
Wykład:

Rynek narkotyków



Trendy w używaniu narkotyków – świat, 2006-2015 

W 2015 r. ok. 255 mln ludzi w wieku 15-64 używało narkotyków 
[5,3% populacji]; w ciągu ostatniego roku liczba ta wzrosła o 8 mln. 

Źródło: UNODC, World Drug Report 2017.

29,5 mln użytkowników narkotyków jest uzależnionych 
lub ma poważne problemy zdrowotne. 



Używanie narkotyków na świecie 2013 –
odsetek populacji w wieku 15-64 i liczby bezwzględne 

Źródło: UNODC, World Drug Report 2014 i 2015.



Źródło: EMCDDA, Europejski raport narkotykowy 2017.

Wskaźniki używania 
konopi indyjskich 
w różnych krajach



Popyt na konopie indyjskie w Europie

Źródło: EMCDDA, Europejski raport narkotykowy 2017.



Popyt na kokainę w Europie

Źródło: EMCDDA, Europejski raport narkotykowy 2017.



Popyt na MDMA (ecstasy) w Europie

Źródło: EMCDDA, Europejski raport narkotykowy 2017.



Popyt na amfetaminy w Europie

Źródło: EMCDDA, Europejski raport narkotykowy 2017.



Popyt na opioidy (m.in. morfinę i heroinę) w Europie

Źródło: EMCDDA, Europejski raport narkotykowy 2017.



W USA w 2010 r. łączne wydatki 
na marihuanę, kokainę, heroinę 
i metamfetaminę wyniosły 
101 mld USD.

Źródło: RAND Corporation, 2014.

Wydatki nabywców 4 najpopularniejszych narkotyków 
w USA, 2010



Źródło: UNODC, World Drug Report 2017.

Wydatki gospodarstw domowych na narkotyki 
w 21 krajach europejskich , 1995-2015



Źródło: EMCDDA, Europejski raport narkotykowy 2017.

Liczba osób leczonych z uzależnienia od narkotyków 
w Europie w 2015 r.



Źródło: EMCDDA, Europejski raport narkotykowy 2017.

Liczba zgonów spowodowanych narkotykami w Europie 
w 2014 i 2015 r. 



Wartość życia ludzkiego

Thaler i Rosen (1976)   1 000 000 USD

Anderson (1991) 6 100 000 USD

Moore i Viscusi (1988)   7 300 000 USD

Viscusi (2013)   9 100 000 USD

US Transportation Department (2015)   9 400 000 USD

W 2012 r. 95.000 – 226.000 zgonów związanych z zażywaniem narkotyków.



Źródło: UNODC, World Drug Report 2017.

Obszar zajęty pod uprawę sadzonek opium 
oraz krzewów koki, 1998 - 2016



Źródło: UNODC, World Drug Report 2015.

Światowa produkcja opium



Opłacalność produkcji opium w relacji do pszenicy
w Afganistanie

Uprawa opium w Afganistanie: 154 tys. ha (2012) i 209 tys. ha (2013) 
Relacja dochodu brutto (i netto) przy uprawie pszenicy i opium: 1:4 (1:6)

Źródło: UNODC 2015.



Rola opium w gospodarce Afganistanu

Źródło: UNODC 2015.



Źródło: UNODC, World Drug Report 2015.

Główne szlaki przemytu opiatów



Źródło: UNODC, World Drug Report 2015.

Uprawa krzewów koki 



Źródło: UNODC, 2014.

Uprawa koki w Kolumbii

Uprawa koki w Kolumbii: 48 tys. ha (2013) 
Liczba gospodarstw domowych zaangażowanych 
w uprawę koki: 62 tys. 



Źródło: UNODC, World Drug Report 2015.

Główne szlaki przemytu kokainy



Źródło: The drug problem in Americas, 2013. 

Dochody w łańcuchu dostaw kokainy do USA



Przemyt narkotyków – kraje pochodzenia



Źródło: RAND Corporation, 2014.

