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 ທຸລະກິດສາລັບການຟືື້ນໂຕຂອງເສດຖະກິດ.
ບົດຄວາມສະບັບທີ 6 ນີຶ້ຈະນາສະເໜີຄາແນະນາ ກ່ຽວກັບວິທີການສາລັບທຸລະກິດໃນການການົດຈຸດຢືນຂອງຕົນໃນສະພາບການຂອງໂລກຫງັ
ຈາກ Covid-19 -“ວິຖີຊີວິດໃໝ່”. ເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນແລ້ວວ່າວິກິດການທີື່ຜ່ານມາໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງວິທີການດາລົງຊີວິດ, ແລະ
ສົັ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ວທ
ິ ີການດາເນີນທຸລະກິດເຊັັ່ນກັນ. ຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ຄ້າຂາຍ, ຜູ້ໃຫ້ບລິການ, ພະນັກງານ, ລູກຄ້າ - ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທັງໝົດ. ດັງັ່
ນັຶ້ນທຸລະກິດສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ແດ່ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມສາລັບ “ວິຖີຊີວິດໃໝ່”, ແລະ ສາມາດລອດຈາກວິກິດການ Covid-19 ຢ່າງ
ເຂັຶ້ມແຂງກວ່າແຕ່ກ່ອນ?

ບົດຄວາມ 6: ການກັບມາແບບແຂງແຮງ ແລະ ດີກວ່າເກົາັ່
Covid-19 ໄດ້ຖກຂະໜານນາມວ່າເປັນເຫດການ 'ຫົງດາ': ເປັນສິື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມປະຫາດໃຈສາລັບຄົນສ່ວນຫາຍ, ເນື່ອງຈາກວ່າມີ
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕໍ່າທີື່ເຫດການແບບນີຈ
ຶ້ ະເກີດຂຶ້ນ. ແຕ່ເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນແລ້ວ, ມັນເປັນສິື່ງທີື່ເກີນຄວາມຄາດໝາຍ, ແລະ ສິື່ງຕ່າງໆກໍ່ປ່ຽນ
ໄປຢ່າງສິຶ້ນເຊີງ.1
ການວາງແຜນສາລັບ“ວິຖີຊວ
ີ ດ
ິ ໃໝ່”, ບແ
ໍ່ ມ່ນ“ວິຖຊ
ີ ວ
ີ ດ
ິ ເກົາັ່ ”. ເມື່ອວິກິດການທີື່ຮາ້ ຍແຮງທີື່ສຸດໄດ້ຜ່ານໄປ, ອາດຈະມີການຢຸດຕິບນ
ັ ດາມາດ
ຕະການສຸກເສີນຕ່າງໆໃນໄລຍະທີຜ
ື່ ່ານມາ, ແລະ ບາງຢ່າງອາດກັບມາເປັນປົກກະຕິ. ແຕ່ມາດຕະການທີື່ປະຕິບັດມາທັງໝົດຕັງຶ້ ແຕ່ເດອນມີນາປີ
2020

ອາດຈະບໍ່ຢຸດແບບອັດຕະໂນມັດທັງໝົດ.

ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທີກ
ື່ າລັງເກີດຂຶ້ນ

ແລະ

ບາງຜົນກະທົບທາງບວກທີື່ບໍ່ໄດ້ຄາດ
ການຈາກມາດຕະການສຸກເສີນອາດຈະກາຍເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງ
“ວິຖີຊີວິດໃໝ່”.

ຕົວຢ່າງ,

ຜູ້ໃຫ້ບລິການທີື່ຖກບັງຄັບໃຫ້ບລິການລູກຄ້າຂອງ

1

ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບບາງທ່ານ ມີຄວາມຄິດເຫັນວ່າການລະບາດຂອງພະຍາດເຊັັ່ນ

Covid-19 ໄດ້ມີການຄາດການຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີື່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ແຕ່ຄົນສ່ວນຫາຍເລອກທີື່ຈະເບິື່ງຂ້າມສັນຍານເຕອນ. ສະນັຶ້ນ,
ໃນທາງເຕັກນິກ ການລະບາດຂອງ Covid-19 ແມ່ນເຫດການ ‘ຫົງຂາວ’, ‘ຫົງດາ’.

