مجله اقتصادي
شمارههاي  1و  ،2فروردین و اردیبهشت  ،1931صفحات 111-121

بررسی وضعیت بنگاههای خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین

1

مترجم :محمد امیر کمالی
کارشناس مدیریت بازرگانی
Mohammad_amirkamali@yahoo.com

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچکک و متوسکط غیررسکمی در کشکور بنکین مکیپکردادد
کسبوکار های غیررسمی ،بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند ،ولکی بکه
دلیل برود مشکالت ناشی اد عدم شفافیت فعالیتها ،ع دم دسترسی به اطالعات مربوط به آنها و عدم دسترسی
به تسهیالت بانکی و تجاری ،بهرهوری این فعالیتها کم است و به واسطه این شرایط ،دمینههای بکرود فسکاد
افزایش مییابد هدف اصلی دولت بنین اد برنامه کارآفرین ساماندهی کسکبوکارهکای خکرد و کوچکک،
قانونمند کردن و رسمیسادی آنهاست
به منظور تشویق این کسبوکارها به رسمی شدن ،کشور بنین به عنکوان یککی اد  11کشکور عوکو سکادمان
( OHADAسادمان هماهنگی حقوق بادرگانی در آفریقا) در سال  1111قانون تجکاری عمکومی بکادبینیشکده
مصوب را اجرایی کرد این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی بکه نکام
کارآفرین جهت استفاده اد تسهیالت ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر
نوع کسبوکار خرد و کوچک را در بر میگیرد ،همچنین نحوه رسمیسادی ایکن کسکبوکارهکا ،انتخکاب
جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بادرگانی (پنجره واحد رسمیسادی بنگاه) پرداخته میشود در ادامه مقاله
به بررسی مزایای رسمی سادی ادجمله دسترسی به خدمات بانکی ،بادارهای جدید و مشاورههکای مالیکاتی و
دریافت شناسه مالی برای کسبوکارهای رسمی شده ادطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده اسکت در
واقع هزینه اصلی رسمیسادی مربوط به مالیاتها است در بنین حلقه رابط بین رسکمیسکادی و مالیکاتهکا
پیچیده است و بسته به کسبوکارها متفاوت است

Can Enhancing the Benefits of Formalization Induce Informal Firms to Become Formal? Experimental
Evidence from Benin.
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با توجه به انعطافپذیری چارچوب سادمان ( OHADAسادمان همکاهنگی حقکوق بادرگکانی در آفریقکا) در
خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین ،دولت بنین به دنبال مؤثرترین روش عملیاتی کردن ایکن
جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آدمون رسمیسادی به کمک محققان این پژوهش ،سکه بسکته تشکویقی
رسمیسادی را اجرا نمود بسته (الف)  -اطالعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطالعات
بسته (ب)  -ارائه خدمات آمودشی ،بادرگانی و افتتاح حساب بانکی بسته (ج) مساعدت در دمینه مسائل مالیاتی
و ارائه خدمات مشاورهای و میانجیگری مالیاتی بود
به منظور تشویق کسبوکارهای خرد به رسمی شدن ،آنها به سه گروه آدمایشی با انتخکاب تصکادفی تقسکیم
شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونهگیری مذکور تشکیل شد به گروه اول ،منافع رسمی شدن
به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این دمینه به بنگاهها کمک کردند به گروه دوم ،منافع رسمی شدن اد
طریق مساعدتهای خدمات تکمیلی ،به صورت دسترسی به آمودش تجارت و حسابهای بانکی انجام شد به
گروه سوم ،که درون گروه دوم تشکیل شد ،مساعدتهای مربوط به خدمات واسطهگری مالیاتی ارائه شد
یافتههای پژوهش ،نمایانگر این است که این اقدامات تأثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسبوکارهکای
غیررسمی داشته است ،به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده ،تأثیرات بر جریان رسمی شدن
کسبوکارهای خرد بیشتر بوده است
واژگان کلیدی :بنگاههای غیررسمی ،رسمیسادی کسبوکارهای خرد ،خدمات تکمیلی
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 1مقدمه
تعداد قابل توجهی از بنگاههای خرد ،کوچک و متوسط سراسر جهان به ویژه در کشوورهای در
حال توسعه ،در بخش غیررسمی فعالیت دارند (الپورتوا و شولی،ر .)6112 ،ایون امور بوه وور قرو در
مورد کشور بنین 1نیز صدق می کند .بر اساس ا العات آژانو

آموار ملوی بنوین ( )INSAEدر سوال

 6112میالدی ،بخش غیررسمی تا  01درصد  GDPو  29درصد اشتغال را در ایون کشوور بور عهوده
داشته است .این سرح باالی غیررسمی بودن بنگاهها ،اغلب هزینهبر هستند؛ برای دولوت (بوه دلیول از
دست رفتن مالیات و ا العات مربوط به بخش بنگاهها) ،بورای بنگواههوای رسومی (بوه دلیول رقابوت
غیرمنص،انه) و برای خود بنگاههای غیررسمی (که ممکون اسوت عودس دسترسوی بوه منواب بانوکهوا،
قراردادهای دولتی و برنامه های دولت و یا مواجهه آنها با فساد و یا ارعاب ناشی از ممیزهای مالیاتی،
منجر به پایین آمودن بهورهوری شوود) (لووی  ،6112فورل  ،6112پوری و همکواران  ،6110الپورتوا و
شلی،ر  .)6112در پاسخ ،به منظور کاهش غیررسمی بودن ،پیرو رح موضوع توسط دسووتو ()1222
و پروژه بانک جهانی در خصوص کسبوکار (بانک جهانی ،)6112 ،بسیاری از کشورها اصالحاتی
در مقررات ورود به فضای کسبوکار اعمال کردهاند.
با این حال ،شواهد حاکی از آن است که تسهیل مقررات ورود به کسبوکار و ارائه ا العوات
در خصوص فرایند رسمیسازی ،تأثیر بسیار محدودی بر رسمیسازی بنگاههوای غیررسومی موجوود
داشووته اسووت (بووران و مکنووزی .)6112 ،در کشووور پوورو ،آلکووازار و همکوواران ( )6111دریافتنوود کووه
پرداخت یارانه برای هزینه اخذ مجوز شهرداری ،منجر به اخذ مجوز تنهوا توسوط  11الوی  16درصود
افرادی شد که به کسبوکار غیررسمی اشتغال داشتند .در حوالی کوه در کشوور مواالوی (کمو