Ceny marihuany w USA (w USD za 1 g)



Ceny detaliczne 1 g cannabis /w strefie euro/

1 g u producenta

= 0,10 EUR

1 g w detalu

= 6 – 7 EUR



Ceny 1 kg kokainy /w kraju producenta/

Cena 1 kg kokainy 
w Kolumbii (2010)
= 2.400 $

Cena hurtowa
1 kg kokainy 
w USA
= 33.300 $

Cena detaliczna
1 kg kokainy 
w USA
= 120.000 $



Ceny 1 kg heroiny w systemie dystrybucji, Bułgaria 2003

5.500 $

18.000 $

20.000 $

11.000 $

33.300 $

15.000 $



Cena heroiny – szlak północny 
z Afganistanu do Rosji (2010)

Źródło: UNODC. 



Wpływ regulacji prawnych na rynek narkotyków

Elastyczność cenowa popytu na kokainę oraz cannabies szacowana jest na 0,5
[popyt spada o 0,5%, jeżeli cena rośnie o 1%].



Z inicjatywy ONZ w 1961 r. podpisano konwencję o środkach odurzających, 
w 1971 konwencję o środkach psychotropowych i w 1988 r. konwencję 
o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i psychotropowymi 
[konwencje te podpisało w sumie 180 państw].

Kryminalizacja posiadania narkotyków została wprowadzona przez konwencję 
z roku 1988 (Article 3.2):

„ ...each Party shall adopt such measures as may be necessary to establish 
as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, 
the possession, purchase or cultivation of narcotic drugs or psychotropic 
substances for personal consumption”.

Międzynarodowe regulacje prawne 
dotyczące rynku narkotyków



Regulacje prawne dotyczące posiadania narkotyków



W badaniach Thies i Register (1993), Donnelly (1995, 1999), Pacula 
(1998), Featherston i Lenton 2007) oraz Dinardo i Lemieux (2001)
nie odnotowano znaczącego wpływu dekryminalizacji posiadania 
na używanie narkotyków. 

Hughes i Steven (2007, 2010) oraz Greenwald (2009) na podstawie 
badań empirycznych doszli do wniosku, że depenalizacja posiadania 
narkotyków w Portugalii nie doprowadziła do znacznego wzrostu ich 
użycia. 

Nieznaczny wzrost użycia narkotyków po depenalizacji ich posiadania 
odnotowano w badaniach MacCoun and Reuter (2001), Williams 
(2004), Zhao i Harris (2004) oraz Damrongplasit (2010).

Saer i Chaloupka (1999) prowadzący badania w USA stwierdzili, 
że dekryminalizacja prowadzi do wzrostu rocznych wskaźników użycia 
narkotyków o 7,6%.

Dekryminalizacja posiadania narkotyków a ich użycie



Zakazy a przemoc



Wojny narkotykowe w Meksyku – liczba ofiar

Wg meksykańskiego rządu w okresie 2006-2010 liczba morderstw związanych 
z narkotykami wyniosła 34000.

60% zabójstw dotyczyło członków zorganizowanych grup przestępczych.

Większość ofiar to młodzi mężczyźni, ale zginęło też 4000 kobiet i 1000 dzieci.



Na walkę z narkotykami wydano w USA łącznie ok. 545 mld USD.

Ekonomista z Harvardu Jeffrey Miron (2010) szacuje, że legalizacja 
marihuany zapewniłaby oszczędności wydatków publicznych na poziomie 
13,7 mld USD rocznie. 

Koszty walki z narkotykami w USA



Większość osób używających narkotyków nie popełnia przestępstw.

W USA od 22% do 40% więźniów oskarżonych o napady rabunkowe, 
włamania oraz kradzieże samochodów było pod wpływem narkotyków 
w momencie popełnienia zabronionego czynu.

[Bureau of Justice Statistics, 1997]

27% więźniów odbywających karę za napady rabunkowe i 32% 
odbywających karę za włamania zadeklarowało, że przestępstwa 
popełniali, aby zdobyć środki na zakup narkotyków.

[Bureau of Justice Statistics, 1991]

Narkotyki a inne przestępstwa 



Używanie marihuany w USA

Używanie marihuany w USA wg National Survey of Drug Use and Health (2013)
w grupie wiekowej 12 plus: w ciągu całego życia 43,7%; w ostatnim roku 12,6%.  



