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 ສາລັບການຟືື້ນຕົວຂອງເສດຖະກິດ.
ບົດຄວາມລະບັບທີື່ 5 ນີຈ
ຶ້ ະນາສະເໜີຄາແນະນາກ່ຽວກັບວິທີການຕ່າງໆໃນການດັດປັບການເງິນເພື່ອຊ່ວຍທຸລະກິດໃນໄລຍະ Covid-19 ໃນ
ປະຈຸບັນ, ລວມທັງສະພາບເສດຖະກິດຕົກຕໍ່າທີື່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໃນປີ 2020-21, ແລະ ອາດຈະດົນກວ່ານັຶ້ນ.

ບົດຄວາມ 5: ການວາງແຜນການເງິນ
ເງິນສົດເປັນເຈົາຶ້ . ບໍລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ກາລັງພົບກັບບັນຫາການຫຼຸດລົງຂອງລາຍຮັບຢ່າງວ່ອງໄວ (ການຂາຍ) ແລະ ລາຍໄດ້ (ຜົນກາໄລ), ເຊິື່ງເປັນ
ຜົນມາຈາກ Covid-19 ແລະ ຜົນກະທົບທາງເສດຖະກິດ. ດັັ່ງທີທ
ື່ ່ານຮູ້ດີແລ້ວວ່າ, ຖ້າບໍໍ່ມກ
ີ ະແສເງິນສົດເຂົຶ້າມາ, ຍາກທີື່ບລ
ໍ ິສັດຈະດາເນີນ
ທຸລະກິດຕໍໍ່ໄປ. ຍັງມີລາຍຈ່າຍສາລັບຜູ້ສະໜອງ, ເງິນເດອນຂອງພະນັກງານ, ເງິນກູ້ ແລະ ຄ່າເຊົັ່າ ແລະ ອື່ນໆ. ຖ້າລາຍຮັບເງິນຫຼຸດລົງ, ແຕ່
ລາຍຈ່າຍເພີື່ມຂຶ້ນ, ຈະເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານນາໃຊ້ຄງັ ສາຮອງຂອງບໍລິສັດຈົນໝົດ. ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊິື່ງສ່ວນໃຫ່ຍຈະມີຊັບສິນ
ສະພາບຄ່ອງໜ້ອຍ, ແລະ ຍິງື່ ຕ້ອງໄດ້ອາໄສກະແສເງິນສົດ, ສະຖານະການດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ຍນຍົງໃນໄລຍະຍາວ. ຕ້ອງມີວທ
ິ ີແກ້ໄຂ.
ສະນັຶ້ນ, ທຸລະກິດຄວນເຮັດແນວໃດເພື່ອຮັກສາລະດັບ “ກະແສເງິນສົດໃຫ້ຕິດບວກ”, ຫ ຢ່າງໜ້ອຍກໍພ
ໍ່ ະຍາຍາມບໍໍ່ໃຫ້ໃຊ້ເງິນທ້ອນສາຮອງ
ມາຖົັ່ມລາຍຈ່າຍຈາກກະແສເງິນສົດຈົນໝົດ? ສິື່ງທາອິດທີື່ຕອ
້ ງປະຕິບັດຄການຄວບຄຸມກະແສເງິນສົດຂອງທ່ານ. ວິທີທີື່ສອງແມ່ນຕ້ອງມີວໄິ ນ
ສູງກ່ຽວກັບຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍ ແລະ ລາຍຈ່າຍປະຈາອື່ນໆ, ແລະ ເຕັມໃຈທີື່ຈະຕັດລາຍຈ່າຍທີບ
ື່ ໍໍ່ຈາເປັນ. ສິງື່ ທີື່ສາມແມ່ນທົບທວນຄນແຜນການເງິນ
ແລະ ການຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດຂອງທ່ານ, ແລະ ເບິື່ງວ່າຕ້ອງມີການປັບປ່ຽນພາຍໃນເດອນຂ້າງໜ້າຄແນວໃດ. ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່, ແມ່ນ
ຕ້ອງມີການດັດປັບແຜນ.
ມີ 4 ຂັຶ້ນຕອນທີທ
ື່ ລ
ຸ ະກິດສາມາດດາເນີນການເພື່ອປັບປຸງສະພາບການເງິນຂອງຕົນໃນໄລຍະວິກິດ Covid-19 ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດຕົກ
ຕໍ່າ:

ໄລຍະທີື່ 1: ແມ່ນການປະເມີນກະແສເງິນສົດຂອງອາທິດຕໍໍ່ໄປຢ່າງກົງ
ໄປກົງມາ, ທຽບກັບກ່ອນຈະມີວກ
ິ ິດການ Covid-19. ແບ່ງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທັງໝົດຂອງທ່ານອອກເປັນລາຍຈ່າຍຄົງທີທບ
ີື່ ໍໍ່ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນໄດ້,
ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍໍ່ຄງົ ທີ, ທ່ານອາດຈະສາມາດຕັດທັງໝົດ ຫ ບາງ
ສ່ວນ.