و

همکاران )6119 ،دریافتند که ارائه کمک در ثبت بنگاه ،تأثیر زیادی در ثبت مالیات 6کسبوکارهوا

 021دالر است .این کشور در سال  1221میالدی از فرانسه مستقل شده است .واحد پول رایج آن فرانک سی اف ای است .اقتصاد
آن وابسته به کشاورزی است .مصنوعات بنین ،تهیه لوازس زندگی و صنای کوچک است .پایتخت آن پورتونو اسوت و بزرگتورین
شهر و مرکز اقتصادی آن شهر کوتونو است.
 -6منظور از ثبت مالیات ،همان اظهارنامه مالیاتی است
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داشته ،به نحوی که  09درصد از کسانی که مورد حمایت قرار گرفته بودنود ،گوواهی ثبوت شورکت
دریافت کردند.
تحقیقات و بررسیهای موردی در کشور سریالنکا (توسط دومل و همکاران  ،)6112در کشور
بونگالدش (توسووط دو گئووورگی و رحمووان ،)6112 ،درکشوور برزیوول (توسووط آنوودراد و همکوواران،
 ،)6112درکشور ماالوی (توسط کم

و همکاران )6119 ،و در کشوور کلمبیوا (توسوط گالیوانی و

همکاران )6119 ،نیز نشان دادهاند که مقررات دسوتوپواگیر ،دلیول اصولی وجوود کسوبوکارهوای
غیررسمی نیست ،بلکه برعک  ،پرداخت مالیات و سایر هزینهها از سووی کسوبوکارهوای رسومی،
علت روی نیاوردن کسبوکارهای غیررسمی به رسمی شدن است (مالونی.)6112 ،
مستندات نشان میدهد ،ضرورت ارائه خدمات تکمیلوی در فراینود رسومی سوازی حوائز اهمیوت
است.
در این مقاله ،اثربخشی ارائه خدمات تکمیلی برای افزایش رسومی سوازی در کشوور بنوین موورد
ارزیابی قرار گرفته است .این کار بوا راهانودازی سوامانه حقووقی کوارآفرین ،بورای کسوبوکارهوای
کوچک غیررسمی ،با هدف تسهیل ورود آنها به اقتصاد رسمی صوورت گرفوت .ایون سوامانه شوامل
ثبت ناس برای مالیات می شود و در اصل مزایای کلیدی رسمی شدن از لحاظ دسترسی به حسابهای
بانکی ،قراردادها و برنامههای دولت و قرعیت مالیات را شامل میشود .در مرحله آزمایشی (پایلوت)
راهاندازی این سیسوت ،،بوه منظوور ارزیوابی سوه برناموه مختلوب بوا نمونوه آمواری  2211کسوبوکوار
غیررسمی ،نویسندگان مقاله با دولت بنین همکاری نمودهاند.
کسب وکارها به یک گروه شاهد (کنترلی) و سه گوروه آزمایشوی بوا انتخواب تصوادفی (جهوت
مداخله) تقسی ،شدند .از اولین گروه مورد آزمایش ،بازدید حضوری به عمل آمد و وضوعیت جدیود
و مناف رسمی شدن ،به ور ش،اهی بیان شد و به هنگاس نیاز نیز مشاوران به بنگاه هوا کموک کردنود.
برای گروه دوس مورد آزمایش ،با هدف افوزایش منواف رسومیسوازی ،خودمات آمووزش تجوارت و
آزمایش ،درون گروه آزمایشی دوس تشکیل شد و با هدف حمایت ،خدمات واسره گری مالیات نیوز
ارائه شد .یک مداخله تکمیلی ه ،با در اختیار گذاردن جزوه و توضیحات شو،اهی ،ا العوات ارائوه
میکرد تا بتواند تأثیرات را بررسی کند.
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برای اندازهگیری اثر این مداخلهها ،از دادههای موجود در زمینه رسمیسازی ،به همراه نتایج دو
دوره از بررسی ها است،اده شده است .ی یک دوره دو ساله ،تنها  6درصد از کسب وکارهای گوروه
شاهد ،رسمی شدند که نشان می دهد در نبود مداخلوه ،اغلوب کسوب وکارهوای غیررسومی همچنوان
غیررسمی باقی میمانند .هر سوه مداخلوه ،توأثیرات قابول تووجهی بور رسومی سوازی داشوتند و هرچوه
خدمات تکمیلی بیشتری ارائه می شد ،این تأثیرات نیز بیشتر می شد؛ در اولین گوروه موورد آزموایش،
افزایش  2/2درصدی ثبت بنگاه مالحظه شد .در گروه دوس  12درصود و گوروه سووس  12/2درصود،
افزایش ثبت داشت که این ت،اوت بین گروهها ،همه از نظر آماری از اهمیت برخوردار است .بررسی
شد که آیا دولت ها قادرند این برنامه را بوه ریقوی در دسوت بگیرنود کوه حتوی بوه نورا بواالتری از
رسمیسازی منجر شود .مشخص شد تأثیرات برنامه بر افراد با تحصیالت باالتر ،افرادی که خوار از
بزرگترین بازار شوهر کوتونوو (بوازار  )Dantokpaفعالیوت دارنود و کسوانی کوه قوبال بور ردهبنودی
صورت گرفته ،شبیه به کسبوکار رسمی بقهبندی شده اند ،بیشتر بووده اسوت (دومول و همکواران،
.)6111
س

نتایج رسمی سازی برای این مشواغل ،انودازه گیوری شود .رسومی سوازی منجور بوه افوزایش

