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مجتمع وإقتصاد
تقرير

اقتصادات التبغ :أرباح على جثث الفقراء
 6ماليين شخص يموتون سنويًا جراء تعاطي التبغّ ،منهم  600ألف مدخن سلبيّ .أما
الفاتورة االقتصادية الناجمة عن استهالك التبغ فتكلف االقتصاد العالمي سنويًا أكثر
من تريليون دوالر .وفي حين تسيطر  5شركات من الدول الغنية على  %85من سوق
التبغ ،يسيطر الفقراء على استهالكه ،والموت والمرض من جرائه

(المصدر« :اقتصادات
التبغ في لبنان:
تقدير التكاليف
االجتماعية
الستهالك التبغ»،
الجامعة األميركية
في بيروت)2010 ،
رامي
تصميمّ :
عليان

إيفا الشوفي
أك ـثــر مــن تــريـلـيــون دوالر سـنــويــا هي
ال ـت ـك ـل ـفــة ال ـت ــي ت ـت ـك ـبــدهــا اق ـت ـص ــادات
ال ـ ـعـ ــالـ ــم بـ ـسـ ـب ــب ف ـ ـق ـ ــدان اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة
والنفقات الصحية جراء صناعة التبغ.
باملقابل ،جنت الحكومات  269مليار
دوالر م ــن الـ ـض ــرائ ــب غ ـي ــر امل ـب ــاش ــرة
على التبغ ،ولم تستثمر سوى أقل من
مليار دوالر ملكافحة الـتـبــغ .فالفقراء
يزرعون التبغ ويستهلكونه ويموتون
من ّجرائه ،أما الدول الغنية فهي التي
تصنع منتجات التبغ وتأخذ أرباحه
وتـ ـف ــرض ق ــوان ــن وض ــرائ ــب مــرتـفـعــة
على استهالكه داخل حدودها .خمس
شــركــات كـبــرى تسيطر على  %85من
سوق التبغ العاملي وتتورط بعمليات
ت ـهــري ـبــه كـ ـج ــزء م ــن اس ـتــرات ـي ـج ـي ـت ـهــا
ال ـت ـســوي ـق ـيــة .هـ ــذه ال ـش ــرك ــات نـفـسـهــا
تـشـكــل عــائ ـقــا أســاس ـيــا أمـ ــام مكافحة
الـتـبــغ ،إذ بـحـلــول عــام  2030سترتفع
أعـ ــداد الــوف ـيــات املــرتـبـطــة بــالـتـبــغ إلــى
نحو  8ماليني سنويًا .هذه باختصار
اقـتـصــادات التبغ الـتــي تتحدث عنها
دراس ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـل ـم ـع ـه ــد ال ــوطـ ـن ــي
لـلـســرطــان ومـنـظـمــة الـصـحــة الـعــاملـيــة
تـ ـح ــت ع ـ ـن ـ ــوان «اق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادات ال ـت ـب ــغ
ومكافحة انتشاره».

دول ما يقارب  %40من واردات أوراق
التبغ عامليًا .جراء عوملة صناعة التبغ،
بــاتــت ال ـشــركــات امل ـت ـعــددة الجنسيات
تسيطر حتى على ســوق أوراق التبغ،
«فاالتجاهات الحديثة في تنظيم إنتاج
أوراق التبغ وسلسلة التسويق ،بما في
ذلــك اسـتـخــدام نظم اإلن ـتــاج املتكاملة،
ّ
وسعت من سيطرة هذه الشركات على
السعر وعوامل أخرى ،ما جعل املزارعني
يتبعون لها بشكل متزايد».
ت ـقــوم اق ـت ـص ــادات ال ـت ـبــغ عـلــى ن ـمــوذج
واض ـ ـ ـ ـ ـ ــح ،إذ تـ ـنـ ـتـ ـش ــر زراع ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـت ـب ــغ
والصناعات التحويلية في  124دولة،
غالبيتها دول فقيرة ،في حني أن املراحل
األعلى قيمة في سلسلة صناعة التبغ
تـتــم ف ــي ع ــدد قـلـيــل م ــن ش ــرك ــات التبغ
املتعددة الجنسيات املوجودة في الدول
الـغـنـيــة .تـبـيــع ه ــذه ال ـشــركــات النسبة
األك ـب ــر مـنــه ل ـل ــدول ال ـف ـق ـيــرة ،م ــا يــرتــب
أعـبــاء ضخمة على الـفــاتــورة الصحية
ويرفع نسب الوفيات .فــالــدول الغنية،
الـتــي تتم فيها عملية تصنيع التبغ،
تفرض ضرائب مرتفعة على السجائر
ومـ ـنـ ـتـ ـج ــات الـ ـتـ ـب ــغ ،ول ــديـ ـه ــا ق ــوان ــن
ّ
للحد من
صارمة بشأن تسويق التبغ
استهالكه ،فــي حــن أن الـضــرائــب على