ພວກເຂົາໂດຍໃຊ້ຊ່ອງທາງອອນລາຍໃນໄລຍະວິກິດການອາດຈະຕັດສິນໃຈເພີື່ມຊ່ອງທາງການບລິການດັັ່ງກ່າວໃນອານາຄົດ ແລະ ບລິສັດທີື່
ເຄີຍມີພະນັກງານທັງໝົດເຮັດວຽກຢູ່ໃນຫ້ອງການກ່ອນທີື່ຈະເກີດວິກິດ, ອາດຈະປ່ຽນໄປສູ່ລະບົບທີອ
ື່ ະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານບາງຄົນເຮັດວຽກ
ຢູ່ເຮອນຢ່າງໜ້ອຍບາງມຶ້ໃນແຕ່ອາທິດ.
ການປ່ຽນແປງສາມາດເປັນມິດກັບທ່ານ.
ໂຫຍດຫາຍສາລັບບາງບລິສັດ.

ການປ່ຽນແປງດ້ານວິທີ

ລະບົບການໝູນວຽນກັນເຂົາຶ້ ມາເຮັດວຽກທີື່ບລິສັດ. ການເຮັດວຽກ
ຢູ່ເຮອນກໍ່ອາດຈະສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດໃໝ່ສາລັບບລິສັດທີື່ສາ
ມາດໃຫ້ບລິການອານວຍຄວາມສະດວກຢູ່ບ້ານ, ເຊັັ່ນ ການວາງລະ
ການຈັດສົັ່ງ

ແລະ

ການດາເນີນທຸລະກິດດັັ່ງກ່າວອາດຈະເປັນປະ

ພະນັກງານຫາຍຄົນທີື່ເຮັດວຽກຢູ່

ບ້ານອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ບລິສັດຫຼຸດຄ່າເຊົັ່າຫ້ອງການ, ແລະ ປ່ຽນໄປສູ່

ICT,

ການເຮັດວຽກ

ແລະ

ລະບົບໂລຈີສຕິກ.

ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານດິຈິ
ຕອນຍັງອີກຫາຍປີ, ຂ້ອຍບໍ່
ຄິດວ່າບລິສັດຂອງພວກເຮົາ
ຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງໃນເວລາ
ອັນໃກ້ນີຶ້.

