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TENDENCJE dotyczące palenia tytoniu wskazują, że około 500
milionów osób żyjących obecnie na Ziemi umrze z powodu używania tytoniu.
Ponad połowa przyszłych ofiar jest teraz dziećmi lub nastolatkami. Szacuje się,
że do roku 2030 tytoń stanie się największą pojedynczą przyczyną zgonów
w skali całego świata, powodując każdego roku śmierć około 10 milionów
osób. Przeciwdziałanie tym tendencjom stało się priorytetem zarówno dla
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), jak i Banku Światowego. Do statuto-
wej działalności tych organizacji należy podnoszenie zdrowotności społe-
czeństw i ograniczanie ubóstwa na świecie. Stwarzając możliwości opracowania
i wprowadzenia w życie skutecznej polityki antytytoniowej, zwłaszcza wśród
dzieci, obie te organizacje wypełniają swoje zadania, pomagając zmniejszyć
cierpienia i koszty związane z epidemią tytoniową.

Problemy związane ze spożyciem tytoniu stanowią zupełnie inne wyzwanie
niż większość zagadnień opieki zdrowotnej. Na papierosy istnieje zapotrzebo-
wanie ze strony konsumentów, a w wielu społeczeństwach palenie tytoniu sta-
ło się elementem kultury. Rozwinął się na szeroką skalę handel papierosami,
przynoszący ogromne zyski. Produkcja i konsumpcja wyrobów tytoniowych wy-
wiera wpływ na zasoby społeczne i ekonomiczne krajów rozwijających się i wy-
soko rozwiniętych. Z tego względu ekonomiczne aspekty konsumpcji wyrobów
tytoniowych mają podstawowe znaczenie w dyskusji o jej ograniczaniu. Do nie-
dawna kwestie te nie budziły większego zainteresowania na świecie.

Niniejsze opracowanie ma częściowo zapełnić tę lukę. W pracy przedsta-
wiono najważniejsze problemy, z którymi styka się większość społeczeństw
i polityków zajmujących się spożyciem tytoniu i działaniami służącymi jego
ograniczaniu. Niniejsza praca stanowi ważny efekt współpracy WHO i Banku
Światowego. Światowa Organizacja Zdrowia, największa instytucja między-
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narodowa zajmująca się zagadnieniami ochrony zdrowia, dzięki Tobacco Free
Initiative stała się najważniejszym rzecznikiem przeciwdziałania epidemii tyto-
niowej. Bank Światowy pragnie współpracować z WHO ze względu na znacze-
nie tej instytucji, oddając do dyspozycji zdolności analityczne swoich eksper-
tów w dziedzinie ekonomii. Od 1991 r. Bank Światowy realizuje ustaloną po-
litykę wobec problemu tytoniowego, odzwierciedlającą wiedzę o szkodliwości
tytoniu dla zdrowia. Zasady tej polityki obejmują zakaz udzielania pożyczek
na przedsięwzięcia związane z tytoniem oraz zachęcanie do działań ogranicza-
jących spożycie tytoniu.

Niniejsze opracowanie ukazuje się w najbardziej odpowiednim momen-
cie. W obliczu rosnącej liczby zgonów z powodu chorób tytoniozależnych rzą-
dy wielu państw, organizacje pozarządowe oraz agendy Organizacji Narodów
Zjednoczonych, np. UNICEF czy Organizacja ds. Żywności i Rolnictwa, a tak-
że Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) dokonują rewizji własnych za-
sad postępowania w zakresie ograniczania konsumpcji wyrobów tytoniowych.
Niniejsze sprawozdanie zawiera wiele informacji będących wynikiem omawia-
nej, owocnej współpracy, możliwej właśnie dzięki rewizji i modyfikacji zasad
polityki antytytoniowej na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Autorzy opracowania starali się również odpowiedzieć na zastrzeżenia wy-
suwane przez osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki państwa, dotyczą-
ce wpływu działań antytytoniowych na gospodarkę. Wynikające z tych działań
korzyści dla zdrowia, zwłaszcza dla zdrowia dzieci, są jasne i oczywiste. Jednak
ograniczenia antytytoniowe niosą ze sobą określone koszty, które rządzący mu-
szą brać pod uwagę. Tam gdzie koszty te ponoszą najubożsi, rząd ma obowiązek
zmniejszyć te koszty, np. poprzez inicjowanie programów pomocy w przekształ-
caniu profilu upraw dla najuboższych rolników uprawiających tytoń.

Spożycie wyrobów tytoniowych to w historii ludzkości jedna z najważniej-
szych, a równocześnie możliwych do uniknięcia przyczyn przedwczesnych zgo-
nów. Obecnie są już możliwe stosunkowo proste i opłacalne ekonomicznie spo-
soby zapobiegania tym spustoszeniom. Dla rządów, które dążą do poprawy sta-
nu zdrowia obywateli przez racjonalną politykę gospodarczą, ograniczanie spo-
życia wyrobów tytoniowych jest wyjątkowo atrakcyjnym polem działania.

David de Ferranti Jie Chen
Wiceprezydent Dyrektor
Human Development Network Noncommunicable Diseases
The World Bank World Health Organization
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IMPULSEM do stworzenia niniejszego opracowania stały się wysił-
ki kilkunastu współautorów, pragnących rozwiązać problem względnego nie-
dostatku opinii ekonomistów w dyskusji na temat ograniczania spożycia wyro-
bów tytoniowych. W 1997 roku podczas X Światowej Konferencji ds. Tytoniu
w Pekinie (Chiny) z inicjatywy Banku Światowego odbyła się sesja konsultacyj-
na poświęcona ekonomice działań antytytoniowych, która była jednocześnie
elementem dokonującego się w owym czasie procesu rewizji polityki Banku
w tym zakresie. Uczestnicy spotkania zgodnie uznali, że problemom ekonomi-
ki epidemii tytoniowej poświęca się zbyt mało uwagi. Zgodzono się także, że
w wielu krajach polityka antytytoniowa nie podlega rygorom narzucanym
przez teorię ekonomii, a tam gdzie dyscyplina ekonomiczna jest przestrzega-
na, stosowane metody pozostawiają niekiedy wiele do życzenia.

Równocześnie z zainicjowaniem przez Bank Światowy rewizji własnej poli-
tyki wobec tytoniu i wyrobów tytoniowych, ekonomiści z Uniwersytetu w Kap-
sztadzie (RPA) rozpoczęli badania ekonomiki działań antytytoniowych
w Republice Południowej Afryki. We współpracy z ekonomistami z Uniwer-
sytetu w Lozannie (Szwajcaria) i innymi ekspertami obydwa przedsięwzięcia
połączono w jeden szerszy projekt. Kulminacją prac była konferencja zorga-
nizowana w Kapsztadzie w 1998 roku (materiały konferencyjne zostały wyda-
ne jako osobna publikacja1). Efektem tej współpracy była rozległa analiza
ekonomicznych aspektów polityki antytytoniowej, w której wzięli udział eko-
nomiści i inni specjaliści z wielu państw i instytucji o różnym profilu. Niektó-
re prace będące owocem tej analizy zostaną opublikowane wkrótce.2 W ni-
niejszym opracowaniu zostały przedstawione wnioski z tych badań, które ma-
ją znaczenie dla osób odpowiedzialnych za kształt polityki państwa.
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1. Abedian, Iraj, R. van der Merwe, N. Wilkins, i P. Jha (red.) 1998, The Economics 
of Tobacco Control: Towards an Optimal Policy Mix. University of Cape Town, South
Africa.
2. Tobacco Control Policies in Developing Countries. Jha, Prabhat i F. Chaloupka (red.),
Oxford University Press, w druku.*
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POGARSZAJĄCY się stale od połowy lat 60. w Polsce stan zdrowia
społeczeństwa stał się na początku lat 90. jednym z największych wyzwań dla
kraju. Przedwczesna umieralność, przede wszystkim mężczyzn, osiągnęła w tym
okresie poziom wyższy niż w pierwszych latach powojennych i, jak wykazały po-
równania międzynarodowe, nie tylko dwukrotnie przekraczała wskaźniki w kra-
jach wysoko rozwiniętych, ale też była wyższa od umieralności w większości kra-
jów świata, poza Indiami i regionem Afryki Środkowej*.

Jedną z głównych przyczyn katastrofalnego stanu zdrowia dorosłych Pola-
ków było rozpowszechnienie palenia tytoniu. Duża konsumpcja tytoniu, w la-
tach 70. i 80. należąca do największych na świecie (3300–3600 papierosów na
1 mieszkańca Polski, 70–80% palących wśród mężczyzn w średnim wieku), spo-
wodowała, że umieralność na nowotwory złośliwe płuca, chorobę prawie wy-
łącznie występującą u palaczy tytoniu, osiągnęła również najwyższy na świecie
poziom. Szacuje się, że ponad 40% wszystkich przedwczesnych zgonów u męż-
czyzn wynikało w tym okresie z palenia tytoniu. Co roku przedwcześnie na
choroby odtytoniowe umierało w tym czasie około 70 tys. Polaków, w tym 50 tys.
w średnim wieku, czyli więcej niż łącznie na choroby spowodowane piciem alko-
holu, zażywaniem narkotyków czy zakażeniem HIV**.

