صام البلد عن الموازنة
عاما فهل سيفطر
ً 12
على بصلة؟
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ام ا ،تبدو ال عجل ة السي اس ي ة ف ي لبن ان تدور ف ي المس ار الصحيح ولو
بعد انتظ ار دام  12ع ً

أصيبت بخلل ف ي التوازن .فه ي مقسوم ة بين من اقش ة مو ضوع ي اإلنتخ اب ات و الموازن ة .و محور
هذه المن اقش ات هو المواطن الذ ي ال يعلم من أين هبطت عل ى رأس ه األح اديث عن زي ادات
يومي ا .ولكن م اذا لو
ضريبي ة جديدة وك أنّ ه ال تكفي ه األوض اع اإلقتص ادي ة الراهن ة الت ي يواجهه ا
ً

ام ة ؟
أن الضرائب ممكن أن تكون مفيدة
أوضحت البراهين العلمي ة ّ
للصح ة الع ّ
ّ

رسوم سير إضافية ،فرض رسم إستهالك على إستيراد المازوت ،رفع معدالت رسم الطابع المالي ،رفع
يتم التداول بها اليوم
الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة ...،وغيرها من الزيادات الضريبية التي ّ
محترما
طبق
وكيفية فرضها موضوع
فالضرائب
ّ
العامة.
دون األخذ بعين اإلعتبار الصحة
ً
ي ،إن ّ
علمي إقتصاد ّ
ّ
ّ
ّ
األدلة والبراهين ،يمكن أن يساهم في تعزيز الصحة وتحقيق وفرةً اقتصادية.
فبحسب مستند اإلستجابة السريعة ) (K2P Rapid Responseالذي وضعه مركز ترشيد السياسات الصحية
إن فرض ضرائب إضافية على
كلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروتّ ،
) (K2P Centerفي ّ
توجه المستهلكين بشكل غير مباشر
بعض المواد أو اعتماد إعفاءات ضريبية على أصناف أخرى هي وسائل ّ
إلى ترشيد خياراتهم واستهالكاتهم.
فوائد الضرائب عل ى التبغ ،و الكحول ،و الوجب ات السريع ة والسكر
إن المنتجات كالتبغ والكحول وبعض األطعمة تؤثر بشكل كبير على الصحة ،حيث أنّ ها ترتبط بعدد من
ّ
الحاالت المرضية ،كالسرطان ،وأمراض القلب والشرايين ،والسكتة الدماغية .لذلك ،فإن فرض ضرائب إضافية
ويحقق فوائد اقتصادية.
ّ
الحد من المشاكل الصحية،
يمكن أن يرشد خيارات المستهلكين ،بما يساهم في
ّ
للحد من استهالكه.
فعال
ّ
أن استحداث ضرائب على التبغ ومنتجاته هو إجراء ّ
وأشارت البراهين العلمية الى ّ
أدت الضرائب على التبغ عام  2012الى انخفاض بنسبة  14%في المبيعات بظرف سنتين.
في مصر
ً
مثالّ ،
إن فرض ضريبة على بيع علب الدخان عام  ،1992ساهم في توفير مبلغ مالي بقيمة  52مليون دوالر
وأكثرّ ،
أما
وتم تخصيص هذه األموال لتغطية قسم كبير من التأمين الصحي للطالب
المصريينّ .
ّ
في ّ .2014-2013
المدخنين من  31%الى  27%بين عامي  2008و .2012وتجدر اإلشارة الى ّأنه
ّ
في تركيا ،فقد انخفضت نسبة
الفعال لقانون منع التدخين.
يمكن تحقيق هذا األمر في لبنان ضمن التطبيق
ّ
أن فرض ضرائب بشكل عام على الكحول هو إجراء يساهم في تخفيف استهالك الكحول .ولكن هذا األمر
كما ّ
ي تغيير .وفي مثل هذه
أن رفع الضرائب ال يحدث أ ّ
ألن ثمن بعض المشروبات الكحولية رخيص لدرجة ّ
غير كاف ّ
الحل هو
ّ
يتم استخدام مبدأ السعر األدنى للوحدة ( .)Minimum Unit Pricingوهذا
الحالة ،وبحسب األبحاثّ ،
وخاصة عند فئة ّ
عنصر واحد من ّ
الشباب ،وهذا
للحد من استهالك الكحول
سلة حلول متكاملة وشاملة تهدف
ّ
ّ

للسياسات الصحية ) (K2P Policy Briefالصادرة عن المركز نفسه.
بحسب المذكّرة الموجزة ّ
إن استحداث أو إضافة ضرائب على منتجات غذائية معينة مثل المشروبات التي تحتوي على كميات عالية من
ّ
السكر واألطعمة السريعة ،يؤدي إلى انخفاض الطلب على هذه المواد التي تؤذي الصحة .وهذا يترافق عادة
مع ارتفاع الطلب على منتوجات أخرى مثل عصائر الفاكهة والحليب.
التوصي ا ت
K2P Media Bite
الج امعة
األمريكية

ف ي بيروت
رياض الصلح

بيروت 2020
1107

بيروت ،لبنان
+961 1 350 000
x2943/2942

سلبيا كما يعتقد المواطنون ،فالضرائب إن فرضت بطريقة
أمرا
ً
إن استحداث وفرض الضرائب ليس ً
ّ
علمية وعادلة وواقعية ،وتتأقلم مع الواقع اللبناني ،ممكن أن تعود بالفائدة على الشعب والدولة .فيجب
يتم استخدام مال هذه الضرائب لتنمية القطاع الصحي في لبنان وذلك من خالل:
األخذ بعين اإلعتبار أن ّ
تمويل أفضل لل ّرعاية الصحية األولية ،تنمية وتحسين الخدمات الصحية ،تأمين التغطية الصحية الشاملة ،رفع
وشدد
السقف المالي للمستشفيات ،بناء المستشفيات الحكومية في المناطق النائية وفي بؤر الفقر...
ّ
مصحوبا باستراتيجيات وبرامج
مدير مركز  ،K2Pد .فادي الجردلي ،على أن يكون فرض الضرائب (إن حصل)
ً

باألخص األفراد ذوي الظروف االجتماعية
"لمساعدة األفراد الذين لم يتمكنوا من تقليل استهالكهم،
ّ

كافة أن
المعنيين ّ
واإلقتصادية المتدنية ،وذلك لتعزيز المساواة" .وفي نهاية المطاف ,يجب على
ّ

جاد لجعل الضرائب مفيدة للمواطنين.
يستعرضوا البراهين الدامغة بشكل ّ
ثم أن يشتركوا في حوار ّ
شفاف ّ
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