ໂດຍການປຽບທຽບກະແສເງິນສົດທີື່ທ່ານຄາດໄວ້ກັບຄ່າໃຊ້

ຈ່າຍຄົງທີື່

ແລະ

ບໍ່ຄົງທີ່່,

ທ່ານຈະເຂົຶ້າໃຈແຈ້ງວ່າທ່ານຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດ ເງິນຈານວນເທົາັ່ ໃດ.
ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການຄົຶ້ນຫາວິທກ
ີ ານສ້າງລາຍຮັບໃນໄລຍະສອງ

ຫາ

ສາມເດອນຂ້າງໜ້າ, ແລະ ສະເໜີສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ລູກຄ້າທີື່ເຕັມໃຈຈ່າຍ
ຄ່າບໍລິການ ຫ ຜະລິດຕະພັນລ່ວງໜ້າ, ເຊິງື່ ເປັນວິທີການເພີື່ມກະແສ ເງິນສົດໃນໄລຍະສັຶ້ນ. ສຸມໃສ່ການຮັກສາແຫ່ງທນສາລັບການດາເນີນ
ກິດຈະການ.
ໄລຍະທີື່ 2: ແມ່ນການຊອກຫາວິທີໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານບາງສ່ວນທັນທີແບບຊົັ່ວຄາວ ໂດຍສຸມໃສ່:
•

ກິດຈະກາໃດບໍໍ່ສາຄັນສາມາດຕັດອອກໄດ້;

•

ກິດຈະກາໃດທີື່ສາມາດເລອ
ື່ ນໄປກ່ອນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເຊັັ່ນ: ການເປີດໂຕສິນຄ້າ ຫ ຮ້ານໃໝ່ຊ້າ, ຫ ເລື່ອນການວ່າຈ້າງ
ໃຫ້ພະນັກງານໃໝ່; ແລະ

•

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອື່ນໆທີື່ສາມາດຕັດໄດ້ ເຊັັ່ນວ່າການໃຫ້ລາງວັນເງິນໂບນັດ ຫ ຄ່າຄ່ານາຍໜ້າ. ການຫຼຸດຜ່ອນຊົັ່ວໂມງເຮັດວຽກລ່ວງ ເວລາ
ຫ

ເວລາເຮັດວຽກປົກກະຕິແມ່ນທາງເລອກໜງື່ ທີື່ເປັນໄປໄດ້ທຄ
ີື່ ວນພິຈາລະນາ,

ໂດຍເປັນການຕັດຄ່າຈ້າງງານໂດຍບໍໍ່ຕ້ອງ

ປົດພະນັກງານອອກ.
ໄລຍະທີື່ 3: ແມ່ນການຊອກຫາວິທີການດາເນີນງານຂອງທຸລະກິດມີປະສິດຕິພາບຫາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະກາງ, ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດາ
ເນີນງານ. ດັັ່ງນັຶ້ນ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການທົບທວນຄນ:
•

ຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານອາວຸໂສໃນທຸລະກິດທ່ານເພື່ອເບິງື່ ວ່າໄດ້ນາໃຊ້ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາຢ່າງເຕັມທີື່ ຫ ບໍໍ່, ແລະ
ຖ້າບໍໍ່, ກໍຄ
ໍ່ ວນພິຈາລະນາລວມບາງຕໍ່າແໜ່ງເຂົຶ້າກັນ;

•

ຄວາມສາມາດຂອງແຕ່ພະແນກໃນທຸລະກິດທ່ານເພື່ອເບິງື່ ວ່າມີການເຮັດວຽກຊາໍ້ ຊ້ອນກັນ ຫ ບໍໍ່, ຫ ຂົງເຂດໃດທີື່ກິດຈະກາສາມາດ
ລວມເຂົາຶ້ ກັນເພື່ອຍົກສູງປະສິດທິພາບ; ແລະ