Demokratyzacja kraju na początku lat 90., w tym następujące w dużym tem-
pie zmiany społeczno-ekonomiczne, doprowadziły do nieoczekiwanie szybkiej
poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego. Powstałe wówczas lobby pro-
zdrowotne, do którego należeli głównie lekarze, dziennikarze, politycy, a także
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* Patrz W. Zatoński, Stan zdrowia Polaków. Medycyna po Dyplomie, 1994, 3, ss. 15–22; także R. Feachem, Health
decline in Eastern Europe, Nature, 1994, 367, ss. 313–314.
** Patrz R. Peto i wsp., Mortality from smoking in developed countries 1950–2000. Oxford University Press, Oxford 1994.



ekonomiści zaczęło rozumieć, że bez poprawy stanu zdrowia Polaków nie jest
możliwy szybki rozwój społeczno-ekonomiczny państwa i że jest to jeden z prio-
rytetów tworzącego się społeczeństwa obywatelskiego. Nie bez znaczenia okaza-
ła się pomoc, jaką w sprawie budowy nowoczesnej polityki zdrowotnej i społecz-
no-ekonomicznej, uwzględniającej zagadnienia palenia tytoniu i jego następstw,
udzielały naszemu krajowi różne organizacje międzynarodowe, w szczególności
Światowa Organizacja Zdrowia i Bank Światowy.

Na początku na szerszą skalę podjęto – objęte nieco później programem
profilaktyki chorób odtytoniowych* – działania edukacyjne i interwencyjne ma-
jące na celu zmniejszenie konsumpcji tytoniu i ograniczenie związanych z nią
następstw zdrowotnych i społeczno-ekonomicznych. Jednocześnie, po raz ko-
lejny**, rozpoczęto prace nad stworzeniem nowoczesnego ustawodawstwa w tej
dziedzinie. Prace te, dzięki silnemu poparciu wielu grup i organizacji społecz-
no-politycznych, zawodowych i religijnych zakończyły się sukcesem i 9 listopada
1995 roku Polska stała się pierwszym krajem w Europie Środkowo-Wschodniej,
w którym uchwalono zgodne ze standardami światowymi prawo antytytoniowe.
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia oceniają, że polskie ustawodawstwo
w tej dziedzinie należy do najnowocześniejszych na świecie.

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów ty-
toniowych*** koncentrowała się z jednej strony na ochronie prawa niepalących,
szczególnie dzieci i młodzieży, do życia w środowisku wolnym od dymu tytonio-
wego, z drugiej zaś strony stwarzała warunki społeczno-ekonomiczne do ograni-
czenia epidemii nikotynizmu. Zapisano w niej m.in. zakaz sprzedaży papierosów
osobom do 18. rż., zakaz sprzedaży papierosów w automatach, na sztuki, zakaz
produkcji i sprzedaży tytoniu bezdymnego, zakaz lub przynajmniej ograniczenie
palenia w miejscach publicznych i zakładach pracy, całkowity zakaz reklamy,
promocji i sponsorowania tytoniu (nowela ustawy z 5.11.1999 r.), wprowadzono
nowe, jedne z największych na świecie, ostrzeżenia zdrowotne na paczkach pa-
pierosów (30% powierzchni) i reklamach (20%). Istotnie zmniejszono również
normy zawartości substancji szkodliwych w papierosach.

Jednym z najważniejszych rozwiązań prawnych zawartych w ustawie było
zobligowanie Rady Ministrów RP do opracowania narodowego programu
określającego politykę państwa mającą na celu ograniczenie następstw palenia
tytoniu w Polsce. Program ten, pod nazwą Program polityki zdrowotnej i społecz-
no-ekonomicznej prowadzącej do zmniejszenia konsumpcji tytoniu, został przyję-
ty przez Radę Ministrów w 1997 roku. Program wprowadzono w życie zarówno
z udziałem wielu agencji rządowych reprezentujących różne resorty, jak i orga-
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* Program ten był prowadzony ze środków MZiOS (lata 1990–1992 i 1996), Komitetu Badań Naukowych (lata
1993–1995) oraz Banku Światowego (1997).
** Pierwszy projekt ustawy przeciwtytoniowej, opracowanej na początku lat 90., został odrzucony w 1985 r. przez
Radę Legislacyjną Sejmu PRL.
*** Patrz Dz. U. Nr 10, poz. 55 z 30.01.1996 r. oraz Dz. U. Nr 96, poz. 1107 z 3.12.1999 r.



nizacji oraz instytucji społeczno-zawodowych reprezentujących różne środowi-
ska i władze lokalne oraz regiony kraju. Działania edukacyjne i interwencyjne
objęte programem dotyczyły społeczności lokalnych, środowiska pracy, dzieci
i młodzieży, kobiet ciężarnych, grup zawodowych odpowiedzialnych za leczenie
i profilaktykę chorób odtytoniowych (np. lekarzy, pielęgniarek) oraz edukację
zdrowotną społeczeństwa (np. nauczycieli). W ramach ogólnopolskich kampanii
zdrowotnych („Światowego Dnia Bez Tytoniu” oraz „Rzuć palenie razem z na-
mi”) podjęto działania mające na celu podniesienie świadomości społeczeństwa
polskiego co do zdrowotnych oraz społeczno-ekonomicznych następstw palenia
tytoniu oraz próbowano pomóc palaczom w zaprzestaniu palenia tytoniu. 

Działania te spowodowały spadek częstości palenia u mężczyzn z ponad
60% na początku lat 80. do około 40% pod koniec lat 90., u kobiet odpowied-
nio z 30% do około 20%*. W ślad za zmianami w postawach wobec palenia ty-
toniu nastąpiła poprawa stanu zdrowia społeczeństwa polskiego**. Obrazuje to
przede wszystkim spadek umieralności na nowotwory złośliwe płuca w młodych
(20–44 lata) i średnich (45–64 lata) grupach wiekowych, przede wszystkim
u mężczyzn. U młodych mężczyzn, wśród których nastąpił największy wzrost od-
setka nigdy niepalących, umieralność na raka płuca w 1999 roku spadła aż
o 33% w stosunku do poziomu z 1981 roku. U mężczyzn w średnim wieku, u któ-
rych w drugiej połowie lat 80. zaczął istotnie rosnąć odsetek ekspalaczy, poziom
umieralności na raka płuca w 1999 roku zmniejszył się o 19% w stosunku do
1991 roku. Dla porównania na Węgrzech, kraju do niedawna na tym samym po-
ziomie zagrożenia rakiem płuca co Polska i nieprowadzącym polityki antytyto-
niowej, umieralność na raka płuca u mężczyzn osiągnęła nienotowany wcześniej
na świecie poziom. Znaczący spadek konsumpcji papierosów w Polsce był rów-
nież jedną z głównych, wynikających ze zmiany stylu życia przyczyn spadku
umieralności na choroby układu krążenia, obserwowanego w latach 90. w obu
grupach płci i we wszystkich grupach wiekowych. Biorąc pod uwagę, że palenie
tytoniu jest odpowiedzialne za prawie co drugi przedwczesny zgon u mężczyzn
i co dziesiąty u kobiet, można założyć, że korzystne zmiany w postawach Pola-
ków wobec palenia tytoniu mające miejsce zwłaszcza w latach 90. były jedną
z poważnych przyczyn systematycznego zmniejszenia się liczby zgonów w tym
okresie (o ok. 36 tys. mniej zgonów w 2000 r. niż w 1991 r.) oraz zwiększenia się
przeciętnej długości życia zarówno u mężczyzn (o prawie 4 lata), jak i u kobiet
(o prawie 3 lata). 

Niestety, opisywane wyżej zmiany dotyczyły głównie bogatszej i lepiej wy-
kształconej części społeczeństwa polskiego oraz tej grupy palących Polaków,
która w mniejszym stopniu była uzależniona od tytoniu. W najbliższych latach
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* Patrz K. Przewoźniak, W. Zatoński, Palenie tytoniu w dorosłej populacji Polski w latach 1974–1995, w: W. Zatoński,
K. Przewoźniak (a), Palenie tytoniu w Polsce: postawy, następstwa zdrowotne i profilaktyka. Wyd. drugie. Centrum On-
kologii-Instytut, Warszawa 1999, ss. 127–162.
** Patrz W. Zatoński, Rozwój sytuacji zdrowotnej w Polsce na tle innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Centrum
Onkologii-Instytut, Warszawa 2001.



większą uwagę trzeba poświęcić osobom fizjologicznie uzależnionym od tyto-
niu, którym trudno jest zaprzestać palenia bez specjalistycznej terapii odwyko-
wej, oraz biedniejszym i gorzej wykształconym grupom palaczy, którzy z jednej
strony należą do najczęstszych konsumentów tytoniu i ponoszą największe wy-
datki na wyroby tytoniowe (co dodatkowo przyczynia się do pogarszania ich sy-
tuacji materialnej), z drugiej zaś strony mniej efektywnie reagują na racjonalne
argumenty działań edukacyjnych, a z powodów ekonomicznych nie mogą sko-
rzystać z leczenia odwykowego. Zmianie tej sytuacji powinna służyć przede
wszystkim racjonalna polityka zdrowotna i społeczno-ekonomiczna państwa
oraz wprowadzenie leczenia umożliwiającego zaprzestanie palenia tytoniu do
standardów postępowania medycznego zarówno w podstawowej opiece zdro-
wotnej, jak i w leczeniu specjalistycznym.