حضور در دوره های آموزش تجارت ،افزایش حسابداری رسمی ،کواهش فشوار مالیواتی و پرداخوت
مالیات کمتر (به دلیل معافیت مالیاتی در سال بعد از رسمی شدن) میشود .در حالی که مناف رسومی
شدن رضایت بخش است ،هزینه مداخله چنین نیسوت .بوه وور متوسوط  1611 -6611دالر آمریکوا
برای هزینه رسمی شدن هور بنگواه بودون هودف گوذاری و حوداقل  211دالر بورای رسومی شودن بوا
هدف گذاری برآورد می شود .این هزینه نسبت به متوسط سود ماهانه این بنگواه هوا کوه تنهوا  02دالر
بود و نیز نسبت به اخذ مالیات از این بنگاهها توسط دولت ،زیادتر است.
در کوتاهمدت هدف اصلی از برنامه کارآفرین ،افزایش مالیات اخذ شوده نیسوت ،بلکوه معرفوی
کانووالی بوورای رسوومیسووازی کسووبوکارهووای کوچووک وتوورویج فرهنوون قانونمنوود کووردن ایوون
مرتبط با رسمی شدن توضیح داده میشود و س

به ور ت،صیلی به مداخلهها و در ادامه ،به اجرای

برنامه و پذیرش اجزای برنامه میپردازی .،در بخش دیگر ،نظریوه و راهبورد (اسوتراتژی) تجربوی ایون
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پووژوهش و تووأثیرات ایوون برنامووه بوور رسوومیسووازی تشووریح خواهوود شوود ودر پایووان نیزجمو بنوودی و
نتیجهگیری ارائه میشود.

 1رسمیسادی در بنین
 10عضو سازمان ( OHADAسازمان هماهنگی حقووق بازرگوانی در آفریقوا) ،در دسوامبر سوال
 6111یک قانون تجاری عمومی بازبینی شده به تصویب رساندند که در ماه موی  6111اجرایوی شود.
قانون جدید که بالفاصله برای تمامی اعضای  OHADAالزساالجرا شد ،وضعیت کوارآفرین و یوک
رژی ،حقوقی سادهشده تشویقی بود که برای کارآفرینان صنای کوچک بوا هودف تسوهیل جابجوایی
کسبوکار از بخش غیررسمی به بخش رسمی مرورح شود .اگرچوه ایون قوانون چگوونگی عملکورد
وضعیت کارآفرین و ترکیب مشخص مشوق های مشمول آن را صراحتا بیان نمیکرد ،در عوو

بوه

هر کشور عضو اجازه میداد که از ریر وض قوانین موقت ثانویه و تغییرات نهادی ،این خو را پور
کنند.
بنین به عنوان یک عضو  ،OHADAنخسوتین کشووری بوود کوه جایگواه حقووقی کوارآفرین را
عملیاتی نمود.
وضعیت کارآفرین ،می تواند هر شخص دارای هر نوع کسبوکوار خورد یوا کوچوک را شوامل
شود .با این وضعیت جدید ،رسمی سازی آسان و رایگان است و تنها به یوک روز کواری زموان نیواز
دارد .معرفی وضعیت کارآفرین ،بخشی از تالش گستردهتری بود که دولت بنین به منظوور تسوهیل و
کوواهش هزینووههووای رسوومیسووازی انجوواس داد .چنوود موواه پوویش از ایجوواد وضووعیت کووارآفرین ،سووایر
وضعیت های حقوقی موجود مورد اصالح قرار گرفت و منجر به ایجاد یک سامانه چند منظوره برای
ثبت کسبوکار و نیز کاهش قابل توجه هزینههای ثبت مرتبط با جایگاه حقوقی اصلی موجوود شود.
آمریکا) به  11111فرانک ( 10دالر) و برای بنگاههای با مسئولیت محودود ،از  669111فرانوک سوی
اف ای ( 202دالر) به  10111فرانک ( 62دالر) کاهش پیودا کورد (تنهوا وضوعیت کوارآفرین کوامال
بدون هزینه است) .در خصوص هر دو وضعیت ،زمان ثبت به  1روز کاری کاهش یافت .از آنجا که
این اصالحات (از جملوه معرفوی وضوعیت کوارآفرین) اخیورا بوه اجورا گذاشوته شوده بوود ،اکیریوت
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کسبوکار های غیررسمی شهر کوتونو ،در زمان شروع برنامه از ا العات مربوط بوه شورایط جدیود
رسمی شدن ،مرل نبودند.
رسمی سازی در بنین ،یعنی انتخاب یوک سوامانه حقووقی و ثبوت آن در اتواق بازرگوانی (پنجوره
واحد رسمی سازی بنگاه) .بسته به نوع وضعیت انتخابی ،رسمیسازی مزایای بالقوهای بوه هموراه دارد
که اغلب آنها به امکان درخواست خدمات بانکی یا دسترسی به بازارهوای جدیود نظیور قراردادهوای
بنگاههای دولتی و بزرگ ،مربوط است .وضعیت کارآفرین امکان دسترسی به تموامی مزایوا ،بوه جوز
حر صادرات و قراردادهای عمومی را فراه ،می سازد و بوه وور آشوکار ،کسوبوکارهوای خورد و
کوچک دارای یک زمینه کاری با حج ،معامالت محدود را هدف گرفته است.
هنگامی که کسبوکارها رسمی می شوند ،یک شناسه مالی انحصواری دریافوت مویکننود و در
اداره مالیات ثبت می شوند .از این رو ،هزینه اصلی بالقوه رسمیسازی ،مربوط به مالیاتها اسوت .در
بنین ،حلقه رابط بین رسمیسازی و مالیاتها ،پیچیده است و بسته به کسبوکوار مت،واوت اسوت .بوه
لحاظ نظری ،کلیه بنگاه هایی کوه محول ثابوت دارنود ،حتوی اگور غیررسومی باشوند نیوز بایود مالیوات
پرداخت کنند .قبل از معرفی اصالحات نظاس مالیوات در سوال  6119کوه بور کارآفرینوان خورد توأثیر
گذاشت و برای محاسبه بدهی مالیاتی سال  6112مورد است،اده قرار گرفت ،بر اساس موقعیت مکانی
و فعالیت اقتصادی 2 ،رژی ،مالیاتی مختلب وجود داشوت کوه بوه کسوبوکارهوای غیررسومی شوهر
کوتونو اعمال می شد .رژی ،غالب که به کسوبوکارهوای غیررسومی خورد اعموال مویشود ،مالیوات
( 1TPUمالیوات خواص بوورای بنگواههوای غیررسوومی) نواس داشووت کوه بور اسوواس ارزش اجواره محوول
کسب وکار بود .اگرچه در اغلب موارد پرداختکنندگان مالیا ،مدرک رسومی ارزش اجواره ،یعنوی
قرارداد اجاره را نداشوتند .در نتیجوه ،ایون قوانون مسوئولیت ارزیوابی ارزش اجواره را بوه اداره مالیوات
واگذار نمود .این ارزیابی اغلب راهی برای اعالس نظر باز میگذاشوت .در عمول ،ممیزهوای مالیواتی،
توانایی کسبوکار را بر اساس ظاهر و گ،تگو با صاحبان کسبوکار تخمین میزدند.
از پیش دانسوتن میوزان مالیواتی کوه بایود پرداخوت شوود ،آسوان نیسوت .بویش از نیموی از مؤسسوات
)1. Taxe Professionnele Unique (France
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غیررسمی در این بررسی ( 99درصد) در سال  ،6112به ور متوسط مالیاتی برابر با  2درصد متوسوط
سود ساالنه خود پرداخت کوردهانود 22 .درصود بنگواه هوای رسومی بویش از هموه مالیوات پرداخوت
کردهاند و حتی مشتاقانه مبلغ بیشتری مالیات پرداخت کردهاند (به ور متوسط  10درصد از سود).
در کوتاهمدت  ،هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ،افزایش مالیوات اخوذ شوده نیسوت،
بلکه بیشتر معرفی کانالی برای رسمیسازی کسبوکارهای خرد و کوچک است کوه ممکون اسوت
در مرحله بعد به قدری افزایش یابد که به ور قابل مالحظهای به درآمدهای مالیاتی کمک نمووده و
ایجاد یک فرهنن قانونمند که کسبوکارها به واسره آن و با این باور که این امور در نهایوت بورای
کل جامعه سودمند است ،به رعایت قانون تشویر شوند .وقتی کسبوکارها رسمی میشووند ،تحوت
شرایری ،از معافیت مالیاتی بهرهمند میشوند .کسبوکارهایی کوه در مرکوز مودیریت خبوره CGA

