
 

 

 
 

  التبغ؟ مكافحة من قوضت ھل :المتاجرة غير المشروعة في جنوب إفريقيا
 

   .إفريقيا جنوب في السجائر في المشروعة غير المتاجرة مدى جديد بحث يظھر
وأوضح ھل المتاجرة غير المشروعة في السجائر تقوض من سياسة مكافحة التبغ في جنوب إفريقيا؟  :تل أم أجبل"

ستتجاوز المتاجرة  2007قي إيفان بليشر با5شتراك مع الجمعية ا>مريكية للسرطان أنه بحلول ا5قتصادي الجنوب إفري
 كانت التبغ مكافحة سياسة أن البراھين تظھر ذلك، ومع .من إجمالي السوق في جنوب إفريقيا% 7غير المشروعة أكثر من 

 ارتفعت حين في التبغ لمنتجات ا5ستھLك انحسار واستمر المشروعة غير المتاجرة من جزئي بشكل قوضت وقد ناجحة
   .المرتفعة المباشرة غير للضرائب الفضل يرجع حيث الضريبية العوائد

 
  التدخين معد%ت

 
، تم حظر التدخين في 1993 في عام .في مكافحة التبغ ةھام قوانينمنذ أوائل التسعينيات، تقدمت جنوب إفريقيا ب

تحذير على ا>غلفة واXعLنات وتم حظر المبيعات على ا>شخاص لمن ھم دون  المواصLت العامة حيث تم وضع عLمات
 .، تم حظر التدخين في أغلب ا>ماكن العامة ذلك أن إعLن ودعم وتوزيع المنتج النھائي قد انتھت1999في عام  .عام 16
   .للسجائر بالنسبة التجزئة سعر يف كبرى زيادات إلى أدى مما كبير بشكل المباشرة غير الضرائب ازدادت ،١٩٩١ عام منذ
 

أظھرت صناعة السجائر أن علو الضرائب ھو المسؤول عن نمو المتاجرة غير المشروعة في السجائر، >ن ا>سعار 
يزعم  .العالية قد شجعت وجود التھريب عبر الحدود والتھرب الضريبي في المنتجات المحلية وسرقة العLمات التجارية

من % 20التبغ ومصنعي السجائر بأن حجم السوق غير المشروع ھو  مزارعيللتبغ والذي يمثل أغلب معھد جنوب إفريقيا 
   .المزاعم تلك يثبت بحث أي ينشر لم ا`ن حتى .إجمالي السوق

 
وقد قّدًر إيفان بليشر إجمالي استھLك السجائر في البLد بناًء على بيانات استطLع قومي حول مدى انتشار التدخين 

غير "المعلوم لتقدير حجم السوق " القانوني"ثم َضبَط ھذه البيانات بالنسبة للسوق  .5ت تدخين السجائر يومياً ومعد
 .غير المعلوم، وھي طريقة مماثلة لتلك المستخدمة في المملكة المتحدة لقياس الخسائر الضريبية غير المباشرة" المشروع
 التبغ صناعة من بكثير أقل ھو - ٢٠٠٧ عام في% ٧ يتجاوز الذي – المشروع غير السوق حجم إجمالي أن ھو استنتاجه

   .المزعومة
 

وقد استشھد ببيانات تُظھر أن ا5ستھLك القانوني للسجائر قد انخفض بشكل ثابت حتى أوائل ا>لفينيات بسبب علو 
انحسر أيضاً  .جارة في العاممليار سي 24الضرائب غير المباشرة على السجائر حيث استقر بعدھا ا5ستھLك ليصبح نحو 

 ا5نتشار في ا5ستقرار يرجع  %.24حيث استقر بعد ذلك ا>مر ليصبح  2002انتشار التدخين بشكل ثابت حتى 
   .السابقة السنوات قوة بنفس ترتفع لم التبغ على المباشرة غير الضرائب أن حقيقة إلى وا5ستھLك

 

 )٢٠٠٧ - ١٩٩٣( التدخين راتمؤش في المؤية التغيرات :1جدول 

 المؤشر التغير

 علبة لكل الحقيقي السعر %١٤٨.٢

  الكلي ا5ستھLك  %٣١.٩ - 

  شخصكل  استھLك  %٣٧.٧ - 

  التدخين انتشار مدى  %٢٥.٥ - 

  المدخنين عدد  %٢.١- 

  مدخن لكل بالنسبة ا5ستھLك متوسط  %٣٠.٤ - 

  )٢٠٠٥( والبيك فان :المصدر

  