Trendy w używaniu narkotyków – USA, 2002-2012 

W 2012 r. od 16,0% Amerykanów w wieku od 12 lat używało narkotyków 
- najwyższy wskaźnik w ostatniej dekadzie.

Źródło: UNODC, World Drug Report 2014.



Stanowe regulacje prawne w USA dotyczące marihuany

W listopadzie 2012 w stanach Colorado i Washington zalegalizowano produkcje, sprzedaż 
i używanie marihuany (obowiązuje od grudnia 2013 r.). W stanie Washington wprowadzono 
25% podatek akcyzowy we wszystkich fazach łańcucha dostaw. W stanie Colorado każda 
osoba w wieku powyżej 21 lat może uprawiać do 6 sadzonek marihuany. Przepisy stanowe 
są niezgodne z prawem federalnym.

Wskaźniki używania marihuany wzrosły o 2,7 pp. w 2014 r.



Wpływy stanu Kolorado z tytułu podatków 
nakładanych na sprzedaż marihuany, 2014

Wpływy stanu Kolorado z tytułu podatków nakładanych 
na sprzedaż marihuany w 2014 r. ok. 76 mln USD.

Źródło: UNODC, World Drug Report 2015.



Używanie marihuany w stanie Colorado (USA)

Źródło: UNODC, World Drug Report 2015.



Zgłoszenia pacjentów do jednostek opieki medycznej 
w związku z zażyciem marihuany 

W stanie Kolorado liczba wypadków z ofiarami śmiertelnymi, w których sprawca był 
pod wpływem marihuany zwiększyła się z 37 w 2006 r. do 78 w 2012 r.

Źródło: UNODC, World Drug Report 2015.



W latach 1970-tych wprowadzono politykę tolerancji wobec zażywania 
marihuany. Zakładano, że używanie miękkich narkotyków  
w kontrolowanych przez państwo miejscach (coffee shop),
odciągnie młodych ludzi od twardych narkotyków (jak np. heroina). 

Źródło: The Dutch criminal justice system, 2008.

Polityka narkotykowa w Holandii

Reguły AHOJ-G:
– no advertising (A)
– no hard drugs sale (H)
– no nuisance (O)
– no sale to juveniles (J)
– no sale in large quantities 
(5 grams per purchase) (G)



Źródło: The Dutch criminal justice system, 2008.

Przestępczość w Holandii (crime rate)

W okresie 1970-2006 liczba przestępstw z użyciem przemocy zwiększyła się w
Holandii 7 razy (z 15,800 do 109,000) [wskaźnik crime rate dla tego typu
przestępstw wzrósł ze 120 do 829 na 100 tys. mieszkańców]. Liczba przestępstw
narkotykowych zwiększyła się z 442 w 1970 r. do 16360 w 2006 r.



Narkotyk

w ciągu całego życia 
(w %) 

w ciągu ostatniego roku 
(w %) 

1997 2001 2005 2009 1997 2001 2005 2009

Cannabis 19.1 19.5 22.6 25.7 5.5 5.5 5.4 7.0

Cocaine 2.6 2.1 3.4 5.2 0.7 0.7 0.6 1.2

Ecstasy 2.3 3.2 4.3 6.2 0.8 1.1 1.2 1.4

Amphetamine 2.2 2.0 2.1 3.1 0.4 0.4 0.3 0.4

LSD 1.5 1.2 1.4 1.5 - 0.0 0.1 0.1

Heroin 0.3 0.2 0.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.1

Używanie narkotyków w Holandii



Źródło: EMCDDA, Europejski raport narkotykowy 2017.

Przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności 
za sprzedaż 1 kg heroiny lub konopi indyjskich



Średnia cena narkotyków w Portugalii (w EUR)

W 2001 roku Portugalia zdekryminalizowała posiadanie wszystkich 
narkotyków na własny użytek. Produkcja i handel są wciąż karane.

Używanie narkotyków w Portugalii w ciągu całego życia
wśród osób w wieku 15-64

Źródło: Balsa (2004; 2007).



Kary za przestępstwa narkotykowe - wytwarzanie

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2013 roku.



Kary za przestępstwa narkotykowe –
przemyt, wprowadzanie do obrotu

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2013 roku.



