بيائت خالية من التدخني

قوانني منع التدخني تعود بالنفع عىل اإلقتصاد

ال شك أن السماح بالتدخين في مواقع العمل واألماكن العامّة يستنزف االقتصاد؛ فهو يفرض عب ًئا ماليًا اً
ثقيل لما يسببه من زيادة التكاليف الطبية ،وانخفاض
1
االنتاجية بسبب المرض ،وارتفاع أقساط التأمين ،وزيادة تكاليف تنظيف وصيانة المنشآت.
ومن شأن قوانين منع التدخين أن تحد من التعرض إلى التدخين السلبي وتساعد المدخنين على اإلقالع عن التدخين .ومن ثم فإن قوانين منع التدخين تهدف
إلى إنقاذ األرواح وخفض تكاليف الرعاية الصحية والتكاليف األخرى المرتبطة بالتدخين في مواقع العمل واألماكن العامّة.

التع ّرض للتدخين السلبي يفرض تكاليف طبية كبيرة

التدخين في مواقع العمل يؤدي إلى تكلفة إضافية للشركات

من المتوقع أن يساعد تطبيق قوانين منع التدخين على خفض التكلفة الطبية
بالتعرض للتدخين السلبي.
المرتبطة
ّ
ّ
•في الواليات المتحدة ،أشارت تقديرات جمعية اإلكتواريين إلى أن نحو
 5مليار دوالراً أمريكياً تُن َفق كل عام على العناية الطبية ألمراض غير
2
التعرض إلى التدخين السلبي.
المدخنين التي يسببها ّ
تعرض األطفال إلى التدخين السلبي
•في المملكة المتّحدة ،تقدر تكلفة ّ
ّ
ُ
َ
بمبلغ  9,7مليون جنيهاً استرلينياً – على األقل – تنفق كل عام على
زيارات الرعاية األولية وعالج الربو ،ومبلغ  13,6مليون جنيهاً
استرلينياً داخل عنابر المرضى ،ومبلغ  4مليون جنيهاً استرلينياً تُ ّنفق
ً3
على أدوية الربو لألطفال حتى سن .16عاما

يؤدي السماح بالتدخين في مواقع العمل إلى ارتفاع تكاليف الصيانة
والتأمين.

التعرض للتدخين السلبي في األماكن العامة في
•في سويسرا ،يتسبب ّ
استهالك  32,000يوماً وقائياً في المستشفيات ،و ثالثة آالف سنة
ً
فضال عمّا يوازيها من تكاليف رعاية صحية بقيمة
مُهدَرة من األعمار،
4
 330مليون فرنك سويسري.
التعرض إلى التدخين السلبي في تكلفة قدرها
•في هونج كونج ،يتسبب ّ
 156مليون دوالراً أمريكياً كتكلفة طبية مباشرة ،وعناية طويلة المدى،
5
وخسائر في معدل اإلنتاج.
•في نيويورك ،اقترن تطبيق قوانين منع التدخين عبر الوالية بتقليص
حاالت الدخول إلى المستشفيات بعدد  3813حالة من حاالت في عام
2004؛ األمبر الذي أ ّدى إلى توفير  56مليون دوالراً أمريكياً من تكلفة
6
الرعاية الصحية المباشرة.

التدخين في مواقع العمل ي ّ
ُخفض اإلنتاجية
يؤ ّدي السماح بالتدخين في مواقع العمل إلى خفض معدل اإلنتاج بين
الموظفين المدخنين.
•في السويد ،أشارت إحدى الدراسات التي اشتملت على أكثر من  14ألف
عامل إلى أن تغيّب العمال المدخنين يزيد عن تغيّب غير المدخنين بنحو
7
 7.7إلى  10.7يوماً أيام سنويا.
•في اسكتلندا ،كشف بحث أُجري على  200موقع عمل عن أن الغياب

•في الواليات المتحدة ،أشارت التقديرات إلى أن استخدام مساحات مكتبية
يُحظر فيها التدخين يؤدي إلى توفير مبلغ  728دوالراً أمريكياً لكل
9
جراء خفض تكاليف الصيانة.
 1000قدم مربع كل عام ّ
يحد تطبيق قوانين منع التدخين من مخاطر نشوب الحرائق واإلصابات
• ُ
العرضية 9،بما قد ّ
يخفض تكاليف التأمين ،بما حدا الشركات التجارية
الخالية من التدخين في الواليات المتحدة إلى التفاوض مع شركات
التأمين من أجل الحصول على أقساط تأمين منخفضة على الحرائق
والممتلكات؛ ونجحت بعض هذه الشركات بالفعل في الحصول على
10
تخفيضات تصل إلى .%30-25

