الضرائب والسعر

تفنيد إدعاءات صناعة التبغ
االدعاء :زيادة الضرائب المفروضة على التبغ ستضر
االقتصاد.

ستؤدي زيادة الضريبة إلى انخفاض شديد في أعداد العمالة في زراعة التبغ وتصنيعه ،فض ًال
عن بيع الجملة وبيع التجزئة وغيرها من القطاعات االقتصادية األخرى .وبالتالي فإن زيادة
الضريبة سيكون لها تأثير معاكس على االقتصاد ككل.

الحقيقة

إن زراعة التبغ وتصنيعه ال يمثالن سوى حصة صغيرة أو آخذة في التناقص – كما في أغلب
البلدان -من األنشطة االقتصادية.

وبصفة عامة ،فإن حجم العمالة في زراعة التبغ ضئيل مقارنة باألنشطة الزراعية األخرى.
ونتيجة للطبيعة اإلدمانية لمنتجات التبغ ،فإن أي انخفاض في الطلب على التبغ سيكون
بشكلٍ تدريجي مما يسمح بتوفر الوقت الالزم لز َّراع التبغ لكي يتجهوا إلى زراعة محاصيل
1
بديلة.
كما أن صناعة التبغ ال توفر سوى عدد قليل للغاية من الوظائف ،وهذه الوظائف في
انخفاض مستمر نتيجة ألتمتة وميكنة صناعة التبغ لعملية تصنيعه.
وأغلب الظن أن يكون لزيادة الضرائب المفروضة على التبغ أثر إيجابي على القطاعات
األخرى ،ذلك أن أموال المدخنين التي ُتنفق على منتجات التبغ سيتم توجيهها لبضائع
المرجح أن يكون هناك تأثير إيجابي على العمالة نتيجة تحول
وخدمات أخرى 2.ومن ّ
أولويات المستهلكين ،فيتم توفير المزيد من الوظائف في قطاعات أخرى.
تعد زيادة سعر السجائر الوسيلة األساسية لتثبيط استهالك التبغ والحيلولة دون بدء
استهالكه واإلقبال عليه بين األطفال والشباب .إن انخفاض معدالت استهالك التبغ سيسفر
عن تحسين األحوال الصحية لدى القوى العاملة وزيادة معدالت إنتاجهم ،األمر الذي من
شأنه إنعاش االقتصاد.
إن ارتفاع إيرادات الحكومة جراء زيادة الضرائب وانخفاض نفقات الرعاية الصحية لألمراض
المرتبطة باستهالك التبغ من شأنه تمويل المشروعات الحكومية التي تعود بالنفع على
االقتصاد.

االدعاء :زيادة الضرائب المفروضة على التبغ ستزيد
من التهريب

ستؤدي زيادة الضرائب المفروضة على التبغ إلى زيادة تهريب البضائع ،وإلى إنتاج السجائر
بطريقة غير شرعية ،وإلى أنشطة إجرامية أخرى ذات صلة.

