اقتصاد

التدخني بني االيرادات والصحة

الدكتور لويس حبيقة
خبير اقتصادي
هنالك اجماع عاملي حول األثر السلبي للتدخني على حياة االنسان.
 %80من مدخني العالم يعيشون في الدول الناشئة والنامية مما يؤثر
سلبا على انتاجية املواطن والعامل والنمو املستقبلي ويرفع الفاتورة
الصحية .محاربة التدخني تدخل ضمن السياسات الهادفة للتنمية
وبالتالي تتطلب دعما سياسيا قويا حلسن التنفيذ وتقوية النتائج
االيجابية .تلجأ الدول الى وضع ضرائب على استهالك الدخان للتخفيف
من استهالكه ،وبالتالي من ضرره على حياة املواطن .تساهم الضرائب
في حتصيل ايرادات كبيرة ألن مرونة استهالك التدخني ضعيفة .هذا
يعني أن ارتفاع أسعار علبة الدخان يخفّ ض االستهالك بنسبة أقل من
ارتفاع السعر بسبب تعّ لّق املواطن بالسلعة أو ما يعرف باالدمان.
في القرن العشرين عامليا ،توفي  100مليون شخص نتيجة استهالك
التبغ .في دولة التشيلي حوالي  100أالف طفل وأكثر من  4ماليني
شخص يدخنون يوميا أي مدمنني بشكل أو آخر على استهالك الدخان.
هنالك  16ألف وفاة في سنة  2013و  8أالف حالة سرطانية حصلت في
دولة التشيلي التي تعتبر الدولة املدخنة األولى في أميركا الالتينية.
برهنت الفحوص الطبية أن التدخني األولي أي تأثيره على املدخن نفسه
سلبي وكبير ويبدأ من ضعف التنفس الى أمراض الشرايني والقلب
والى القدرة على االجناب عند اجلنسني .عامليا ،وتبعا ملنظمة الصحة
العاملية ،للتدخني الثانوي تأثير سلبي كبير أيضا حيث سبّب حوالي
 600ألف وفاة سابقة ألوانها .من هنا ،يجري منعه في الغرف املغلقة
والطائرات واملطاعم وغيرها.
هنالك دول عدة وضعت ضرائب على استهالك الدخان واملشروبات على
أنواعها لتخفيف استهالكها وجللب االيرادات للدولة .في نيسان ،2014
وضعت التشيلي مثل هذه الضرائب التي تعتبر تناقصية ألنها تؤثر
أكثر على الطبقات الوسطى وما دون .في احلقيقة حصة استهالك
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الدخان من الدخل هو أعلى في ميزانيات الطبقات الوسطى وما دون
التي تتعلق بالدخان أكثر بكثير من الطبقات امليسورة .بالرغم من أن
االقتصاديني يفضلون الضرائب التصاعدية على الضرائب التناقصية،
اال أن الضرائب على الدخان واملمنوعات عموما لها شعبية كبيرة في
اجملتمع االقتصادي لتأثيرها القوي على الصحة والنمو .ال ميكن رفع
الضريبة على التدخني الى حدود مرتفعة ألن ذلك يشجع اجملرمني
على تنشيط السوق السوداء متاما كما يحصل مع املمنوعات األخرى.
تسوق السلع املضرة ،وبالتالي ،تأثيرها السلبي كبير
فالسوق السوداء ّ
على صحة املواطن وعلى ايرادات وسلطة الدولة .مع وضع ضريبة على
الدخان ،يجب أن تقوم الدول مبحاربة السوق السوداء ومصادرة السلع
املهرّبة متاما كما فعلت تركيا وبنجاح في العقد املاضي.
كيف تؤثر الضريبة على الدخان ضمن حياة األفراد واألسر؟
أوال :سيخف االستهالك حكما ولو قليال .وبالتالي ،تخفف الضريبة
الكثير من األلم على صدر املواطن وتنفسه ورئتيه .تخفف الضريبة
االستهالك وترفع االيرادات لكن تأثيرها التناقصي عبر الدخل غير عادل
بالرغم من االيجابيات الكبيرة الطويلة األمد.
ثانيا :تساهم الضريبة في تخفيف االنفاق على الصحة من طبابة
واستشفاء وأدوية وعالجات وغيرها أي تساهم في تخفيف حجم
الفاتورة الصحية الكبيرة جدا لألمراض املرتبطة بالتدخني .في الوقت
الذي تسعى خالله الدول جميعا لترشيد االنفاق ،تأتي الضريبة على
الدخان لتساهم ايجابا في حالتي االيرادات واالنفاق وهذا ممتاز.
ثالثا :حتقق الضريبة ايرادات مباشرة للدولة .نضيف اليها أن عمر
االنسان يطول وبالتالي سنوات العمل تطول .عندما تتحسن صحة
املواطن ،يرتفع بالتالي التحصيل الطويل األمد لاليرادات الضرائبية
مع الوقت .نوعية احلياة مهمة جدا ورمبا أهم من عدد سنوات العمر
وبالتالي الصحة مهمة جدا اقتصاديا ومعنويا ونفسيا.
بفضل هذه الضرائب وكما تشير اليه التجربة األوكرانية ،انخفض
استهالك الدخان محليا وعامليا .تتحقق فوائد هذه الضرائب أكثر على
املدى الطويل حيث ال تكون االيرادات املالية هي النتيجة األساسية
لها ،بل التأثير االيجابي الكبير على الصحة واالنتاجية وسنوات العمل
والعمر املرتقب .هذا يعني أن الطبقات الوسطى وما دون تستفيد
كثيرا على املدى الطويل من الضريبة ،وان تضرر دخلها نسبيا أكثر على
املدى القصير .في التشيلي التي قام البنك الدولي بدراسات معمقة
حولها ،انخفض عدد املدخنني من  %43،6من املواطنني الراشدين في
سنة  1992الى  %34,7اليوم .التأثير على املوازنة كان كبيرا جدا كما
التأثير على ميزانيات االسر التي انتقلت الى االنفاق على االيجابيات