Książka Banku Światowego, której pierwsze polskie wydanie obecnie pre-
zentujemy, pokazuje czy i w jaki sposób, także w krajach rozwijających się lub
będących, jak Polska, w okresie transformacji ekonomicznej, taką politykę
można zbudować. Eksperci Banku Światowego i Światowej Organizacji Zdro-
wia udowadniają, opierając się zarówno na szerokim materiale naukowym, jak
i doświadczeniach zróżnicowanych ekonomicznie, społecznie i kulturowo kra-
jów z całego świata, że opracowanie i wdrożenie nowoczesnej polityki ekono-
micznej mającej na celu ograniczenie konsumpcji tytoniu jest nie tylko możli-
we, ale nawet konieczne, także z punktu widzenia ekonomicznego rozwoju
państwa i poprawy sytuacji materialnej jego obywateli. 

W książce znajdziemy wiele pochodzących z Polski przykładów skuteczne-
go wykorzystania, przede wszystkim pozacenowych, sposobów ograniczenia po-
pytu na tytoń i jego podaży. W tym zakresie Polska, także w opinii ekspertów
Banku Światowego, może być wzorem dla wielu krajów wysoko rozwiniętych.
Ciągle jednak elementem antytytoniowej polityki państwa, który w Polsce nie
do końca jest wykorzystywany dla skutecznego ograniczenia następstw palenia
tytoniu, jest antypromocyjna, zgodna ze standardami światowymi (np. wymoga-
mi Unii Europejskiej) polityka podatkowo-cenowa na wyroby tytoniowe oraz
leki terapii odwykowej. Autorzy książki w jasny sposób dają do zrozumienia, że
rozważne, ale też w miarę szybkie wprowadzenie w życie zasad tej polityki przy-
czyni się do spadku konsumpcji tytoniu, w szczególności w przypadku najbar-
dziej chronionych warstw społeczeństwa, tj. najuboższych oraz dzieci i młodzie-
ży, oraz że nastąpi to nie tylko bez uszczerbku dla fiskalnej polityki państwa, ale
może stanowić jeden z najbardziej efektywnych instrumentów polityki państwa
w dziedzinie zdrowia publicznego. 

Polskie wydanie książki Banku Światowego opatrzyliśmy przypisami
(przyp. red. pol.), które, charakteryzując sytuację w Polsce, pozwolą Czytelni-
kowi przede wszystkim odnieść się do sytuacji w innych krajach i regionach
świata oraz stanowią, choć tylko w nielicznych przypadkach, uzupełnienie in-
formacji zawartych w oryginalnej publikacji.
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Do powstania polskiego wydania książki przyczyniła się pomoc wielu in-
stytucji oraz inicjatywa, intelektualne zaangażowanie i wytężona praca wielu
życzliwych nam osób. Podziękowania winni jesteśmy w szczególności Bankowi
Światowemu za wyrażenie zgody na pierwsze polskie wydanie tej publikacji,
w naszej opinii niezwykle ważnej dla tych wszystkich polskich instytucji i osób,
które wierzą, że poprawa zdrowia publicznego i rozwój społeczno-ekonomicz-
ny Polski muszą iść ze sobą w parze. Na ręce dr. Prabhata Jha, który zainspi-
rował nas do patrzenia na zagadnienia związane z ograniczeniem palenia tyto-
niu w Polsce przez pryzmat ekonomii, kierujemy serdeczne podziękowania dla
całego zespołu autorów książki za pomoc w zrozumieniu roli instrumentów
ekonomicznych w antytytoniowej polityce zdrowotnej państwa i, mamy taką
nadzieję, przekonaniu polskich ekonomistów i polityków do uwzględnienia
tych instrumentów przy tworzeniu zasad i wprowadzaniu tej polityki w życie.
Joy de Beyer i Aydzie Yurekli dziękujemy za dopingowanie nas do przygoto-
wania i wydania polskiej wersji książki. Bez krytycznych uwag i pomocy na-
szych kolegów, współpracujących przy redakcji naukowej polskiego wydania
książki, lek. med. Jakuba Gierczyńskiego, mgr. Sergiusza Matusiaka i lek.
med. Pawła Sztwiertni, nie podjęlibyśmy się trudu zredagowania wszystkich
ekonomicznych zagadnień opisywanych w tej publikacji. Czujemy się również
w obowiązku serdecznie podziękować naszym koleżankom i kolegom z Zakła-
du Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii-Instytutu
w Warszawie, których pełna zaangażowania profesjonalna praca i postawa ko-
leżeńska zapewniła nam komfort skupienia się na redakcji naukowej książki.
Dziękujemy mgr Marii Przewoźniak za opracowanie załączników, noty biblio-
graficznej, bibliografii i indeksu do polskiego wydania książki, a także za po-
moc w pracach edytorskich, mgr Joannie Didkowskiej, mgr Urszuli Wojcie-
chowskiej i mgr. Wojciechowi Tarkowskiemu za pomoc w przygotowaniu da-
nych dotyczących epidemii palenia tytoniu w Polsce oraz jego zdrowotnych na-
stępstw, a mgr. Januszowi M. Jaworskiemu i mgr. Tadeuszowi Parchimowiczo-
wi za pomoc w opracowaniu danych na temat różnorakich działań zmierzają-
cych do ograniczenia konsumpcji tytoniu w Polsce. And last but not least. Uka-
zanie się polskiego wydania książki nie byłoby możliwe bez sfinansowania jej
druku przez GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Szczególne podziękowa-
nia w tym względzie kierujemy dla mgr Ewy Wawryniuk-Matusiak i lek. med.
Jakuba Gierczyńskiego za ich pomoc w wydaniu książki. Słowa uznania nale-
żą się również Wydawnictwu Medycyna Praktyczna za profesjonalne i szybkie
wywiązanie się z trudnych zadań edytorskich.

Warszawa, luty 2002 Witold Zatoński i Krzysztof Przewoźniak
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JUż jedna na dziesięć dorosłych osób umiera z powodu palenia ty-
toniu. Do roku 2030, może nawet wcześniej, proporcja ta wzrośnie do 1:6, co
w liczbach bezwzględnych oznaczać będzie 10 milionów zgonów w skali rocz-
nej. Palenie tytoniu jest przyczyną większej liczby zgonów niż jakikolwiek inny
pojedynczy czynnik. Jeszcze do niedawna epidemia tej przewlekłej choroby
i przedwczesnych zgonów dotykała głównie bogate państwa. Obecnie szybko
rozprzestrzenia się również w krajach rozwijających się. Do roku 2020 z każ-
dych dziesięciu osób zabitych przez tytoń siedem będzie pochodzić z państw
o niskich i średnich dochodach ludności.

Dlaczego powstało niniejsze opracowanie?

Obecnie niewiele osób kwestionuje fakt szkodliwego wpływu palenia tytoniu na
zdrowie. Jednak jak dotąd władze wielu państw unikają podejmowania działań
w celu opanowania problemu palenia tytoniu – np. poprzez podnoszenie po-
datków, wprowadzanie całkowitego zakazu reklamy i promocji wyrobów tyto-
niowych lub ograniczanie swobody palenia w miejscach publicznych – w obawie
przed możliwością szkodliwego wpływu takich posunięć na gospodarkę. Nie-
którzy politycy obawiają się na przykład, że spadek sprzedaży papierosów bę-
dzie oznaczać trwałą utratę tysięcy miejsc pracy, podniesienie podatków spo-
woduje zmniejszenie wpływów do budżetu państwa, a wyższe ceny wyrobów
tytoniowych pobudzą na wielką skalę przemyt papierosów.