قوانين منع التدخين ال تضر بقطاع الضيافة
يزعم القائمون على صناعة التبغ أن قوانين منع التدخين سوف تؤثر سلبًا
على مجال الضيافة (مثل المطاعم ،الحانات ،الخ).؛ إال أن العديد من
الدراسات التي أُجريت على تقييم اإليرادات والتوظيف في قطاع الضيافة
قبل وبعد قوانين منع التدخين لم تظهر أي تأثير اقتصادي سلبي.
•في عام  ،2009نشرت وكالة أبحاث السرطان العالمية التابعة لمنظمة
الصحة العالمية (WHO International Agency for Research
)ً on Cancer
مقاال استعرض  165دراسة كشف عن أن “سياسات
منع التدخين ليس لها أي تأثير اقتصادي سلبي على النشاط التجاري
للمطاعم ،أو الحانات ،أو المؤسسات التي تخدم السائحين ،بل وذهب
تأثيرا إيجابيًا وإن كان
العديد من هذه الدراسات إلى أن لهذه السياسات ً
ً 11
تأثيراً محدودا”.
•وفي عام  ،2003أشار مقال استعرض 97دراسة حول التأثير
االقتصادي لقوانين منع التدخين إلى أن:
“كافة الدراسات األفضل من حيث الهدف منها أظهرت عدم
وجود أي تأثير سلبي أو إيجابي لقوانين منع التدخين في المطاعم
والحانات على مع ّدل المبيعات أو التوظيف .وبإمكان صنّاع
السياسات اإلضطالع بحماية العمّال والعمالء من سموم التدخين
السلبي ،وهم على ثقة من رفض مزاعم شركات القطاع حول
21
التأثير االقتصادي السلبي لهذه السياسات».

بين المدخنين يقلل اإلنتاجية بما يعادل  40مليون جنيه استرليني.

8

•أوردت إحدى مقاالت اإلستطالع حول استراحات التدخين للموظفين أن
المدخنين من الموظفين يستهلكون ما بين  4إلى  30دقيقة إضافية في
9
وقت الراحة يوميًا للتدخين.

▫

▫جدير بالذكر أن جميع الدراسات التي أشارت إلى هذا التأثير السلبي
12
قد أُجريت بدعم من قطاع صناعة التبغ.

•في عام  ،2005أشار مقال استطلع  115دراسة من أستراليا وكندا
والواليات المتّحدة إلى ّ
أن “قانون منع التدخين ليس له تأثير سلبي على
مع ّدالت المبيعات والعائدات واألرباح والتوظيف في المطاعم والحانات
13
والفنادق وأماكن لعب القمار على المدى البعيد”
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الرسائل الرئيسية
•التع ّرض للتدخين السلبي يزيد من تكلفة الرعاية الصحية والتكلفة
.الطبية
•قد تساهم قوانين منع التدخين في زيادة أرباح األعمال التجارية من
.خالل زيادة انتاجية العامل وخفض التكاليف المرتبطة بإجازة التدخين
 وفي بعض الحاالت كان،•قوانين منع التدخين ال تضر بقطاع الضيافة
.لقوانين منع التدخين تأثير إيجابي على هذا القطاع

•في خالل العام التالي لتشريع قانون منع التدخين في المكسيك عام
 لم يتم رصد أي تأثير سلبي كبير على العائدات ومستويات،2008
التوظيف واألجور في المطاعم والنوادي الليلية والحانات؛ بل كانت
،هناك زيادات بسيطة في مستويات التوظيف واألجور في جميع األماكن
14
.وشهدت بعض المطاعم زيادة بسيطة في الدخل
 أظهرت دراسة أُجريت حول قوانين منع التدخين في،•في األرجنتين
ّ بوينس آيرس وأربع مقاطعات أخرى
سلبي
ٌ أن لم يكن لهذه القوانين
ٌ تأثير
 هناك أدلة تثبت، وفي بوينس آيرس.على مبيعات الحانات والمطاعم
 في المبيعات في%10-7 أن قانون منع التدخين قد أ ّدى إلى زيادة بنسبة
15
.الحانات والمطاعم
 أشارت راسات سمية محددة إلى عدم وجود أي،•في الواليات المتحدة
.تأثير سلبي لقوانين منع التدخين على أماكن الضيافة
 لم يكن هناك تغيير كبير في نسبة توظيف،▫ ▫في والية مينيسوتا
المطاعم أو الحانات في أي من المناطق الريفية والحضرية عقب
16
.تطبيق قوانين منع التدخين المحليّة
 كانت،▫بعد عامين من تطبيق قانون منع التدخين في والية واشنطن
 مليون105,5 عائدات مبيعات المطاعم والحانات أعلى بمبلغ
17
ّ
.المتوقع لهذه األماكن
دوالراً أمريكياً من

▫

ّ •على الرغم من مخاوف
2004 أن قانون منع التدخين في نيوزيلندا لعام
 في%1,5  إال أن البالد شهدت زيادة بنسبة،يحد من قطاع السياحة
ّ سوف
 في إنفاقهم في عام%3,3  وزيادة بنسبة،عدد الزائرين من خارج البالد
18
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