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همه گیری ویروس کرونا در حال افزایش بهای الگوی فوریتهای 
بهداشتی و سالمت جهانی است. بحران و اقدامی که دولتهای 
سراسر جهان برای مهار آن انجام می دهند، همچنان هزینه های 
سنگینی بر اقتصاد تحمیل می کند. متاسفانه، پیامدهای منفی 

به طور عمقی بر بنگاه های کوچک ومتوسط اثر می گذارد.
سازمان حسابداری اروپا (AE) شامل 1 میلیون حسابدار 
اروپایی است، و 51 نهاد حســابداری حرفه ای در 35 کشور را 
دربــر می گیرد. این ســازمان دولتهای ملــی و نهادهای عضو 
اتحادیه اروپا (EU) را فراخوانده است تا به مبارزه بنگاه های 

کوچک ومتوسط در این زمان دشوار کمک کنند.

بنگاه های کوچک ومتوسط اکنون به پشتیبانی 
عمومی نیاز دارند

زمانی که درامد کسب وکارهای کوچک تر به میزان درخورتوجهی 
کاهش پیدا کند یا به طور کلی از بین برود، آنها فاقد ذخیره مالی 
برای ادامه پرداخت هزینه های ثابت ازجمله دستمزد کارکنان و 
اجاره بهای دفتر کار خواهند بود. ضروری است که دولتها وارد 

عمل شده و به کسب وکارهای کوچک کمک کنند.
تنها از طریق پشــتیبانی عمومی اســت که کســب وکارهای 
کوچکتــر خواهند توانســت در برابر طوفان ایســتادگی کنند و 
زمانی که شــرایط تغییر  کند و برای مثال، محدودیتهای کنونی 
برداشــته یا کمتر  شود، امکان خواهند داشت به سرعت واکنش 

نشان دهند.

15 اقدام برای دولتها
بسیاری از دولتها هم اکنون یک سامانه پشتیبانی از بنگاه های 
کوچک ومتوسط راه اندازی کرده اند. سازمان حسابداری اروپا به 
باشد، در سطح  و هرجا مربوط  سیاستگذاران در سطح ملی، 

اتحادیه اروپا، توصیه می کند که 15 اقدام زیر را در نظر داشته 
باشند. سازمان، همچنین از سیاستگذاران می خواهد که هرجا 
باشد،  اثربخش تر  اروپا  اتحادیه  سطح  در  اقدام  است  ممکن 

اعالم کنند.
1- شناسایی کنید که کدام بخشهای اقتصادی پرریسک تر 
هستند و کدام بخشها از کمک شرکای تجاری مهم و بازخورد 
کمتری  مستقیم  اثر  بازار،  شرکت کنندگان  دیگر  طرف  از 
واسطه سودمندی  است  پذیرفته اند. حرفه حسابداری ممکن 

برای ارزیابی چگونگی اثرپذیری شرکتها باشد.
فراهم  پرریسک  بخشهای  برای  افزوده  پشتیبانی   -2
محصول  خرده فروشی  پذیرایی،  بخشهای  مثال  )برای  کنید 
بر بخشهایی  اثرگذاری  غیرضروری، و سرگرمی( و چگونگی 

که کمتر به طور مستقیم تاثیر پذیرفته اند را زیرنظر بگیرید.
بنگاه های  به  و  بگیرید  به کار  شغل  حفظ  برنامه های   -3
استعالجی  مرخصی  پرداخت  برنامه های  با  کوچک ومتوسط 
قانونی کمک کنید. ضروری است که بنگاه های کوچک ومتوسط 
به  منجر  که  بدارید،  برحذر  دائم  به صورت  نیرو  تعدیل  از  را 
هزینه های اجتماعی درازمدت شده و بنگاه های کوچک ومتوسط 

مهارتهای ارزشمند خود را از دست خواهند داد.
و  پیمـانکاران  به  عمـومـی  بخـش  پرداختـهای   -4
از  آنها  اگـر  بـه ویـژه  ببخشیـد،  سـرعت  را  تامین کنندگان 

بنگاه های کوچک ومتوسط هستند.
5- برای بخشهایی که بیشتر در معرض ریسک هستند مالیات بر 
امالک را تعلیق کنید، زیرا این مالیات ممکن است باری سنگین 
که  آن جا  از  باشد.  سرگرمی  و  پذیرایی  خرده فروشی،  دوش  بر 
دریافت  را  درامد  بر  مالیات  این  محلی  دولتهای  معمول  به طور 
هزینه های  و  وارد عمل شده  می توانند  ملی  دولتهای  می کنند، 
اغلب  کشورها  از  بسیاری  در  دهند.  پوشش  را  محلی  دولتهای 

