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االدعاء

سترض الرضائب املرتفعة عىل 

التبغ باالقتصاد.

ستؤدي الزيادات الرضيبية إىل 

انخفاض كبري يف العاملة املشتغلة 

بزراعة التبغ وتصنيعه، فضًل عن 

تجارة الجملة والتجزئة والقطاعات 

االقتصادية األخرى. وبالتايل، سيكون 

للزيادات الرضيبية تأثري سلبي عىل 

االقتصاد بأكمله.

ستؤدي الرضائب املرتفعة 

عىل التبغ إىل زيادة 

التجارة غري املرشوعة يف 

التبغ.

ستؤدي الزيادات الرضيبية عىل 

منتجات التبغ إىل زيادة االتجار 

غري املرشوع بالتبغ، وإنتاج 

السجائر غري املرشوع، واألنشطة 

اإلجرامية ذات الصلة.
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الحقيقة

فرض الرضائب والسعر
مواجهة الحجج املؤيدة لصناعة التبغ

متثل زراعة التبغ وتصنيعه حصة صغرية من األنشطة 

االقتصادية، ويف معظم البلدان تكون هذه الحصة 

متناقصة.1 يف إندونيسيا، وجد تقرير حديث أن 

زراعة التبغ ال تشكل سوى 0.3 ٪ من القطاع الزراعي 

و0.03 ٪ من الناتج املحيل اإلجاميل. ال يستفيد معظم 

مزارعي التبغ من زراعة التبغ، وكان املزارعون الذين 

تحوَّلوا إىل زراعة محاصيل أخرى أفضل حااًل من 
مزارعي التبغ.2

بشكٍل عام، العاملة املشتغلة بزراعة التبغ منخفضة 

مقارنًة باألنشطة الزراعية األخرى. ونظرًا للتأثري 

اإلدماين ملنتجات التبغ، فإن أي انخفاض يف الطلب 

عىل التبغ سيكون تدريجيًا، مام يتيح ملزارعي التبغ 

الوقت للتحوُّل من زراعة التبغ إىل زراعة محاصيل 
بديلة.1

يولِّد تصنيع التبغ عدًدا قليًل جًدا من الوظائف، 

وهذه الوظائف آخذة يف االنخفاض بسبب أمتتة 
صناعة التبغ وميكنة عملية التصنيع.3

ح أن يكون تأثري الزيادات يف رضائب التبغ  من املرجَّ

إيجابيًا عىل القطاعات األخرى ألن األموال التي كان 

املدخنون سينفقونها عىل منتجات التبغ سيتم إنفاقها 

ح أن يكون  عىل السلع والخدمات األخرى. ومن املرجَّ

التأثري الصايف لهذا التحوُّل يف تفضيلت املستهلكني 

إيجابيًا عىل الوظائف، مام ينتج عنه املزيد من 

الوظائف يف القطاعات األخرى.

ميثل رفع أسعار السجائر اإلجراء األسايس لتثبيط 

االستهلك وتجنب الرشوع يف تعاطي التبغ بني 

األطفال والشباب. وسيؤدي انخفاض استهلك التبغ 

إىل قوة عاملة أكرث صحة وإنتاجية، مام سيساعد عىل 
تعزيز االقتصاد.4,5

ميكن لزيادة اإليرادات الحكومية من الرضائب 

املرتفعة وانخفاض تكاليف الرعاية الصحية لألمراض 

املرتبطة بالتبغ أن متوِّل الربامج الحكومية التي تفيد 
االقتصاد.6

رضائب التبغ ليست السبب الرئييس للتجار الغري 

مرشوع بالتبغ وتجنب رضائب السجائر. وتكون 

مستويات التجارة غري املرشوعة أعىل بشكٍل عام مع 

الرتاخي يف إنفاذ القانون وامللحقة الجنائية، وضعف 

العقوبات عىل جرائم االتجار الغري مرشوع بالتبغ، 

والفساد يف بلد ما. عىل سبيل املثال، عىل الرغم من 

الرضائب املرتفعة عىل السجائر ووجود مجموعة 

من أعىل أسعار السجائر يف العامل، فإن سوق التبغ 

غري املرشوع يف نيوزيلندا يكاد يكون منعدًما.7,8 يف 

املقابل، ميكن رشاء السجائر غري املرشوعة بسهولة 

يف أوروبا الرشقية حيث الرضائب منخفضة بالفعل 
والسجائر رخيصة.9

رشعت العديد من البلدان يف زيادة الرضائب 

املفروضة عىل التبغ بشكل كبري دون أن تشهد 

تغريات يف حصة السوق من التبغ غري املرشوع / 

املنتجات غري املرشوعة. 