•

ປະສິດຕິພາບໂດຍລວມຂອງທຸລະກິດ, ແລະ ພິຈາລະນາວ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂຶ້ນ ຫ ບໍໍ່. ຕົວຢ່າງ, ທ່ານສາມາດຫດ
ຼຸ
ຕົຶ້ນທນສິນຄ້າຄ້າງສາງຂອງທ່ານໄດ້ບໍໍ່? ທ່ານສາມາດເຈລະຈາຄນສັນຍາຕ່າງໆ ແລະ ເງອນໄຂການປ່ອຍສິນເຊື່ອກັບຜູ້ສະໜອງຫກ
ັ
ຂອງທ່ານໄດ້ບໍ? ລວມທັງຄ່າໃຊ້ຈາ່ ຍຕ່າງໆເຊັັ່ນ: ຄ່າເຊົັ່າຮ້ານ ຫ ຫ້ອງການ, ການຈ່າຍດອກເບ້ຍເງິນກູ້ໃນທະນາຄານ ແລະ ພັນທະ
ໜີສ
ຶ້ ິນອື່ນໆທີື່ບໍລິສັດຂອງທ່ານມີ - ສິື່ງເຫົັ່ານີຶ້ສາມາດຕໍໍ່ລອງເງອນໄຂການຈ່າຍໃໝ່ໄດ້ບ,ໍໍ່ ຢ່າງໜ້ອຍໃນໄລຍະເວລາທີື່ຈາກັດ?

ໄລຍະທີື່ 4: ແມ່ນການຄິດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວ. ສາລັບການປ່ຽນແປງນີ,ຶ້ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການທົບທວນ
ຄນ:
•

ຈານວນພະນັກງານ, ວ່າບາງຕາແໜ່ງສາມາດລວມເຂົຶ້າກັນ ຫ ຕັັດອອກໄດ້;

•

ບາງວຽກສາມາດຈ້າງຄົນນອກເຮັດໄດ້ເພື່ອຫຼຸດຕົຶ້ນທນ;

•

ບາງກິດຈະກາທທ
ີ່່ ລ
ຸ ະກິດເຮັດບໍ່ໄດ້ດ, ແລະ ຄວນຈະຖກປິດ ຫ ຂາຍອອກ; ແລະ

•

ທ່າອຽງໃໝ່ໃນຕະຫາດໝາຍເຖິງໂອກາດທາງທຸລະກິດໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ລວມທັງກິດຈະກາທີື່ໃຫ້ຜົນກາໄລ ແລະ ອັດຕາຜົນຕອບແທນ
ທີື່ສູງຂຶ້ນ.

ພວກເຮົາຂໍແນະນາວ່າການຕັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງລະມັດລະວັງທີປ
ື່ ົກກະຕິແມ່ນປະຕິບັດໃນໄລຍະທີື່ 3 ແລະ 4 ຄວນມີການພິຈາລະນາພາຍຫັງທີື່
ລາຍຮັບທັງໝົດໃນໄລຍະ 1 ແລະ 2 ຖກໃຊ້ຈົນໝົດ. ຄິດຢ່າງສ້າງສັນ ແລະ ປະດິດສ້າງ, ແລະ ບໍໍ່ຄວນລັງເລທີື່ຈະໃຊ້ຄວາມຮູສ
້ ະເພາະດ້ານຂອງ
ທຸ ລະກິດ ແລະ ການຕະຫາດຂອງທ່ານເພື່ອຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂບັນຫາ, ເຊິື່ງບາງວິທີການອາດຈະພັດທະນາໄປສູ່ກົນລະຍຸດທຸລະກິດໄລຍະຍາວ
ເພື່ອການເຕີບໃຫຍ່ຂອງທຸລະກິດ.
“ຄວາມຈາເປັນແມ່ນບໍເກີດແຫ່ງການປະດິດສ້າງ”(ຄາສຸພາສິດອັງກິດເກົັ່າ).
ເມື່ອສິື່ງຕ່າງໆໃນທຸລະກິດດາເນີນໄປໄດ້ດີ, ອາດຈະມີການປະມາດ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ເກີດມີຫາຍຂໍໍ້ບກ
ົ ພ່ອງ. ແຕ່ວາ່ ໃນຊ່ວງວິກິດການແບບນີຶ້ເປັນການເຕອນໃຫ້ຫາຍ
ຄົນ ແລະ ບໍລິສັດຕື່ນໂຕ, ແລະ ກະຕຸ້ນໃຫ້ພວກເຂົາທົບທວນທຸລະກິດຄນໃໝ່.
ຄວາມບົກພ່ອງທີື່ແຕ່ກອ
່ ນໜ້າ ເຫັນວ່າເປັນບັນຫານ້ອຍແຕ່ທີື່ຈິງມີຜົນກະທົບຕໍໍ່
ກາລັງການຜະລິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງບໍລິສັດໃນໄລຍະ
ຍາວ, ແລະ ອາດຈະຖກກາຈັດອອກໄປ. ພ້ອມກັນນີຶ້, ເຈົຶ້າຂອງທຸລະກິດ, ຜູ້ຈັດ
ການ ແລະ ພະນັກງານທັງໝົດສາມາດກາຍເປັນຄົນສ້າງສັນ ແລະ ມີຈິນຕະນາ
ການຫາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະວິກິດການ,