ແລະ

ບົບເຕັກໂນໂລຊີສື່ສານຂມ
ໍ້ ູນຂ່າວສານ ຫ
ສາລັບພະນັກງານທີື່ມັກເຮັດວຽກຢູບ
່ າ້ ນ

ບາງເວລາ,

ອາດເລອກທີື່ຈະເຮັດວຽກກັບບລິສັດທີື່ສະເໜີທາງ ເລອກນີຶ້, ແລະ ອອກຈາກບລິສັດທີື່ບອ
ໍ່ ະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານ.
ກຽມພ້ອມທີຈ
ື່ ະພັດທະນານະວັດຕະກາໃໝ່. ວິກິດການເສດຖະກິດ ແລະ ທຸລະກິດທີື່ເກີດຈາກ Covid-19 ຈະເຮັດໃຫ້ມີການປະດິດສ້າງນະ
ວັດຕະກາໃໝ່ໆ. ຕົວຢ່າງ, ຕົຶ້ນກາເນີດຂອງລະບົບເສດຖະກິດທີື່ມກ
ີ ານຈ້າງງານເປັນຄັຶ້ງຄາວ ຫ ‘gig economy’ ແມ່ນປະກົດຂຶ້ນໃນໄລຍະ
ວິກິດການເສດຖະກິດປີ 2007-2008. ໃນຊ່ວງໄລຍະທີື່ບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບເຊັັ່ນດຽວກັບຕອນນີ,ຶ້ ເປັນເວລາທີື່ເໝາະສາລັບທົດລອງ ແລະ
ປະດິດສ້າງນະວັດຕະກາໃໝ່ໆ. ໃນໄລຍະວິກິດການ, ບລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ທີື່ຄອງສ່ວນໃຫ່ຍຂອງຕະຫາດອາດຈະຖອນຕົວອອກຈາກບາງຂົງ
ເຂດທຸລະກິດ, ຫ ສຸມໃສ່ກຸ່ມລູກຄ້າຫັກຂອງພວກເຂົາເທົັ່ານັຶ້ນ, ເຊິງື່ ເປັນການເປີດໂອກາດພິເສດສາລັບຄູ່ແຂ່ງຂະໜາດນ້ອຍທີື່ຈະເຂົຶ້າໄປຕີຕະ
ຫາດດຽວກັນ ແລະ ເຕີບໂຕໃນທາງທີື່ບໍ່ເຄີຍເປັນໄປໄດ້ມາກ່ອນ. ພດຕິກາການໃຊ້ຈ່າຍຂອງລູກຄ້າ ແລະ ຄວາມມັກຂອງລູກຄ້າກໍ່ຍັງປ່ຽນແປງ
ເລຶ້ອຍໆ, ສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດໃໝ່, ເຊັັ່ນການສະໜອງແບບພນ
ຶ້ ຖານທີື່ມລ
ີ າຄາຖກກວ່າ. ສາລັບຮ້ານອາຫານຈານວນໜື່ງທີື່ຕອ
້ ງໄດ້ປດ
ິ
ໃນໄລຍະນີຶ້, ພວກເຂົາກາລັງທົດລອງຂາຍອາຫານສາເລັດຮູບ, ຮ້ານອົບເຂົຶ້າໜົມ ແລະ ຮ້ານຂາຍອາຫານສົດ. ພວກເຂົາໃຊ້ຊື່ສຽງຂອງຮ້ານ
ເພື່ອຂາຍອາຫານສາເລັດຮູບໃຫ້ກບ
ັ ກຸ່ມລູກຄ້າທີມ
ື່ ີຢູ່ແລ້ວ, ແລະ ຍັງຂາຍສ່ວນປະກອບອາຫານສົດໃຫ້ກັບລູກຄ້າ - ແທນທີື່ຈະຕ້ອງໄປຊຶ້ຈາກ
ຮ້ານຄ້າໃຫ່ຍໆ - ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າທີື່ປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ຮັບປະທານອາຫານຢູ່ເຮອນຫາຍຂຶ້ນ.
ພິກວິກດ
ິ ໃຫ້ເປັນໂອກາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດການລະບາດຂອງ Covid-19, ແຕ່ວິການດັັ່ງກ່າວກໄໍ່ ດ້ສ້າງໂອກາດທາງທຸລະກິດ ສາ
