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إقتصاد
عالقة الضريبة التخصص ّية بالصحة العامة:
وفرة اقتصادية تستثمر في تعزيزها
تدل مؤرشات الصحة العامة عىل انتشار كبري المراض العرص كالسكري ،والضغط،
والقلب ،والسمنة وتداعياتها .لذلك تعمد الحكومات والجهات الصحية اىل ايجاد
سياسات لتقليل نسبة االصابة بهذه االمراض ،ابرزها زيادة الرضائب عىل السلع التي
اثبتت الدراسات العلمية وجود عالقة بني استهالكها واالصابة مبرض ما ،مثال عالقة
التدخني برسطان الرئة
وفق مستند االستجابة الرسيعة الذي وضعه
مركز ترشيد السياسات الصحية يف كلية العلوم
الصحية يف الجامعة االمريكية ،فان فرض
رضائب اضافية عىل بعض املواد ،او اعتامد
اعفاءات رضيبية عىل اصناف اخرى ،هام

من الوسائل التي توجه املستهلكني بشكل
غري مبارش اىل ترشيد خياراتهم واستهالكاتهم،
مبا يساهم يف الحد من املشكالت الصحية،
ويحقق فوائد ووفرة اقتصادية ميكن اعادة
استثامرها يف تعزيز الصحة .يف بعض الحاالت

يتم تخصيص عائدات هذه الرضائب للتغطية
الصحية الشاملة.
رئيس لجنة الصحة العامة النيابية الدكتور
عاطف مجدالين اكد لـ"االمن العام" ان الدولة
تنفق عىل االمراض الناتجة من التدخني ما
بني  350اىل  400مليون دوالر سنويا ،بينام
شدد رئيس مركز ترشيد السياسات الصحية
يف الجامعة االمريكية الدكتور فادي جرديل
عىل ان يكون فرض الرضائب مصحوبا
باسرتاتيجيات وبرامج ملساعدة االفراد ذوي
الظروف الخاصة.

مجدالني :الدولة تنفق سنويا
 400مليون دوالر على امراض التدخني
الوحيد الذي حال دون اتخاذ هذه
الخطوة هو الخوف من زيادة انتشار
التبغ املهرب الذي ميكن ان تكون ارضاره
عىل صحة االنسان اكرث من ذلك ،الذي
يدخل بطرق رشعية عرب ادارة حرص التبغ
والتنباك التي تسمح بدخوله اىل لبنان
مبواصفات معينة .مع االشارة اىل ان
رفع السعر سينعكس سلبا عىل ايرادات
الريجي ،وبالتايل عىل االموال التي ميكن
ان تدخل اىل خزينة الدولة .حرصنا كبري
جدا عىل صحة املواطن .وانطالقا من هذه
النقطة تقدمت باقرتاح قانون الحد من
التدخني عام  2004تم اقراره عام 2011
وبدأ تنفيذه عام  .2012لكن ،ويا لالسف
الشديد ،فان بعض الوزراء املناط بهم
تنفيذ هذا القانون تقاعسوا عن ذلك.
نحن ما زلنا نعمل باستمرار ليك يتم تنفيذ
هذا االمر.

