
 ریزي اقتصادي آقاخان در اسکاندیناوي برد برنامه 

 هاي خرد و متوسط نکات راهنما براي شرکت

 ) 2020مارچ   17روز رسانی: (آخرین به 

قابل توجهی را براي کسب و کارها در منطقه پدید آورده است. حتی  هاي در اروپا به سرعت چالش  19-شیوع بیماري کووید
هاي آن تاثیر گذاشته  بخش اند، کاهش سرعت در یک بخش اقتصاد بر روي دیگر هایی که مستقیما آسیب ندیده براي شرکت 
 .شوند، در زیر آورده شده استها مواجه میهاي مهم و سریعی که کسب و کارها با آن است. چالش 

هایی که صاحبان  را در رابطه با نگرانی هاي خرد و متوسط نکات راهنما براي شرکتنظر داشته باشید که ما بعضی در 
را با تمرکز بر روي مدیریت رو  هاي پیش چالش   که  کنیممی   ها کمکایم و به آن دارند، تهیه کردهگوناگون  کسب و کار در صنایع  

 . ذارندپشت سر بگ  شان در این دورهنگینقدی گردش

 حمایت دولت از کسب و کارها در شرایط بحران  –اسکاندیناوي  

ا شرایط بحرانی ویروس کرونا براي تواند بمیلیارد کرون ارائه کرده است که ب 300بحران را به ارزش  ي دولت سوئد بسته
 کنار بیاید.ها و کارمندان شرکت 

معمولی خود را کار خواهند    ساعت کار   %60کارمندان    کهبدین معناست  . این  دولت سریعا کار کوتاه مدت را معرفی کرده است
حقوق کارمند را مهیا   % 30به روش زیر تقسیم شده است: دولت  % 90حقوق خود را دریافت خواهند کرد. این  % 90 کرد، اما 

کارمندان در این دوره   ها بین کارفرماها، دولت و حقوق کارمندان خود را پرداخت خواهد کرد. هزینه  %60کند و شرکت می
 شوند.ها نیاز به اخراج کارمندان خود ندارند زیرا طبق موارد باال از دولت حمایت میفرماآشفته تقسیم خواهد شد. کار

خود را حفظ کنند و بعد از بهبود شرایط مجددا وضعیت  کارمندان بتوانند تااي است هاي آسیب دیده براي شرکت  اقداماین 
 معتبر خواهد بود. 2020مارچ عملی خواهد شد و در طول سال  16خود را ارتقا دهند. این قانون از تاریخ 

 براي دو ماهدر زمان مرخصی استعالجی  افراد بیمار را  حقوق    است که براي کمک به کسب و کارها، موقتاً  پیشنهاد دادهدولت  
 در طول آپریل و می پرداخت نماید.

کارفرمایان   مو سه  (VAT)توانند پرداخت مالیات، مالیات بر ارزش افزوده  براي کنار آمدن با بحران نقدینگی، کسب و کارها می 
توانند  میکردند را به تاخیر بیاندازند. کسب و کارها براي درخواست این موضوع  که پیش از این ماهیانه یا هر فصل پرداخت می
 مستقیما با دفتر مالیات تماس حاصل نمایند. 

 لطفا براي جزئیات به بیشتر وب سایت دولت مراجعه کنید: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-
och-jobb/  

  

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/krispaket-for-svenska-foretag-och-jobb/


 هاي تجارت عمومی توصیه 

در حالی که باید به صورت فصلی یا ماهانه مبالغ گوناگونی را به   خود را مدیریت کنمتوانم نقدینگی می چگونه 
 افراد ذینفع پرداخت کنم؟ 

 اجاره  •

پرداخت فصلی، پرداخت ماهیانه اجاره را قبول کنند. اگر  پیش به جاي  تامالکان مذاکره کنند صاحبان کسب و کار باید با 
کند  ها کمک می، به آنتعویقیهاي ترجیحا پرداخت ، (Payment on account)مالیات بر درآمد ، استامکان پذیر 

المللی اخیر مذاکره  هاي بینباید با توجه به شرایط معامالتی و بالتکلیفیبتوانند از این رکود بگذرند. پرداخت اجاره که 
 شوند.

 (کارپردازان)  پرداخت تامین کنندگان •
ي زنجیره شخص ثالث پرداخت کنند، بدون این که کنندگان و یا  کم به تامین توانند بدهی خود را کم کسب و کارها می

اما فراموش نشود که حق بیمه به موقع پرداخت شود تا مطمئن باشید همیشه   کنندگان خود را از دست بدهند.تامین 
 تحت پوشش بیمه هستید. 

 و مستمري  ي حقوق براي پرداخت بیمهدستمزد کارمندان، حقوق مرخصی استعالجی، سرانه  •
هاي  اند. کنسل شدن مداوم در بلیط گردشگري، توریسم و مسافرتی به شدت از ویروس کرونا آسیب دیده هاي صنعت 

اقتصاد جهانی  الوقوع  قریب المللی و رکود  هاي مسافرت بین خریداري شده و وضعیت راکد رزرو بلیط با توجه به محدودیت
هاي منابع انسانی خود را  ا مجبورند که استراتژي هآن هاي جدیدي را به صاحبان کسب و کار تحمیل کرده است.چالش 

ساعات کاري خود را  فعلی مذاکره کنند تا و با اعضاي  هدرمورد بازبینی قرار دهند تا از استخدام عضو جدید جلوگیري ک
باید    کاهش دهند، تا هم تمدید قرارداد کارمندان و هم بقاء کسب و کار را تضمین کنند. با این حال صاحبان کسب و کار

در مورد تأثیرات ناشی از تغییر ساعات کاري قرارداد مواظب باشند. باید موافقت کارمندان را در این مورد کسب کنند، تا  
 از نزاع و مشاجره در آینده جلوگیري شود.

 2020ي بودجه

 مالیات کسب و کار  •
ها  در مورد تعویق پرداخت شان، مالیات دولت تماس بگیرند و با توجه به موقعیت ي توانند با اداره صاحبان کسب و کار می 

 ماه آینده مذاکره کنند. 9یا  6تا 
 ي جاريمراقبت از سرمایه  •

هاي اعتباري خود در این زمان  بهتر است که از کارت   شود در اوضاع بحرانی فعلی از گرفتن وام خودداري کنید.توصیه می
 ها، استفاده نکنید.زدیک موعد پرداخت و شارژ کارت بالتکلیفی و یا ن 

 براي کسب و کار  (Cash Flow Forecast)گردش مالی   بینیپیش  کردنکمک به آماده  •
براي درخواست   بینی گردش مالی مساعدت کند.بسیار خرسند است تا اعضاي جماعت را در پیش   ي اقتصاد  ریزي برد برنامه 

  (Personal Finance)و یا امور مالی شخصی  (Business Support)با اعضاي تیم پشتیبانی کسب و کار  کمک
توانید سواالت خود را در  شما همچنین می آمده است.  IIUKها در راهنماي موسساتی اطالعات تماس آن تماس بگیرید.
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