ລັບຜູ້ທີື່ສາມາດເບິື່ງເຫັນໂອກາດ ແລະ ສ້າງປະໂຫຍດຈາກໂອກາດດັັ່ງກ່າວ. ຕົວຢ່າງ, ບລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ອາດຈະຖກບັງຄັບໃຫ້ຫຼຸດກາ
ລັງແຮງງານລົງ, ບັນດາບຸກຄະລາກອນທີມ
ື່ ີຄວາມສາມາດກໍ່ຈະຫວ່າງງານເພີື່ມຂຶ້ນ, ແລະ ເຕັມໃຈທີຈ
ື່ ະເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບັນດາບລິສັດຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ຮັບຄ່າຕອບແທນທີຫ
ື່ ຼຸດລົງ. ບັນດາເຄື່ອງຈັກ ແລະ ຊັບສິນຄົງທີື່ອື່ນໆທີປ
ື່ ົກກະຕິມລ
ີ າຄາແພງເກີນໄປກໍ່ຈະມີຂາຍຢູ່ໃນຕະຫາດມ
ສອງໃນລາຄາທີື່ຖກລົງ, ເນື່ອງຈາກວ່າບລິສັດອື່ນໆຈາເປັນຕອ້ງຂາຍ “ຊັບສິນທີື່ສາ້ ງຜົນກາໄລບໍ່ໄດ້ດີ” ເພື່ອລະດົມເງິນສົດ. ບລິສັດໃຫ້ບລິ
ການສະໜັບສະໜູນ - ລວມທັງຜູ້ໃຫ້ບລິການ BDS (ຜູ້ໃຫ້ບລິການພັດທະນາທຸລະກິດ) - ອາດຈະສະເໜີການບລິການຂອງພວກເຂົາໃນອັດ
ຕາຫຼຸດລາຄາເພື່ອໃຫ້ທລ
ຸ ະກິດຂອງພວກເຂົາດາເນີນຕໍ່ໄປໄດ້, ສາມາດຈ່າຍເງິນເດອນພະນັກງານ ແລະ ຮັກສາສ່ວນແບ່ງໃນຕະຫາດ.
Covid-19 ເຮັດໃຫ້ມກ
ີ ານຢຸດກິດຈະກາທຸລະກິດຊົວ
ັ່ ຄາວທີມ
ື່ ປ
ີ ະໂຫຍດຕກ
ໍ່ ານວາງແຜນຍຸດທະສາດຂອງທຸລະກິດ. ເນື່ອງຈາກວ່າຫາຍທຸລະ
ກິດໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນສະພາບຢຸດນີື່ງ, ເປັນເວລາທີື່ດີທີື່ຈະຢຸດຊົັ່ວຄາວເພື່ອພິຈາລະນາຄນທຸລະກິດຂອງຕົນ ແລະ ຄິດວິທີການປັບປຸງ ຫ ອອກ
ແບບທຸລະກິດຄນໃໝ່. ເຊິື່ງອາດເປັນສິື່ງທີື່ເຮັດໄດ້ຍາກໃນເວລາທີທ
ື່ ຸລະກິດຂອງທ່ານກາລັງດາເນີນງານຢ່າງເຕັມທີື່ ແລະ ໃຊ້ພະລັງງານສ່ວນ
ໃຫຍ່ເຂົຶ້າໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ. ແຕ່ Covid-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການຜະລິດຕະພັນຂອງຫາຍໆບລິສັດຫຼຸດ
ລົງ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ບລິຫານທຸລະກິດມີເວລາເຫອເຟືອໃນການທົບທວນຮູບແບບທຸລະກິດຂອງຕົນ.
ຖ້າທ່ານຄິດວ່າການທົບທວນດັັ່ງກ່າວມີປະໂຫຍດຕໍ່ທລ
ຸ ະກິດທ່ານ, ພວກເຮົາຂແນະນາໃຫ້ປະຕິບັດດັັ່ງຕໄໍ່ ປນີຶ້:

•

ຄິດກ່ຽວກັບວິໄສທັດໄລຍະຍາວ ສາລັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ແລະ ທ່ານຢາກໃຫ້ບລິສັດເປັນແນວໃດໃນ 5 ປີ ແລະ 10 ປີຂ້າງໜ້າ.

•

ຈາກນັຶ້ນການົດບາງເປົາື້ ໝາຍໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວເຊິື່ງສາມາດເປັນຕົວຊີຶ້ວັດ
ໃນການບັນລຸວໄິ ສທັດດັັ່ງກ່າວ. ເຊິງື່ ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງຜະລິດຕະພັນ
ຫ ການບລິການທີື່ດີກວ່າ, ຫ ມີຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນສູງ ແລະ ສາມາດ
ຄອງສ່ວນແບ່ງຕະຫາດທີື່ໃຫ່ຍຂຶ້ນ, ຫ ເຂົຶ້າສູ່ຕະຫາດໃໝ່ ຫ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ
ຫ ການບລິການໃໝ່ທງັ ໝົດ.

•

ຈາກນັຶ້ນພິຈາລະນາວ່າຍຸດທະສາດໃດທີື່ຈາເປັນເພື່ອບັນລຸເປົາື້ ໝາຍໄລຍະຍາວ.ໃນ
ນັຶ້ນຄວນປະກອບມີການວິເຄາະ 'SWOT' (ຈຸດແຂງ, ຈຸດອ່ອນ, ໂອກາດ ແລະ ສິື່ງທ້າ
ທາຍ) ທຸລະກິດທ່ານຢ່າງກົງໄປກົງມາ. ຈຸດແຂງ ແລະ ຈຸດອ່ອນແມ່ນປັດໃຈພາຍໃນ
ທີື່ມີຜົນຕໍ່ທລ
ຸ ະກິດຂອງທ່ານ, ທັງປະຈຸບັນ ແລະ ອາດີດ. ໂອກາດ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ
ແມ່ນປັດໃຈພາຍນອກທີມ
ື່ ີຜົນຕໍ່ທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ທັງໃນປະຈຸບນ
ັ ແລະ ອະນາຄົດ.

•

ການວິເຄາະ

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດການົດການປ່ຽນແປງທີື່ຕ້ອງດາເນີນ

SWOT

ດາເນີນຕາມລາດັບຄວາມສາຄັນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນສາເລັດ.

(ຕົວຢ່າງ:

ປະສິດຕິພາບໃນການດາເນີນງານ,

ບ

ຫ

ພະນັກງານບລິສັດຕ້ອງການພັດທະນາທັກສະທາງວິຊາການ, ຫ

ບລິ

ການ

ແລະ

ສັດຈາເປັນຕ້ອງເພີື່ມກາລັງການຜະລິດ

ລິສັດຕ້ອງປັບປຸງຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ,
ບລິສັດຕ້ອງປ່ຽນລະບົບ

ແຈກຈ່າຍ

ແລະ

ແລະ
ຫ

ການຂາຍ, ຫ

ລົງທນເພີື່ມເຕີມໃນດ້ານການຄົຶ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ຫ ຈາເປັນຕ້ອງສ້າງຍີື່ຫໍ້ ແລະ ກົນໄກການ ຕະຫາດທີື່ເຂັຶ້ມແຂງຂຶ້ນ, ແລະ
ອື່ນໆ)
•

ແລະ ຫັງຈາກນັຶ້ນກໍ່ອອກແບບແຜນດາເນີນງານເພື່ອປະຕິບັດຍຸດທະສາດທຸລະກິດດັັ່ງກ່າວ, ອາດຈະເປັນຮູບແບບຂອງແຜນການຂະ
ຫຍາຍທຸລະກິດລະອຽດ. (ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫອໃນການພັດທະນາແຜນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດດັັ່ງກ່າວ, ທ່ານສາມາດ
ຕິດຕໍ່ທີື່ປຶກສາດ້ານທຸລະກິດທີື່ BAF II ທີື່ສາມາດໃຫ້ຄາແນະນາທ່ານກ່ຽວກັບບັນຫານີ.ຶ້ ພວກເຮົາຍັງມີຮ່າງແຜນຂະຫຍາຍທຸລະກິດ
ແລະ ແຜນການເງິນທີື່ສາມາດແບ່ງປັນທ່ານໄດ້.)