تُظهر التجربة أنه ميكن السيطرة عىل هذه األنشطة 

غري القانونية من خلل الوسائل الترشيعية أو 

التنظيمية )مثل استخدام الطوابع الرضيبية البارزة 

واألرقام التسلسلية والعلمات املميزة عىل العبوات 

وملصقات التحذير الصحي باللغات املحلية( وهيئات 

الجامرك وإنفاذ القانون )عىل سبيل املثال، تحسني 

التدقيق يف سجلت الرشكات، وتحسني أنظمة التتبع 

والحكم الرشيد( وتشديد العقوبات عىل املخالفني. 

وميكن متويل هذه األنشطة من اإليرادات الناتجة عن 
زيادة الرضائب.10

كانت فوائد الرضائب املرتفعة عىل التبغ من حيث 

الصحة والعائدات كبرية حتى يف البلدان التي يوجد 

فيها االتجار غري املرشوع بالتبغ. تؤدي الرضائب 

املرتفعة إىل تقليل االستهلك وزيادة اإليرادات 

الحكومية، حتى يف ظل وجود تجارة التبغ غري 
املرشوعة للسجائر.5
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االدعاء الحقيقة

سيؤدي ارتفاع رضائب التبغ 

إىل تقليل اإليرادات الرضيبية.

سيكون االنخفاض يف مبيعات التبغ 

الناجم عن الزيادات الرضيبية أكرب 

بكثري من أن يعوض تأثري معدل 

الرضيبة املتزايد.

تنتج الرضائب املرتفعة عىل التبغ عائدات رضيبية 

أعىل. الطلب عىل منتجات التبغ غري مرن، مام يعني 

أن االنخفاض التناسبي يف الطلب عىل التبغ أصغر من 

الحجم التناسبي لزيادة الرضائب. وبالتايل، عىل الرغم 

من انخفاض الطلب عند زيادة الرضائب واألسعار، 

فإن معدل الرضيبة املرتفع سيؤدي إىل زيادات عامة 
يف اإليرادات الرضيبية.5

متتعت كل دولة وكيان إقليمي لديه نظام رضيبي 

فعال زاد بشكٍل كبري من رضيبة السجائر بزيادات 

كبرية يف اإليرادات، حتى مع الحد من تعاطي التبغ.

يف اململكة املتحدة، زادت الرضائب املفروضة  	

عىل التبغ بانتظام منذ عام 1993. نتيجًة 

لذلك، ارتفعت أسعار السجائر يف اململكة 

املتحدة بأكرث من 200٪ بني عامي 1992 

و2011، وانخفضت الحصة السوقية للسجائر 

غري املرشوعة من 21٪ إىل 9٪ خلل نفس 

الفرتة تقريبًا )2000-2012(، وانخفضت 

مبيعات السجائر بنسبة 51٪ وزادت 

اإليرادات الحكومية من رضائب التبغ بنسبة 

44 ٪.11 انخفض معدل انتشار التدخني بني 

البالغني من 27 ٪ عام 2000 إىل 20 ٪ عام 
12

..2010

أقرت الفلبني إصلًحا كبريًا يف رضائب التبغ  	

يف عام 2012 أدى إىل زيادة رضائب اإلنتاج 

سنويًا وتبسيط عدد فئات الرضائب من عام 

2012 إىل عام 2018. ونتيجًة لذلك، ارتفع 

سعر السجائر بأكرث من 78٪، وانخفضت 

مبيعات السجائر املحلية بنسبة 28.1٪ بني 

عامي 2012 و13،2015 وتضاعفت اإليرادات 

الحكومية من رضائب التبغ أكرث من ثلثة 

أضعاف،14 وانخفض معدل انتشار التدخني 

بني البالغني من 28.3٪ عام 2009 إىل ٪22.7 
عام 15.2015 

يف أوكرانيا، زادت الرضائب املفروضة عىل  	

التبغ سنويًا منذ عام 2008. نتيجًة لذلك، 

تضاعف سعر السجائر أكرث من ثلثة 

أضعاف،16 وانخفضت مبيعات التبغ بنسبة 

50٪ تقريبًا17 وزادت عائدات الرضائب 

املحصلة من رسوم التبغ بأكرث من خمسة 

عرش ضعًفا.18 انخفض انتشار التدخني بني 

البالغني بنسبة 19٪ من عام 2010 إىل عام 
 19.2017

سترض الرضائب املرتفعة عىل 

التبغ بالفقراء.