كيف تعمل اقتصادات التبغ؟
شـهــدت نـهــايــة ال ـقــرن  20إت ـمــام عملية
ان ـت ـق ــال م ـل ـك ـيــة م ــؤس ـس ــات وش ــرك ــات
التبغ من الدولة إلى الشركات الخاصة،
وتحديدًا الشركات املتعددة الجنسيات،
ف ــي مـعـظــم أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم ،م ــع وج ــود
استثناءات قليلة مثل مؤسسة التبغ
الوطنية الصينية التي تملك  %40من
حصة إنـتــاج السجائر فــي الـعــالــم .في
عـ ــام  ،2013س ـي ـطــرت ع ـشــر دول على
 %80مــن إنـتــاج ورق التبغ فــي العالم،
واع ـت ـبــارًا مــن ع ــام  2014ازدادت الـقــوة
ال ـســوق ـيــة ل ـشــركــات ال ـت ـبــغ ،إذ تــركــزت
صـنــاعــة الـتـبــغ بـيــد  5شــركــات تسيطر
على  %85مــن س ــوق التبغ الـعــاملـيــة4 ،
شــركــات مـتـعــددة الـجـنـسـيــات ،إضــافــة
إلــى مؤسسة التبغ الوطنية الصينية.
يهيمن على استيراد أوراق التبغ أيضًا
عــدد قليل من الــدول بحيث تستورد 5

استهالك التبغ
ّ
الفقراء
بين
ز
يترك
ّ
المهمشة
والجماعات

منتجات التبغ فــي ال ــدول الفقيرة أقل
بكثير.
 269مـلـيــار دوالر هــو حـجــم الـضــرائــب
غير املـبــاشــرة على التبغ عامليًا َ
عامي
 2013و ،2014إال أن الـ ـحـ ـك ــوم ــات
استثمرت أقل من مليار دوالر منها من
أجــل مكافحة التبغ .فــي الــواقــع ،تشير
الــدراســة إلــى أن زيــادة ضريبية طفيفة
على أسعار السجائر بمعدل  80سنتًا
فــي جميع الـ ــدول ،مــن شأنها أن ترفع

مؤشر

مؤشر ثقة المستهلك لعام  :2016قفزات موضعية
أشــار تقرير صــادر عن شركة االستشارات
« »ARAإل ــى تـقـلـبــات شـهــدهــا مــؤشــر الثقة
في لبنان خالل عام  ،2016إذ شهد تفاوتات
كبيرة نتيجة أحــداث سياسية رفعت من ثقة
املستهلك ،أهـمـهــا ،بحسب الـتـقــريــر ،حــدثــان،
ه ـمــا« ،ال ـن ـتــائــج ال ـك ـب ـيــرة ال ـتــي حـقـقـتـهــا قــوى
املـعــارضــة الشعبية املستقلة فــي االنتخابات
ال ـب ـلــديــة» ف ــي دوائ ـ ــر ع ــدي ــدة ،و«ان ـت ـه ــاء حــالــة
املـ ــراوحـ ــة» م ــع ان ـت ـخــاب رئ ـي ــس لـلـجـمـهــوريــة،
وتكليف سعد الـحــريــري بتشكيل الحكومة
ال ـجــديــدة ،ضـمــت جـمـيــع األق ـط ــاب السياسية
تقريبًا» .وأفــاد التقرير بأنه أقفل مؤشر ثقة
املستهلك ع ــام  ،2016عـلــى  164نقطة التي
ّ
سجلها بنهاية شهر كانون األول ،وهو الشهر
الذي تشكلت فيه الحكومة ،مرتفعًا  56نقطة
عن املستوى الذي أقفل عليه عام .2015
التي
وأفـ ــاد الـتـقــريــر بــأنــه رغ ــم ه ـ ّـذه ال ـق ـفــزات ّ
حـصـلــت فــي مــؤشــر الـثـقــة ،إل أنـهــا لـيــس إل
قفزات موضعية ،تعود وتنخفض بعد انحالل
آثـ ـ ــار ال ـ ـحـ ــدث .ف ـك ــان امل ــؤش ــر ي ـت ـخــذ مـنـحــى

انخفاض حتى ما قبل شهر تشرين األول حني
تم انتخاب رئيس للجمهورية .ويؤكد التقرير
أنــه فيما تظهر املـقــارنــة بــن األع ــوام املاضية
ّ
تحسنًا
مـنــذ ع ـ ّـام  2012حـتــى ع ــام ّ،2016
كبيرًا ،إل أنه ال يمكن إحالته إل للدور النفسي
الذي لعبته األحداث السياسية املذكورة أعاله.

ولذلك ،ال يمكن اعتبار هذا املؤشر داللة على
تحسن اقـتـصــادي أو ارتـفــاع فــي االستهالك
والقدرة الشرائية لدى األسر واألفراد.
وأظـ ـه ــر ال ـت ـقــريــر أن ج ـم ـيــع مً ــؤش ــرات الـثـقــة
شهدت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بكانون األول
مــن ع ــام  ،2015أكـبــرهــا ك ــان مــؤشــر الــوضــع

األمـنــي ال ــذي ارتـفــع  188نقطة ليصبح .387
وارتفع مؤشر الدخل الفردي الحالي من 124
خالل كانون األول  2015إلى  167في الفترة
نفسها مــن الـعــام الـحــالــي .كما ارتـفــع مؤشر
الوضع االقتصادي املتوقع للمستقبل من 89
إلى .142
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