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Реальна ситуація на ринку очима Джорджа Акерлофа та
Роберта Шиллера, лауреатів Нобелівської премії з економіки
2001 та 2007 років, викладена у книзі “Phishing for Phools”
(“Ловити лохів”) (2016 р.)

Вільні конкурентні ринки: прагнення отримати будьякий прибуток.
Рівновага вільного ринку: якщо є якесь слабке місце,
то його експлуатуватимуть, допоки це даватиме
прибуток.
Вільні ринки: вільний вибір.
Водночас: свобода «ловити дурнів» (тобто
примушувати людей робити певні дії в інтересах
фішинг-шахрая, а не в інтересах цілі).
Тютюнопаління, яке тютюнова галузь активно
рекламує з метою отримання прибутків, веде до
залежності та погіршення стану здоров'я споживачів
тютюнових виробів.
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Характер проблеми:
тютюнопаління вбиває
 Вживання тютюну є основною причиною найпоширенішої у світі
хвороби, якій можна запобігти, та смерті внаслідок цієї хвороби.
Тютюнопаління завдає шкоди практично всім органам людського
організму (CDC, 2014 р.).
 У минулому столітті куріння сприяло смерті 100 мільйонів чоловік
(ВООЗ, 2008 р.).
 Недавні дослідження показали, що куріння може вбити до 2/3 тих,
хто споживає тютюнові вироби (Banks та ін., 2015 р.).
 У середньому, курці живуть на десять років менше порівняно з
тим, хто не палить (Jha та ін., 2013 р.).
 У курців у 2-4 рази більше шансів мати ішемічну хворобу серця; у
них у 2-4 рази частіше трапляється інсульт, і вони мають приблизно
у 25 разів більше шансів розвитку раку легенів (CDC, 2014 р.).
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Споживання тютюну - це проблема розвитку
80% нинішніх курців в світі живуть в країнах з низьким і
середнім рівнем доходів (ВООЗ, 2014 р.). Азія є епіцентром
нинішньої епідемії паління, а Африка становить найбільшу
загроза зростання паління у майбутньому.
Вживання тютюну в країнах з низьким і середнім рівнем
доходів - головна причина високого рівня поширення
відповідних хвороб та подальшого зростання їхньої частки.
У 2011 році 4,3 млн осіб у країнах з низьким і середнім рівнем
доходів померли від хвороб, пов'язаних з уживанням тютюну
(Еріксен та ін., 2015 р.).
Від пов'язаних з уживанням тютюну хвороб щороку гине більше
людей, ніж від ВІЛ/СНІД, туберкульозу та малярії разом узятих.
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Економічна вартість споживання тютюну
Втрачена продуктивність - за оцінками, через хвороби, пов'язані з
тютюнопалінням, у Сполученому Королівстві щороку втрачається
близько 50 мільйонів робочих днів, що становить близько 1% від
загальної кількості робочих днів. Проведене канадськими ученими
дослідження засвідчило, що перекури коштують 2175 канадських
дол. на одного курця в рік.
Вплив на тих, хто не палить. Пасивне куріння спричиняє кілька
сотень, а може й кілька тисяч смертей серед тих, хто не палить. У
Сполученому Королівстві, за оцінками, щороку госпіталізують 17
тис. дітей віком до 5 років в результаті респіраторних захворювань,
викликаних палінням їхніх батьків.
«Соціальна вартість» - або сума, в яку суспільство оцінює життя
людей. Проведений урядом аналіз витрат і вигод для дорожньотранспортних пригод оцінює смерті кожної людини, що загинула у
дорожньо-транспортній пригоді, приблизно у 800 тис. £. Ці цифри
не є строго порівнянними, однак якщо помножити цю величну на
кількість людей, які щороку гинуть внаслідок хвороб, пов'язаних з
курінням (120 тис.), то отримаємо 96 млрд £ а рік, що дає
приблизне уявлення про масштаби соціальних витрат (тобто
витрат, які вважається виправданим в інших сферах державної
політики для того, щоб уникнути втрати життя людини).
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Урок №1: Куріння відіграє головну роль не лише у смертності,
а й у нерівності смертності
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Джерело: Розрахунки NHIS та CEA за результатами дослідження Curri e and Schwandt (2016 р.).
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Навіщо збільшувати податок на
тютюнові вироби?
Підвищення ціни на тютюнові
вироби може значно знизити
поширеність та інтенсивність
куріння