1

(انجمنی که مشاوره بازرگانی و گواهی حساب ارائه میدهود) نیوز ثبوتنواس کوردهانود ،مویتواننود از
معافیت کامل مالیاتی برای اولین سال پ

از رسومی شودن و بوه عوالوه  21درصود کواهش در مبلوغ

مالیات  2سال بعد برخوردار شوند .در نتیجه ،میزان مالیات پرداختی بنگاههایی که رسمی مویشووند،
ممکن است در کوتاهمدت کاهش یابد.
 1اردیابی طرح
 1-1مداخله

با توجه به انعرافپذیری چارچوب سازمان  6OHADAدر خصوص چگونگی اجرایوی نموودن
وضعیت کارآفرین ،دولت بنین مایل بود مؤثرترین و کارآمدترین شیوه عملیاتی نموودن ایون سوامانه
حقوقی را بداند .به منظور راحی و آزمودن سه بسته تشویقی رسمیسازی به شرح زیر ،محققان این
پژوهش با هدف درک بهترین آمیزه این مشوقها ،با دولت همکاری نمودهاند:
 1- 1-1بسته (الف)  -اطالعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت

حسابداری و خدمات مشاوره مالیاتی سرمایهگذاری های کوچک و متوسط تمرکوز دارد ،مشواورانی

)1. Centre de gestion agréé (France
 -6سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا
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را برای بازدید حضوری از بنگاههای منتخب معرفی نمود .آنها ضمن توضیح مزایوای تغییور وضوعیت
به کارآفرین؛  -1جزوه ای درمورد وضعیت کارآفرین ،مزایوای کوارآفرین شودن و الزاموات آن؛ -6
جزوهای در خصووص فراینود ثبوت در شورکتهوای ( 1 GUFEشورکتهوای تجواری کوه در زمینوه
بازاریابی پیشرفته و تبلیغات فعالیت میکنند) و  -2جزوهای متضمن رژی ،های مختلوب مالیواتی قابول
اعموال بورای کوارآفرین و نحووه محاسوبه مالیوات مربوووط بوه هور رژیو ،ارائوه نمودنود و آن دسووته از
کسبوکارهای غیررسمی که تصمی ،به رسمی شدن گرفتند ،باید برای دریافت کوارت کوارآفرینی،
درخواست خود را به شرکتهای  GUFEارائه میکردند .در صورت لوزوس ،مشواوران مرکوز CGA

در خصوص فرایند رسمی شودن در شورکتهوای  ،GUFEاز جملوه پرکوردن اظهارناموههوا و آمواده
کردن اسناد الزس ،به کارآفرین کمک میکردند.
 1- 1-1بسته (ب) -ارائه خدمات بادرگانی و آمودش ،و مساعدت در افتتاح حساب بانکی

هدف از بسته دوس ،تکمیل کمکهای پایهای بسته الب ،با تسهیل دسترسی به خدمات آموزشوی
و بانکهای تجاری به عنوان مناف بالقوه رسمی شدن بود،که بنگواههوای زیوادی عموال از ایون منواف
بهره مند نشده بودند .پیرو اولین بازدید از بنگاهها ،مشاوران مرکز  CGAبازدید دومی برای برگوزاری
جلسه آموزشی  1تا  6ساعته انجاس دادند .آنها مالحظه کردند که صواحبان کسوبوکوار مشوروط بور
دریافت کارت کارآفرین ،میتوانند به جلسات آموزشی مختل،ی دسترسی داشته باشوند .کارآفرینوان
میتوانستند برای  2کارگاه آموزشی در مرکز  CGAثبت ناس کننود 2 :کارگواه اجبواری و  1کارگواه
اختیاری .کارگاه های اجباری به شرح زیر بودند( :الب) حسابداری پایه( ،ب) درآمودی بور تعهودات
مالی و ( ) آموزش مالی .برای کارگاه اختیاری نیز از مؤسسات خواسته شد بوین دورههوای «کلیوات
مدیریت سرمایهگذاری خرد»« ،درآمدی بر توسعه فروش و دسترسی بوه بازارهوا» و «کلیوات توسوعه
رح کسبوکار» ،یکی را برگزینند .هر کارگاه  2جلسه پیاپی نصب روز تشکیل شد .وقتی مالکوان
آموزشی را دریافت کردند.