ເນື່ອງຈາກຄວາມຮີບດ່ວນຂອງສະຖານະ

ການດັັ່ງກ່າວໄດ້ບງັ ຄັບໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ຄົຶ້ນຫາຕົວເລອກຕ່າງໆເຊິງື່ ກ່ອນໜ້ານີຶ້ ອາດຈະເບິື່ງຂ້າມ.
ບັນຊີລາຍການກວດສອບ “ຄວາມຢືດຢຸ່ນດ້ານການເງິນ” ທີມ
ື່ ປ
ີ ະໂຫຍດ (ດັດແປງມາຈາກກຸ່ມທີປ
ື່ ຶກສາບອສຕັນ ຫ Boston Consulting
Group) ລວມມີຂັຶ້ນຕອນທີື່ແນະນາ ດັັ່ງຕໍໍ່ໄປນີຶ້:
•

ຄາດຄະເນກະແສເງິນສົດໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ ແລະ ພະຍາຍາມຫດ
ຼຸ ຜ່ອນການນາໃຊ້ເງິນສົດທີື່ບໍໍ່ສາຄັນທັງໝົດ;

•

ກຽມຕົວສາລັບການປ່ຽນແປງຂອງວົງຈອນການເງິນ (ຕົວຢ່າງການປ່ຽນແປງເງອ
ື່ ນໄຂການຈ່າຍເງິນກັບທັງຜູ້ສະໜອງ ແລະ ລູກຄ້າ);

•

ດັດປັບການນາໃຊ້ເງິນທນດາເນີນທຸລະກິດສຸມໃສ່ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີື່ມີຄວາມສາຄັນສູງ;

•

ເຂົຶ້າຫາຜູ້ໃຫ້ກູ້ຢືມຂອງທ່ານ (ຕົວຢ່າງ: ທະນາຄານ) ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບລ
ໍ ິການດ້ານການປ່ອຍສິນເຊື່ອອື່ນໆ, ລວມທັງເຈົຶ້າຂອງສະຖານທີື່,
ເພື່ອ ເບິື່ງວ່າທ່ານສາມາດເຈລະຈາຄນເງື່ອນໄຂການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານໄດ້ ຫ ບໍໍ່;

•

ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການນາໃຊ້ “ບັນຊໜີ້ຕ້ອງຮັບ” (accounts receivables) ແລະ ວິທີການອນ
ື່ ໆເພື່ອເພີື່ມກະແສເງິນສົດສາ
ລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທນດາເນີນທຸລະກິດ;

•

ເລື່ອນການໃຊ້ຈາ່ ຍທີບ
ື່ ໍໍ່ສາຄັນທັງໝົດ, ແລະ ພິຈາລະນາປັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະສັຶ້ນ ແລະ ໄລຍະກາງ;

•

ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍທີື່ຍດຢຸ່ນ, ແລະ ຄວບຄຸມຢ່າງເຂັມ
ຶ້ ງວດຕໍໍ່ການຈັດຊຶ້ທັງໝົດ; ແລະ

•

ວາງແຜນດ້ານການເງິນ ສາລັບຫາຍສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງເສດຖະກິດ ແລະ ຕະຫາດໃນອະນາຄົດ.