1

Streszczenie



Niniejsze opracowanie poświęcone jest zagadnieniom ekonomicznym, któ-
re politycy muszą wziąć pod uwagę, jeśli chcą rozważyć podjęcie działań służą-
cych ograniczeniu konsumpcji wyrobów tytoniowych. W opracowaniu tym po-
ruszona została kwestia świadomości palaczy co do ryzyka, jakie podejmują
w związku ze swoim nałogiem, oraz kosztów, jakie ponoszą w następstwie swo-
jego wyboru. Analizowane są tutaj także możliwości działania, jakie mają do
dyspozycji rządy państw uznających konieczność interwencji w tym względzie.
Przedstawiamy także ocenę oczekiwanych skutków działań antytytoniowych
w odniesieniu do zdrowia, gospodarki kraju i jego mieszkańców. Dowodzimy
też, że obawy i zastrzeżenia natury ekonomicznej, które dotychczas zniechęca-
ły rządy państw do podejmowania odpowiednich działań, są w większości nie-
uzasadnione. Działania, których celem jest zmniejszenie popytu na wyroby ty-
toniowe, takie na przykład, jak decyzja o podniesieniu podatków od wyrobów
tytoniowych, w zdecydowanej większości krajów nie powinny spowodować
zmniejszenia liczby miejsc pracy w dłuższej perspektywie czasowej. Podobnie
wyższe podatki nie powinny wpłynąć na zmniejszenie przychodu z podatków,
który w perspektywie średnioterminowej powinien wręcz wzrosnąć. W osta-
tecznym rozrachunku taka polityka powinna więc przynieść bezprecedensowe
korzyści dla zdrowia, nie szkodząc przy tym kondycji gospodarki.

Obecne tendencje

Obecnie na całym świecie tytoń pali 1,1 miliarda osób. Szacuje się, że do roku
2025 liczba ta wzrośnie do ponad 1,6 miliarda. W bogatych krajach popularność
palenia tytoniu od kilkudziesięciu lat spada, choć w niektórych grupach lud-
ności ma jeszcze tendencję rosnącą. Z drugiej strony w krajach biednych i śred-
nio zamożnych obserwuje się wzrost liczby palaczy – do czego przyczyniło się
rozluźnienie w ostatnich latach przepisów regulujących handel papierosami*.

Większość osób, które stały się palaczami, zaczęła palić papierosy w bardzo
młodym wieku. W krajach zamożnych około 8 palaczy na 10 zaczynało palić
w wieku kilkunastu lat. W krajach biednych i średnio zamożnych palić zaczyna-
ją zazwyczaj osoby dwudziestokilkuletnie, jednak ostatnio średni wiek pierwsze-
go kontaktu z papierosem obniża się. W większości krajów palenie jest bardziej
rozpowszechnione w ubogich warstwach społeczeństwa niż w bogatych.
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* W Polsce, po obserwowanym w latach 80. spadku częstości codziennego palenia (z 60% u mężczyzn i 30% u ko-
biet w 1982 r. do, odpowiednio, 50% i 25% w 1990 r.), na początku lat 90., kiedy wprowadzono zasady gospodar-
ki rynkowej, trend spadkowy został chwilowo zahamowany. Dopiero zintensyfikowanie działań antytytoniowych,
opartych m.in. na uchwalonej w 1995 r. Ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych, spowodowało, że częstość palenia zaczęła się ponownie zmniejszać, w szczególności w populacji męż-
czyzn (ok. 40% w latach 1997–1999) (zob. W. Zatoński [a], Stan zdrowotny społeczeństwa, w: W. Kuczyński [red.],
Dziesięciolecie Polski Niepodległej 1989–1999. Warszawa 2001, ss. 983–985) – przyp. red. pol.



Skutki zdrowotne

Palenie tytoniu ma dwojaki wpływ na zdrowie. Po pierwsze, u palaczy szybko
rozwija się uzależnienie od nikotyny*. Działanie uzależniające nikotyny jest
dobrze udokumentowane, ale konsumenci wyrobów tytoniowych zwykle je
lekceważą. Badania populacji uczniów ostatnich klas szkół średnich w USA
wskazują, że spośród wszystkich palaczy, którzy wierzą, że w ciągu najbliższych
5 lat rzucą palenie, udaje się to mniej niż 40%. W państwach o wysokich do-
chodach ludności około 70% palaczy twierdzi, że żałuje tego, że zaczęło palić,
i chce rzucić nałóg. W ostatnich kilkudziesięciu latach, również dzięki rozwo-
jowi wiedzy na temat szkodliwości palenia, w bogatych krajach wzrasta liczba
osób, którym udało się z tego nałogu wyzwolić. Jednak próby rzucenia palenia
podejmowane na własną rękę rzadko kończą się powodzeniem: spośród tych,
którzy usiłują rzucić palenie nie podejmując leczenia odwykowego, około 98%
wraca do nałogu przed upływem roku. W krajach o średnim i niskim poziomie
życia niewiele osób rzuca palenie**.

Palenie tytoniu jest przyczyną chorób prowadzących do przedwczesnej
śmierci i inwalidztwa***. W porównaniu z innymi rodzajami zachowań ryzy-
kownych dla zdrowia, prawdopodobieństwo przedwczesnego zgonu jest nie-
zwykle wysokie. Połowa długoletnich palaczy umrze z powodu swojego nało-
gu, przy czym połowa tych zgonów przypadnie na wiek produkcyjny, czyli wiek
średni, co oznacza utratę 20–25 lat życia. Choroby powodowane przez palenie
tytoniu zostały dobrze poznane. Należą do nich: rak płuc i inne nowotwo-
ry****, choroba niedokrwienna serca, zawał serca i inne choroby układu krą-
żenia oraz wiele chorób układu oddechowego, na przykład rozedma płuc. Na
obszarach o dużym rozpowszechnieniu gruźlicy palacze są także bardziej niż
niepalacze zagrożeni śmiercią z powodu tej choroby.

Biorąc pod uwagę fakt, że palaczami są częściej ludzie ubodzy niż bogaci,
ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu chorób spowodowanych paleniem ty-
toniu również w większym stopniu dotyczy ubogich warstw społeczeństwa.
W krajach zamożnych i średnio zamożnych odsetek zgonów w średnim wieku
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* Wyniki ogólnopolskich badań TNS OBOP i Centrum Onkologii z 1999 r. (próba 1099 Polaków w wieku 15+),
w których analizowano m.in. uzależnienie od tytoniu, wskazują, że 58% mężczyzn i 47% kobiet codziennie
palących papierosy musi zapalić papierosa już 30 min po obudzeniu (po abstynencji nocnej). Pełny syndrom
objawów uzależnienia fizjologicznego, mierzonego wynikiem tzw. testu Fagerströma (≥7 pkt), miało natomiast
15% mężczyzn i 10% kobiet codziennie palących tytoń – przyp. red. pol.
** Choć odsetek ekspalaczy nie przekracza obecnie w Polsce 20% u mężczyzn i 10% u kobiet, to od połowy lat
80. wzrósł on kilkakrotnie (zob. przypis do rozdziału 1) – przyp. red. pol.
*** Zob. dane na temat Polski w przypisach do rozdziału 2 – przyp. red. pol.
**** O silniejszym związku z paleniem, tj. rak krtani, gardła, przełyku, jamy ustnej, miedniczek nerkowych,
pęcherza moczowego i trzustki, a także słabiej związane z paleniem, tj. rak żołądka, nosa, wargi, wątroby, miąższu
nerki oraz białaczki (zob. W. Zatoński i wsp. [a], Szkodliwość palenia tytoniu, Medycyna Rodzinna, 1997, 1, ss. 35–40)
– przyp. red. pol. 



wśród mężczyzn z grup o najniższym statusie społeczno-ekonomicznym jest
dwa razy wyższy niż wśród mężczyzn z grup o najwyższych dochodach, a pale-
nie tytoniu zwiększa przynajmniej o połowę ryzyko zgonu.

Palenie tytoniu wpływa również na zdrowie osób niepalących. Dzieci ma-
tek palących tytoń mają mniejszą urodzeniową masę ciała, częściej umierają
w pierwszym roku życia, są bardziej podatne na choroby układu oddechowego
i częściej umierają z powodu tzw. zespołu nagłej śmierci niemowląt. U niepa-
lących dorosłych narażenie na dym tytoniowy powoduje niewielki, lecz wykry-
walny wzrost zagrożenia chorobami prowadzącymi do przedwczesnej śmierci
i inwalidztwa.

Czy palacze są świadomi ryzyka i czy ponoszą koszty 
swojego nałogu?

Współczesne teorie ekonomiczne zakładają, że konsumenci najlepiej wiedzą,
w jaki sposób powinni wydawać swoje pieniądze na towary i usługi. Zasada su-
werenności konsumenta wynika z dwóch przesłanek: po pierwsze, konsument
dokonuje racjonalnych wyborów, opartych na dostatecznej wiedzy, po rozważe-
niu kosztów i korzyści wynikających z zakupu, po drugie, konsument ponosi
wszelkie koszty swojego wyboru. W sytuacji, gdy wszyscy konsumenci korzystają
ze swojej suwerenności – znając związane z tym ryzyko i koszty wyboru – środki
dostępne danemu społeczeństwu są teoretycznie alokowane w najbardziej wy-
dajny sposób. W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę bodźców
skłaniających konsumentów do palenia, zbadano, czy decyzja w tym zakresie jest
podejmowana podobnie jak inne decyzje konsumentów, oraz czy prowadzi ona
do wydajnej alokacji zasobów danego społeczeństwa. W dalszej części opraco-
wania omówiono, jakie z tej analizy wynikają implikacje dla rządów państw.

