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تزعــم رشكات التبــغ أن الرضائــب املرتفعــة هــي 
ــض  ــت يف بع ــب، ونجح ــار التهري ــبب يف انتش الس
األحيــان يف إقنــاع احلكومــات بعــدم زيــادة الرضائــب 
ــادة نطــاق التهريــب.  ــؤدي إىل زي ــغ ألهنــا ت عــى التب
ــون  ــًا هيرب ــن دائ ــول إن املهرب ــم تق ــت مربراهت وكان
التــي حيققــون فيهــا أكــرب  الــدول  املنتجــات إىل 
ــا  ــل فيه ــي متث ــدول الت ــذه ال ــاح، وه ــن األرب ــدر م ق
ــد  ــث يوج ــعر، حي ــن الس ــرة م ــبة كب ــب نس الرضائ
هامــش كبــر لتخفيــض األســعار )مــن خــال جتنــب 
ــع،  ــك. يف الواق ــم ذل ــح رغ ــق رب ــب( وحتقي الرضائ
يكثــر التهريــب بصفــة عامــة يف الــدول التــي تنخفض 
فيهــا أســعار الســجائر )وأيضــًا بصفــة عامــة الــدول 
ــن  ــًا( م ــة أيض ــب منخفض ــا الرضائ ــون فيه ــي تك الت

ــجائر. ــعار الس ــا أس ــع فيه ــي ترتف ــدول الت ال

ــز  ــدم احلاف ــة يق ــب املرتفع ــش الرضائ ــم أن هام رغ
ــه ليــس العامــل  ــات أن األويل للتهريــب، تؤكــد البيان
منهــا ســهولة  أخــرى  فهنــاك عوامــل  الوحيــد. 
التشــغيل وتكلفتــه يف البلــد املقصــودة، وتواطــؤ 
رشكات التبــغ، ومــدى تنظيــم الشــبكات اإلجراميــة 
فيهــا، واحتاليــة القبــض، والعقوبــة يف حالــة ثبــوت 

ــك1. ــر ذل ــاد وغ ــتويات الفس ــام، ومس االهت

ــرض  ــة الع ــة نتيج ــر املرشوع ــارة غ ــل التج ــا متث بين
والطلــب، ركــزت رشكات التبــغ باســتمرار عــى 
ــة  ــر املرشوع ــارة غ ــويغ التج ــب يف تس ــب الطل جان
وتربيرهــا، وتؤكــد أن التجــارة غــر املرشوعــة تنشــأ 
ــات  ــت حتلي ــد أثبت ــة. وق ــب املرتفع ــبب الرضائ بس
ــر  ــغ غ ــات التب ــم منتج ــاط حج ــدويل ارتب ــك ال البن

ــع  ــاهل م ــاد. والتس ــًا بالفس ــًا وثيق ــة ارتباط املرشوع
ــة2. ــات املهرب ــات املنتج مبيع

ــة  ــغ املهرب ــات التب ــة يف منتج ــارة العاملي ــرش التج تنت
ــة أو  ــب منخفض ــق رضائ ــي تطب ــدول الت ــواًء يف ال س
ــة  ــص الرقاب ــة لنق ــك نتيج ــغ، وذل ــى التب ــة ع مرتفع
عــرب  الســجائر  وحركــة  الســجائر  تصنيــع  عــى 
ــي  ــة الت ــات اجلريم ــا منظ ــة، وتديره ــدود الدولي احل
حتــوز نظــم متطــورة لتوزيــع الســجائر املهربــة. 
وتشــيع التجــارة غــر الرشعيــة يف الــدول املنخفضــة 

ــل3. ــة الدخ ــدول املرتفع ــن ال ــر م ــل أكث الدخ

تؤكــد الدراســات يف وســط ورشق أفريقيــا أن هتريــب 
الســجائر يف هــذه املنطقــة ال حيــدث بســبب الفــروق 
يف مســتويات الرضائــب، ولكــن نتيجــة لضعــف 
قــدرة الدولــة، وتفــي الفســاد وعمليــات املتمرديــن. 
ــدول  ــذه ال ــجائر يف ه ــعار الس ــاض أس ــم انخف ورغ
ــإن  ــة(، ف ــة جتاري ــهر عام ــوة أش )0.60 دوالر لعب
ســهولة التهــرب مــن الرضائــب تشــجع التجــار عــى 
ــذه  ــب يف ه ــاق التهري ــاع نط ــر ارتف ــب، وتف التهري

ــل4. ــة الدخ ــدول املنخفض ال

ــة  ــل )اململك ــة الدخ ــة مرتفع ــع يف دول ــت الواق أثب
ــدون  ــب ب ــادة الرضائ ــن زي ــن املمك ــه م ــدة( أن املتح
ــة  ــت سياس ــة إذا ُطبق ــر املرغوب ــج غ ــار والنتائ اآلث
ــال  ــة. خ ــر املرشوع ــارة غ ــة التج ــاملة ملكافح ش
الفــرة مــن 2000 إىل 2014، تضاعفــت أســعار 
ــار  ــص انتش ــا تناق ــدة، بين ــة املتح ــجائر يف اململك الس
التدخــن والتجــارة غــر املرشوعــة وزادت اإليرادات 

ــغ.  ــى التب ــات ع ــب املبيع ــن رضائ م
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متوسط السعر القانوين لعبوة  السجائر فئة الدخل وفقًا للبنك الدويل
)بالدوالر( 
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