الحقيقة

الحقيقة ال تعد ضرائب التبغ السبب الرئيسي وراء تهريب السجائر وتجنب دفع الضرائب
الخاصة بالسجائر ،حيث ترتفع معدالت التهريب بوجه عام جراء التقاعس عن تطبيق
القانون والمالحقة الجنائية للمجرمين وضعف عقوبات جرائم التهريب والفساد المتفشي
داخل البلد نفسه.فعلى سبيل المثال ،على الرغم من ارتفاع أسعار السجائر وارتفاع الضرائب
المفروضة عليها إلى أقصى حد في الدول االسكندينافية ،إال أنه ال وجود تقريباً لتهريب
البضائع في هذه الدول .وعلى النقيض من ذلك ،يمكن شراء السجائر المه َّربة في ألبانيا
3
وكمبوديا وفي شرق أوربا ،وهي دول تنخفض فيها بالفعل الضرائب وأسعار بيع السجائر.
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هناك العديد من الدول التي زادت فيها الضرائب المفروضة على التبغ زيادة كبيرة دون أن
تطرأ أية تغييرات على مع َّدل التهريب/اإلنتاج غير الشرعي .تفيد التجربة أنه يمكن التحكم
في هذه األنشطة غير القانونية والحد منها باستخدام الوسائل القانونية (على سبيل المثال،
استخدام طوابع ضريبية ظاهرة وأرقام تسلسلية وعالمات مميزة للعبوات وملصقات التحذير
من األخطار الصحية ،على أن ًتدرج باللغة المستخدمة محلياً) ،وكذلك عن طريق إنقاذ
القانون والقوانين الجمركية (مثل تحسين عملية تدقيق الشركات واستخدام نظم أفضل
للتتبع والحوكمة الجيدة) وتطبيق عقوبات أكثر شدة وصرامة على المخالفين للقوانين
واألنظمة4.ويمكن تمويل تلك األنشطة من خالل اإليرادات الناتجة عن زيادة الضرائب.
لقد أدت زيادة الضريبة على التبغ إلى جني فوائد عظيمة فيما يتعلق بالصحة واإليرادات
حتى في الدول التي يوجد فيها تهريب .فزيادة الضرائب تحد من االستهالك وتزيد من
إيرادات الحكومة ،حتى في ظل تهريب السجائر 5.إن انخفاض االستهالك من شأنه أيضا
الحد من الطلب على المنتجات غير المشروعة.

االدعاء :زيادة الضرائب المفروضة على السجائر ستق ِّلل
من اإليرادات الضريبية

سيزداد انخفاض مبيعات التبغ نتيجة لزيادة الضرائب بحيث سيع ِّوض تأثير زيادة معدَّل
الضريبة.

الحقيقة

إن زيادة الضرائب على التبغ ستؤدي إلى زيادة اإليرادات الضريبية .فالطلب على منتجات
التبغ غير مرن مما يعني أن االنخفاض النسبي في الطلب على التبغ سيكون أقل من الحجم
النسبي للزيادة الضريبية .وبهذا ،فعلى الرغم من انخفاض الطلب مع زيادة الضرائب
واألسعار ،فإن زيادة مع َّدل الضريبة سوف يؤدي إلى زيادة عامة في اإليرادات الضريبية.

لقد استفادت كل دولة وحتى كل كيان من الكيانات دون الوطنية التي بها نظام ضريبي
كفء وقامت بزيادة الضريبة على السجائر من الزيادة الوافرة في اإليرادات حتى مع
انخفاض معدَّل استهالك السجائر.
•وفي جنوب أفريقيا ،لوحظ أن كل زيادة في ضريبة اإلنتاج على السجائر قيمتها 10%
تقابلها زيادة قدرها  6%في إيرادات ضرائب السجائر ،حتى في ظل انخفاض معدَّل
استخدام التبغ .وما بين عامي  1994و ،2001زادت اإليرادات الضريبية بنسبة أكبر من
6
الضعف نتيج ًة لزيادة الضرائب المفروضة على التبغ في جنوب إفريقيا.
•وفي تايالند ،أدت زيادة الضرائب ما بين عامي  1994و 2007إلى زيادة الضرائب
المفروضة على السجائر من  60%إلى  80%من سعر البيع بالجملة ،مما أدى إلى
زيادة اإليرادات الضريبية من  20002مليون بات تايالندي في عام  1994إلى 41528
7
مليون بات تايالندي في عام  2007حتى في ظل انخفاض االستهالك.

االدعاء :زيادة الضرائب المفروضة على التبغ ستضر
الفقراء

تعتبر زيادة الضريبة على التبغ تنازلية ،وسيتكبدها الفقراء بشكل غير متناسب .ففرص
الترفيه لدى الفقراء قليلة وزيادة الضريبة سيجعل التبغ بعيد المنال بالنسبة لهم.
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الحقيقة

