບການສັັ່ງສິນຄ້າອອນລາຍ ແລະ ຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ. 

ບໍລິສັດຂອງທາ່ນຄວນເຮັດແບບດຽວກັນ ບໍໍ່? ແລະ ຖ້າເປັນເຊັັ່ນນັຶ້ນ, ຕອນນີຶ້ອາດເປັນເວລາທີື່ເໝາະສົມທີື່ຈະເລີື່ມການປ່ຽນແປງນັຶ້ນ, ໃນຂະ 

ນະທີື່ກິດຈະກ າທາງທລຸະກິດໂດຍທົັ່ວໄປຍງັດ າເນີນຊ້າ. 

ຄວາມເລກິຂອງຜນົກະທບົ 
ຄວາມຕ້ອງການໃນການຫ ຼຸດລາຍຈ່າຍເລິກເທົັ່າໃດ

ໄລຍະເວລາຂອງຜນົກະທບົ 
ຜົນກະທົບຈະດົນປານໃດ? 

ຮບູແບບຂອງການຟືື້ນໂຕ 
ການຟືື້ນໂຕຈະເປັນໄປໃນຮູບແບບໃດ



ການລະດມົເງນິສດົ. ເຖິງວາ່ຈະມກີານຫ ຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍໃນລະດັບ 

ຕ ໍ່າທີື່ສຸດ, ທລຸະກິດຂອງທາ່ນຍັງຈ າເປັນຕ້ອງຫາເງິນເພີື່ມສ າລັບທ ນ 

ໃນການດ າເນີນງານ. ທາງເລ ອກໜ ື່ງຄ ການຂໍເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານ 

ຫ   ນະໂຍບາຍເລ ື່ອນການຊ າລະໜີຶ້, ເຖິງແມ່ນວ່າສິື່ງສ າຄັນແມ່ນ 

ການຫ ຼຸດພາລະໜີຶ້ສິນທີື່ຫ າຍເກີນໄປ ຈົນເກີດບັນຫາໃນການຈ່າຍ 

ດອກເບ້ຍໃນພາຍຫ ງັ - ການຈ່າຍດອກເບ້ຍປະຈ າເດ ອນ, ພ້ອມທງັ 

ການຈ່າຍຄືນເງິນຕົີ້ນທ ີ່່ໄດ້ກ ້ມາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທະນາຄານ 

ຫ າຍແຫ່ງອາດປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານສະພາບຄ່ອງໃນໄລຍະວິກິດເສດຖະກິດ, ແລະ ອາດຈະລັັ່ງເລ ຫ   ບໍໍ່ສາມາດອະນຸມັດເງິນ 

ກູ້ຢືມໃໝ່ (ເວັຶ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະຖ ກກົດດັນຈາກທະນາຄານກາງ). 

ໃນສະພາບການດັັ່ງກາ່ວ, ຄວນຊອກຫາແຫ ່ງທ ນທາງເລ ອກອ ື່ນເພ ື່ອຊ່ວຍຜ່ອນຜັນການຈ່າຍໜີຶ້ສິນ, ເຊັັ່ນທຸລະກິດດ້ານການນ າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊ ີ

ເຂົຶ້າໃນການບລໍິການທາງດ້ານການເງິນ ຫ   “fintech” ແລະ ຜູ້ປະດິດສ້າງອ ື່ນໆໃນຂະແໜງການ ເງນິຜູ້ທີື່ບໍໍ່ມປີະຫວັດການກູ້ຢືມເງິນຈ ານວນ 

ຫ າຍມາກ່ອນ. ອີກທາງເລ ອກໜ ື່ງແມ່ນການລະດົມທ ນຈາກນັກລົງທ ນພາຍນອກ, ເຊັັ່ນການຂາຍຫຸ້ນໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ຫ   ຕົກລົງກຽ່ວ 

ກັບ “ເງິນກູທ້ີື່ສາມາດປຽ່ນແປງໄດ້”1. ແລະ ຖ້າທ່ານມີນັກລງົທ ນພາຍນອກຢູ່ແລ້ວ, ອາດຈະສາມາດຮ້ອງຂໍເງິນທ ນເພີື່ມຈາກພວກເຂາົ, ຫ   

ໃຫ້ພວກເຂົາສະໜອງຫ ັກຊັບທີື່ສາມາດໃຊ້ເປັນຫ ັກຄ ໍ້າປະກັນສ າລັບກູ້ເງິນຈາກທະນາຄານເພີື່ມ. ການນ າໃຊ ້ “ບັນຊ ໜ ີ້ຕ້ອງຮັບ” ອາດເປັນ 

ອີກທາງເລ ອກໜ ື່ງໃນການພິຈາລະນາ.2 

ຕດິຕາມນະໂຍບາຍລດັຖະບານໃນການສະໜບັສະໜນູພາກທລຸະກດິໃນໄລຍະ Covid-19. ຕິດຕາມການປະກາດຂອງລັດຖະບານ ແລະ 

ໜ່ວຍງານອ ື່ນໆກ່ຽວກບັການຊ່ວຍເຫ  ອທລຸະກິດທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທບົຈາກວິກິດການ. ຕົວຢ່າງ, ນະໂຍບາຍຊົັ່ວຄາວໃນການຫ ຼຸດ ຫ   ຍົກເລກີ 

ບາງຄາ່ທ ານຽມ, ການປບັ ຫ   ຫ ຼຸດອາກອນ, ແລະ ນະໂຍບາຍອ ື່ນໆ. ແຫ ່ງຂໍໍ້ມູນທີື່ມີການອັບເດດເປັນປະຈ າເຊັັ່ນ: ຖານຂໍໍ້ມູນກ່ຽວກັບນະໂຍ 