)1. Gui Chet Unique Pour Laformalization des Entreprises (France
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مؤسساتی که از مزایای این بسته برخوردار شدند ،از سوی مرکز  CGAنیز بورای افتتواح حسواب
بانکی تجاری مورد حمایت قرار گرفتنود .شورکای بانوک در ارزیوابی توأثیرات (اورا بانوک و بانوک
آفریقا) برای کارآفرینان خدمات ویژه وخدمات اختصاصی با شرایط دسترسوی بوه بانکوداری آسوان
نظیر کارت بدهی ،مشاوره افتتاح حساب از ریر گوشی تل،ن هموراه ،انتقوال پوول نقود ،پیواس کوتواه
بانکی ،بانکداری اینترنتی و پرداخت همراه راحی کردند .حسابهای بوانکی کوارآفرین در هور دو
بانک معموال از حساب های بانکی تجاری ارزانتر است (حدود  1111فرانک آفریقای میانه در مواه،
 1.0دالر آمریکا در مقابل  6111فرانک آفریقای میانوه یوا  2.2دالر آمریکوا) و بوه سو رده اولیوه نیواز
ندارد ،در حالی که در خصوص حسابهای بانکی تجاری در بنین ،به س رده اولیه نیاز است.
 1- 1-1بسته (ج)  -مساعدت در دمینه آمادگی مالیاتی و خدمات میانجیگری مالیاتی

هدف از بسته سوس ،رسیدگی به نگرانیهای کارآفرینان درزمینه مالیوات بوود .بوه مؤسسواتی کوه
تحت لوای گروه سوس رسمی شدند ،برای تکمیل فرس های مالیاتی مساعدت شد (از جملوه اظهارناموه
مالیاتی و اسناد) .با توجه به این که به اغلب کسوبوکارهوا مالیوات  TPUتعلور مویگرفوت و میوزان
مالیات مذکور برای یک کسبوکار ،بودون پور کوردن فورس توسوط آن کسوبوکوار از سووی اداره
مالیات تعیین میش د ،لذا از نظر فنی این پیشنهاد قابول اجورا نبوود .مشواوران بوه منظوررفو مشوکالت
مربوط به شکایات احتمالی کارآفرینان در زمینه پرداخت مالیات و ممیزی ،از اداره مالیوات خودمات
واسرهگری به بنگاهها ارائه میدادند.
 1-1انتخاب نمونهها و ویژگیهای جمعیت مورد مطالعه

در شهر کوتونوو ،بوزرگتورین شوهر بنوین ،وی مواههوای موارس و آوریول  6112یوک بررسوی
فهرستبندی به منظور حصول به نمونه معرف کسبوکارهای موجود در کوتونوو بوه عمول آمود .از
جمله بازار  Dantokpaراحی شده بود .تمامی کسبوکارهای ثابت به جز بنگاههوای بوینالمللوی و
فهرست شد که از میان آنها  0229کسبوکار موورد بررسوی قورار گرفوت .سو

کسوبوکارهوای

رسمی که فروش و سود خیلی زیاد و یا خیلی کمی داشتند ،از بین آنها حذف شدند توا نمونوه 2922
موردی برای بررسی به دست آمد.
 1برنامه اجرایی
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داده های شرکای اجرایی برنامه به اضافه داده های کمی و کی،ی ،حاکی از آن اسوت کوه برناموه
مرابر با رح مرالعاتی عملیاتی شد .تخصیص آزمایشی برای تموامی کسوب وکارهوا رعایوت شود و
تمامی اجزای برنامه به نحو مؤثری به ذین،عان برنامه ارائه شد .برنامه بوه شوکل چرخشوی اجورا شود:
مشاوران مرکز  CGAدر آوریل  6112رسیدگی به کسبوکارهای غیررسمی را آغواز کردنود و هور
دو بازدید در فوریه  6119تکمیل شد.
بین ماه های آوریل  6112و ژانویوه  ،6119از  6222بنگواه غیررسومی «بازدیود اول» (111درصود
کل) توسط مرکز  CGAصورت گرفت .نرا پذیرش برای اولین بازدید ،به وور قابول تووجهی بواال
بود و  6222بازدید با موفقیت انجاس شد ( 22درصد از کل) .هنگامی که مشاوران مرکز CGAقادر به
مکانیابی کسبوکار نمیشدند ،تکمیل بازدید با عدس موفقیت در نظور گرفتوه مویشود .بوین آوریول
 6112و فوریه  ،6119مشاوران مرکز  CGAاز تماس کسب وکارهای گوروه هوای آزمایشوی  6و  2کوه
یک بار مورد بازدید قرار گرفته بودند ،بازدید دوس به عمول آوردنود .تنهوا  226موورد از بازدیودهای
دوس با موفقیت تکمیل شد (22درصد از کل).
بر اساس مرالعات کی،ی و گروه های کانونی مرکز  ،CGAدالیل عمده این نورا پوذیرش نسوبتا
پایین ،عدس تمایل بسیاری از بنگاه ها برای بازدید دوس و یا کمبود وقوت آنهوا بورای بازدیود بوود .ایون
یافته با یافته مکنزی و وودراف ( )6112که بوه متوسوط نورا حضوور در تنهوا  29درصود برناموه هوای
آموزش بازرگانی در کشورهای در حال توسعه پی بردنود ،مرابقوت دارد .اغلوب جلسوات آموزشوی
مربوووط بووه کسووبوکارهووای گووروه آزمایشووی  6و  2بعوود از س و تامبر  6112برگووزار شوود .بووه دلیوول
محدودیتهای لجستیکی و این که گاه نیاز بود برای موفقیت در بازدید ،چندین س،ر به محول انجواس
شود ،فاصله زمانی بین اولین و دومین بازدید ،خیلی بیشوتر از زموان برناموهریوزی شوده بوود (بوه وور
متوسط  2ماه به جای  6ه،ته).
ی دو سال بعد از راه اندازی برنامه 216 ،کسب وکار از ریر مرکز  CGAثبت شد (12درصود
گروهی آموزشی مرکز  CGAشرکت کردند (16درصود از کول گوروه آزمایشوی  6و  12درصود از
کل گروه آزمایشی  .)2از آنجا که برای اخذ شرایط ثبت در مرکز  ،CGAبایود کسوبوکارهوا ابتودا
برای وضعیت کارآفرینی نزد شرکتهای  GUFEثبت میشدند و س