■ وضعت كلية الصحة يف الجامعة
االمريكية دراسة تشري اىل ان تخصيص
الرضيبة يساهم يف الحد من املشاكل
الصحية ويزيد واردات الدولة .كيف تقرأ
مثل هذا االستنتاج؟
□ الدراسات العلمية التي تقوم بها
الجامعات قيمة جدا ،وتقدم الينا مؤرشات
تساعدنا كمرشدين او مسؤولني عىل
اعتامدها يف كل القوانني املوضوعة ،الن
القانون الذي ال يعتمد عىل العلم لن
يكون مفيدا .باالعتامد عىل العلم نكون
عىل الطريق الصحيح ،لكن ذلك ال يكفي
وحده .بل يجب النظر ايضا اىل الواقع
وما يتطلبه واىل االمكانات املتوافرة وما
تسمح به .الترشيع ال ميايش العلم بالرسعة
والخطوات نفسها .جاءت الرضيبة عىل
التبغ مثال متدنية ،مع اننا نعرف االثر
السلبي لهذه املادة عىل صحة االنسان .لكن
الزيادة اتت بحيث ال تؤثر عىل املوضوع
املايل للدولة ،وعىل زيادة حجم التهريب ■ ،اال تعتقد ان رفع االسعار عىل التبغ
خصوصا وان منع التهريب ومراقبة بوابات والكحول مثال وعىل بعض املواد االخرى
الدخول اىل السوق اللبنانية امر صعب التي لها تأثري مبارش عىل صحة االنسان،
ماضيا وحارضا ،علام ان الزيادات يجب يؤدي بالتايل اىل وفر عىل الخزينة يدعم
ان تراعي الجوانب االقتصادية والصحية .القطاع الصحي؟
ورغم الزيادة عىل التبغ التي ال تتعدى □ ال ميكن تخصيص الرضائب او فرض
 250لرية للعلبة الواحدة ،ال تزال اسعار رضيبة عىل سلعة معينة من دون اخرى،
السجائر يف لبنان ادىن بقليل من اسعارها وفق القانون .لكننا نسعى اىل منع التدخني
يف البلدان املجاورة ،ما يؤدي اىل التخفيف حامية للمواطن .اظهرت االحصاءات ان
الوفيات يف لبنان بسببه تصل سنويا اىل
من عمليات التهريب.
نحو  4االف مواطن ،وبالتايل تنفق الدولة
■ لكن فرض رضيبة متدنية عىل اسعار عىل االمراض الناتجة منه ما بني  350اىل
التبغ يعني استمرار التشجيع عىل  400مليون دوالر سنويا .كنا نتمنى استنادا
التدخني ،بالتايل استمرار السلبيات عىل اىل هذا الواقع زيادة رسوم الدخان،
لكن الخوف من زيادة عامل التهريب
صحة املواطن؟
□ كان يف استطاعتنا رفع سعر علبة كام اسلفت .علام ان هناك سابقة حول
السجائر خمسة االف لرية .لكن العائق هذا املوضوع متثلت يف اتخاذ حكومة

توعية املواطن
على انواع املخاطر اهم
من الضريبة

رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور
عاطف مجدالين.

الرئيس سليم الحص قرار رفع سعر التبغ
بشكل بارز من وزير املال حينها الدكتور
جورج قرم ما ادى اىل تراجع عائدات
ادارة الريجي بنسبة  ،%60واثر بشكل
واضح عىل مداخيل االدارة .تبقى االمنية
االساسية والفاعلة هي يف تنفيذ قانون
منع التدخني.
■ اال ترون ان عملية فرض الرضائب تأيت
يف هذه املرحلة لسد عجز الخزينة وليس
السباب اخرى ،وان فرض الرضائب يجب
ان يأيت بصورة علمية ومدروسة لبعض
السلع التي تساهم يف حامية املواطن
وزيادة مداخيل الدولة؟
□ القانون رقم  45الذي صدر اخريا وابطله
املجلس الدستوري ينص عىل زيادة الرسوم
عىل املرشوبات الروحية والتبغ وبعض
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إقتصاد
املواد الغذائية االخرى املسببة المراض
عدة .تم بحثها من جوانبها السلبية واثرها
عىل ترصفات املواطن خصوصا يف ما
يتعلق بالكحول ،وما تسببه من حوادث
سري ووفيات ودخول مستشفيات وهي
كلفة باهظة يتكبدها املواطن والدولة
ايضا ،ومتت زيادتها ،لكنها جاءت بشكل
ال يساعد عىل التهريب وخصوصا ملادة
الكحول الن مضار الكحول املهربة اخطر
بكثري من مضار التبغ املهرب .عندما نلجأ
اىل فرض الرضيبة يجب ان تراعى يف ذلك
كل الظروف املتعلقة باملوضوع.
■ لكن عملية فرض الرضيبة ميكن ان تأيت
بشكل محدد عىل عدد من السلع .مثة
بلدان فرضت رضيبة مضاعفة عىل السكر
بهدف حامية مواطنيها من السمنة ومن

الكلفة العالجية؟ ملاذا ال يعتمدها لبنان؟
□ اخذ مجلس النواب يف االعتبار انعكاس
اي رضيبة عىل املواد الغذائية ،ومل يفرض
رسم القيمة املضافة عليها نظرا اىل االوضاع
الصعبة التي مير فيها املواطن ،وان زيادة
االعباء عليه سيزيد من عمق االزمة
االقتصادية .االهم من موضوع الرضيبة
موضوع التوعية التي ال تقوم بها الدولة
عىل االطالق .لذلك من واجبها توعية
املواطن عىل كل انواع املخاطر ،ان من التبغ
او الكحول او املواد املنشطة والسكرية او
اي مادة اخرى لها اثر سلبي عىل صحته.
من واجبها توجيهه اىل استهالك املنتجات
الصحية التي تساعد عىل زيادة االنتاج
وتأمني ترصيف املنتجات الزراعية كالتفاح
والليمون ،واالعتامد عىل صناعة العصائر
الطازجة وغريها من املواد مام يؤدي اىل