 السكاني والتعداد وا%نتشار ا%ستھ9ك ناتبيا ملخص :2جدول 

 المدخنين عدد السكاني التعداد ا%نتشار القانوني ا%ستھ9ك 

 السجائر عدد 
 )بالمليار(

 )باDلف( )بالمليون( المئوية النسبة

1993 36.04 32.6 24.83 8.09 
1994 35.38 28.8 25.42 7.32 
1995 34.16 30.2 26.03 7.86 
1996 33.80 30.3 26.66 8.08 
1997 31.54 28.4 27.40 7.78 
1998 29.90 28.5 28.15 8.02 
1999 28.44 27.9 28.93 8.07 
2000 26.68 27.1 29.52 8.00 
2001 25.52 24.5 30.12 7.38 
2002 24.68 24.8 30.56 7.58 
2003 24.06 23.8 30.89 7.35 
2004 24.04 24.1 31.24 7.53 
2005 23.70 23.2 31.69 7.35 
2006 24.02 23.3 32.12 7.48 
2007 24.56 24.3 32.59 7.92 

 .AMPS، StatsSA ،)٢٠٠٥( والبيك فان :المصدر

  المشروعة غير المتاجرة حجم
 

وقد استبدل عدد صغير من المستھلكين  .استنتج بليشر أنه ما دامت الضرائب وا>سعار تعلو فإن إجمالي ا5ستھLك ينخفض
سيطيح بصناعة التبغ بسھولة، لم  لكن التوقعات القائلة بأن علو الضرائب .استھLكھم القانوني باستھLك غير مشروع

   .المشروعة غير المتاجرة ازدياد من بالرغم ٢٠٠٧و ١٩٩٧ بين فيما% ٢٠ من >كثر السوق إجمالي حجم انخفض .تتحقق
 

 )2002( لعام المشروعة غير للمتاجرة Euromonitor تقديرات :3جدول 

 المتوسط 2001 2000 1999 1998 1997 

 27.9 25.7 25.7 25.3 30.4 32.6  القانونية المبيعات
 8.3 9.6 10.2 10.8 6.2 4.5 المھربات
 36.1 35.3 35.9 35.5 36.6 37.1 اXجمالي
 %22.9 %27.1 %28.4 %29.9 %16.9 %12.1 السوق في المخترق

  السجائر مليارات* :مLحظات

 )2007( لعام المشروعة غير للمتاجرة Euromonitor تقديرات :4جدول 

 المتوسط 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 

 25.49 24.41 21.90 22.53 23.01 23.51 24.68 25.52 26.68 26.68 29.90 31.54 القانونية المبيعات
 2.06 3.69 3.47 3.30 2.78 2.40 2.15 1.75 1.43 0.99 0.50 0.25 المھربات
 27.55 28.10 25.38 25.83 25.79 25.91 26.83 27.27 28.11 27.67 30.40 31.79 اXجمالي
 في المخترق

 %13.1 %13.7 %12.8 %10.8 %9.3 %8.0 %6.4 %5.1 %3.6 %1.6 %0.8 السوق
7.7% 

  السجائر مليارات* :مLحظات

 
 لكل ةبالنسب محددة مباشرة غير ضريبة ن،يمنفصلت نيضريبت من إفريقيا جنوب في السجائر على ا5ستھLك ضرائب تتألف
  .المضافة القيمة من% ١٤ قدرھا موحدة تعريفة على المفروضة) VAT( المضافة القيمة بضريبة أسوة سجائر علبة

 



إلى طبيعة السعر غير المرن للسجائر في جنوب إفريقيا، نجد أن الزيادة في الضريبة المحددة غير المباشرة  شارةوبا5
ونتيجة لذلك، وحتى لو انخفضت المبيعات القانونية، فإن  ).القانونية(كانت أكبر مئوياً من ا5نخفاض في المبيعات 

 الضرائب محصLت ارتفعت ،٢٠٠٧و ١٩٩٧ عامي بين فيما .محصLت الضرائب غير المباشرة قد ارتفعت بشكل كبير
 يرغ المتاجرة في متوقعة خسائر أي حدوث من قلل مما حقيقية كشروط% ١٢٣ من >كثر كبير بشكل المباشرة غير

   .المشروعة
 

يحتمل أن تكون ھناك أسباب أخرى إضافة إلى علو الضرائب غير المباشرة، مما شجع نمو المتاجرة غير المشروعة في 
التجار غير المشروعين في جنوب إفريقيا متخصصون في طرق التجارة فضLً عن السلع حيث يمكن  .جنوب إفريقيا