آموزش میدیدنود ،درصود
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کسب وکارهای واجد شرایری که در مرکز  CGAثبت شده بودند ،قابل مالحظوه بوود .در حقیقوت،
 22درصد از کسب وکارهای گروه  6و  2که رسمی شودند (جمعوا  226موورد) ،تصومی ،گرفتنود در
مرکووز  CGAثبووت نوواس کننوود و  09درصوود تصوومی ،گرفتنوود آموووزش ببیننوود .آن دسووته از صوواحبان
کسب وکار در گروه  6و  2که به عنوان کارآفرین ثبت می شدند ،امکوان افتتواح حسواب تجواری در
«بانک آفریقا» و «اورابانک» را نیز داشتند .بعد از دو سال 121 ،کسب وکار حساب بانکی کوارآفرین
افتتاح کردند ( 2/6درصد از کل).
ا العات کی،ی گردآوری شده توسط ذین،عان ی اجرای برنامه حاکی از آن است که برنامه،
ذیل پروتکل مرالعه اجرا شد و به ویژه این که فرایند رسمیسوازی بوا وضوعیت کوارآفرین ،آسوان و
سری به نظر رسیده اسوت (عوالوه بور رایگوان بوودن) .دادههوای کموی حاصول از مرالعوات تکمیلوی
( )follow upتأیید میکند که فرایند رسمیسازی برای کسبوکارهای گروهها ،ارزانتر و سوری تور
بوده است 26 .درصد از کسب وکارهایی که از برنامه منت ،و رسمی شدند ،اظهار نمودنود وی ایون
فرایند ،هزینهای ن رداختهاند (آن دسته از کسبوکارهای گوروههوای آزمایشوی کوه مبلغوی پرداخوت
کرده اند ،با وضعیتی غیر از وضعیت کارآفرین رسمی شده بودند) .بررسی کی،ی به عمولآموده چنود
روز یا چند ه،ته پ

از بازدید مرکز  CGAو با توجه به پیچیودگی موداخالت ،حواکی از آن اسوت

که درک برنامه نسبتا خوب بوده است.
در عمل ،خدمات واسرهگری مالیاتی توسط  CGAبرای تمامی کسبوکارهای ثبوت شوده نوزد
 CGAارائه شد .برخی از کارآفرینان به  CGAگزارش دادند که اداره مالیات مبوالغ مالیواتی بویش از
انتظار درخواست نموده ،یا معافیتهای مالیاتی ارائه شده ی سال اول بعد از ثبت در  CGAاجرایوی
نشده است .مشاوران  CGAبه آنها کمک کردند این مسائل پیش آمده را حلوفصول کننود،CGA .
 62مورد واسرهگری ( 6/2درصد) ی دو سال اجرای برنامه گزارش داد و این که تمامی این مووارد
به ن ،کارآفرین حلوفصل شده است (معافیت مالیاتی توسط اداره مالیات رعایت شد).
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این بخش ،با راحی یک چارچوب سازماندهی آسان برای چگوونگی تصومی ،گیوری بنگواه هوا
درخصوص رسمی شدن یا نشدن ،شروع می شود و این که چگونه مداخله های مختلب ممکن اسوت
این تصمی ،را تغییر دهند .س

راهبرد تجربی ارائه میشود:

 1-1نظریه :چگونه برنامه کارآفرین ،بر رسمی شدن و عملکرد کسبوکار تأثیر میگذارد؟

اگر ارزش تنزیل (ارزش حال) سود خالص ناشی از رسمی شدن ،از هزینوه هوای پرداختوی بورای
رسمی شدن بیشتر باشد ،صاحب کسبوکار اقداس به رسمیسازی میکند.
در این چارچوب ،بنگاه ها پ
نشوند .پ

از ارزیابی این هزینه ها و مناف  ،تصمی ،می گیرند رسمی بشوند یا

از شناسایی و معرفی وضعیت کارآفرین ،با کاهش هزینوههوای پوولی ثبوت ،از آنجوا کوه

امکان ثبت رایگان وجود دارد ،بر تصمی ،بنگاهها تأثیر میگذارد .این امر به رسمی شدن آن دسته از
بنگاه های غیررسمی منجر میشود که در حواشی رسمی شدن باشند .سوه نووع مداخلوه مویتوانود بوه
عنوان جنبههای اضافی این تصمی ،در نظر گرفته شود .بسته (الب) ،هزینههای زمانی و ا العاتی ثبت
را کمتر میکند .هدف از بسته (ب) ،افزایش بیشتر مناف سودآوری از ریر رسمیسازی با پیوند آن
بوه آمووزش و خودمات بووانکی اسوت و بسوته ( ) افووزایش بوازده ناشوی از رسوومیسوازی بوا کوواهش
بیاعتمادی به پرداخت مالیوات و همچنوین کواهش احتموال اخوذ مالیوات بیشوتر بوه نسوبت وضوعیت
غیررسمی است.
این چارچوب سه پیشبینی ه ،ارائه میکند که میتوان آن را در جریان آزمایشهوای موذکور،
تست کرد.
اول این که پ