Price
Change
Зміна
ціни
Країни з низьким
і середнім рівнем
доходів

+10%



Попит на тютюнові вироби
відносно нееластичний

Цінова еластичність попиту в країнах
з високим рівнем доходів дорівнює
-0,4, а країнах з низьким і середнім
рівнем доходів від -0,6 до -0.8
(IARC, 2014 р.)
•

Бідні та молоді люди більш чутливі до
змін цін, ніж заможніші та старші за
віком
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Країни з високим
рівнем доходів

8%

4%

Consumption
Зміна
Change
споживання

Податки на тютюнові вироби рятують життя,
підвищують доходи та є недорогими у реалізації
Податки на тютюнові вироби є найбільш економічно ефективним заходом
втручання з метою зменшення споживання тютюну, збереження життя людей та
скорочення витрат на охорону здоров'я. Підвищення цін на тютюнові вироби за
допомогою податків у країнах з низьким і середнім рівнем доходів коштує від 3 до 70
доларів США за кожен додатковий рік життя (розраховано за показником «кількість
років життя з коригуванням на інвалідність» (DALY)) (Ranson, 2002 р.), тобто є
зіставним із вартістю імунізації дітей.
Податки на тютюнові вироби є більш економічно ефективним заходом, аніж
інші заходи з контролю споживання тютюну. Наприклад, витрати на
нікотинозамісну терапію коштують 280-970 дол. США на 1 DALY, а пакет заходів
нецінового втручання (у тому числі заборона паління у громадських місцях, заборона
реклами тощо) коштує 36-710 дол. США у розрахунку на 1 DALY (Ranson, 2002 р.).
Хоча податки вимагають витрат на адміністрування та контроль за їх сплатою, ці
витрати є дуже низькими порівняно з позитивним впливом на здоров'я людей.
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Чому податки на тютюнові вироби повинні бути
високими і чому їх слід і надалі підвищувати?
Дві

мети: зменшити тютюнопаління завдяки ціновому стимулу та збільшити
обсяг податків з джерела, яке має найменший вплив на економіку. Інакше
доведеться підняти податки на працю, інвестиції або загальні витрати … «єдине
підвищення податків, яке робить політиків популярним», як сказав колишній
Міністр фінансів Сполученого Королівства!
Збільшення

податку на тютюнові вироби є водночас заходом покращення
здоров'я населення. Коли ціна йде вгору, люди кидають курити, зменшують
кількість викурених цигарок або, ще краще, взагалі ніколи не починають палити.
Кинути

палити - це, мабуть, єдиний найкращий спосіб покращити здоров'я і
добробут бідних домогосподарств. Оскільки залежність від нікотину дуже
сильна, кинути палити непросто, і паління не є всього лише питанням вільного
вибору. Якщо уряд підвищує податки на тютюнові вироби, то він бере на себе
моральне зобов'язання зробити все можливе, аби збільшити можливості курців
кинути палити, а, отже, запобігти погіршенню стану їхнього здоров'я,
передчасній смертності та інвалідності.
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Урок № 2: Ціна відіграє важливу роль у палінні
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Джерело: Orzechowski and Walker (2015); Бюро статистики пра ці; розрахунки CEA.
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Споживання (кількість цигарок
на одну дорослу людину на день)
А. Франція