•

ບາງແຜນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດດັັ່ງກ່າວອາດສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍການນາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນພາຍໃນອົງກອນຢ່າງດຽວ, ແຕ່
ບາງແຜນອາດຈະຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫອຈາກພາຍນອກບໍ່ວາ່ ຈະເປັນໃນດ້ານການເງິນ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຊ່ວຍເຫອ
ດ້ານວິຊາການ, ຫ ທັກສະດ້ານການບລິຫານ ແລະ ທັກສະອື່ນໆ. ເຊິື່ງຜູ້ໃຫ້ບລິການ BDS (ບລິການພັດທະນາທຸລະກິດ) ສາມາດ
ເຂົຶ້າມາມີບົດບາດສາຄັນ. ແຜນວາດຂ້າງລຸ່ມນີຶ້ສະແດງເຖິງການໃຫ້ບລິການທີື່ຫາກຫາຍຂອງ BDS.

ື່ ໆ
ວິຊາການດ້ານອນ

ການບລິຫານຢ່າງເປັນລະບົບ

ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ

ການເງິນ ແລະ ບັນຊີ

ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ

ໃຫ້ຄາແນະນາດ້ານວິຊາການ

ື່ ານ
ູ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີການສສ
ໍ້ ນ
ຂມ

ການຝຶກອົບຮົບ

ການຜະລິດ ແລະ ດາເນີນງານ

ດ້ານຂມ
ໍ້ ນ
ູ

ການຂາຍ ແລະ ການຕະຫາດ

ຮູບແບບການໃຫ້ບລິການ BDS

ດ້ານວິຊາການ

ເຝົາື້ ລະວັງ. ສິື່ງສາຄັນຕ້ອງມີການຕິດຕາມເບິື່ງສິື່ງທີື່ກາລັງເກີດຂຶ້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວ. ຫາຍບົດຮຽນທີື່ມປ
ີ ະ
ໂຫຍດ ແລະ ວິທກ
ີ ານຕ່າງໆໄດ້ມີການພັດທະນາໂດຍຫາຍບລິສັດທົັ່ວໂລກ. ຕິດຕາມກົນລະຍຸດເຫົັ່ານີ,ຶ້ ແລະ ພິຈາລະນາວ່າທ່ານຈະສາມາດ
ດັດປັບໃຊ້ມາດຕະການທີື່ຄາ້ ຍຄກັນ, ແລະ ປັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງບລິສັດ ແລະ ຕະຫາດ ຫ ຂະແໜງການຂອງ

ທ່ານ. ຕະຫາດມີການພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ປະຈຸບັນມີທາ່ ອ່ຽງທາງດ້ານທຸລະກິດຫາຍຢ່າງເກີດຂຶ້ນກ່ອນວິກິດການລະບາດຂອງ Covid19. ຕົວຢ່າງ, ການຄ້າອີເລັກໂຕຣນິກທີື່ເພີື່ມຂຶ້ນ. Covid-19 ມີແນວໂນ້ມຈະເລັັ່ງການປ່ຽນແປງເຫົຶ້ານີຶ້, ແລະ ສາລັບບລິສັດທີື່ສາມາດປັບໂຕ
ຢ່າງວ່ອງໄວ, ມີໂອກາດທີື່ຈະຍາດເອົາສ່ວນແບ່ງຕະຫາດຫາຍຂຶ້ນ. ແຕ່ສາລັບຜູ້ທປ
ີື່ ັບຕົວຊ້າ, ແມ່ນຈະມີຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະນາບທ
ໍ່ ັນຄົນອນ
ື່ .
ຫົງດາໂຕຕໄໍ່ ປ. ສຸດທ້າຍ, ແມ່ນສາຄັນທີື່ຈະຕ້ອງຮຽນຮູ້ຈາກວິກິດການ Covid-19, ແລະ ພະຍາຍາມກຽມຕົວໃຫ້ດຂ
ີ ຶ້ນສາລັບການລະບາດ
ເທື່ອຕໍ່ໄປ (ລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພຶ້ນ) ຫ ການລະບາດ (ທົວ
ັ່ ໂລກ). ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບເຫັນພ້ອມກັນວ່າ
Covid-19 ຈະບໍ່ແມ່ນການລະບາດຂອງໄວຣັດຄັຶ້ງສຸດທ້າຍ. H1N1, SARS, MERS-CoV ແລະ Ebola ເປັນພຽງ 4 ຕົວຢ່າງຂອງ
ການລະບາດຂອງພະຍາດທີື່ເກີດຂນ
ຶ້ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີຶ້, ແລະ ຍັງຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ອີກຫາຍຄັງຶ້ ໃນອະນາຄົດ. ໂຄໂຣນາໄວຣັດ, ໄວຣັດໄຂ້ເລອດອອກ
(ເຊັັ່ນ Ebola ແລະ Marburg) ແລະໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຈະຍັງເປັນໄພຂົັ່ມຂູທ
່ ອ
ີື່ າດຈະເກີດຂຶ້ນ. ການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວຂອງໄວຣັດ ແລະ
ການຕໍ່ຕ້ານຢາຕ້ານເຊຶ້ອທີື່ເພີື່ມຂນ
ຶ້ ໝາຍຄວາມວ່າລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ຈາເປັນຕ້ອງມີສະຕິລະວັງໂຕຕໍ່ກັບໄພຂົມ
ັ່ ຂູ່ທີື່ ຈະ
ເກີດຂຶ້ນຈາກ "ຫົງດາ" ຄັງຶ້ ຕໍ່ໄປ. ໂຊກດີທີື່ ຫາຍບົດຮຽນທີື່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູໃ້ ນໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ, ແລະ ວິທີການທີື່ພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດ
ກັນມານັຶ້ນຈະເປັນປະໂຫຍດໃນອະນາຄົດ.
ພິຈາລະນາການສະໜັບສະໜູນຂອງໜ່ວຍງານໃຫ້ບລິການພັດທະນາທຸລະກິດ ຫ business development service (BDS)
BAF II ໃຫ້ທນຊ່ວຍເຫອທີື່ເໝາະສົມແກ່ບລິສັດທີື່ຕອ
້ ງການຈ້າງຜູໃ້ ຫ້ບລິການດ້ານການພັດທະນາທຸລະກິດ (BDS) ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງປະສິດທິ
ພາບໃນການດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ. ສາລັບການການົດຈຸດຢືນຂອງທຸລະກິດຫັງຈາກວິກິດການ, ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທາງຕ້ອງການຊ່ວຍເຫອ,
ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ BAF II ເພື່ອປຶກສາບັນຫາດັັ່ງກ່າວກັບທີປ
ື່ ກ
ຶ ສາດ້ານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ. ຂັຶ້ນຕອນທາອິດແມ່ນທ່ານສາມາດລົງທະ
ບຽນຢູ່ ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ BAF II.
ນອກນັຶ້ນ, ທ່ານຍັງສາມາດເຂົຶ້າເບິງື່ ຂໍ້ມູນເພີື່ມຕມ
ື່ ທີື່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບການຮັບມກັບສະຖານະການ Covid-19 ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກ
ເຮົາຢູ່ໜ້າ ‘Resources’.
“ພວກເຮົາຈະຮ່ວມຕສ
ໍ່ ກ
ູ້ ບ
ັ ວິກດ
ິ ໄປນາກັນ.” BAF II ຍິນດີໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອທຸລະກິດທ່ານເພື່ອຫັນປ່ຽນ, ກຽມພ້ອມ ແລະ ການົດຈຸດຢືນ
ຂອງທຸລະກິດ. ທ່ານສາມາດເຂົຶ້າມາຫາພວກເຮົາ ເພື່ອປຶກສາຫາລວ່າທາງເຮົາຈະຊ່ວຍເຫອທຸລະກິດຂອງທ່ານໃນການຮັບມກັບວິກິດນີຶ້ ໄດ້ຄ
ແນວໃດ. ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ເຮົາໄດ້ທີື່: info@baflaos.com ຫ ໂທ: 020-55542658. ຫ ເວັບໄຊທ໌: www.baflaos.com