از اصالحات ،همه بنگاه ها رسمی نمی شوند ،تنها آنهایی که نزدیک بوه رسومی

شدن باشند و این تغییرات ،توازن را برای آنها برقرار کند ،رسمی می شوند .به خصوص وقتوی هزینوه
مدارک الزس برای ثبت همچنان با هزینههای پولی و زمانی مواجه هستند و در نتیجه ثبت نمیشوند.
دوس این که ،این چارچوب پیش بینی می کند بنگاه هایی که رسمی می شوند ،نسبت به آنهوا کوه
رسمی نشده اند ،قبل از اصالحات ،به رسمی شودن نزدیوک بووده انود .ایون امور ،از ریور نواهمگنی
پاسخ ها ،با توجه به چند ویژگی از پیش مشخصشده صاحبان کسب وکار و کسبوکارهایی کوه بوه
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احتمال زیاد موجب نزدیک شدن به رسمی سازی هستند ،تست شد .اولوین ویژگوی ،جنسویت اسوت؛
اگر زنان برای این که ه ،بتوانند کار کنند و ه ،به وظایب خانوادگی خود رسیدگی کنند ،بیشتر بوه
کسب وکارهای کوچک روی میآورند ،ممکن است برنامههای کمتری برای رشد کسبوکار خود
داشووته باشووند تووا از مزایووای بیشووتر رسوومی بووودن اسووت،اده کننوود .دومووین ویژگووی ایوون کووه برخووی از
کسب وکارها از قبل به سایر اشکال ثبت که سود جزئی ارائه می کردند ،دسترسی داشته انود و از ایون
رو ،مزایای اضافی وضعیت کارآفرین برای آنها کمتور خواهود بوود .ایون شوامل دو گوروه موی شوود؛
آنهایی که در بازار  Dankoptaنزد بنگواه دولتوی مسوئول کول بوازار ( )SOGEMAثبوت شوده انود و
تاجرانی که «کارت بازرگانی» دارند.
سوس ،برای تعیین این که کداس بنگاه غیررسمی شوبیه بوه «نووع» رسومی اسوت ،از داده هوای پایوه
درخصوص بنگاه های رسمی و غیررسمی ،به همراه تکنیک بقوه بنودی دومول و همکواران ()6111
است،اده شد و پیش بینی شد که آنها به حاشیه این رسمیسازی نزدیکتر هستند .چهارس ،با اعتقاد بوه
این که مؤسسات کوچکتر و ک ،بازدهتر ،از حاشیهای که رسمیسازی میتواند به ن،و آنهوا باشود،
دورترند لذا مستقیما اندازه مؤسسات و تحصیالت مالکان در نظر گرفته شد .در نهایت اگر پیشگیری
از مسائل مربوط به بازرسی مالیاتی ،از مزایای رسمی شدن است ،پیشبینی میشود کسبوکارهوایی
که کمتر بازرسی موی شووند مزایوای کمتوری از رسومی شودن خواهنود داشوت .نهایتوا ایون کوه ایون
چارچوب پیشبینی میکند مؤسسات غیررسمی ،نسبت به آنهایی که از قبل رسمی شدهاند و آنهایی
که بدون کمک های اضافه ،رسمی می شوند ،از حاشیه رسمیسازی ،دورتر هستند .لذا مداخلوههوا را
باید از بنگاههای کوچکتر شروع نمود.
 1تأثیر بر رسمیسادی
 1-1آدمایش اطالعات تکمیلی

انتظار مشاهده شد و نیز پیامدهای مالیاتی را در بر داشت .مه،تر از همه این که ،نه تنها برای گروههوا
مشوق ها و رسمیسازی بیشتری را مهیا میکند ،بلکه به آنها ا العاتی (به صورت حضوری) نیز ارائه
می دهد .یک سئوال کلیدی آن است که ،آیا تأثیر نسبتا باالیی کوه در گوروه  1انودازه گیوری شوده،
عمدتا مربوط به ا العات است؟ (به ور میال ،زمانی که بنگاه هوا فهمیدنود کوه ثبوت نواس رایگوان و
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آسان است ،تصمی ،به رسمی شدن گرفتند) و یا مربوط به این حقیقوت اسوت کوه ا العواتی کوه بوه
صورت حضوری دریافت شده است ،توسط مشاوران آموزش دیده و واجودین شورایط  CGAبووده
که به واسره آن ،برای متقاعد کردن و آگاه نمودن صاحبان کسوب وکوار از مزیوت و فوایود رسومی
شدن ،تالش های زیادی کرده اند و درصورت نیاز ،مساعدت هایی را با شکل و فرایند مربو ه فوراه،
نمودهاند.
برای پاسوخ بوه ایون سوؤال ،آزموایش دیگوری راحوی شود کوه در مودت زموان  6سوال در پوی
نظرسنجی اجرا شد 91 .درصد از گروه کنترل ( 211کسب وکار) به صورت تصادفی انتخواب شودند
تا جزوات دو برنامه را درست پ

از تکمیل نظرسنجی دریافت کنند (بورای آن کوه کوامال ا مینوان

حاصل شود که «مداخله جزوات» بر پاسخ های نظرسنجی تأثیری نداشته است) .زمانی که برنامه آغاز
شد ،دو جزوه از برنامهها با جزواتی که به گروه  1داده شد ،یکسان بودند و از سوی ممیز با یک متن
کوتاه معرفی می شد و به این موضوع اشاره می کرد که وضعیت مشاغل کارآفرین ه،اکنون رایگوان
بوووده و بوورای همووه کسووبوکارهووا در یووک روز موجووود اسووت و توضوویحاتی را بوورای اموور ثبووت
کسبوکارها ارائه میداد .ی این تستهوای مداخلوهای کوچوک ،بوازرسهوا تنهوا ا العواتی را در
مورد وضعیت جدید ارائه می دادند ،ولی مسئولیتی برای متقاعود کوردن کسوبوکارهوا در خصووص
فواید رسمی شدن یا کمک به آنها نداشتند.
این امر نمایانگر آن اسوت کوه مداخلوه جوزوات ،هوی گونوه توأثیر قابول تووجهی بور تصومیمات
رسمیسازی ندارند .ایون بودان معناسوت کوه ا العواتی کوه بور مبنوای وضوعیت جدیود (بوه صوورت
حضوری) ارائه شده اند ،به سادگی برای افزایش رسمی سازی کافی نبوده و تأثیراتی که بورای گوروه
 1اندازهگیری شده نیز در واق به این دلیل است که ا العات توسط کارکنان آموزشدیده و واجود
شرایط که برای متقاعد کردن صاحبان کسبوکار جهت رسمی شدن وقت صرف کرده بودند ،ارائه
شده است.