بحران کرونا: 15 اقدام برای
محافظت از بنگاه های

کوچک ومتوسط
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مالیات بر امالک محلی بیشتر از اجاره امالک خرده فروشی است.
به تعویق انداختن پرداختهای اجاره  برنامه هایی برای   -6

و رهن تدوین کنید.
یا  وام  به جای  دارد،  وجود  معقول  امکان  که  جا  هر   -7
بنگاه های  کنید.  فراهم  دائمی  پرداختهای  وام،  ضمانت 
کوچک ومتوسط ممکن است نتوانند در هنگام راه اندازی دوباره 
کسب وکار عادی، بدهی اضافی را بازپرداخت کنند. این، منجر 
بحران  باعث یک  ادامه یافتن مشکل شده و ممکن است  به 

رفت وبرگشتی1 شود.
جمله  از  دسترس،  در  گزینه های  همه  از  استفاده  با   -8
بانک   ،(ECB) اروپا  مرکزی  بانک  اروپا،  اتحادیه  بودجه 
کارگشایی2،  ملی  بانکهای  و   (EIB) اروپا  سرمایه گذاری 
نقدینگی و حمایت مالی برای بنگاه های کوچک ومتوسط 

را تضمین کنید.
صندوق  کوچک ومتوسط،  بنگاه های  از  حمایت  هدف  با   -9

سرمایه گذاری پاسخ به کرونا3 تاسیس کنید.
بستن  از  صادرات،  و  تحریم  کاالها،  محدودیت  برای   -10
بازار  و  تامین  زنجیره  نابسامانی  از  تا  کنید  مرزها خودداری 
واحد4 جلوگیری شود. اگر دولتها بر این باورند که محدودیتهای 
شرکای  با  یکجانبه،  اقدام  به جای  باید  است،  الزم  مرزی 

منطقه ای خود هماهنگ شوند.
کنید  ساده تر  را  تجارت  قانون  الزامات  موقت  به طور   -11
و فرصت گزارشگری مالی را تمدید کنید. این کار به ویژه برای 
مفید  دارند  حسابرسی  به  نیاز  که  کوچک ومتوسطی  بنگاه های 

خواهد بود. این اقدام منجر به کاهش بار اجرایی و کاهش ریسک 
شیوع ویروس به دلیل اجبار به بازدید از دفاتر خواهد شد.

را  اجتماعی  تامین  حق بیمه  و  مالیاتی  پرداختهای   -12
اظهارنامه  تکمیل  برای  بیشتری  زمان  و  بیندازید  به تعویق 

مالیاتی فراهم کنید.
13- هرجا که مشکالت مالی واقعی رخ داده باشد، جرائم اداری 

برای تاخیر در ارائه اظهارنامه یا پرداخت را حذف کنید. 
گیرید  به کار  به سرعت  را  ورشکستگی  مقررات   -14
بنگاه های  علیه  بزرگ  وام دهندگان  اجباری  اقدام  برای  و 
این  انحالل  از  تا  کنید  تعیین  قانونی  مهلت  کوچک ومتوسط، 

بنگاه ها به دلیل تاخیر در پرداخت جلوگیری شود.
دیگر  در  انجام شده  اقدام  و  کنید  مبادله  را  بهروشها   -15

کشورها را زیرنظر داشته باشید.
انجمــن صنایع و بنگاه هــای کوچک ومتوســط اروپا 
(SMEunited) از فراخــوان ســازمان حســابداری اروپا برای 

اقدام، به منظور حمایت از بنگاه های کوچک ومتوسط، استقبال 
کرده اســت. به نظر انجمن، اقدام پیشنهادشــده به طور کامل با 
درخواســتها و اقدام پیشنهادی انجمن در بسیاری از کشورهای 
عضو، همسو اســت. در درجه اول این اقدام باید در سریعترین 
زمان ممکن اســتقرار یابد. افزون بر ایــن، اکنون باید همگی 
با هم اقدام کنند، که این شــامل اتحادیه اروپا هم می شــود، تا 
اطمینان به دست آید که بنگاه های کوچک ومتوسط می توانند در 
بحران کنونی دوام بیاورند و به دوران پس از بهبود وارد شوند.

ایــن پیشــنهادها توســط کارشناســان حــوزه بنگاه هــای 
کوچک ومتوســط ســازمان حســابداری اروپا تهیه شــده و با 

تجربه های واقعی از سراسر اروپا ترکیب شده است.

پانوشتها:
1- Double-dip Recession
2- National Promotional Banks
3- Corona Response Investment Fund
4- Single Market
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