ສ່ວນໜື່ງຂອງສິື່ງທ້າທາຍໃນເວລານີຶ້ແມ່ນບໍໍ່ມີໃຜຮູ້ວາ່ ວິກິດການໃນປະຈຸບັນຈະດາເນີນຕໍໍ່ໄປດົນປານໃດ, ແລະ ສະຖານະການຈະໂຫດຮ້າຍຂນ
ຶ້
ຫາຍປານໃດ, ການຟືື້ນໂຕຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ ແລະ ເວລາແນ່ນອນທີື່ສະຖານະການຈະກັບຄນສູສ
່ ະພາບປົກກະຕິ. ອາດຈະເປັນປີ 2021 ຫ
ປີ 2022 ? ຫ ອາດຈະຮອດປີ 2025? ປະຈຸບັນ, ທຸກຄົນສາມາດຄາດເດົາໄປໃນຫາຍຮູບແບບ. ສະນັຶ້ນທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດແຜນການສາ ລັບ
ສາມ ຫ ຫາຍສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບສະຖານະການເສດຖະກິດ ແລະ ຕະຫາດທີື່ເປັນໄປໄດ້, ແລະ ຈາກນັຶ້ນໃຊ້ສົມມຸດຖານເຫົັ່ານັນ
ຶ້ ເຂົຶ້າໃນ
ການຄາດຄະເນດ້ານການເງິນຂອງທ່ານ (ແລະ ໂດຍສະເພາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຄາດຄະເນລາຍຮັບຂອງທ່ານ) ເພື່ອເບິື່ງວ່າຜົນກະທົບຈະເປັນ

ແນວໃດ.

ການວາງແຜນສະຖານະການດັັ່ງກ່າວບໍໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ,

ແຕ່ໝາຍເຖິງການກຽມພ້ອມທີື່ດີກວ່າສາລັບສິື່ງໃດ

ກໍໍ່ຕາມທີື່ຈະເກີດຂຶ້ນ, ແລະ ຢ່າງໜ້ອຍທ່ານກໍໍ່ມບ
ີ າງແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການຮັບມກັບບັນຫາ.

ຄວາມເລິກຂອງຜົນກະທົບ

ໄລຍະເວລາຂອງຜົນກະທົບ

ຮູບແບບຂອງການຟືນ
ື້ ໂຕ

ຄວາມຕ້ອງການໃນການຫຼຸດລາຍຈ່າຍເລິກເທົັ່າໃດ

ຜົນກະທົບຈະດົນປານໃດ?

ການຟືື້ນໂຕຈະເປັນໄປໃນຮູບແບບໃດ

ແຫ່ງຂໍໍ້ມູນ: McKinsey & Co.

ຕົວຢ່າງ, ສົມມຸດຖານໜງື່ ແມ່ນວັກຊີນສາມາດພັດທະນາຂຶ້ນມາໃນໄວໆນີ,ຶ້ ແລະ ສາມາດຄວບຄຸມສະຖານະການ Covid-19 ໃນທ້າຍປີ 2020,
ການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດເລີື່ມຕົຶ້ນໃນປີ 2021, ແລະ ຕະຫາດຂອງທ່ານກໍໍ່ຟືື້ນໂຕຢ່າງໄວວາ. ສົມມຸດຖານທີສອງ ແມ່ນ Covid-19
ຍັງຄົງເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍໍ່ສຸຂະພາບຮອດປີ 2021, ແລະ ເສດຖະກິດຍັງຕົກຕໍ່າໃນຫາຍປີຂ້າງໜ້າ, ດ້ວຍອັດຕາການຟືື້ນໂຕຂອງຕະຫາດຊ້າ ລົງ.
ສົມມຸດຖານທີື່ສາມ ແມ່ນ Covid-19 (ຫ ໄວຣັດສາຍພັນໃໝ່) ລະບາດຮອບສອງໃນປີ 2021, ເຊິື່ງກໍໍ່ໃຫ້ເກີດການແຈ້ງເຕອນກ່ຽວກັບ
ໂລກລະບາດໃນທົັ່ວໂລກຄັງຶ້ ທີສອງ, ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການຕະຫາດຊ້າໄປອີກຫາຍປີຂ້າງໜ້າ.
ສິື່ງທີື່ເອີຶ້ນວ່າ “ການທົດສອບຄວາມກົດດັນ” ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານວາງແຜນສາລັບສະຖານະການຕ່າງໆທີື່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ. McKinsey &
Co ແນະນາວ່າມີສາມປັດໃຈທີື່ຄວນພິຈາລະນາເມອ
ື່ ວິເຄາະສະຖານະການໃນອະນາຄົດ:
•

ຄວາມເລິກຂອງຜົນກະທົບຈາກວິກິດເສດຖະກິດທີື່ເກີດຈາກ Covid-19 ຕໍທ
ໍ່ ຸລະກິດ ແລະ ຕະຫາດຂອງທ່ານຈະເລິກເທົັ່າໃດ?