Споживання

Джерело: Jha and Peto (2014 р.)
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Урок №3: Податки на цигарки відіграють важливу роль у цінах
на цигарки
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Джерело : Orzechowski a nd Walker (2015); Bureau of La bor Statistics; CEA ca lculations.
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Урок № 4: Податки на цигарки загалом позитивно впливають на
громадське здоров'я
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Джерело: va n Hasselt at a l. (2015).
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Підвищення акцизного податку на цигарки: вплив на
державні бюджети різних рівнів
Підвищення податків на тютюнові вироби має не лише безпосередні наслідки
(збільшення дохідної частини бюджету), а й опосередковані:
Вплив державної політики на поведінку людей
Вплив змін у поведінці на здоров'я людей
Поліпшення здоров'я населення означає зменшення витрат на охорону
здоров'я, збільшення тривалості життя та підвищення рівня добробуту
Отже:
Внаслідок зменшення споживання тютюну може покращитися здоров'я
населення, зменшитися смертність та підвищитися тривалість
здорового життя
Зменшуються витрати у системі охорони здоров'я на лікування хвороб,
пов'язаних з тютюнопалінням, а також ризик зниження рівня добробуту
через постійні витрати власних грошових коштів на медичну допомогу у
зв'язку з хворобами, пов'язаними з тютюнопалінням
Маючи краще здоровья, люди
працюють більше і продуктивніше,
заробляють більше, а, отже, сплачують більше податків на дохід та на
фонд заробітної плати.
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Незважаючи на зменшення споживання, у коротко- і
середньостроковому періоді вищі податки можуть
збільшити доходи
Рис.: Доходи від податку на тютюнові вироби на тлі споживання цигарок на душу населення у Польщі

Щорічне споживання цигарок на
душу населення

Джерело: Ciecierski та ін. (2012 р.)

Загальний обсяг доходів
від акцизних податків на
тютюнові вироби (млн
реальних 2000 злотих)

Оподаткування тютюнових виробів = джерело розширення
фіскального простору для фінансування пріоритетних
інвестицій та суттєвих послуг, яке приносить користь для
всього суспільства
 Набирають обертів консенсус і підтримка на міжнародному рівні: це знайшло своє
відображення у кінцевому документів Третьої міжнародної конференції з питань
фінансування задля розвитку: Порядок денний дій, оголошений в Аддис-Абебі у липні 2015
р., який підлягав затвердженню на прийдешньому засіданні Генеральної Асамблеї ООН у
вересні 2015 р.
 Хоча визнається, що внутрішні ресурси, перш за все, генеруються економічним зростанням, за
підтримки уможливлюючого середовища, ґрунтовних соціальних, екологічних й
економічних політик, включно з антициклічними фіскальними політиками, для досягнення
цілей сталого розвитку необхідні адекватний фіскальний простір, належне урядування, а
також демократичні і прозорі інститути, що відповідають потребам населення.
 У цьому контексті у пункті 32 на сторінці 11 стверджується:
 «Заходи цінового і податкового впливу на тютюнові вироби можуть бути ефективним і
важливим засобом зменшення споживання тютюну і витрат на охорону здоров’я, а також
представляють собою потік надходжень для фінансування розвитку у багатьох країнах».
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Міжнародний досвід: Туреччина
 У Туреччині протягом останнього десятиріччя стало
підвищувалися податки на тютюнові вироби.
 Ставка податку зросла з 58% до 65% роздрібної ціни, ціни
на цигарки підвищилися у більш ніж втричі, а доходи від
податків на цигарки - більш ніж удвічі у проміжку часу від
2005 до 2011 р.
 Ці підвищення податків та інші зусилля з контролю
тютюнопаління були успішними; у проміжку часу від
2008 до 2012 р. обсяг продажів тютюнових виробів у
Туреччині зменшився на 12%, а поширеність
тютюнопаління - з 31,2% до 27,1%.
ГРУПА СВІТОВОГО БАНКУ

Міжнародний досвід: Південна Африка
• Польща збільшила доходи від податків на тютюнові вироби на 109% через
підвищення акцизних податків на роздрібні ціни на цигарки з 42 до 63
відсотків (Eriksen, 2012 р.).