إن الزيادات يف رضائب التبغ رجعية 

وتقع بشكٍل غري متناسب عىل عاتق 

الفقراء. ال ميلك الفقراء سوى القليل 

من املُتع، والرضائب املرتفعة ستجعل 

التبغ باهظ الثمن بالنسبة لهم.

يستهلك الفقراء التبغ بشكٍل غري متناسب. يف 

جميع البلدان تقريبًا، ترتفع معدالت تعاطي التبغ 

بني الفئات ذات الدخل املنخفض، وتستهدف 

رشكات التبغ الفقراء بقوة من خلل إعلناتها. تنفق 

املجموعات ذات الدخل املنخفض نسبة مئوية من 

دخلها عىل منتجات التبغ أكرب من تلك التي تنفقها 

عىل املنتجات األساسية.20 عىل سبيل املثال، أنفقت 

األرس الرتكية التي يوجد بها مدخنون 8 ٪ من ميزانية 

أرستها عىل منتجات التبغ يف املتوسط، وذلك يف 

مقابل 10.3 ٪ أنفقتها األرس الفقرية التي يوجد بها 

مدخنون. باإلضافة إىل ذلك، أنفقت األرس التي ال 

يوجد بها مدخنون 9 ٪ عىل الطعام واملرافق والسكن 
أكرث من األرس التي تدخن.21

ميكن أن تساعد زيادة رضائب التبغ يف تحفيز 

الفئات ذات الدخل املنخفض عىل تقليل كمية التبغ 

املستهلكة أو التوقف عن تعاطي التبغ متاًما، مام 

يسمح لهم بإعادة تخصيص أموالهم للطعام واملأوى 

والتعليم والرعاية الصحية وبالتايل تحسني نوعية 

حياتهم.

ميوت نصف متعاطي التبغ مدى الحياة قبل األوان 

من األمراض املرتبطة بالتبغ، ويضطر عدد أكرب بكثري 

من مستخدمي التبغ وأرسهم إىل املعاناة من مشاق 

وآالم األمراض واإلعاقات التي يسببها التبغ. يكون 

السكان أصحاب الدخل املنخفض أكرث استجابًة 

للزيادات يف أسعار التبغ من األشخاص أصحاب 

الدخل املرتفع. ستؤدي زيادة رضائب التبغ إىل الحد 

من تعاطي التبغ بني األشخاص ذوي الدخل املنخفض، 

وبالتايل تقليل العبء الذي يفرضه التبغ عىل الفقراء 
بشكٍل غري متناسب.22

يتم تحديد أسعار التبغ من خلل عوامل أخرى إىل 

جانب الرضائب. ترفع رشكات التبغ أسعار منتجاتها 

طوال الوقت - وال يبدو أنها متانع يف فرض رسوم أكرب 
عىل عملئها ما داموا يجنون األرباح.23
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ستشجع رضائب السجائر املرتفعة 

املدخنني عىل التحوُّل إىل علمات 

تجارية أرخص للسجائر و/أو 

منتجات تبغ أخرى لتجنب اإلقلع 

عن التدخني.

لن يكون هناك انخفاض عام يف تعاطي 

التبغ.

الحقيقةاالدعاء

معدالت الرضائب مرتفعة 

للغاية بالفعل.

معظم البلدان لديها بالفعل معدالت 

مرتفعة للغاية من الرضائب عىل 

منتجات التبغ.

الحقيقةاالدعاء

تعاقب الرضائب املرتفعة عىل 

التبغ متعاطي التبغ.

ال ينبغي معاقبة متعاطي التبغ 

الستخدامهم منتًجا قانونًيا.
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لن تقلل الرضائب املرتفعة عىل 

التبغ من تعاطي التبغ.

مبا أن إدمان التبغ قوي للغاية، فإن 

األسعار املرتفعة لن تؤثر عىل الطلب؛ 

لذا فإن رفع الرضائب غري مربَّر.