ບາຍຮັບມ ກັບວິກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດຂອງອງົການ ILO, ເຊິື່ງລວມມີ:  

• ການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ການຈ້າງງານ; 

• ການສະໜັບສະໜູນວິສາຫະກິດ, ວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ລາຍໄດ້; 

• ປົກປອ້ງແຮງງານໃນບ່ອນເຮັດວຽກ; ແລະ 

• ກິດຈະກ າຂອງອງົກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ, ແລະ ອ ື່ນໆ.3 

ໃນປະເທດລາວ, ຂໍໍ້ຕົກລງົຂອງທາ່ນນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 31/ນຍ, ລງົວັນທີ 29 ມີນາ 2020, ໄດ້ກ ານົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບນະ 

ໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະເພ ື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ Covid-19 ຕໍໍ່ເສດຖະກິດ. ເຊິື່ງປະກອບມີຫ າຍມາດຕະການເພ ື່ອສະໜັບສະ 

ໜູນທຸລະກິດ, ລວມທງັ: 

• ການຍົກເວັຶ້ນອາກອນລາຍໄດ້ ສ າລັບພະນັກງານທີື່ມີລາຍໄດ້ຕ ໍ່າກວາ່ 5 ລາ້ນກີບຕໍໍ່ເດ ອນ; 

• ການຍົກເວັຶ້ນອາກອນກ າໄລຂອງວິສາຫະກິດ ສ າລບັ ວິສາຫະກິດຈຸນລະພາກ; 

• ການເລ ື່ອນການຊ າລະອາກອນສ າລັບຜູ້ປະກອບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ; 

• ການເລ ື່ອນການຈ່າຍເງິນປະກັນສັງຄົມ ສ າລບັທລຸະກິດທີື່ຖ ກກະທບົໂດຍ Covid-19; ແລະ 

 
1 ຄ ກັນກັບເງິນກູ້ທົັ່ວໄປ, ແຕ່ສາມາດປ່ຽນເປັນຫຸ້ນ(ທ ນ) ຂອງຜູ້ຢືມ, ອີງຕາມເງ ອນໄຂທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຍ ມ. 

2 ບັນຊີໜີຶ້ທີື່ຈະໄດ້ຮັບ ແມ່ນກົນໄກໜ ື່ງທີື່ບໍລິສັດສະເໜີ ລາຍຮັບທີື່ຈະໄດ້ໃນອານາຄົດ (ໂດຍມີສັນຍາຮ່ວມກັບລູກຄ້າເປັນຫ ັກຖານ) ມາເປັນຫ ັກຄ າ້ ປະກັນໃນການກູ້ຍ ມ ຫ   

ຖອນເງິນລ່ວງໜ້າ. ສວ່ນຫ າຍນ າໃຊ້ໂດຍບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອຂໍເງິນສົດໄດ້ໄວກວ່າຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ລູກຄ້າຈ່າຍເງິນຕາມສັນຍາເມ ື່ອຄົບກ ານົດ.  
3 ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບປະເທດລາວ: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#LA 



• ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານທຸລະກິດເພ ື່ອສ ກສາການປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນກູ້ຄ ນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້, ແລະ ອ ື່ນໆ. 

ພຈິາລະນາການສະໜບັສະໜນູຂອງໜວ່ຍງານໃຫບ້ລໍກິານພດັທະນາທລຸະກດິ ຫ    business development service (BDS) 

BAF II ໃຫທ້ ນຊ່ວຍເຫ  ອທີື່ເໝາະສົມແກ່ບໍລິສັດທີື່ຕ້ອງການຈ້າງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການພັດທະນາທລຸະກິດ (BDS) ເພ ື່ອຊ່ວຍປັບປງຸປະສິດທ ິ

ພາບໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ. ໃນດ້ານການວາງແຜນການເງິນໃນໄລຍະວິກິດ, ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທາງຕ້ອງການຊ່ວຍເຫ  ອ, ທາ່ນສາ 

ມາດຕິດຕໍໍ່ຫາ BAF II ເພ ື່ອປຶກສາບັນຫາດັັ່ງກາ່ວກັບທີື່ປຶກສາດ້ານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ຂັຶ້ນຕອນທ າອິດແມ່ນທາ່ນສາມາດລງົທະບຽນຢູ່ 

ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ BAF II. 

 

ນອກນັຶ້ນ, ທ່ານຍງັສາມາດເຂົຶ້າເບິື່ງຂໍໍ້ມູນເພີື່ມຕ ື່ມທີື່ເປັນປະໂຫຍດກຽ່ວກັບການຮັບມ ກບັສະຖານະການ Covid-19 ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກ 

ເຮົາຢູ່ໜ້າ ‘Resources’.   

 

“ພວກເຮາົຈະຮວ່ມຕໍໍ່ສູກ້ບັວກິດິໄປນ າກນັ.”  BAF II ຍິນດີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອທລຸະກິດທາ່ນເພ ື່ອຫັນປ່ຽນ, ກຽມພ້ອມ ແລະ ກ ານົດຈຸດຢືນ 

ຂອງທລຸະກິດ.  ທາ່ນສາມາດເຂົຶ້າມາຫາພວກເຮົາ ເພ ື່ອປກຶສາຫາລ ວ່າທາງເຮາົຈະຊ່ວຍເຫ  ອທລຸະກິດຂອງທາ່ນໃນການຮັບມ ກັບວິກິດນີຶ້ ໄດ້ຄ  

ແນວໃດ. ທາ່ນສາມາດຕິດຕໍໍ່ເຮົາໄດ້ທີື່: info@baflaos.com ຫ   ໂທ: 020-55542658. ຫ   ເວັບໄຊທ໌: www.baflaos.com 
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