قصة نجاح رضيبة التبغ

الواليات املتحدة األمريكية
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.

يف  1أبريل  ،2009تم زيادة معدل الرضيبة األمريكية الفدرالية
عىل السجائر بنحو  61.66سنت للعبوة لتوفري متويل لتحديث
برنامج التأمني الصحي ألطفال الوالية .يف فرتة الـ  12شهرا ً التي
تلت زيادة الرضائب ،زادت اإليرادات الرضيبية الفدرالية للسجائر
بنسبة ( %129أو  8.7بليون دوالر) وانخفضت مبيعات علب
السجائر بنسبة  %11كام انخفضت معدالت التدخني بني الشباب
والبالغني.
أسعار ومبيعات السجائر وإيرادات الرضيبة املكوس يف الواليات
املتحدة ()2011-2001
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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

اكرث من  45مليون ( )%19.3بالغ أمرييك (فوق
سن  )18يدخنون السجائر ( %21.5ذكور و
 %17.3إناث) .بني الشباب يف املدرسة الثانوية،
يدخن  %18.1السجائر حالياً.

هيكل الرضيبة
الرضيبة األمريكية الفدرالية املكوس عىل
السجائر هي رضيبة محددة تحتسب للفافة.
تخضع السجائر كذلك للرضائب املقررة يف
الوالية ،ويف بعض األحوال للرضائب املحلية
املفروضة عىل التبغ.

التغيري يف الرضيبة
زادت الرضيبة األمريكية الفدرالية املكوس عىل
السجائر بنحو  61.66سنت يف  1أبريل 2009
من  0.39دوالر إىل  1.0066دوالر .قبل ذلك،
كانت آخر زيادة يف معدل الرضائب الفدرالية يف
عام .2002

رد فعل رشكات صناعة التبغ

متثل رد فعل رشكات صناعة التبغ لزيادة
الرضائب الفدرالية عىل التبغ يف زيادة أسعار
منتجاتها والتالعب فيها بحيث تقع ضمن
الفئات املنخفضة للرضيبة .يف شهر مارس وقبل
زيادة الرضائب ،رفعت رشكات تصنيع السجائر
الكربى أسعار منتجاتها بنحو  10سنتات لتحقيق
ربح مع إلقاء اللوم عىل الحكومة لزيادة
األسعار.
يف نفس الوقت ،غري صناع منتجات التبغ األخرى
منتجاتهم للتحايل عىل معدالت الرضائب
الجديدة املرتفعة .تم مساواة التبغ الذي يلفه
املدخن بنفسه والسيجار الصغري بالسجائر
بحيث يطبق عليها نفس معدل الرضيبة يف
حني كانت الزيادة يف معدل الرضيبة عىل
تبغ الغليون والسيجار أقل .تالعب املصنعون
مبنتجاتهم بحيث أصبحت علب التبغ الذي يلفه
املدخن بنفسه عليها ملصق «تبغ الغليون» مع
تغيري طفيف عىل املنتجات نفسها.
global.tobaccofreekids.org

الدعم العام

وجد استطالع للرأي أجري يف عام  2007أن ثلثي
املصوتني يؤيدون الزيادة الكبرية يف الرضيبة
الفدرالية املفروضة عىل السجائر لتوفري خدمات
الرعاية الصحية لألطفال غري املؤمن عليهم.

تأثري زيادة الرضيبة
الرضيبة والسعر

ارتفع متوسط سعر التجزئة للسجائر بنسبة %22
بني نوفمرب  2008ونوفمرب  ،2009ويرجع ذلك
أساساً إىل زيادة الرضائب الفدرالية.

املبيعات

انخفضت مبيعات السجائر بنسبة %11.1
يف األشهر الـ  12التي دخلت فيها الرضيبة
املفروضة عىل التبغ حيز التنفيذ.

معدل االنتشار

انخفض معدل انتشار التدخني بني البالغني
بنسبة  %6.3من  %20.6يف عام  2008إىل %19.3
يف عام  .2010بعد زيادة الرضائب الفدرالية
مبارشة ،انخفض تعاطي التبغ بني الشباب
(طالب الصفوف  8و  10و  )12بنسبة ترتاوح
بني  %9.7إىل .%13.3

خفض عدد املدخنني

خفضت الزيادة الرضيبية الفدرالية عدد
املدخنني البالغني بنحو 3.1مليون .وقد تم
التقدير بأن الرتاجع الفوري يف عدد املدخنني من
الشباب من  %9.7إىل  %13.3أدى إىل الحيلوية
دون تحول ما يعادل  220,000إىل 287,000
شاب من أن يصبحوا مدخنني.

اإليرادات الحكومية

أدت الزيادات يف الرضيبة املفروضة عىل
التبغ وأسعاره إىل إيرادات أعىل من الرضائب
املفروضة عىل التبغ وذلك عىل الرغم من
انخفاض االستهالك .زادت إيرادات الرضائب
الفدرالية عىل التبغ بنسبة  %129من  6.8بليون
دوالر يف الـ  12شهرا ً قبل أن تصل إىل 15.5
بليون دوالر يف األشهر الـ  12التالية.
Campaign for Tobacco-Free Kids