•

ໄລຍະເວລາທີື່ຜົນກະທົບຂອງວິກດ
ິ ທາງເສດຖະກິດ ທີື່ເກີດຈາກ Covid-19 ຕໍທ
ໍ່ ລ
ຸ ະກິດ ແລະ ຕະຫາດຂອງທ່ານຈະດົນເທົັ່າໃດ?

•

ການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດຈະເປັນຮູບແບບໃດ, ຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອໃດ? ຕົວຢ່າງ: ການຟືື້ນໂຕຄາດຄະເນວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໄວ ຫ ຄ່ອຍໆ
ຂຶ້ນໄປ, ເປັນເສັຶ້ນກົງ ຫ ເປັນເສັຶ້ນໂຄ້ງ, ການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍລວມ ຫ ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ
ຕະຫາດ?

ເປັນເວລາເໝາະສົມທີຈ
ື່ ະປ່ຽນເປັນລະບົບດິຈຕ
ິ ອນ ຫ ບໍໍ່? ພວກເຮົາຄາດວ່າການນາໃຊ້ການຊາລະເງິນແບບດິຈິຕອນ ແລະ ການຄ້າທາງອີ
ເລັກໂຕຣນິກຈະເພີື່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍໍ່ເນອ
ື່ ງ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການຂາຍຍ່ອຍ, ແລະ ການນາໃຊ້ການຊາລະແບບເງິນສົດ ແລະ ການຊເຶ້ ຄື່ອງ
ຢູ່ທີື່ຮ້ານຄ້າຈະໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໜ້ອຍລົງ. ທ່າອ່ຽງນີຶ້ແມ່ນປາກົດຂຶ້ນມາດົນແລ້ວກ່ອນທີື່ Covid-19 ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ, ຍ້ອນເຫດຜົນຕ່າງໆທີື່
ກ່ຽວກັບປະສິດຕິພາບທາງດ້ານການດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງຜູ້ບໍລິໂພກ. ແຕ່ພວກເຮົາຄາດວ່າທ່າອ່ຽງດັັ່ງກ່າວ ຍິງື່
ຈະເພີື່ມຂຶ້ນໃນປະຈຸບັນ, ຍ້ອນວ່າຫາຍຄົນມີຄວາມລັັ່ງເລໃຈທີື່ຈະຖເງິນສົດ, ແລະ ກໍໍ່ລງັັ່ ເລທີື່ຈະໄປຊເຶ້ ຄື່ອງໃນຮ້ານຄ້າ. ແຕ່ທາ່ ອ່ຽງນີຶ້ບໄໍໍ່ ດ້ຖກ
ຈາກັດແຕ່ສະເພາະການຄ້າຂາຍຍ່ອຍເທົາັ່ ນັຶ້ນ. ລູກຄ້າ B2B ຍັງຫັນປ່ຽນໄປນາໃຊ້ລະບົບການສັັ່ງສິນຄ້າອອນລາຍ ແລະ ຈ່າຍເງິນດິຈິຕອນ.
ບໍລິສັດຂອງທ່ານຄວນເຮັດແບບດຽວກັນ ບໍໍ່? ແລະ ຖ້າເປັນເຊັັ່ນນັຶ້ນ, ຕອນນີຶ້ອາດເປັນເວລາທີື່ເໝາະສົມທີື່ຈະເລີື່ມການປ່ຽນແປງນັຶ້ນ, ໃນຂະ
ນະທີື່ກິດຈະກາທາງທຸລະກິດໂດຍທົັ່ວໄປຍັງດາເນີນຊ້າ.

ການລະດົມເງິນສົດ. ເຖິງວ່າຈະມີການຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍໃນລະດັບ
ຕໍ່າທີື່ສຸດ, ທຸລະກິດຂອງທ່ານຍັງຈາເປັນຕ້ອງຫາເງິນເພີື່ມສາລັບທນ
ໃນການດາເນີນງານ. ທາງເລອກໜື່ງຄການຂໍເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານ
ຫ