Palacze najwyraźniej dostrzegają korzyści związane z paleniem tytoniu, ta-
kie jak przyjemność i zapobieganie skutkom odstawienia tytoniu, i porównują
je z osobistymi kosztami tego wyboru. W tym ujęciu dostrzegane przez pala-
czy korzyści przeważają nad dostrzeganymi przez nich kosztami, gdyż inaczej
nie chcieliby płacić za możliwość zapalenia papierosa. Wydaje się jednak,  że
decyzja o paleniu i decyzja o kupnie innych towarów różnią się pod trzema
względami*.

Po pierwsze, istnieją dowody wskazujące, że wielu palaczy nie jest w pełni
świadomych rozmiarów zagrożenia chorobami i niebezpieczeństwa przedwcze-
snego zgonu. W krajach ubogich i średnio zamożnych wielu palaczy może
wręcz nic nie wiedzieć o tych zagrożeniach. W 1996 roku w Chinach 61% ba-
danych palaczy było zdania, że palenie „nie szkodzi im wcale lub szkodzi w nie-
wielkim stopniu”. Palacze z krajów bogatych wiedzą, że są narażeni na zwięk-
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szone ryzyko chorób i śmierci, lecz w ich pojęciu skala ryzyka nie jest zbyt duża,
a dowody na jego istnienie nie są dokładnie potwierdzone. Ponadto, palacze
minimalizują znaczenie podwyższonego ryzyka dla ich zdrowia.

Po drugie, ludzie zwykle sięgają po pierwszego papierosa w okresie dora-
stania lub tuż po osiągnięciu dorosłości. Młodzież zaś, nawet mając odpowied-
nie informacje, nie zawsze potrafi podejmować racjonalne decyzje. Ludzie
młodzi mogą być w mniejszym stopniu niż dorośli świadomi zagrożeń dla zdro-
wia, jakie niesie ze sobą palenie. Także większość „rekrutów” i potencjalnych
palaczy nie docenia ryzyka związanego z uzależnieniem od nikotyny. W kon-
sekwencji popełniają oni błąd poważnego niedoszacowania przyszłych kosz-
tów związanych z paleniem tytoniu – kosztów związanych z niemożnością cof-
nięcia w przyszłości podjętej w młodym wieku decyzji. Społeczeństwa są
z reguły świadome, że dorastająca młodzież ma ograniczoną zdolność do po-
dejmowania racjonalnych decyzji i ograniczają swobodę młodych ludzi w tym
zakresie, odmawiając im na przykład prawa do głosowania lub zawarcia mał-
żeństwa przed osiągnięciem określonego wieku. Analogicznie społeczeństwa
mogą uznać za stosowne ograniczenie prawa młodzieży do wyboru uzależnie-
nia od tytoniu, które niesie większe ryzyko zgonu niż większość innych niebez-
piecznych zachowań charakterystycznych dla młodzieży.

Po trzecie, palacze przerzucają część kosztów palenia na osoby niepalące.
A skoro tak, to palacze mogą uznać, że „wolno” im palić więcej, niżby palili,
gdyby sami ponosili wszystkie koszty. Koszty niepalaczy obejmują uszczerbek
na zdrowiu oraz uciążliwości wywołane przez kontakt z dymem tytoniowym
w mikrośrodowisku (tzw. bierne palenie). Palacze mogą ponadto przysparzać
innym osobom kosztów materialnych. Takie koszty jest trudniej rozpoznać
i obliczyć, a ponadto są zmienne w przestrzeni i czasie, a zatem nie można na
razie ustalić, w jaki sposób mogłyby one skłonić palaczy do zmniejszenia lub
zwiększenia liczby wypalanych papierosów. Mimo to omówimy dwa takie ob-
szary: koszty opieki zdrowotnej i wpływ na system emerytalny.

W bogatych krajach koszty opieki zdrowotnej związane ze skutkami palenia
tytoniu stanowią 6–15%* wszystkich wydatków na opiekę zdrowotną w skali ro-
ku. W państwach ubogich i średnio zamożnych liczby te niekoniecznie są podob-
ne, gdyż epidemia chorób odtytoniowych jest tam we wcześniejszym stadium,
ponadto mogą występować jeszcze inne różnice jakościowe. Koszty roczne ma-
ją wielkie znaczenie dla rządów, jednak dla konsumentów najważniejszym pyta-
niem jest to, jaką część kosztów będą pokrywać oni sami, a jaką inne osoby.

Każdego roku przeciętne koszty opieki zdrowotnej nad palaczami będą
wyższe niż koszty leczenia osób niepalących. Jeżeli wydatki na opiekę zdro-
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* W krajach o wysokiej konsumpcji tytoniu, takich jak Polska, koszty te mogą być jeszcze wyższe (zob. cytowane
w przypisach do rozdziału 3 bezpośrednie koszty chorób odtytoniowych w Polsce na podstawie modelu HECOS)
– przyp. red. pol.



wotną są pokrywane w części z podatków nakładanych na obywateli, niepalą-
cy będą ponosić część kosztów spowodowanych przez palaczy. Niektórzy ana-
litycy wysunęli jednak argument, że ponieważ palacze umierają na ogół wcze-
śniej niż osoby niepalące, suma kosztów opieki zdrowotnej w ciągu całego ich
życia nie będzie większa, a może nawet będzie mniejsza niż w przypadku nie-
palących. Kwestia ta wciąż nie została jednoznacznie rozstrzygnięta, jednak
nowsze analizy dotyczące bogatych krajów wskazują, że w przypadku palaczy
koszty liczone dla całego życia są mimo wszystko nieco wyższe niż w przypad-
ku niepalących – pomimo krótszego życia palaczy. Jednakże bez względu na
to, czy są one rzeczywiście wyższe czy niższe, skala kosztów powodowanych
przez palaczy pokrywanych przez inne osoby zależy od wielu czynników, ta-
kich na przykład jak wysokość podatków od wyrobów tytoniowych oraz od te-
go, jakiej części usług medycznych dostarcza sektor publiczny. W krajach
ubogich i średnio zamożnych nie przeprowadzono jeszcze wiarygodnych ba-
dań na ten temat.

Równie złożone jest zagadnienie wpływu konsumpcji tytoniu na system
emerytalny. Niektórzy analitycy z bogatych państw twierdzą, że palacze „wno-
szą odpowiedni wkład” na rzecz państwowych systemów emerytalnych, by po-
tem umrzeć, przeciętnie, wcześniej niż osoby niepalące. Jednak ta kwestia nie
odnosi się do państw ubogich i średnio zamożnych, gdzie żyje większość pa-
laczy, gdyż w tych krajach państwowe systemy emerytalne obejmują niewiele
osób.

Podsumowując, palacze rzeczywiście przysparzają niepalącym określo-
nych obciążeń zdrowotnych, obejmujących uszkodzenie zdrowia, szczególnie
w okresie płodowym i u małych dzieci, uciążliwość tego nałogu wynika także
z alergizującego i drażniącego działania wywołanego dymem tytoniowym. Być
może palacze są także źródłem obciążeń finansowych, lecz ich skala nie jest
jeszcze dobrze poznana.

Odpowiednia reakcja

Wniosek, jaki z tych rozważań wynika, jest taki że większość palaczy prawdo-
podobnie nie zdaje sobie w pełni sprawy z rozmiarów ryzyka, na jakie się na-
raża, ani też nie ponosi w pełni kosztów swego wyboru, w tym konsekwencji
wymuszonego kontaktu niepalących z dymem tytoniowym. Rządy mogą zatem
uznać potrzebę interwencji za uzasadnioną nie tylko dlatego, by odciągnąć od
palenia dzieci i dorastającą młodzież oraz by chronić niepalących, ale też, by
dostarczyć dorosłym wszystkich niezbędnych w tym zakresie informacji, i w ten
sposób uczynić ich wybór bardziej świadomy.

Idealne działania interwencyjne rządów powinny dotyczyć każdej z tych
spraw oddzielnie i zgodnie z jej specyfiką. Na przykład błędne przekonania
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dzieci dotyczące wpływu palenia tytoniu na zdrowie powinno się przezwycię-
żać przez lepszą edukację dzieci i ich rodziców lub przez ograniczanie dostęp-
ności papierosów dla dzieci. Jednak w przypadku dorastającej młodzieży edu-
kacja zdrowotna nie skutkuje, idealni rodzice zdarzają się rzadko, a stosowane
obecnie sposoby utrudnienia sprzedaży papierosów osobom młodym nie są
efektywne nawet w bogatych krajach. W rzeczywistości najlepszym sposobem
zniechęcenia dzieci do palenia jest podniesienie podatku od wyrobów tytonio-
wych. Wysokie ceny odstraszają część dzieci i młodzieży od rozpoczęcia pale-
nia, a już palących skłaniają do zredukowania liczby wypalanych papierosów.