• У Південній Африці загальний обсяг податків на цигарки зріс з 32% до 52%
від роздрібної ціни у проміжку часу між 1993 та 2009 рр., що сприяло як
відчутному зменшенню споживання тютюну, так і дев’ятикратному
збільшенню доходів держави від податку на тютюнові вироби.
• Дослідження засвідчують значні потенційно можливі здобутки від різкого
підвищення податків для таких країн, як Китай та Індія:
 Китай може розширити доходи на суму, яка, згідно з оцінками, дорівнює
10,4 млрд дол. США, завдяки підвищенню ставки податку на тютюнові
вироби до 51% від роздрібної ціни (Hu та ін., 2008 р.).
 Індія може розширити доходи на суму, яка, згідно з оцінками, дорівнює
3,9 млрд дол. США, у разі підвищення податку на біді (місцеві цигарки) з 9
до 40 відсотків та на цигарки з 38 до 78 відсотків (John та ін., 2010 р.).
ГРУПА СВІТОВОГО БАНКУ

Деякі частково або повністю спрямовують на охорону
здоров’я податки на тютюнові вироби






Південна Корея: цигарки
обкладаються податком на
громадське здоров’я, доходи від
якого спрямовуються на надання
інформації з питань громадського
здоров’я та керівництва, спрямовані
на сприяння здоровому способу
життя.
Єгипет: з кожної пачки (20 цигарок)
фіксована сума на рівні 10 піастрів
використовується для фінансування
медичного страхування студентів.
Тайвань: цигарки обкладаються
окремим збором на здоров’я і
благополуччя, причому більшість
надходжень від нього
розподіляється на користь
національної програми страхування

Національний страховий резерв
Економічно неблагополучні
громадяни
Профілактика раку
Профілактична медицині та
клінічна медицина
Соціальний захист

Просування здоров’я
Профілактика ризиків тютюну
Витрати на сільську медицину
Протидія незаконній торгівлі та
ухилянню від податків

Міжнародний досвід: Сполучені Штати
 Позитивний вплив на податкові надходження від підвищення податку на тютюнові вироби
можна побачити у багатьох країнах.
 Сполучені Штати. Частина перезапуску у 2009 р. Програми медичного страхування дітей.
Конгрес схвалив, а Президент Обама підписав у якості першого закону після свого обрання
на посаду підвищення федерального податку на цигарки на рівні 62% із розрахунку на одну
пачку. Таким чином, загалом федеральний податок на цигарки зріс до приблизно 1 дол. США
за пачку.
 Надходження від федерального податку на цигарки зросли на 129%, із 6,8 млрд дол. США до
15,5 млрд дол. США, за 12 місяців після застосування підвищення (за період з квітня 2009 р.
по березень 2010 р.). У 2009 р. продажі пачок цигарок зменшилися на 8,3% - це стало
найбільшим падінням з 1932 року.
 У бюджетному плані на 2016-й фінансовий рік Президент Обама запропонував підвищити
федеральний акцизний податок на цигарки на 94 центи із розрахунку на пачку, а також
підвищити податок на іншу тютюнову продукцію задля фінансування освіти дітей у
ранньому віці та розширення фінансування Програми медичного страхування дітей.
 Згідно з прогнозами Управління адміністративних справ і бюджету, запропоновані
підвищення федеральних податків на тютюнові вироби забезпечить упродовж 10 років
більше 95 млрд дол. США додаткових доходів; підвищення ставки оподаткування зменшить
упродовж 10 років кількість курців серед дорослого населення, згідно з оцінками, на 2,6 млн
осіб. Через це від передчасної смерті будуть врятовані тисячі дорослих. Збільшення податку
також убезпечить багатьох дітей від того, щоб стати курцями.
ГРУПА СВІТОВОГО БАНКУ

Виграш для фіскального
здоров’я на Філіппінах

Співвідношення збору акцизів на тютюнові
вироби й алкоголь до ВВП є найвищим у 2015
р.
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Джерело: BIR та NSCB.