ນະໂຍບາຍເລື່ອນການຊາລະໜີຶ້, ເຖິງແມ່ນວ່າສິງື່ ສາຄັນແມ່ນ

ການຫຼຸດພາລະໜີຶ້ສິນທີື່ຫາຍເກີນໄປ

ຈົນເກີດບັນຫາໃນການຈ່າຍ

ດອກເບ້ຍໃນພາຍຫງັ - ການຈ່າຍດອກເບ້ຍປະຈາເດອນ, ພ້ອມທັງ
ການຈ່າຍຄືນເງິນຕົີ້ນທໄີ່່ ດ້ກ້ມາ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທະນາຄານ
ຫາຍແຫ່ງອາດປະເຊີນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານສະພາບຄ່ອງໃນໄລຍະວິກິດເສດຖະກິດ, ແລະ

ອາດຈະລັັ່ງເລ

ຫ

ບໍໍ່ສາມາດອະນຸມັດເງິນ

ກູ້ຢືມໃໝ່ (ເວັຶ້ນເສຍແຕ່ວ່າຈະຖກກົດດັນຈາກທະນາຄານກາງ).
ໃນສະພາບການດັັ່ງກ່າວ, ຄວນຊອກຫາແຫ່ງທນທາງເລອກອື່ນເພອ
ື່ ຊ່ວຍຜ່ອນຜັນການຈ່າຍໜີຶ້ສິນ, ເຊັັ່ນທຸລະກິດດ້ານການນາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ
ເຂົຶ້າໃນການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ຫ “fintech” ແລະ ຜູ້ປະດິດສ້າງອື່ນໆໃນຂະແໜງການ ເງິນຜູ້ທີື່ບໍໍ່ມປ
ີ ະຫວັດການກູ້ຢືມເງິນຈານວນ
ຫາຍມາກ່ອນ. ອີກທາງເລອກໜງື່ ແມ່ນການລະດົມທນຈາກນັກລົງທນພາຍນອກ, ເຊັັ່ນການຂາຍຫຸນ
້ ໃນທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ຫ ຕົກລົງກ່ຽວ
ກັບ “ເງິນກູທ
້ ີື່ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້”1. ແລະ ຖ້າທ່ານມີນັກລົງທນພາຍນອກຢູ່ແລ້ວ, ອາດຈະສາມາດຮ້ອງຂໍເງິນທນເພີື່ມຈາກພວກເຂົາ, ຫ
ໃຫ້ພວກເຂົາສະໜອງຫັກຊັບທີື່ສາມາດໃຊ້ເປັນຫັກຄໍ້າປະກັນສາລັບກູ້ເງິນຈາກທະນາຄານເພີື່ມ. ການນາໃຊ້ “ບັນຊໜີ້ຕ້ອງຮັບ” ອາດເປັນ
ອີກທາງເລອກໜື່ງໃນການພິຈາລະນາ.2
ຕິດຕາມນະໂຍບາຍລັດຖະບານໃນການສະໜັບສະໜູນພາກທຸລະກິດໃນໄລຍະ

Covid-19. ຕິດຕາມການປະກາດຂອງລັດຖະບານ

ແລະ

ໜ່ວຍງານອື່ນໆກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫອທຸລະກິດທີໄື່ ດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກວິກິດການ. ຕົວຢ່າງ, ນະໂຍບາຍຊົັ່ວຄາວໃນການຫຼຸດ ຫ ຍົກເລີກ
ບາງຄ່າທານຽມ, ການປັບ ຫ ຫດ
ຼຸ ອາກອນ, ແລະ ນະໂຍບາຍອື່ນໆ. ແຫ່ງຂໍໍ້ມູນທີື່ມີການອັບເດດເປັນປະຈາເຊັັ່ນ: ຖານຂໍມ
ໍ້ ູນກ່ຽວກັບນະໂຍ
ບາຍຮັບມກັບວິກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດຂອງອົງການ ILO, ເຊິງື່ ລວມມີ:
•

ການກະຕຸ້ນເສດຖະກິດ ແລະ ການຈ້າງງານ;

•

ການສະໜັບສະໜູນວິສາຫະກິດ, ວຽກເຮັດງານທາ ແລະ ລາຍໄດ້;

•

ປົກປ້ອງແຮງງານໃນບ່ອນເຮັດວຽກ; ແລະ

•

ກິດຈະກາຂອງອົງກອນ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ, ແລະ ອື່ນໆ.3

ໃນປະເທດລາວ, ຂໍໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 31/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ມີນາ 2020, ໄດ້ການົດລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບນະ
ໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ Covid-19 ຕໍໍ່ເສດຖະກິດ. ເຊິື່ງປະກອບມີຫາຍມາດຕະການເພື່ອສະໜັບສະ
ໜູນທຸລະກິດ, ລວມທັງ:
•