يكثر استهالك التبغ بين الفقراء بنسب متفاوتة ،حيث ترتفع معدالت استهالك التبغ بين
المجموعات ذات الدخول المنخفضة في كافة بلدان العالم تقريباً ،كما تستهدف شركات
التبغ الفقراء بإعالناتها بصورة مفرطة ،ولذا ُتنفق المجموعات ذات الدخول المنخفضة
نسبة من دخلها على منتجات التبغ تفوق تلك التي تنفقها على المنتجات األساسية. .
فاألسر اإلندونيسية التي تحتوي على مدخنين تنفق  11.5%من دخلها على منتجات التبغ،
وتنفق  11%منه على األسماك واللحوم والبيض واأللبان ،و 3.2%على التعليم ،و 2.3%على
الصحة8.تساهم زيادة ضرائب التبغ في تحفيز المجموعات ذات الدخول المنخفضة على
تقليل كمية التبغ المستهلكة أو التوقف كلياً عن استخدام التبغ ،ومن ثم يمكنهم إعادة
توزيع نفقاتهم وتخصيص أموالهم للطعام والمأوى والتعليم والرعاية الصحية ،وبالتالي
تحسين نوعية معيشتهم.
يلقى نصف مستخدمي التبغ ممن أدمنوا على استخدامه طيلة حياتهم حتفهم مبكراً نتيجة
اإلصابة بأمراض مرتبطة باستهالك التبغ ،ويعاني العديد من مستخدمي التبغ وأسرهم
من األمراض واإلعاقات التي يسببها استهالك التبغ ،وما يصاحب ذلك من مصاعب وآالم.
واألشخاص من ذوي الدخل المنخفض أشد استجابة لزيادة أسعار التبغ دون غيرهم من
ذوي الدخل المرتفع .وستساعد زيادة الضرائب المفروضة على التبغ في تقليل استهالك
التبغ بين ذوي الدخل المنخفض ،وبهذا فهي تقلل من العبء الذي يفرضه التبغ بشكل غير
2
متناسب على الفقراء.

االدعاء :ستشجع زيادة الضرائب المفروضة على التبغ
المدخنين لالتجاه إلى العالمات التجارية األرخص و/أو
منتجات التبغ األخرى لتفادي الضرائب

سيتحول المدخنون إلى عالمات تجارية أو منتجات التبغ األرخص .ولن يكون هناك انخفاض
في مع َّدل استخدام التبغ بوجه عام.

الحقيقة

لن ُيغرى كافة المدخنين بالتوجه إلى أنواع السجائر أو منتجات التبغ األرخص .حتى وإن
كانت هناك بدائل متاحة ،فقد أكدت العديد من الدراسات التي أجريت في جميع أنحاء
العالم أن زيادة الضرائب المفروضة على السجائر سوف تحمي األفراد من بدء ممارسة
3
التدخين ،وتشجعهم على اإلقالع عنه وخفض كمية السجائر المستهلكة.
تعمل أنظمة الضرائب التي تتبنى نظام ضرائب اإلنتاج المحددة والموحدة على التقليل
من تفاوت األسعار بين العالمات التجارية والمنتجات المختلفة ،مما يؤدي إلى الحد من
االستعاضة عن أحد منتجات التبغ بغيرها نتيجة ارتفاع الضرائب المفروضة على األولى.

االدعاء :المعدَّالت الضريبية مرتفعة جداً بالفعل

معظم الدول لديها بالفعل معدَّالت مرتفعة جداً للضرائب المفروضة على منتجات التبغ.

الحقيقة

الضرائب المفروضة على التبغ ال تزال منخفضة في معظم دول العالم ،وال تزال أسعار التبغ
منخفضة .وقد أصبحت منتجات التبغ سهلة المنال بصورة أكبر في العديد من دول العالم
بمرور الوقت وذلك لنمو اقتصادياتها وارتفاع دخل األسرة بها ،حتى وإن ظلت األسعار ـ
9
المتوافقة مع التضخم ـ ثابتة أو منخفضة.
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إن الضرائب المفروضة على التبغ ليست مرتفعة بالقدر الكافي الذي يسمح لها بتغطية
التكاليف الباهظة التي يفرضها التبغ على األفراد واألسر والدول ،بما في ذلك تكاليف
الرعاية الصحية لألمراض المرتبطة بالتبغ ،وقلة اإلنتاجية نتيجة الوفاة المبكرة ،واندالع
الحرائق نتيجة استخدام التبغ ،والضرر البيئي الناجم عن زراعة التبغ .ويمكن استخدام
زيادة مع َّدل الضريبة كأداة لتعويض هذه التكاليف وتخصيص أموال للجهود الرامية إلى
تقليل استخدام التبغ ،وتقليل العبء الواقع على كاهل المجتمع نتيجة استهالك التبغ.