فمثLً، تتضمن الطرق بين  .من، إضافةً إلى العديد من السلع في نفس الوقتللطريق استيعاب مجال واسع من السلع مع الز
والمLبس واXلكترونيات والعقاقير ) نوع من الصدف(جنوب إفريقيا والصين المتاجرة غير المشروعة في ا>بالون 

ي جنوب إفريقيا بسبب فالمتاجرة غير المشروعة لعدد من السلع قد زادت ف .وا>سلحة والبشر والماس إضافةً للسجائر
يدعم  .وقد تفاقمت أيضاً بسبب الفساد وضعف المراقبة على الحدود .مؤسسات الجريمة المنظمة ذات النطاق الكبير والفعال

الصادر عن معھد جنوب إفريقيا للدراسات  2009ھذا ا5ستنتاج من نتائج الدراسات ا>خرى بما في ذلك تقرير فبراير 
وھذا  ةجنوب إفريقيا ھي سوق كبير .تھريب السجائر مستمر حتى كونه مشكلة في المنطقة"بأن  ا5ستراتيجية الذي صرح
 التي ا5عتراضات عديد خLل ومن .فالطرق المؤدية إلى البLد ھي بوتسوانا وناميبيا وسوازيLند .ما 5حظته صناعة التبغ

  .وزمبابوي نالصي من تأتي السجائر أن يبدو أنه إ5 الجمارك، سلطات بھا قامت
 عLوة ٢٠٠٩iفي النشاط ھذا في العمل سيستأنف حيث لLنخفاض، يتجه السجائر تھريب تعقب أن نجد عديدة، و>سباب

 في السوق إجمالي من تقريباً % ١٠ بلغت حيث للذروة وصولھا منذ للسجائر المشروعة غير المتاجرة انخفضت ذلك، على
  .٢٠٠٠ عام

 
 اختLس قضية بسبب للتبغ ماسترمايند شركة عمليات SARSجنوب إفريقيا لخدمات العوائد  ، أغلقت2006في نوفمبر عام 

وھذا   .السجائر وتھريب الضريبي بالتھرب ومتھمين للشركة تابعين ومديرين موظفين SARSكان لدى  .مليون 57 قدرھا
 الوثائق من الكثير .غير المشروعة يوضح أن الصناعة 5 تعتبر ضحية بريئة للمھربين بل ھي مساھم نشط في المتاجرة

  .التھريب في BAT للتبغ ا>مريكية البريطانية المجموعة تورط على ا5طLع ويمكنك اXنترنت شبكة على متاح
 

  استنتاجات
 

يتضح أن الزيادة في الضرائب وأسعار التجزئة قد نتج عن انخفاضات كبيرة جداً في إجمالي استھLك السجائر في جنوب 
استراتيجية ازدياد الضرائب غير المباشرة لخفض استھLك السجائر وزيادة العوائد الحكومية، قد عملت بتأثير  .ياإفريق

بالرغم من مرور جنوب إفريقيا بازدياد كبير في المتاجرة غير  .مفاجيء حتى في مواجھة نمو المتاجرة غير المشروعة
يث أن إجمالي ا5ستھLك قد انخفض وصافي التأثير على العوائد المشروعة، إ5 أنھا لم تقوض جھود مكافحة التبغ، ح

 المنظمة الجريمة نمو حيث من شامل مناخ ضمن للسجائر المشروعة غير المتاجرة إلى النظر يجب .الضريبية كان إيجابياً 
  .المباشرة غير الضرائب لعلو فقط السبب إرجاع يمكن و5
 

ف بالمشكلة الكبرى للمتاجرة غير  .الزائدة في جنوب إفريقيايدعم ھذا البحث من استراتيجية الضرائب  فبالرغم من أنه يَُعرِّ
في المستويات الحالية، نجد أن المتاجرة  .المشروعة، إ5 أنه يجد أن ھذه المشكلة قد زادت ويحتمل بدئھا في انخفاض فعلي

كانت الحكومة مستمرة في انتھاج استراتيجية  ومن المحتمل أنه إذا .من إجمالي السوق% 10غير المشروعة تعتبر أقل من 
سينخفض والعوائد الحكومية ) ليس فقط ا5ستھLك القانوني(ضرائب أكثر صرامة في المستقبل، فإن إجمالي ا5ستھLك 

 مھم، أمر ھو المشروعة غير المتاجرة ضد التحرك .سترتفع حتى لو كان ھناك بعض النمو في المتاجرة غير المشروعة
   .التبغ مكافحةالتي تبذل من أجل  جھودال من يكون سببا للتقليلود المتاجرة يجب أ5 وج لكن
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