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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 (2016)   9 600 000 USD



Zgony i utracone lata zdrowego życia w wyniku 
używaniu narkotyków – świat, 1990-2017 

W 2017 r. odnotowano ok. 585 000 zgonów powiązanych 
z używaniem narkotyków.

Źródło: UNODC, World Drug Report 2019.



Liczba państw raportujących uprawy roślin 
wykorzystywanych do produkcji narkotyków

Źródło: UNODC, World Drug Report 2019.



Obszar wykorzystywany na świecie pod uprawę 
opium i koki, 1998–2018

Źródło: UNODC, World Drug Report 2019.



Światowa produkcja opium i kokainy, 1998–2018

Źródło: UNODC, World Drug Report 2019.



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.



Źródło: UNODC, World Drug Report 2015.

Główne szlaki przemytu opiatów



Źródło: UNODC, World Drug Report 2018.

Uprawa krzewów koki 



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 narkotyków w Europie

Źródło: EMCDDA, Europejski raport narkotykowy 2018.

1 EUR = 4,29 PLN



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 $



Wpływ regulacji prawnych na rynek narkotyków



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



Zakazy a przemoc



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 



Polityka narkotykowa a liczba więźniów w USA

Od 1965 r. w USA ponad 20 mln osób zostało aresztowanych za przestępstwa 
związane z marihuaną. W 2008 r. ponad połowa więźniów odbywała karę za 
przestępstwa narkotykowe. 



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.



Używanie marihuany w ciągu ostatnich 30 dni
w stanie Kolorado (w %)

Źródło: Colorado Department of Public Safety, 2018.



Wskaźniki hospitalizacji związanych z zażywaniem
marihuany w stanie Kolorado (na 100 tys. hospitalizacji)

Źródło: Colorado Department of Public Safety, 2018.



Ofiary śmiertelne wypadków w stanie Kolorado, 
w których kierowca był pod wpływem marihuany

Źródło: Colorado Department of Public Safety, 2018.

W 2006 r. liczba wypadków z ofiarami śmiertelnymi, w których sprawca był pod wpływem 
marihuany wynosiła 37.



Liczba aresztowań w stanie Kolorado, 2006–2017

Źródło: Colorado Department of Public Safety, 2018.



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.



Zgony związane z przedawkowaniem narkotyków w USA



Zgony związane z przedawkowaniem narkotyków w USA

W USA w 2016 r. 63000 osób zmarło z przedawkowania narkotyków; 
w 2017 r. 70,237 osób zmarło z przedawkowania narkotyków.

The national U.S. drug overdose death rate is 19.8 per 100,000 people. The rate of drug 
overdose deaths involving synthetic opioids other than methadone (drugs such as 
fentanyl, fentanyl analogs, and tramadol) doubled in a single year from 3.1 per 100,000 
in 2015 to 6.2 in 2016. Rates of drug overdose deaths involving heroin increased from 
4.1 in 2015 to 4.9 in 2016. Rates of drug overdose deaths involving natural and 
semisynthetic opioids increased from 3.9 in 2015 to 4.4 in 2016.

Źródło: NCHS Data Brief, No. 294, December 2017.



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)



Wskaźnik USA Holandia

Używanie marihuany w ciągu 

całego życia, 2009
41,5% (wiek 12 i więcej) 25,7% (wiek 15-64)

Używanie marihuany w ciągu 

ostatniego roku, 2009
11,3% (wiek 12 i więcej) 7,0% (wiek 15-64)

Używanie heroiny w ciągu

całego życia, 2009
1,5% (wiek 12 i więcej) 0,5% (wiek 15-64)

Liczba więźniów (na 100,000 

mieszkańców), 2011/12
716 82

Wydatki na system sprawiedliwości 

(per capita w EUR)
€379 €223

Liczba zabójstw (na 100,000 

mieszkańców) 
5,0 1,1

Używanie narkotyków w USA i Holandii



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

Konopie indyjskie (2017): 26,6% w ciągu całego życia, młodzi w ciągu ostatniego roku 17,5%
Kokaina (2017): 6,2% w ciągu całego życia, młodzi w ciągu ostatniego roku 4,5%
Ecstazy (MDMA) (2017): 9,4% w ciągu całego życia, młodzi w ciągu ostatniego roku 7,1%
Amfetaminy (2017): 5,4% w ciągu całego życia, młodzi w ciągu ostatniego roku 3,9%



Zgony związane z przedawkowaniem narkotyków 
w Holandii

http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/netherlands_en



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).

2016

1,2
0,7
0,4



Under Schedule 2 of the Misuse of Drugs Act any person importing, 
exporting, or found in possession of more than the following quantities of 
drugs receives a mandatory death sentence:
1200 grams of opium and containing more than 30 grams of morphine (§5 
and §7, (2)(b));
30 grams of morphine (§5 and §7, (3)(b));
15 grams of diamorphine (heroin) (diamo (§5 and §7, (4)(b));
30 grams of cocaine (§5 and §7, (5)(b));
500 grams of cannabis (§5 and §7, (6)(b));
1000 grams of cannabis mixture (§5 and §7, (7)(b));
200 grams of cannabis resin (§5 and §7, (8)(b));
250 grams of methamphetamine (§5 and §7, (9)(b)).

Death sentences are also mandatory for any person caught manufacturing:
Morphine, or any salt of morphine, ester of morphine or salt of ester of 
morphine (§6, (2));
Diamorphine (heroin) or any salt of diamorphine (§6, (3));
Cocaine or any sale of cocaine (§6, (4));
Methamphetamine (§6, (5)).

Kary za wybrane przestępstwa narkotykowe w Singapurze



Wskaźniki uzależnienia: 

Singapur:  30 na 100 tys. mieszkańców

USA: 600 na 100 tys. mieszkańców

Wskaźniki uzależnienia oraz zgony związane 
z przedawkowaniem narkotyków w Singapurze i w USA



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.



Przestępstwa narkotykowe stwierdzone przez policję

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



Przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Źródło: http://statystyka.policja.pl/ [24.10.2019].



Liczba podejrzanych o przestępstwa narkotykowe

Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku.



Źródło: MSWiA, Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2016 roku.

Kary za przestępstwa narkotykowe w Polsce



Używanie narkotyków w Polsce

Przynajmniej jednokrotne użycie 
(osoby w wieku 15-64), 2014 :
▪ Konopie indyjskie 16,2%
▪ Amfetamina 1,7%
▪ Ecstasy 1,6%
▪ Kokaina 1,3%

Źródło: EMCDDA 2019



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. 



Wartość detaliczna przestępstw międzynarodowych

Źródło: Global Financial Integrity, 2017.