تحسني وضع االقتصاد .اذا ،واجب الدولة
اسايس يف عملية التوعية.
■ هل ميكن اعتامد حوافز او اعفاءات
رضيبية للتشجيع عىل استهالك مواد
صحية معينة تنعكس ايجابا عىل الصحة
واالقتصاد؟
□ هذا امر ممكن .مع التأكيد عىل اننا
نتحاىش مالمسة كل املواد التي تؤثر
عىل حياة املواطن ،خصوصا املأكوالت
واملرشوبات .علام ان عددا من الرشكات
عىل بينة من مضار بعض املواد ،لذلك تلجأ
اىل انتاج سلع خالية او خفيفة الدسم او
السكر ملعرفتها بأن اعتامد هذا النوع من
االنتاج يجفف من االمراض املتأتية من
الدسم كالسمنة مثال او داء السكري او
اي داء آخر.

جردلي :البراهني العلمية تؤكد
ان الضرائب مفيدة للصحة
■ كيف ميكن الرضيبة ان تكون مفيدة
للصحة العامة وتساعد عىل زيادة واردات
الدولة بحسب دراسة مركز ترشيد السياسات
الصحية يف الجامعة االمريكية؟
□ محور املناقشات اليوم هو املواطن الذي
ال يعلم من اين هبطت عىل رأسه الزيادات
الرضيبية الجديدة ،كأنه ال تكفيه االوضاع
االقتصادية الراهنة التي يواجهها يوميا من
رسوم سري اضافية ،فرض رسم استهالك عىل
استرياد املازوت ،رفع معدالت رسم الطابع
املايل ،رفع الرسوم عىل املرشوبات الروحية
املستوردة ،وغريها من الزيادات الرضيبية
التي يتم التداول بها من دون االخذ يف
االعتبار الصحة العامة .الرضائب وكيفية
فرضها موضوع علمي اقتصادي ،اذا طبق
محرتما االدلة والرباهني ميكن ان يساهم يف
تعزيز الصحة وتحقيق وفرة اقتصادية.

■ ما هي فوائد الرضائب عىل التبغ والكحول
والوجبات الرسيعة والسكر مثال؟
□ فرض رضائب اضافية عىل بعض املواد و
اعتامد اعفاءات رضيبية عىل اصناف اخرى،
هام من الوسائل التي توجه املستهلكني
مبارشة اىل ترشيد خياراتهم واستهالكاتهم.
ان املنتجات كالتبغ والكحول وبعض
االطعمة تؤثر بشكل كبري عىل الصحة،
بحيث انها ترتبط بعدد من الحاالت املرضية،
كالرسطان ،وامراض القلب والرشايني،
والسكتة الدماغية .لذلك ،فان فرض رضائب
اضافية ميكن ان يرشد خيارات املستهلكني
مبا يساهم يف الحد من املشكالت الصحية
ويحقق فوائد اقتصادية .اشارت الرباهني
العلمية اىل ان استحداث رضائب عىل
التبغ ومنتجاته هو اجراء فعال للحد من
استهالكه .يف مرص مثال ،ادت الرضائب عىل

علينا استثمار الفوائد
االقتصادية للضرائب في
تطوير القطاع الصحي

رئيس مركز ترشيد السياسات الصحية يف
الجامعة االمريكية الدكتور فادي جرديل.