االدعاء :زيادة الضرائب المفروضة على التبغ يعتبر
عقاب لمستهلكيه

استهالك التبغ متعة ،وزيادة الضرائب المفروضة على التبغ تعني أن المستهلكين سيدفعون
أمواالً أكثر للحصول على هذه المتعة.

الحقيقة

إن استخدام التبغ أو التعرض لدخان التبغ يودي بحياة المدخنين وغير المدخنين .فمعظم
مستخدمي التبغ يستخدمونه ويصبحون مدمنين عليه قبل سن العشرين ،أي قبل أن
ينضجوا ويدركوا مخاطر استخدامه 10.وأغلب مستخدمي التبغ الذين يدركون مخاطره
يرغبون في اإلقالع عنه 11إال أن الطبيعة اإلدمانية للتبغ تص ّعب عليهم هذا األمر .ومن ثم
فإن زيادة الضرائب المفروضة على التبغ ستشجع المستهلكين على اإلقالع عنه ،األمر الذي
سيؤثر إيجابياً على صحتهم .تشجع أسعار التبغ المرتفعة وضرائبه مستخدمي التبغ على
اإلقالع عن تناوله ومن ثم إنقاذ أرواح األشخاص.

االدعاء :زيادة الضرائب المفروضة على التبغ لن تقلل
من استهالكه
نظراً لقوة الطبيعة اإلدمانية للتبغ ،فإن ارتفاع سعره لن يؤثر على طلبه ،وبالتالي فإن رفع
الضريبة غير مب َّرر.

الحقيقة

هناك العديد من الدراسات والتجارب التي أظهرت أن زيادة الضرائب المفروضة على التبغ
أدتـ في عدد كبير من الدول ـ إلى خفض عدد مستخدمي التبغ وعدد األمراض ذات الصلة
به ،وكذلك إلى تقليل حاالت الوفاة 19-12.فارتفاع سعر التبغ يشجع مستخدميه على اإلقالع
عنه ،ويقي من البدء في استهالكه ،ويحول بين المستهلكين السابقين وبين العودة إليه
مجدداً .كما أن ارتفاع األسعار سيقلل عدد السجائر المستهلكة يومياً بين أوساط المدخنين
المداومين.
إن زيادة ضرائب التبغ التي تحقق زيادة في أسعار التبغ بنسبة  10%من شأنها الحد من
استهالك التبغ بنسبة تصل إلى  4%لدى البلدان ذات الدخول المرتفعة و  8%في البلدان
6
ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وستؤدي زيادة الضرائب التي ترفع األسعار الحقيقية للسجائر بنسبة  10%في كافة أنحاء
العالم إلى إقالع نحو  40مليون مدخن عن التدخين والوقاية من  10مليون حالة وفاة
3
مرتبطة بالتدخين.
كما تؤدي زيادة ضرائب التبغ إلى ارتفاع إيرادات الحكومة ،لتغطي بذلك نفقات الرعاية
الصحية والبيئة جراء استخدام التبغ ،والتي تتجاوز إيرادات التبغ إلى درجة كبيرة في العديد
من البلدان.
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 تفنيد إدعاءات صناعة التبغ:الضرائب والسعر
 تتفق شركات التبغ مع تنظيم صناعة التبغ:إدعاء
ً يشمل زيادة الضرائب زياد ًة صغيرة،تنظيماً معقو ًال
.يمكن التنبؤ بها دون أن تسفر عن تشجيع التهريب
الحقيقة