أظهرت العديد من الدراسات والتجارب يف العديد 

من البلدان أن الرضائب املرتفعة تقلل من عدد 

متعاطي التبغ وعدد األمراض والوفيات املرتبطة 

بالتبغ. تشجع األسعار املرتفعة عىل اإلقلع عن 

التدخني بني متعاطي التبغ الحاليني، ومتنع البدء، 

وتوقف إعادة التعاطي من جديد من قبل 

املستخدمني السابقني. تقلل األسعار املرتفعة أيًضا من 

عدد السجائر التي يتم تدخينها يوميًا بني املدخنني 
الدامئني.5

ستؤدي زيادة الرضائب عىل التبغ لتحقيق زيادة 

بنسبة 10 ٪ يف أسعار التبغ إىل خفض استهلك التبغ 

بنسبة 4 ٪ يف البلدان املرتفعة الدخل ونسبة 5 ٪ يف 
البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل.5

تؤدي الرضائب املرتفعة عىل التبغ أيًضا إىل زيادة 

اإليرادات الحكومية وتغطية تكاليف الرعاية الصحية 

والبيئية لتعاطي التبغ، والتي تفوق يف كثري من 
البلدان عائدات رضائب التبغ.15

يف كثري من أنحاء العامل، ال تزال رضائب التبغ 

منخفضة والتبغ رخيص. مبرور الوقت ومع منو 

االقتصادات وزيادة دخل األرسة، أصبحت منتجات 

التبغ يف متناول الجميع يف العديد من البلدان، حتى 

يف ظل استقرار األسعار أو ارتفاعها بعد تعديلها وفًقا 
للتضخم.24

إن رضائب التبغ ليست مرتفعة مبا يكفي لتغطية 

التكاليف الباهظة التي يفرضها التبغ عىل األفراد 

واألرس والبلدان، مبا يف ذلك تكاليف الرعاية الصحية 

لألمراض املرتبطة بالتبغ، وفقدان اإلنتاجية بسبب 

الوفيات املبكرة، والحرائق الناجمة عن تعاطي التبغ، 

وإزالة الغابات البيئية من أجل زراعة التبغ.25 ميكن 

استخدام الرضائب املرتفعة عىل التبغ لسداد هذه 

التكاليف، وتوفري األموال لجهود الحد من تعاطي 

التبغ، وتقليل العبء الذي يضعه تعاطي التبغ عىل 

املجتمع.

عىل الرغم من أن التبغ قانوين، فإن تعاطي التبغ 

والتعرض لدخان التبغ يقتل املدخنني وغري املدخنني. 

يبدأ معظم متعاطي التبغ يف تعاطي التبغ ويصبحون 

مدمنني عليه قبل سن العرشين عندما يكونون أصغر 

من أن يدركوا مخاطر تعاطي التبغ.26 

وعىل الرغم من أنهم قد يرغبون يف اإلقلع عن 

التدخني، إال أن معظم األشخاص الذين يتعاطون 

التبغ بانتظام ال يفعلون ذلك ألنهم مدمنون. تشجع 

الرضائب املرتفعة عىل التبغ وأسعاره املرتفعة 

متعاطي التبغ عىل اإلقلع عن التدخني وإنقاذ 
األرواح.4

لن مييل جميع املدخنني إىل التحوُّل إىل سجائر أرخص 

أو منتجات تبغ أرخص. حتى عند توفر البدائل، تؤكد 

دراسات متعددة من جميع أنحاء العامل أن الرضائب 

املرتفعة عىل السجائر ستمنع الناس من البدء يف 

التدخني، وتشجعهم عىل اإلقلع عن التدخني، وتقلل 
من كمية السجائر التي يتم تدخينها.5

تقلل النظم الرضيبية التي تفضل رضائب اإلنتاج 

املوحدة املحددة فروق األسعار بني مختلف العلمات 

التجارية واملنتجات، وبالتايل تحد من التغيري بني 
منتجات التبغ عندما ترتفع الرضائب.5
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حتى يف البلدان مرتفعة الدخل، ال يدرك العديد من 

متعاطي التبغ مخاطر التبغ أو يقللون من تقديرها. 

يبدأ معظم متعاطي التبغ يف تعاطي التبغ عندما 

يكونون أصغر من أن يدركوا مخاطر تعاطي التبغ. 

التبغ ليس مثل أي منتج استهليك آخر ألنه يقتل عند 

استخدامه عىل النحو املنشود بالضبط. التبغ مادة 

مسببة لإلدمان، وعندما يحاول متعاطوه اإلقلع عن 

التدخني، يكونون قد أصبحوا مدمنني.