التبغ عام  2012اىل انخفاض يف املبيعات
بنسبة  %14خالل عامي .2014 - 2013
وقد تم تخصيص االموال لتغطية قسم
كبري من التأمني الصحي للطالب املرصيني.
اما يف تركيا ،فقد انخفضت نسبة املدخنني
من  %31اىل  %27بني عامي  2008و.2012
تجدر االشارة اىل انه ميكن تحقيق هذا
االمر يف لبنان ضمن التطبيق الفعال لقانون
منع التدخني .كام ان فرض رضائب بشكل
عام عىل الكحول اجراء يساهم يف تخفيف
استهالكها .لكن هذا االمر غري كاف الن
مثن بعض املرشوبات الكحولية رخيص اىل
درجة ان رفع الرضائب عليه لن يحدث اي
تغيري يف استهالكه .يف مثل هذه الحالة،
بحسب االبحاث ،يتم استخدام مبدأ السعر
االدىن للوحدة ،وهذا الحل هو عنرص واحد
من سلة حلول متكاملة وشاملة تهدف إىل
الحد من استهالك الكحول وخصوصا عند
فئة الشباب.
■ ماذا عن املنتجات االخرى وتأثريها
االقتصادي؟
□ استحداث او اضافة رضائب عىل منتجات
غذائية معينة مثل املرشوبات التي تحتوي
عىل كميات عالية من السكر واالطعمة
الرسيعة ،يؤدي اىل انخفاض الطلب عىل
هذه املواد التي تؤذي الصحة .وهذا يرتافق
عادة مع ارتفاع الطلب عىل منتجات اخرى
مفيدة للصحة مثل عصائر الفاكهة والحليب.
■ هل من عالقة بني الرضائب عىل املرشوبات
الغازية وبني معدالت السمنة؟
□ تتفاوت االدلة املتوافرة يف االبحاث يف هذا
الشأن ،لذا ال ميكن الجزم بها .يف املقابل،
ساهمت املحفزات الرضيبية واالعفاءات يف
ترشيد االستهالك الغذايئ تجاه اغذية صحية
كالخرضوات والفاكهة ،ما ادى اىل تحسني
صحة الحوامل واالجنة من خالل اكتساب ما
يكفي من زيادة الوزن خالل الحمل ،وخفض
وصفات عدد ادوية املضادات الحيوية،
وارتفاع معدل الحديد يف الدم ،وكذلك

ارتفاع معدل الطول نسبة اىل العمر لدى
املواليد الجدد .اال انه مل يثبت اي ارتباط بني
هذه املحفزات الرضيبية ومتغريات معدل
مؤرش كتلة الجسم واوزان هؤالء املواليد
عند الوالدة ،وكذلك معدالت البقاء عىل قيد
الحياة لدى االجنة .التدخالت التسعريية
التي تجمع بني الرضائب واملحفزات
الرضيبية هي من اكرث التدخالت الفعالة
يف ترشيد االستهالك الغذايئ نحو االغذية
الصحية ،وبخاصة يف اوساط الفئات ذات
الدخل املنخفض .من هنا فان الرضائب غري
املبارشة يجب ان تفرض بطريقة علمية،
عادلة وواقعية ،ويجب ان تحايك الوضع
اللبناين ،اذا كان الهدف منها ان تسفر عن
مكاسب صحية واقتصادية عىل مستوى
الفرد والحكومة.
■ ماذا عن املوقف الشعبي من هذا التوجه؟
□ الدعم الشعبي لزيادة الرضائب يرتفع
بشكل كبري عندما يتم استثامر الفوائد
االقتصادية املتأتية منها يف تطوير القطاع
الصحي ،من خالل متويل الرعاية الصحية
االولية ،والتغطية الصحية الشاملة

واملستشفيات العامة ،او اي مرشوع آخر
مفيد للصحة العامة.
■ عىل ماذا تستند االسرتاتيجيات املرتافقة
مع الرضائب لزيادة الفعالية االقتصادية؟
□ يجب ان تتزامن زيادة االسعار مع
اسرتاتيجيات او برامج ملساعدة االفراد الذين
ال ميكن ان يقللوا من استهالكهم مع زيادة
الرضائب ،خصوصا االفراد ذوي االحوال
االجتامعية واالقتصادية املتدنية ،وذلك لتبديد
مخاوف تتعلق باملساواة .تجارب الدول التي
اعتمدت استحداث او رفع الرضائب عىل
التبغ او الكحول اظهرت تأثريا ايجابيا يف
خفض معدالت االستهالك وتحسني الصحة
واالقتصاد .غري ان نجاح السياسات الرضيبية
يف ترشيد امناط االستهالك الغذايئ الصحي
يتطلب مشاركة كل املعنيني ضمن عملية تركز
عىل الشفافية والثقة بني جميع االطراف .كام
انها تتطلب فهام واضحا الهمية السياسات
الرضيبية ودورها يف تحسني الصحة العامة
واالقتصاد ،وبخاصة عندما ترتافق مع تدخالت
اخرى مبنية عىل الرباهني والبينات العلمية.
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