Kary za przestępstwa narkotykowe



Kary za przestępstwa narkotykowe

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2013 roku.



Wykrywalność przestępstw narkotykowych

Lata
Wykrywalność 

(w %)

2013 97,2

2012 97,7

2011 97,7

2010 97,7

2009 97,1

2008 96,3

2007 96,6

2006 96,5

2005 97,0

2004 96,5

2003 97,6

2002 97,6

2001 98,2

2000 98,5

1999 98,5

Źródło: KGP.



Środki odurzające i prekursory zabezpieczone w 2015 r.
przez policję, SG, SC, ŻW i ABW 

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku.



Liczba stwierdzonych przestępstw narkotykowych

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku.



Przestępstwa narkotykowe stwierdzone przez policję

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku.



Liczba podejrzanych o przestępstwa narkotykowe

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku.



Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku.

Kary za przestępstwa narkotykowe w Polsce



Kary więzienia za przestępstwa narkotykowe 
w Polsce i USA

Polska

USA



Używanie narkotyków w Polsce

Przynajmniej jednokrotne użycie 
(osoby w wieku 15-64):
 Konopie indyjskie 12,2%
 Amfetamina 2,9%
 Ecstasy 1,1%
 Kokaina 0,9%

Źródło: EMCDDA 2014



Stosowana dekryminalizacja oznacza liberalizacje po stronie popytu 
i zgodnie z teorią ekonomii powinna doprowadzić do wzrostu konsumpcji 
narkotyków (bo maleją koszty).

Dekryminalizacja po stronie popytu nie rozwiązuje jednego z kluczowych 
problemów związanych z rynkiem narkotyków – przemocy.

Ograniczenie przemocy, poprawę jakości sprzedawanych narkotyków 
oraz wzrost wpływów budżetowych można osiągnąć tylko dzięki legalizacji
narkotyków [ale uzyska się w ten sposób także wzrost ich konsumpcji].

Ekonomiści o dekryminalizacji i legalizacji narkotyków 



Jeżeli spojrzymy na walkę z narkotykami z czysto ekonomicznego 
punktu widzenia, to rolą państwa jest ochrona karteli narkotykowych.

If you look at the drug war from a purely economic point of view, 
the role of the government is to protect the drug cartel.

Milton Friedman o walce z narkotykami 

Laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie ekonomii (1976)



Milton Friedman o walce z narkotykami (2) 

Jestem za legalizacją narkotyków i prostytucji. Powinny być one 
traktowane tak, jak obecnie odnosimy się do alkoholu. Ludzie powinni 
mieć możliwość swobodnego nabywania narkotyków, lecz poczucie 
odpowiedzialności winno ich powstrzymywać przed czynieniem szkód 
innym. 

Wiem, że narkotyki są okropne i wyrządzają ogromne szkody, jednak 
zakaz ich posiadania wyrządza jeszcze większe. Jest to bowiem główne 
źródło przestępstw w Stanach Zjednoczonych. 

Nie ma również jakiegokolwiek uzasadnienia, by Stany Zjednoczone 
przy pomocy swych sił zbrojnych atakowały obiekty w Kolumbii lub 
Peru. Gdybyśmy egzekwowali nasze prawo zakazujące użycia 
narkotyków, nie byłoby na nie zapotrzebowania. Ale ponieważ nie 
jesteśmy zdolni egzekwować u siebie praw tu ustanowionych, 
próbujemy winić innych, stosować wobec nich siłę i zabijać ludzi. 
Nasza polityka w dziedzinie narkotyków jest nie tylko nieefektywna, 
ale również niemoralna.



Źródło: UNODC, World Drug Report 2017.

Sprzedaż narkotyków w USA i 21 krajach europejskich



Dochody ze sprzedaży narkotyków – wybrane dane

Światowy rynek narkotyków (2004): 500 - 800 mld USD

Światowy rynek cannabies (2005): 141 mld USD

Światowy rynek kokainy (2009): 75-100 mld USD

Światowy rynek heroiny (2009): 55 mld USD

Udział rynku narkotyków w PKB krajów rozwiniętych: 0,7%

Udział sprzedaży opiatów w PKB Afganistanu: 16%

Źródło: UNODC, World Drug Report 2012. 