در گروه سوس آزمایش که همه بستههای مشوق با ه ،انجاس شده و تأثیر برآن بیشتر از همه بوود،
نرا رسمیسازی  12/2در صد است ( 12/2در صد پیش از گوروه کنتورل) .بوه هور حوال نووع برناموه
رسمیسازی میتواند ،متأثر از نقش مالیات باشد .چورا بنگواههوای بسویاری غیررسومی هسوتند؟ یوک
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توضیح بالقوه برای این موضوع ،موانو قوانونی دیگوری اسوت کوه بورای رسومی شودن وجوود دارد.
دادههای نظرسنجی حاکی از آن است که تنها  92درصود از صواحبان کسوبوکارهوا ،دارای هویوت
شناسایی قانونی هستند که این امور از ضوروریات رسومی شودن اسوت (گذرناموه و کوارت شناسوایی
کشووور بنووین هوور دو بووا هوو .)،در مقابوول  29درصوود دارای شناسوونامه و  09درصوود هوو ،دارای کووارت
انتخاباتی هستند ،بنابراین اصالح روند به منظور تصویب این فرس های جایگزین شناسوایی هویوت کوه
مورد است،اده قرار می گیرد ،موجب کاهش این محدودیت ها برای خیلی از بنگاهها میشود .اگر چوه
به نظر می رسد فقدان هویت ،محدودیت الزاس آوری برای رسمی شدن اکیر این بنگاه های غیررسومی
نیست ،اما تنها  1/2درصد از گروه کنترل می گوید که ایون موضووع ،یکوی از دو دلیول اصولی بورای
رسمی نشدن است.
در انتها ،از صاحبان کسب وکارها خواسته شده است که دو دلیل برای چرایی غیررسومی مانودن
خود بیان کنند .بیشترین پاسخ های مشترک که در گروه کنترل ارائه شده است ،این است که بنگاه ها
هی گونه سود و منافعی در انجاس این امر نمیبینند ( 26درصد) و یا نمیخواهنود کوه مالیوات بیشوتری
ب ردازند ( 62درصد) .دلیل اصلی دیگر این بود که فرایند انجاس این امر را پرهزینه ،پیچیده و زموان بور
می دانستند ( 21درصد) .این پاسخ های مشابه در گروه آزمایش نیز که غیر رسمی مانده بودند ،وجوود
داشت ،علیرغ ،این که آنها مشاوران را نیز مالقات کرده و فریند سادهتر و جدید ثبوت نواس و منواف
ثبت ناس برای آنها توضیح داده شده بود .البته این موضوع منربور بور ایون ایوده اسوت کوه بسویاری از
بنگاههای غیررسمی از حاشیه رسمیسازی دور هسوتند و تصوور مویکننود ایون ا العوات غیرمورتبط
است.
همان ور که بیان شد ،دو سال پ

از آغاز برناموه تنهوا  61توا  69درصود از کسوبوکارهوا در

گروه آزمایش به زحمت به خا ر دارندکه حتی برنامه مشاغل کارآفرین در موورد چوه چیوزی بووده
است.

رایجترین شکل کسب وکار در کشور بنوین ،نووع غیررسومی اسوت .بوا هودف ارائوه یوک شویوه
سری تر ،ک،هزینهتر و آسانتر برای رسمیسازی ،از مشاوران مرکز ( CGAانجمنهایی کوه مشواوره
بازرگانی و گواهی حساب ارائه میدهد) است،اده شد و به منظور نیل به اهداف مالیواتی و نیوز فوراه،

] [ Downloaded from ejip.ir on 2021-12-08

 1نتایج

بررسی وضعیت بنگاههای خرد و کوچک

111

آوردن امکان دستیابی این بنگاه ها به برخی فوایود بوالقوه رسومی شودن ،وضوعیت جدیود کوارآفرین
معرفی شد .ی معرفی این وضعیت ،این پرسش مررح شد که آیا تغییرات قانونی ،بوه خوودی خوود
برای تغییر بنگاههای غیررسمی به رسمی کافیست و یا به تالشها و خدمات اضافی نیز نیاز هست؟
آزمایش هایی با انتخاب تصادفی جهت تشویر بنگاه های غیررسمی برای تغییر به وضعیت جدید
کارآفرین ،با سه رویکرد مورد ارزیابی قرار گرفت .در حالی که پو

از راه انودازی و قوانونی شودن

ایون وضووعیت ،بنگواههووای غیررسومی معوودودی بورای تبوودیل بوه وضووعیت جدیود ثبووت نواس کردنوود،
مداخالت ،در تبدیل وضعیت تعداد بیشتری از بنگاه ها بوه وضوعیت جدیود کوارآفرین موفور بودنود.
مراجعه حضوری به بنگاه ها ،به همراه توضیح مناف حاصل و همکاری در تکمیل فرسها ،موجب شود
که  2/2درصد از بنگاه های غیررسمی به رسمی تبدیل وضعیت دهند و اضافه شدن خدمات تکمیلوی
به صورت دسترسی به آموزش تجارت ،حساب های بانکی و خدمات واسره گری مالیات ،این میزان
را به  12/2درصد افزایش داد .به ور کلی ،اکیریت بنگاه هایی که در نتیجه این برنامه رسمی شدند،
پ

از اولین مالقات حضوری این کار را انجاس دادند.
هر چند ،این تالش ها هزینهبر هستند و به نظر نمیرسد بنگاههایی که رسمی میشوند در  6سوال

اول از این بابت ن ،زیادی ببرند ،ولی آنها به آموزشهای تجاری بیشوتر دسترسوی دارنود و بوه دلیول
معافیت مالیاتی ،مالیات کمتری میپردازنود .آ نهوا احتمواال حسواب بوانکی تجواری ندارنود ،مشوتریان
جدید جذب میکنند ،سود یا فروش باالتر دارند یا کارگران اضافه استخداس میکننود .از ایون رو بوه
نظر میرسد که هزینههای این برنامه نسبت به سود بنگاه زیاد است .عالوه بر این ،تحلیلها بر اهمیت
بالقوه هدفگذاری تأکید میکند .با تمرکز مداخالت بر بنگاههایی بوا ویژگویهوایی کوه آنهوا را بوه
محدوده رسمی شدن نزدیکتر میکند ،می توان نرا رسمی شودن را  6برابور کورد .در کشوور بنوین
مشخص شد که این بنگاهها توسط مردان فعالیت داشتند ،مالکان آنها تحصیلکردهتر بودند و خوار
از بازار اصلی و نه در سرح خرده فروشی واقو شوده بودنود .همچنوین آنهوا مؤسسواتی بودنود کوه در
یک نتیجه میبت ،مشاهده شد که احتمال رسمی شدن بنگاهها بیشتر است ،چرا که به احتمال زیاد این
بنگاههای غیررسمی بزرگتر و پربازدهتر برای جذب مشتریان ،با بنگاههای رسمی رقابت میکننود و
برای پرداخت مالیات نیز متعهدتر عمل میکنند.
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