ການຍົກເວັຶ້ນອາກອນລາຍໄດ້ ສາລັບພະນັກງານທີມ
ື່ ີລາຍໄດ້ຕາໍ່ ກວ່າ 5 ລ້ານກີບຕໍໍ່ເດອນ;

•

ການຍົກເວັຶ້ນອາກອນກາໄລຂອງວິສາຫະກິດ ສາລັບ ວິສາຫະກິດຈຸນລະພາກ;

•

ການເລື່ອນການຊາລະອາກອນສາລັບຜູ້ປະກອບການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ;

•

ການເລື່ອນການຈ່າຍເງິນປະກັນສັງຄົມ ສາລັບທຸລະກິດທີື່ຖກກະທົບໂດຍ Covid-19; ແລະ

1

ຄກັນກັບເງິນກູ້ທົັ່ວໄປ, ແຕ່ສາມາດປ່ຽນເປັນຫຸ້ນ(ທນ) ຂອງຜູ້ຢືມ, ອີງຕາມເງອນໄຂທີື່ການົດໄວ້ໃນສັນຍາກູ້ຍມ.

2

ບັນຊີໜີຶ້ທີື່ຈະໄດ້ຮັບ ແມ່ນກົນໄກໜື່ງທີື່ບໍລິສັດສະເໜີ ລາຍຮັບທີື່ຈະໄດ້ໃນອານາຄົດ (ໂດຍມີສັນຍາຮ່ວມກັບລູກຄ້າເປັນຫັກຖານ) ມາເປັນຫັກຄາ້ປະກັນໃນການກູ້ຍມ ຫ

ຖອນເງິນລ່ວງໜ້າ. ສວ່ນຫາຍນາໃຊ້ໂດຍບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອຂໍເງິນສົດໄດ້ໄວກວ່າຕ້ອງລໍຖ້າໃຫ້ລູກຄ້າຈ່າຍເງິນຕາມສັນຍາເມື່ອຄົບການົດ.
3

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

•

ເຮັດວຽກກັບທະນາຄານທຸລະກິດເພື່ອສກສາການປັບປຸງເງອ
ື່ ນໄຂການຈ່າຍເງິນກູ້ຄນ, ອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນກູ້, ແລະ ອື່ນໆ.

ພິຈາລະນາການສະໜັບສະໜູນຂອງໜ່ວຍງານໃຫ້ບລ
ໍ ກ
ິ ານພັດທະນາທຸລະກິດ ຫ business development service (BDS)
BAF II ໃຫ້ທນຊ່ວຍເຫອທີື່ເໝາະສົມແກ່ບໍລິສັດທີື່ຕອ
້ ງການຈ້າງຜູໃ້ ຫ້ບໍລິການດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດ (BDS) ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິ
ພາບໃນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ. ໃນດ້ານການວາງແຜນການເງິນໃນໄລຍະວິກິດ, ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທາງຕ້ອງການຊ່ວຍເຫອ, ທ່ານສາ
ມາດຕິດຕໍໍ່ຫາ BAF II ເພື່ອປຶກສາບັນຫາດັັ່ງກ່າວກັບທີປ
ື່ ຶກສາດ້ານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ຂັຶ້ນຕອນທາອິດແມ່ນທ່ານສາມາດລົງທະບຽນຢູ່
ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ BAF II.

ນອກນັຶ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດເຂົຶ້າເບິງື່ ຂໍໍ້ມູນເພີື່ມຕມ
ື່ ທີື່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການຮັບມກັບສະຖານະການ Covid-19 ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກ
ເຮົາຢູ່ໜ້າ ‘Resources’.
“ພວກເຮົາຈະຮ່ວມຕໍສ
ໍ່ ກ
ູ້ ບ
ັ ວິກດ
ິ ໄປນາກັນ.” BAF II ຍິນດີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອທຸລະກິດທ່ານເພື່ອຫັນປ່ຽນ, ກຽມພ້ອມ ແລະ ການົດຈຸດຢືນ
ຂອງທຸລະກິດ. ທ່ານສາມາດເຂົຶ້າມາຫາພວກເຮົາ ເພື່ອປຶກສາຫາລວ່າທາງເຮົາຈະຊ່ວຍເຫອທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນການຮັບມກັບວິກິດນີຶ້ ໄດ້ຄ
ແນວໃດ. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍໍ່ເຮົາໄດ້ທີື່: info@baflaos.com ຫ ໂທ: 020-55542658. ຫ ເວັບໄຊທ໌: www.baflaos.com