كالتعليم والتدريب.
هل كانت الضريبة وحدها السبب األول في انخفاض التدخني عامليا؟
حكما ال اذ أن األسباب متعددة وأهمها:
أوال :الوعي الشعبي العاملي ملساوئ وضرر التدخني حيث يتعلم الطفل
منذ صغره ضرورة جتنب استهالك هذه املادة أو أقله عدم االدمان عليها.
تقوم املدارس بتفسير التأثير املتنوع الستهالك التبغ على األفراد
واجملتمعات.
ثانيا :هنالك االعالم واالعالن ملساوئ التدخني حيث مينع تسويق سلع
الدخان عبر االعالنات خصوصا ً في الوسائل التي تطال كل املواطنني
وسيما الصغار .في دول عدة ،مينع اعالن الدخان في التلفزيونات التي
تصل الى كل غرف املنزل وفي كل األوقات .من األفضل لألهل املدخنني
عدم التدخني أمام األطفال والصغار.
ثالثا :هنالك اعالن كبير وقوي خطي على السلع الدخانية للمساوئ
الصحية اخلطيرة واملميتة .هنالك حتذير بل تنبيه للمواطن بعدم
استهالك علبة الدخان عندما يشتريها من السوق.
رابعا :هنالك أماكن محجوزة للمدخنني في املطارات واملطاعم وفي
العديد من املؤسسات الرسمية ،هذا اذا لم مينع كليا .يشعر املدخن
انه يقوم بعمل خاطئ أو مختلف أو سلبي بحيث حتتجز حريته لدقائق
منعا لتأثير الدخان الثانوي على املواطن الذي يتنشق ويتضرر دون أن
يدخن مباشرة أو دون أن يقوم بأي ذنب.
خامسا :سياسات تخفيف التدخني املباشرة أو املنع املباشر في بعض

املدن ال تكفي لتحقيق انتصار نهائي وكلي على هذه اآلفة .يجب
السعي الى تغيير طلب املواطن أو نفسيته بحيث ال يطلبها وهذا
ممكن ومجرّب .ميكن لهذه السياسات أن ترفع من مستوى املرونة بحيث
تؤثر الضريبة أكثر بكثير على الكميات املستهلكة وبالتالي حتمي حياة
املواطن.
أخيرا ،ال بد من معاجلة التجربة التركية الفريدة حيث وضعت الضرائب
على الدخان وساهمت في تخفيف االستهالك الذي عاد وارتفع مجددا
من  %25،4من املواطنني في سنة  2010الى  %23،2في سنة  2012وثم
 %27،3في سنة  .2014نسبة املدخنني عند الرجال  3أضعاف النسبة
عند النساء ،لكن التطور كان في االجتاهات نفسها .أعلى نسبة عند
املدخنني هي في أعمار من  25سنة الى  44عند اجلنسني رمبا بسبب
الضغط املادي واملعنوي وحتديات احلياة والعائلة وأسواق العمل.
ما هي األسباب األخرى لالرتفاع؟
أوال :وجود عدد كبير من النازحني بسبب األزمة السورية واألزمات
املتعددة في املنطقة والذين يدخنون .هذا العامل مؤثر لكنه ال يفسر
األرقام املذكورة.
ثانيا :ارتفاع أسعار علب الدخان بأقل من ارتفاع نسب التضخم أي
انخفضت أسعار الدخان بالعملة احلقيقية.
ثالثا :بسبب النمو الذي حتقق في تركيا خالل العقد األخير أي حوالي %3
سنويا ،أصبح املواطن قادرا أكثر على شراء الدخان وغيرها من السلع
املفيدة واملضرة.
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