قصة نجاح رضيبة التبغ

جنوب أفريقيا

املادة رقم  6من اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية
بشأن مكافحة التبغ FCTC

تعد التدابري السعرية والرضيبية وسائل فعالة ومهمة للحد من
استهالك التبغ  ...يجب عىل كل طرف أن  ...يعتمد  ...سياسات
رضيبية و  ...سياسات سعرية عىل منتجات التبغ بحيث تسهم يف
تحقيق الغايات الصحية الرامية إىل الحد من استهالك التبغ.
فيام بني عامي  1993و  ،2009زاد إجاميل الرضائب عىل السجائر
(مبا يف ذلك الرضيبة املكوس ورضيبة املبيعات) يف جنوب أفريقيا
من  %32من سعر التجزئة إىل  .%52خالل نفس الفرتة ،انخفضت
مبيعات السجائر بنسبة  %30وزادت اإليرادات الحكومية من
الرضائب املفروضة عىل التبغ بنسبة  %800وانخض معدل انتشار
التدخني بني البالغني بنسبة .%25
أسعار السجائر واالستهالك واإليرادات الرضيبية يف جنوب أفريقيا
()2009-1994

اإليرادات الرضيبية
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نصيب الفرد من االستهالك بالعبوة
سعر العبوة بالراند األسعارالثابتة لعام 2008
اإليرادات الرضيبية( ،باملليون راند) ،األسعار الثابتة لعام 2008

تعد زيادة أسعار منتجات التبغ من خالل زيادة الرضيبة
الطريقة األكرث فاعلية لتقليل استهالك التبغ .ويشجع ارتفاع
أسعار التبغ اإلقالع عن تعاطي التبغ بني املدخنني الحاليني ومينع
الرشوع يف التدخني بني املدخنني املحتملني ويقلل كمية التبغ
املستهلكة بني املدخنني املستمرين يف التدخني.
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تعاطي التبغ
حوايل  %20.5من البالغني (فوق سن  )15يف
جنوب أفريقيا يدخنون ( %35من الذكور و %9
من اإلناث) انخفاضاً من  %32يف عام .1993
بني الشباب يف أعامر  15-13سنة  %14يدخنون
السجائر.

هيكل الرضيبة
تحمل السجائر رضيبة املكوس محددة ورضيبة
قيمة مضافة .كل عام ،تحدد الخزينة سعر
التجزئة للسجائر وتعدل الرضيبة املحددة بحيث
تشكل  %52تقريباً من سعر التجزئة.

التغيري يف الرضيبة
يف عام  ،1994حددت الخزانة هدف زيادة
إجاميل الرضائب املفروضة عىل التبغ من %32
من سعر التجزئة إىل ( %50تحقق يف عام .)1997
ظل مجموع الرضائب املفروضة عىل التبغ عند
 %50فيام بني عامي  1998و  2003ثم تم رفعها
إىل  %52يف عام  .2002تتحقق النسبة املئوية
األدىن من خالل رفع الرضيبة املحددة عند نسبة
 %14منذ عام .1994

رد فعل رشكات صناعة التبغ

رفعت رشكات صناعة التبغ أسعار السجائر
وبالتايل هوامش الربح برسعة اكرب من الرضائب
املفروضة عىل التبغ التي فرضتها الحكومة .يف
الفرتة ما بني أوائل التسعينيات و عام  ،2005زاد
سعر رشكات صناعة التبغ الفعيل (صايف سعر
الرضيبة) بنسبة تزيد عىل  .%80يف املتوسط،
مقابل كل زيادة قدرها  10سنتات يف املستوى
الفعيل للرضيبة املكوس ،يزيد سعر التجزئة
الفعيل للسجائر بنحو  18سنتاً.

global.tobaccofreekids.org

التجارة غري املرشوعة

تدعي رشكات صناعة التبغ أن فرض رضائب
أعىل عىل التبغ أدى إىل زيادة اإلتجار غري
املرشوع وأنه ميثل أكرث من  %20من سوق
السجائر يف جنوب أفريقيا .استنادا ً إىل تقديرات
مستقلة ،منت التجارة غري املرشوعة يف أواخر
التسعينات وبلغت ذروتها يف عام  2000بني
 %9.1و  %12.7من إجاميل السوق .توحي
تقديرات عام  2009أن التجارة غري املرشوعة
تشكل  %3.1إىل  %11.9من إجاميل السوق وهي
أقل بكثري مام تدعيه رشكات صناعة التبغ .إال
أنه حتى مع مستويات منخفضة من االتجار
غري املرشوع ،فقد انخفض تعاطي التبغ بشكل
كبري وزادت اإليرادات الحكومية جراء ارتفاع
الرضائب املكوس.

تأثري زيادة الرضيبة
الرضيبة والسعر

زادت رضيبة اإلنتاج الفعلية من  1.46راند إىل
 6.98راند للعبوة فيام بني عامي  1993و ،2009
يف حني زاد السعر الفعيل يف عام  1993من 6.68
راند يف عام  1993إىل  20.82راند يف عام .2009

املبيعات

انخفض إجاميل مبيعات السجائر فيام بني عامي
 1993و  2009مبقدار الثلث من  1.8بليون
عبوةة إىل  1.2بليون عبوةة .انخفض نصيب
الفرد من االستهالك بنسبة .%50

معدل االنتشار

انخفض معدل انتشار التدخني بني البالغني من
 %32يف عام  1993إىل  %20.5يف عام .2008

اإليراد الحكومي

عىل الرغم من االنخفاض الرسيع يف استهالك
السجائر ،زادت إيرادات الحكومة من الرضائب
املكوس من  1بليون راند يف عام  1993إىل 9
بليون راند يف عام .2009
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