Філіппіни:
Співвідношення збору акцизу на тютюнові
вироби до ВВП є найвищим у 2015 р.
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Джерело: BIR та NSCB.

Виграш для економіки
Закон про оподаткування гріхів вперше зробив можливим
присвоєння Філіппінам інвестиційного рейтингу
MOODY’S

РЕЙТИНГ FITCH

Інвестиційний рейтинг Baa3, прогноз позитивний (3 жов. 2013 р.);
Оновлено до рівня Baa2, прогноз стабільний (11 груд. 2014 р.)

Інвестиційний рейтинг BBB- прогноз стабільний (27 бер. 2013 р.);
Підтвердження (25 березня 2014 р.);
Оновлено до рівня BBB- Positive (24 вересня 2015 р.)

STANDARD & POOR’S

Інвестиційний рейтинг BBB-/ прогноз стабільний (2 травня 2013 р.)
Оновлено до рівня BBB / прогноз стабільний (8 травня 2014 р.)
Підтвердження (24 квітня 2015 р.)

ЯПОНСЬКЕ КРЕДИТНОРЕЙТИНОВЕ АГЕНТСТВО
(JCRA)

Інвестиційний рейтинг BBB/ прогноз стабільний (7 травня 2013 р.);
Підтвердження (30 травня 2014 р.);
Оновлено до рівня BBB+ / прогноз стабільний (6 червня 2015 р.)

RATING & INVESTMENT (R&I)
INFORMATION, INC.

Інвестиційний рейтинг BBB/ прогноз стабільний (9 липня 2014 р.);
Підтвердження (20 липня 2015 р.

Виграш для громадського здоров’я
Бюджет охорони здоров’я зріс
майже втричі порівняно з рівнями
2012 року
Бюджет МОЗ (у млрд філіп. песо)
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Джерело: GAA, DBM.
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Виграш для бідних
Виділення національним урядом коштів на оплату
медичного страхування для бідних верств населення
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збільшив кількість осіб які
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страхування - з 5,2 млн
первинних членів з бідних
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Джерело: PhilHealth, DOH, GAA

Виграш для молоді та
бідних верств населення
Зменшилася поширеність паління


Результати Дослідження поширеності паління д-ра Антонія
Денса на основі даних Національних досліджень з питань
харчування і здоров’я 2013 і 2015 років:
 Поширеність паління серед дорослих філіппінців зменшилася з
31,0% у 2008 р. до 25,4% у 2013 р., а згодом - до 23,3% у 2015
р.
 Через Закон про оподаткування гріхів у країні стало приблизно
на 4,0 млн курців.


Це скорочення лише частково пов’язано з людьми, які кидають
паління. Здебільшого воно пов’язано з людьми, які не
починають палити.



З 2013 року було відвернуто щонайменше 70 тисяч смертей.



Переваги для здоров’я були найбільшими у групах населення,
які є чутливими до ціни: бідні верстви, сільське населення,
особи глибоко старшого віку та дуже молоді.

Але податки на тютюнові вироби залишаються на
низькому рівні, зокрема у країнах із низьким і середнім
рівнями доходів

Лише 33 країни запроваджують податки, на які припадає 75% роздрібної ціни пачки
цигарок (рівень оподаткування, який є рекомендованим для забезпечення впливу
на споживання) (ВООЗ, 2015 р.)
Рис.: Роздрібна ціна найбільш популярного бренду та потрібна частка акцизних податків за рівнями доходів країн,
2012 р. (дол. США)
Ціни й оподаткування із розрахунку на 1 пачку
(дол. за паритетом купівельної спроможності)



Акцизний
пода ток 64%

Акцизний
пода ток 39%
Акцизний
пода ток 37%

Високий рівень доходів

Середній рівень доходів

Низький рівень доходів

Рівень доходів країни
Акцизний податок із
розрахунку на 1 пачку

Інші податки

Базова ціна

Ціни на цигарки і ставки оподаткування, 2014 р.