Podatki są jednak tępym narzędziem – jeśli wzrośnie podatek od wyrobów
tytoniowych, dorośli palacze będą na ogół mniej palić i więcej płacić za papie-
rosy, jednak nadal będą je kupowali. Tak więc zmiany podatku, chroniąc dzie-
ci i młodzież, uderzą po kieszeni także dorosłych. Mimo to, te akurat koszty
mogłyby zostać uznane za dopuszczalne – w zależności od tego, jak wielką wa-
gę dane społeczeństwo przywiązuje do ograniczenia konsumpcji tytoniu przez
dzieci. Tak czy inaczej, jednym z długoterminowych efektów zmniejszenia kon-
sumpcji tytoniu wśród dorosłych może być również spadek popularności pale-
nia tytoniu wśród dzieci i dorastającej młodzieży.

Należy także zająć się problemem uzależnienia od nikotyny. Gdy palenie
rzuca dorosły długoletni palacz, koszty odstawienia nikotyny są znaczne.
W związku z tym rządy mogłyby rozważyć potrzebę włączenia interwencji po-
magających obniżyć te koszty do pakietu metod ograniczania konsumpcji tyto-
niu.

Sposoby zmniejszenia popytu na tytoń

W tym podrozdziale omówione zostały różne sposoby ograniczania konsump-
cji tytoniu*.

Podniesienie podatków

Z badań przeprowadzonych w krajach o różnym poziomie życia mieszkańców
wynika, że podnoszenie cen papierosów jest skuteczną metodą zmniejszania
popytu. Wyższe podatki od wyrobów tytoniowych skłaniają część palaczy do
rzucenia nałogu, a innych ludzi zniechęcają do palenia. Mają także wpływ na
zmniejszenie się liczby powrotów do nałogu wśród byłych palaczy i obniżenie
konsumpcji tytoniu wśród tych, którzy nadal palą. Wzrost ceny opakowania pa-
pierosów o około 10% może spowodować obniżenie popytu o około 4% w kra-
jach bogatych oraz o około 8% w krajach ubogich i średnio zamożnych, gdzie
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ze względu na niższe dochody ludności palacze są bardziej wrażliwi na zmiany
cen. Dzieci i dorastająca młodzież są również bardziej wrażliwe na zmiany cen
niż dorośli, więc podwyżki wpłynęłyby znacząco na popyt także i w grupie mło-
dych palaczy.

Symulacje wykorzystane w niniejszym opracowaniu wykazują, że w wyni-
ku spowodowanego podniesieniem podatków wzrostu cen papierosów o 10%
w skali światowej w 1995 roku palenie rzuciłoby 40 milionów palaczy żyjących
na świecie, a liczba zgonów z przyczyn tytoniozależnych zmniejszyłaby się co
najmniej o 10 milionów. Wzrost cen zniechęciłby również potencjalnych pala-
czy do sięgnięcia po papierosa. Analizy te rozmyślnie oparto na bardzo ostroż-
nych szacunkach, więc powyższe liczby należy traktować jako dolną granicę
rzeczywistych wartości.

Wiele osób odpowiedzialnych za politykę państwa jest świadomych, że
kwestia właściwego poziomu podatków jest złożonym problemem. Wysokość
podatku jest w subtelny sposób powiązana z faktami, które w danej chwili
mogą być niedostępne analizie, takimi na przykład jak skala kosztów pono-
szonych przez osoby niepalące oraz poziom dochodów ludności. Wysokość
podatków jest również uwarunkowana zmianami systemu wartości wyznawa-
nego przez dane społeczeństwo – na przykład w jakim stopniu należy chronić
dzieci, czy jakie cele dane społeczeństwo zamierza osiągnąć dzięki podatko-
wi – na przykład określony wzrost przychodów budżetu lub określone zmniej-
szenie zagrożenia chorobami. Z opracowania tego płynie wniosek, że obecnie
politycy, którzy pragną obniżenia konsumpcji tytoniu, powinni kierować się
zasadami polityki podatkowej będącymi częścią kompleksowych programów
działań na rzecz ograniczenia spożycia tytoniu w państwach, w których kon-
sumpcja papierosów rzeczywiście się zmniejszyła*. Podatek stanowi tam od
2/3 do 4/5 ceny detalicznej opakowania papierosów. Obecnie w krajach boga-
tych podatki wynoszą przeciętnie 2/3 lub więcej ceny detalicznej jednego opa-
kowania. W krajach o niższych dochodach ludności udział podatku w cenie
opakowania papierosów wynosi nie więcej niż 50% ceny detalicznej.

Pozacenowe metody obniżania popytu

Oprócz podwyżek cen rządy stosują wiele innych skutecznych metod obniżania
popytu na papierosy. Należą do nich: całkowity zakaz reklamy i promocji wyro-
bów tytoniowych, programy informacyjne (na przykład antyreklama w środ-
kach masowego przekazu, wyraźne napisy ostrzegawcze, publikowanie i rozpo-
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* Takie zasady przyjęto w Polsce, gdzie – z jednej strony – jednym z kluczowych elementów programu ograniczenia
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finansowany z części podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe (zob. przypisy do rozdziału 4) – przyp. red. pol. 



wszechnianie wyników badań naukowych na temat wpływu palenia tytoniu na
zdrowie), a także ograniczenia palenia w miejscu pracy i miejscach publicz-
nych*.

W niniejszym opracowaniu przedstawiono dowody potwierdzające, że każ-
dy z tych środków może wpłynąć na zmniejszenie popytu na papierosy. Popyt na
wyroby tytoniowe obniżają na przykład „szoki informacyjne”, tzn. publikacja wy-
ników badań niosących istotne nowe informacje na temat wpływu palenia na
zdrowie. Wydaje się, że skuteczność takich „szoków” jest największa wtedy, gdy
świadomość związanych z paleniem zagrożeń dla zdrowia jest w danym społe-
czeństwie stosunkowo niewielka. Całkowity zakaz reklamy i promocji może
zmniejszyć popyt o około 7%, co wykazały badania ekonometryczne przeprowa-
dzone w krajach o wysokich dochodach ludności. Oczywiście na zakazie palenia
tytoniu korzystają osoby niepalące, lecz są także pewne dowody, że takie ogra-
niczenia mają wpływ na zmniejszenie rozpowszechnienia palenia tytoniu.

Symulacje wykorzystane w niniejszym opracowaniu wykazują, że globalne
wprowadzenie pakietu takich pozacenowych środków zapobiegawczych mo-
głoby w 1995 roku skłonić do rzucenia palenia około 23 miliony palaczy,
a 5 milionów spośród nich uchronić przed śmiercią. Podobnie jak oceny wpły-
wu polityki podatkowej, również i te szacunki są bardzo ostrożne.

Nikotynowa terapia zastępcza i inne formy leczenia 
odwykowego

Trzeci możliwy rodzaj interwencji to pomoc osobom, które chcą rzucić pale-
nie, to ułatwienie dostępu do nikotynowej terapii zastępczej (NTZ) i innych
form leczenia odwykowego**. 

Nikotynowa terapia zastępcza znacznie zwiększa skuteczność leczenia od-
wykowego, zmniejszając przy tym indywidualne koszty odstawienia nikotyny.
W wielu krajach dostęp do tej terapii jest jednak utrudniony. Symulacje wyko-
rzystane w niniejszym opracowaniu wskazują, że większa dostępność NTZ
przyczyniłaby się do znacznego spadku popytu na wyroby tytoniowe.
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* Wszystkie wymienione tu pozacenowe elementy obniżania popytu na wyroby tytoniowe stosowane są w Polsce
(zob. szczegóły w przypisach do rozdziału 4) – przyp. red. pol.
** W szczególności do leczenia bupropionem – pierwszym beznikotynowym środkiem farmaceutycznym wywiera-
jącym bezpośredni wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, który został skutecznie zastosowany w leczeniu zespołu
uzależnienia od tytoniu u paru milionów palaczy, m.in. w USA, Kanadzie, W. Brytanii, Holandii i Polsce. Lek ten
jest słabym, selektywnie działającym inhibitorem wychwytu zwrotnego zarówno noradrenaliny, jak dopaminy,
przez co oprócz znacznego zmniejszenia stopnia nasilenia wielu objawów zespołu odstawienia nikotyny (w tym gło-
du nikotynowego i wzrostu masy ciała), osłabia jednocześnie psychiczną potrzebę sięgania po papierosa (zob. W.
Zatoński, K. Przewoźniak, Zyban – lek w uzależnieniu od tytoniu, Gazeta Farmaceutyczna, 2001, 10, s. 42). Szerzej
na temat skuteczności leczenia bupropionem i nikotynową terapią zastępczą, ich skojarzonego wykorzystania w le-
czeniu oraz opłacalności ekonomicznej i dostępności  tych środków w Polsce w przypisach do rozdziału 4 – przyp.
red. pol.



Nie wiemy, jakie skutki wywarłoby połączone działanie wszystkich opisa-
nych wyżej metod zmniejszania popytu, ponieważ w większości krajów zastoso-
wano zespolone działania ograniczające konsumpcję tytoniu, co uniemożliwia
zbadanie każdej z tych metod z osobna. Istnieją jednak dowody, że wprowadze-
nie jednej z tych metod zwiększa skuteczność innych, co tylko podkreśla zna-
czenie „pakietowego” zastosowania całej gamy różnych działań, które sumując
się, mogą zapobiec wielu milionom zgonów.