ال تعد الزيادة الصغيرة في الضرائب وسيلة ناجحة في أغلب األحوال في الحد من
 حيث ال يصاحبها إال تأثير محدود على أسعار التبغ وكذلك على قدرة،االستهالك
 حيث ال تزال أسعار التبغ منخفضة جداً في العديد،المستهلكين على شراء منتجات التبغ
 بينما يتطلب األمر زيادة كبيرة وملحوظة في األسعار للحد من القدرة على،من البلدان
.شراء التبغ وتحمل تكاليفه وكذلك للحد من استخدامه وإنقاذ األرواح

 والتي تمكنّها من،تفضل شركات صناعة التبغ التغيرات الضريبية التي يمكن التنبؤ بها
 على سبيل المثال عن طريق شراء طوابع ضريبية مسبقاً أو اقتراح،التالعب بالسوق لصالحها
 على الرغم من أن شركات التبغ تدعو للزيادة الصغيرة في.تخزين المستهلكين للمنتجات
 إال أنها غالباً ما تقوم في الوقت نفسه برفع أسعار منتجات التبغ لتتزامن مع،الضرائب
 وهو ما، تجني الشركات مزيداً من الربح من خالل رفع األسعار.زيادة الضرائب على التبغ
 تعد.يدل على أن تلك الشركات تدرك تماماً أن األسواق يمكنها أن تتحمل زيادة األسعار
الزيادة الصغيرة في الضرائب إحدى االستراتيجيات التي تضمن زيادة أرباح الشركات جراء
.ارتفاع األسعار بصورة تفوق ما قد تجنيه الحكومات نتيجة ارتفاع الضرائب
 فهي ال تشكل، سواء كانت فوارق صغيرة أو كبيرة،بينما تمثل فروق األسعار حافزاً للتهريب
 كما تعكس مستويات التهريب معدالت تطبيق القانون.األسباب الرئيسية وراء التهريب
والمالحقة الجنائية للمجرمين وضعف عقوبات جرائم التهريب ومعدل الفساد الموجود
.داخل البلد

 تتدخل الحكومات في حرية اختيار المستهلكين وذلك عند فرضها للضرائب على:االدعاء
 وينبغي أن تتوقف مسؤولية الحكومات على مجرد توعية.التبغ وحثها على عدم استخدامه
.الجميع بمخاطر التدخين

الحقيقة

العديد من مستهلكي التبغ ـ حتى في الدول ذات االقتصاديات المرتفعة ـ يستخفون بأضرار
 بل أن معظم مستهلكي التبغ يقبلون على استهالكه وهم في سن.التبغ أو ال يدركونها
، والتبغ ال يشبه أي منتج استهالكي آخر.صغيرة جداً ال تسمح لهم بإدراك مخاطر االستخدام
، كما أنه مادة إدمانية.فاستخدامه عن عمد يؤدي إلى زيادة التعرض لخطر الوفاة المبكرة
. عندما يحاول المستهلكون اإلقالع عنه يجدون أنفسهم قد أدمنوه،وبمرور الوقت
 وبالتالي يجد الصغار، 20وتنفق صناعة التبغ ماليين الدوالرات سنوياً على تسويق منتجاتها
 ومن،ومستهلكو التبغ أنفسهم محاصرين يومياً من كل جانب بالحمالت اإلعالنية المضللة
ثم تقلل الحمالت اإلعالنية هذه من فرصة إدراك مخاطر استخدام التبغ وتجعل الناس
.تعتقد بأن استخدامه فاتن وشيق
وتتكبد األسر والحكومات تكاليف كبيرة جراء استخدام التبغ تتمثل في تكاليف الرعايا
.21 وكذلك في انخفاض اإلنتاجية نتيجة الوفاة المبكرة،الصحية من أمراض ذات صلة بالتبغ
أو الوفاة/كما أن التدخين يفرض تكاليف على غير المدخنين الذين يتعرضون لألمراض و
.المبكرة نتيجة للتدخين السلبي
 تتحمل الحكومات مسؤولية التدخل لمنع األطفال من البدء في،ًلهذه األسباب جميعا
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