تنفق صناعة التبغ مليارات الدوالرات كل عام 

لتسويق منتجاتها.27 ويتعرض الشباب ومتعاطو 

التبغ كل يوم لوابٍل من اإلعلنات املضللة عن التبغ. 

تقلل إعلنات التبغ من املخاطر املتصورة لتعاطي 

التبغ وتجعل الناس يعتقدون أن تعاطي التبغ ساحر 

وممتع.

تتدخل الحكومات يف حرية 

اختيار املستهلكني عندما 

تفرض رضائب عىل، وتثبط من، 

تعاطي التبغ.

يجب أن تنتهي مسؤولية الحكومات 

بإعلم الناس مبخاطر تعاطي التبغ عىل 

نطاق واسع.

غالبًا ما تكون الزيادات الرضيبية الصغرية غري فعالة 

يف تقليل االستهلك، حيث يكون لها تأثري محدود 

عىل أسعار التبغ وبالتايل عىل قدرة املستهلكني عىل 

تحمل تكاليف منتجات التبغ. ال تزال أسعار التبغ 

منخفضة للغاية يف العديد من البلدان، وهناك حاجة 

إىل زيادات كبرية يف األسعار لتصبح القدرة عىل 

ل تكاليف التبغ أقل، وللحد من تعاطيه وإنقاذ  تحمُّ
األرواح.29

تحب الصناعة التغيريات الرضيبية التي ميكن التنبؤ 

بها والتي متكِّنها من التلعب بالسوق لصالحها؛ عىل 

سبيل املثال، عن طريق رشاء طوابع رضيبية مسبًقا 

أو اقرتاح أن يقوم املستهلكني بالتخزين. وبينام 

قد تجادل رشكات التبغ بشأن زيادات صغرية يف 

الرضائب، فإنها غالبًا ما ترفع أسعار منتجات التبغ 

لتتزامن مع زيادة رضائب التبغ. ومن خلل زيادة 

السعر، تزيد الرشكات من أرباحها. وتشري مثل هذه 

اإلجراءات إىل أن الرشكات تدرك متاًما أن السوق ميكن 

يفرض تعاطي التبغ تكاليف باهظة عىل العائلت 

والحكومات. ويكلف تعاطي التبغ 1.4 تريليون دوالر 

أمرييك عىل مستوى العامل بسبب تكاليف الرعاية 

الصحية لألمراض املرتبطة بالتبغ وفقدان اإلنتاجية 

بسبب الوفيات املبكرة. يتكبد هذه التكلفة غري 

املدخنني الذين يصابون بأمراض و/أو ميوتون مبكرًا 
بسبب التعرض للتدخني السلبي.28

لكل هذه األسباب، تتحمل الحكومات مسؤولية 

التدخل ملنع األطفال من البدء يف تعاطي التبغ وحث 

متعاطي التبغ عىل التوقف عن تعاطي التبغ أو الحد 

منه لتقليل التكاليف التي يفرضها تعاطي التبغ عىل 

املجتمع بأرسه.

أن يدعم ارتفاع األسعار. ويُعد الحفاظ عىل زيادات 

رضيبية صغرية إحدى اإلسرتاتيجيات لضامن ربح 

الرشكات من زيادة األسعار، بداًل من ربح الحكومة 

من زيادة الرضائب. عىل سبيل املثال، رفعت أسرتاليا 

رضيبة اإلنتاج عىل السجائر بني عامي 2011 و2013  

بنسبة 2.8 ٪، لكن متوسط السعر الصايف لرشكات 

التبغ زاد بنسبة 27 ٪. وقد ساعد ذلك يف زيادة أرباح 

أكرب ثلث رشكات تبغ يف عام 2013 بنسبة 100 ٪ عن 
30

عام 2008..

يف حني أن فروق األسعار، صغريًة كانت أو كبرية، قد 

توفر حافزًا للتجار غري املرشوع بالتبغ، فإنها ليست 

األسباب الرئيسية للتجار غري املرشوع. إن وجود 

التبغ غري املرشوع يف السوق هو انعكاس ملستويات 

إنفاذ القانون وامللحقة الجنائية والعقوبات عىل 

جرائم تجارة التبغ غري املرشوعة ودرجة الفساد يف 
بلد ما.10

تتفق رشكات التبغ عىل لوائح 

الصناعة املعقولة، مبا يف ذلك 

الزيادات الرضيبية الصغرية 

والتي ميكن التنبؤ بها والتي ال 

تشجع االتجار الغري مرشوع 

بالتبغ.
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