Ціна (дол. США за
офіційним обмінним
курсом)

Акцизний податок
(% роздрібної ціни)

Загальне оподаткування
(% роздрібної ціни)

Вірменія

1.48

16.67

33.33

Росія

1.88

32.38

47.63

Казахстан

1.15

28.57

47.63

Грузія

1.26

34.09

49.35

Україна

0.74

58.11

74.78

Литва

3.65

58.4

75.76

Латвія

4.01

59.53

76.89

Естонія

4.68

60.57

77.24

Джерело: ВООЗ (2015 р.)

Чи є податки на тютюнові вироби регресивними?
Головні канали, через які податки на гріхи можуть
вплинути на бідних

Вищі ціни / менше споживання

1

Податок

Ціна

2

Заміна на користь “Кращого
витрачання коштів”
Краще здоров’я через зменшення
/ відсутність споживання

3

Додаткові доходи уряду

Посилення публічних витрат на
користь бідних

Свідчення говорять про те, що податки на
тютюнові вироби можуть бути прогресивними


Але дослідження вже показали, що податки на тютюнові вироби дійсно можуть бути
прогресивними
– Навіть незважаючи на те що особи з низьким рівнем доходів палять більше ніж багатші люди
(Bobak та ін., 2000 р.), цінова еластичність також є вищою для бідних (Townsend, 1994 р.; Barkat
та ін., 2012 р.)
– Отже, бідні курці накопичують більше переваг для здоров’я ніж багаті курці, хоча левова частка
тягаря оподаткування сплачується багатшими курцями
• У Таїланді найнижчий клас за соціально-економічними показниками сплачує 6 відсотків
збільшення доходів від податку на тютюн, але отримує перевагу у якості 58 відсотків
попереджених смертей (Jha та ін., 2012 р.)
• Найсвіжіші результати з Китаю (Verguet та ін., 2015 р.) засвідчують, що 50% збільшення
акцизного податку на цигарки спричинить:
– здобуття 79 млн років життя
– зменшення видатків домогосподарств на тютюнові вироби на 21 млрд дол. США
– усунення видатків на захворювання, пов’язані з тютюном, на 6,6 млрд дол. США
– забезпечення захист від фінансового ризику в обсязі 1,3 млрд дол. США для
найбіднішого квітніля домогосподарств упродовж 50-річного періоду часу

Урок # 5: Податки на тютюнові вироби забезпечують непропорційні переваги
для домогосподарств із низьким рівнем доходів
Ілюстративний розподіл підвищення податку на тютюнові вироби у 2009 році

Illustrative Distribution of the 2009 Tobacco Tax Increase
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Інші заперечення проти підвищення податків на
тютюнові вироби + свідчення з різних країн
 Два додаткові аргументи, які використовуються для здійснення спротиву проти
податків на тютюн: (1) загроза для робочих місць та (2) спричинення
контрабанди.
 Незважаючи на твердження про протилежне, більш високі податки на тютюнові
вироби генерують щонайменше стільки ж робочих місць в інших секторах,
скільки вони забирають у тютюновій промисловості (зокрема, це стосується
фермерства, виробництва і роздрібної торгівлі) (Jacobs та ін. 2000 р.).
 У більшості країн на тютюнові вироби припадає лише маленька частина
економічної діяльності. Китай є найбільшим виробником тютюну, але лише 2%
фермерів вирощують тютюн, і більшість з них паралельно також вирощують інші
культури. При цьому на роздрібну торгівлю цигарками та їх виробництво
припадає лише 0,7% від загального обсягу зайнятості у країні (Hu та ін., 2008 р.).
 В Індії у виробництві біді (місцевих цигарок) зайнято 0,7 відсотка від загального
обсягу зайнятості (Nandi та ін., 2014 р.). В Індонезії тютюн вирощується 1,7%
фермерів (Barbara та ін., 2008 р.), а у Бразилії на тютюн припадає менше 1%
загального обсягу зайнятості у виробництві (Memedovic, 2010 р.).
ГРУПА СВІТОВОГО БАНКУ