Metody zmniejszania podaży tytoniu

Działania, których celem jest zmniejszenie popytu na tytoń, mają duże szanse
powodzenia. Natomiast środki służące zmniejszeniu podaży są mniej obiecu-
jące*. W sytuacji gdy jeden z dostawców tytoniu nie może kontynuować dzia-
łalności, inny widzi w tym swoją szansę wejścia na rynek.

Najbardziej radykalna metoda – zakaz produkcji wyrobów tytoniowych –
jest niepożądana z ekonomicznego punktu widzenia, jak również nierealistycz-
na i najprawdopodobniej nieskuteczna. Wśród pomysłów na ograniczenie poda-
ży tytoniu często pojawia się propozycja zastąpienia uprawy tytoniu uprawą in-
nych roślin, brakuje jednak dowodów, że jest to skuteczny sposób ograniczenia
podaży, a skądinąd wiadomo, że uprawa tytoniu jest obecnie dużo bardziej ko-
rzystna dla rolników niż większość innych upraw. Ale chociaż zmiana upraw sa-
ma w sobie nie jest skutecznym sposobem ograniczania podaży tytoniu, może się
okazać przydatna jako strategia umożliwiająca zmianę zawodu najbiedniejszym
rolnikom uprawiającym tytoń – pod warunkiem, że będzie traktowana jako ele-
ment szerzej zakrojonego programu zróżnicowania gospodarki kraju.

Z dotychczasowych danych wynika również, że restrykcje dotyczące handlu
papierosami, na przykład zakaz importu, będą miały niewielki wpływ na kon-
sumpcję tytoniu w skali światowej. Ograniczenie konsumpcji tytoniu będzie sku-
teczniejsze, gdy zastosuje się metody efektywnie obniżające popyt, i to zarówno
w stosunku do papierosów importowanych, jak i produkowanych w danym kra-
ju. Podobnie przy rozsądnej polityce handlowej i rolnej bezcelowe jest subsydio-
wanie produkcji tytoniu, co zdarza się głównie w krajach o wysokich dochodach
ludności. Zniesienie takich subsydiów ma niewielki wpływ na cenę detaliczną.

Istnieje jednak metoda „antypodażowa”, mająca zasadnicze znaczenie dla
ograniczenia konsumpcji tytoniu. Chodzi o zwalczanie przemytu papierosów.
Do skutecznych działań w tym zakresie należy: wprowadzenie wyraźnych zna-
ków akcyzy oraz napisów ostrzegawczych w języku danego kraju na opakowa-
niach papierosów, a także wprowadzanie surowych przepisów i bezwzględne
ich egzekwowanie. Ostre traktowanie przemytu papierosów zwiększa dochody
budżetu państwa z wyższych podatków od wyrobów tytoniowych.
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Koszty i konsekwencje polityki ograniczającej konsumpcję
tytoniu

Z kręgów władzy tradycyjnie wysuwa się pewne zastrzeżenia wobec działań
zmniejszających konsumpcję tytoniu*. Pierwsze wynika z obawy, że na skutek
polityki antytytoniowej zmniejszy się nieodwracalnie liczba miejsc pracy w go-
spodarce kraju. Jednak spadek popytu na tytoń nie oznacza zmniejszenia
ogólnego poziomu zatrudnienia w danym kraju. Za pieniądze, które wcze-
śniej wydawano na papierosy**, ludzie będą kupować inne towary i usługi, co
spowoduje wzrost liczby miejsc pracy w innych sektorach, co zrekompensuje
ich utratę w przemyśle tytoniowym. Z badań wykorzystanych w niniejszym
opracowaniu wynika, że spadek konsumpcji tytoniu w większości państw nie
doprowadził do zmniejszenia liczby miejsc pracy, a w niektórych doszło nawet
do ich wzrostu (podkr. red. pol.).

Gospodarki niewielkiej liczby krajów, głównie w Afryce, w regionie poło-
żonym na południe od Sahary, są jednak w dużym stopniu uzależnione od zy-
sków z upraw tytoniu. W tych krajach obniżenie popytu na rynku wewnętrz-
nym miałoby wprawdzie niewielkie znaczenie, jednak spadek popytu w skali
ogólnoświatowej tutaj oznaczałby zmniejszenie liczby miejsc pracy. W takim
przypadku konieczne stałoby się wprowadzenie odpowiednich działań wyrów-
nawczych. Należy jednak podkreślić, że ten znaczny spadek popytu następo-
wałby powoli, w ciągu życia jednego lub więcej pokoleń.

Drugim zastrzeżeniem przy zwiększaniu podatków od wyrobów tytonio-
wych jest przewidywany spadek dochodów państwa. W rzeczywistości dane
empiryczne dowodzą, że podwyższenie podatków od wyrobów tytoniowych
przynosi wzrost dochodów państwa (podkr. red. pol.). Dzieje się tak dlatego, że
spadek popytu nie jest proporcjonalny do stopnia wzrostu podatku, ponieważ
palacze uzależnieni od nikotyny wolniej reagują na zmiany cen. 

Z analitycznego modelu, opracowanego na potrzeby niniejszej pracy wy-
nika, że niewielki, 10-procentowy wzrost akcyzy na papierosy w skali świata
spowodowałby wzrost wpływów do budżetu z podatku od wyrobów tytonio-
wych średnio o 7%, przy czym stopy wzrostu w różnych krajach byłyby różne.

Trzecie zastrzeżenie dotyczy wpływu wyższych podatków na wyraźny
wzrost przemytu papierosów, w wyniku czego konsumpcja pozostałaby na wy-
sokim poziomie, natomiast dochody państwa uległyby zmniejszeniu. Przemyt
papierosów to poważny problem – jest jednak faktem, że nawet w krajach,
gdzie przemyt jest rozpowszechniony, wyższe podatki dają zwiększone wpływy
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* Niektóre zastrzeżenia wysuwane przez polskich polityków lub przemysł tytoniowy w Polsce omówiono w przypisach
do rozdziału 6 i 7 – przyp. red. pol. 
** Pod koniec lat 90. polscy palacze wydawali na papierosy ok. 16 mld złotych – przyp. red. pol.



do budżetu i ograniczają konsumpcję tytoniu. Dlatego najwłaściwszą metodą
przeciwdziałania przemytowi jest nie rezygnacja z podwyższenia podatków,
lecz walka z tym rodzajem działalności przestępczej (podkr. red. pol.).

Czwarte zastrzeżenie wynika z obaw, że podniesienie podatku od papiero-
sów będzie miało nieproporcjonalnie duży wpływ na palaczy z uboższych warstw
społeczeństwa. Już przy obecnym poziomie opodatkowania ludzie ubożsi prze-
znaczają na kupno wyrobów tytoniowych większą część domowego budżetu niż
bogaci. Należy jednak oceniać rozłożenie obciążeń podatkowych w odniesieniu
do całego systemu podatków i wydatków budżetu, a w mniejszym stopniu do po-
szczególnych podatków rozpatrywanych oddzielnie. Należy także zauważyć, że
ubożsi palacze zwykle żywiej reagują na wzrost cen niż bogaci, w związku z czym
po wprowadzeniu wyższych podatków konsumpcja tytoniu wśród uboższych
spadnie bardziej gwałtownie, co w rezultacie da odpowiednie zmniejszenie ich
względnych obciążeń finansowych (podkr. red. pol.). Niemniej jednak w ich od-
czuciu utrata korzyści z palenia tytoniu może być stosunkowo duża.

Czy opłaca się płacić za ograniczanie konsumpcji tytoniu?

Dla rządów rozważających podjęcie działań antytytoniowych kolejnym ważnym
argumentem jest ich opłacalność ekonomiczna (cost-effectiveness) w porówna-
niu z innymi rodzajami interwencji medycznych. Na użytek niniejszego opraco-
wania wykonano wstępne oceny społecznych kosztów wdrażania programów
działań antytytoniowych w kontekście potencjalnej liczby odzyskanych dzięki ta-
kim działaniom lat życia w zdrowiu. Nasze wyniki potwierdzają wnioski z wcze-
śniejszych badań, które wskazywały na wysoką opłacalność działań antytytonio-
wych realizowanych jako element pakietu podstawowych usług z zakresu zdrowia
publicznego w krajach o średnich i niskich dochodach ludności.