Заперечення проти підвищення податків на
тютюнові вироби + свідчення з різних країн
 Хоча кримінальні підприємства мають стимули брати участь у транскордонних і
незаконних схемах, аби отримати прибуток або перевагу через різницю у ставках податків,
досвід свідчить про те, що таку незаконну діяльність можна контролювати правовими
засобами: (і) використання видимих акцизних марок, серійних номерів, спеціальних
маркувань пачок, написів про шкоду для здоров’я місцевими мовами, застосування
єдиних ставок податків по всій країні, що сприяє їх успішному збиранню у пунктах
виробництва й імпорту; (іі) посилення реалізації законодавства (напр., удосконалення
системи корпоративного аудиту, поліпшення систем відстеження (track and trace), а також
добре урядування).
 З часу запровадження у Сполученому Королівстві стратегії «Відстеження контрабанди
тютюну» Управління Її Величності у справах податків та митних зборів розмір незаконного
ринку цигарок був скорочений на 50%, причому було вилучено більше 20 млн цигарок і
більше 2700 тон скрученого вручну тютюну. Крім того, мали місце 3300 кримінальних
проваджень за злочинами, пов’язаними з тютюном.
 У Чилі, країні з одними з найвищих ставок податків на цигарки у всьому світі (на податки
припадає 78% ціни пачки), уряд зазнав успіху в конфіскації контрабандної тютюнової
продукції.
 Для подолання ризиків ухилення від податків і контрабанди, починаючи з 2014 р.,
Філіппіни розгорнули застосування голографічного штампу оподаткування, який в 2015 р.
засвідчив рівень дотримання законодавства у 85% по всій країні.
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Заходи проти контрабанди у Сполученому
Королівстві

Рис.: Ціни на цигарки та незаконна торгівля у Сполученому Королівстві, 2004-2008 рр.

Роздрібна ціна за пачку (у фунтах)
Частка незаконних цигарок на ринку (частка від загального обсягу ринку)

Джерело: Ross (2015 р.)

Заходи проти контрабанди у Сполученому
Королівстві

Рис.: Вплив заходів проти контрабанди у Сполученому Королівстві
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Показники паління

Кінцевий висновок - у якості посилу
Уряди мають дестимулювати куріння з огляду на такі причини:
•

•

•

•

•

Багато курців не свідомі своїх ризиків або просто недооцінюють чи
мінімізують актуальність для себе цих ризиків, навіть у суспільствах із
високим рівнем доходів, де ці ризики є відносно широко відомими.
Більшість курців починають курити у дитячому чи підлітковому віці - коли у них є
неповна інформація про ризики тютюну та його природу, яка викликає залежність,
- і на час спроби кинути багато вже мають залежність.
Паління несе з собою витрати для тих, хто не курить. Через ці причини вибір
на користь паління може відрізнятися від вибору на користь придбання інших
споживчих товарів, а уряди можуть розглядати втручання як такі, що є
обґрунтованими.
Уряду отримають доходи, у разі підвищення податків на цигарки: податок на
цигарки допомагає зменшити споживання та збільшити податкові надходження:
пропорційне зменшення попиту не співпадає із пропорційним розміром збільшення
податків, оскільки споживачі із залежністю реагують зростання цін відносно більш
повільно. Крім того, певна частина грошей, заощаджених кинувшими палити,
буде витрачена на інші товари, які також підлягають оподаткуванню.

Підвищення податку на тютюнові вироби принесе українським
домогосподарствам великі переваги з точки зору здоров’я та фінансів,
а також слугуватиме на користь бідних
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ОПОДАТКУВАННЯ
• Виграш 1. Поліпшення здоров’я.
• Виграш 2. Збільшення доходів.
• Виграш 3. Зменшення витрат на
здоров’я.
• Виграш 4. Захист життів наших
близьких.
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