Podwyżki podatku od wyrobów tytoniowych, mierzone w przeliczeniu na
oszczędności związane z odzyskaniem jednego roku życia w zdrowiu, są opłacal-
ne ekonomicznie. W zależności od przyjętych założeń koszty takiej polityki po-
datkowej mogłyby wynieść 5–17 USD w przeliczeniu na każdy odzyskany rok ży-
cia w krajach o średnich i niskich dochodach ludności. Są to koszty mniejsze niż
w przypadku wielu innych rodzajów popularnych interwencji medycznych finan-
sowanych zazwyczaj z budżetu państwa, jak np. szczepień ochronnych dzieci.
Zastosowanie pozacenowych sposobów ograniczenia konsumpcji tytoniu jest
również w wielu sytuacjach opłacalne ekonomicznie. Ułatwienie dostępu do ni-
kotynowej terapii zastępczej, na przykład przez zmianę warunków sprzedaży od-
powiednich preparatów – również w wielu sytuacjach byłoby opłacalne ekono-
micznie. Jednak przed podjęciem decyzji o subsydiowaniu nikotynowej terapii
zastępczej i innych form leczenia odwykowego dla ubogich palaczy należałoby
przeprowadzić w poszczególnych krajach staranne oceny i symulacje.
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Nie można zapominać o wielkim potencjalnym znaczeniu polityki podat-
kowej w odniesieniu do wyrobów tytoniowych jako sposobu zwiększenia wpły-
wów do budżetu. Na przykład z ostrożnych szacunków dla Chin wynika, że 10-
-procentowy wzrost wysokości podatku od papierosów spowodowałby spadek
konsumpcji o 5% i zwiększenie wpływów do budżetu również o 5%, co z kolei
wystarczyłoby na sfinansowanie pakietu podstawowych usług medycznych dla
1/3 ze 100 milionów najuboższych obywateli Chin.

Plan działania

Każde społeczeństwo samo podejmuje decyzje w sprawie polityki państwa
w odniesieniu do osobistych wyborów ludzi*. W rzeczywistości podstawą prze-
ważającej części działań państwa jest mieszanina kryteriów ekonomicznych i in-
nych. Większość społeczeństw dąży do zmniejszenia ilości cierpień i urazów
psychicznych, spowodowanych przez choroby i przedwczesne zgony będące
skutkiem konsumpcji tytoniu. Także dla polityków zatroskanych o stan zdrowia
publicznego ograniczenie konsumpcji tytoniu to atrakcyjne pole działania. Na-
wet umiarkowane zmniejszenie tak poważnego zagrożenia zdrowia przyniosło-
by znaczące korzyści.

Niektórzy politycy za najważniejszy cel działań interwencyjnych uznają
ochronę dzieci przed nałogiem. Jednakże działania nastawione wyłącznie na
dzieci nie są dobrym rozwiązaniem, a korzyści dla zdrowia publicznego zostały-
by w takim wypadku odsunięte w czasie na kilkadziesiąt lat. Przewiduje się bo-
wiem, że większość zgonów spowodowanych paleniem tytoniu w ciągu następ-
nych 50 lat będzie dotyczyć osób, które już dzisiaj są palaczami. Rządy, które
w niezbyt odległej perspektywie czasowej chcą osiągnąć wymierne korzyści dla
zdrowia publicznego, muszą realizować szersze strategie, a jednym z elemen-
tów powinna być pomoc dorosłym w rzuceniu palenia.

Niniejsze opracowanie zawiera dwa zalecenia:

1. Tam, gdzie władze państwowe zdecydują się na podjęcie energicznych
kroków w celu przeciwdziałania tytoniowej epidemii, należy przyjąć
strategię złożoną. Celem takich działań powinno być: zniechęcenie
dzieci do palenia, ochrona niepalących oraz upowszechnienie wśród
palaczy informacji na temat wpływu palenia tytoniu na zdrowie. Taka
strategia – dostosowana do konkretnych potrzeb państwa – powinna
obejmować: (1) podniesienie podatków do poziomu przyjętego
w krajach, które po wprowadzeniu kompleksowych programów anty-

13STRESZCZENIE

* W przypisach do rozdziału 7, a także do rozdziałów wcześniejszych, głównie 4 i 5 omówiono niektóry elementy
obowiązującej w Polsce polityki ograniczenia zdrowotnych następstw palenia tytoniu – przyp. red. pol.



tytoniowych uzyskały spadek konsumpcji tytoniu; w tych krajach po-
datek stanowi 2/3–4/5 ceny detalicznej jednej paczki papierosów; 
(2) publikację i rozpowszechnianie wyników badań dotyczących wpły-
wu palenia tytoniu na zdrowie, umieszczanie wyraźnych napisów
ostrzegawczych, wprowadzenie całkowitego zakazu reklamy i promo-
cji oraz ograniczanie palenia tytoniu w zakładach pracy i miejscach
publicznych; (3) ułatwienie dostępu do nikotynowej terapii zastęp-
czej i innych form leczenia odwykowego.

2. Organizacje międzynarodowe, takie jak agendy ONZ, powinny przeana-
lizować swoje obecne programy i zasady działania i w razie potrzeby
zmienić je tak, by działania antytytoniowe stały się ich ważnym ele-
mentem. Organizacje te powinny także finansować badania dotyczą-
ce przyczyn, skutków oraz kosztów palenia tytoniu oraz opłacalności
ekonomicznej interwencji na poziomie lokalnym; powinny także za-
jąć się problemami związanymi z ograniczaniem konsumpcji tytoniu,
które ze względu na swój charakter wykraczają poza granice jednego
kraju – na przykład poprzez współpracę w ramach proponowanej
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) Ramowej Konwencji
Ograniczania Konsumpcji Tytoniu (WHO Framework Convention
for Tobacco Control). Głównym obszarem współpracy powinny być
umowy międzynarodowe służące przeciwdziałaniu przemytowi, dys-
kusje w sprawie koordynacji polityki podatkowej w celu zmniejszenia
atrakcyjności przemytu oraz wprowadzanie zakazów reklamy i pro-
mocji wyrobów tytoniowych w środkach globalnego przekazu infor-
macji.

Zagrożenie dla ludzkiego zdrowia w skali światowej, którego źródłem jest
palenie tytoniu, nie ma precedensu; ale nie mniej bezprecedensowe są możli-
wości ograniczania umieralności z powodu chorób odtytoniowych dzięki opła-
calnym ekonomicznie działaniom. W niniejszym opracowaniu przedstawiono
skalę potencjalnych osiągnięć – umiarkowane działania mogą prowadzić do
znaczących korzyści zdrowotnych w XXI wieku.

Przypisy

1. Wszystkie wartości podane w dolarach odnoszą się do dolarów USA.
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CHOCIAż ludzie od wielu stuleci używają tytoniu, papierosy za-
częto produkować na skalę masową dopiero pod koniec XIX wieku. Od tam-
tej pory zwyczaj palenia papierosów upowszechnił się na całym świecie. Obec-
nie papierosy pali co trzeci dorosły mieszkaniec Ziemi, czyli 1,1 miliarda ludzi,
z czego 80% palaczy żyje w krajach o średnich i niskich dochodach ludności.
Szacuje się, że częściowo w związku ze zwiększaniem się liczby dorosłych miesz-
kańców Ziemi, a po części wskutek wzrostu popytu na papierosy, do 2025 roku
liczba palaczy na świecie wzrośnie do ok. 1,6 miliarda.

W przeszłości tytoniu często używano do żucia lub palenia w fajkach róż-
nych rodzajów. Choć te zwyczaje przetrwały do dzisiaj, to jednak wyraźnie tracą
one na popularności. Obecnie do 85% tytoniu na świecie używa się w formie pa-
pierosów, wytwarzanych w fabrykach lub „skręcanych” ręcznie (np. popularne
w południowo-wschodniej Azji i w Indii „skręty” zwane bidis)*.

Wydaje się, że palenie papierosów stanowi o wiele większe zagrożenie dla
zdrowia niż wcześniejsze popularne formy konsumpcji tytoniu, toteż niniejsze
opracowanie koncentruje się na konsumpcji papierosów wytwarzanych fabrycz-
nie lub wykonywanych własnoręcznie przez palaczy tzw. skrętach.
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Światowe tendencje w konsumpcji tytoniu

* Również w Polsce od wielu lat konsumpcja tytoniu dotyczy prawie wyłącznie papierosów (99%) (zob. K. Przewoź-
niak, W. Zatoński, Palenie tytoniu w dorosłej populacji Polski w latach 1974–1995, w: W. Zatoński, K. Przewoźniak [a],
Palenie tytoniu w Polsce: postawy, następstwa zdrowotne i profilaktyka. Wyd. II. Centrum Onkologii-Instytut, Warsza-
wa 1999, ss. 127–162) – przyp. red. pol.



Wzrost konsumpcji w krajach o niskich i średnich 
dochodach ludności

Konsumpcja papierosów wśród mieszkańców krajów o średnich i niskich do-
chodach ludności wzrasta od około 1970 roku (ryc. 1.1); w przeliczeniu na
jednego mieszkańca w tych krajach konsumpcja wzrastała systematycznie
w latach 1970–1990, chociaż od początku lat 90. tempo wzrostu mogło się nie-
co zmniejszyć*.

Gdy wśród mężczyzn żyjących w krajach o średnim i niskim poziomie ży-
cia ludności popularność palenia tytoniu rosła, w tym samym okresie wśród
mężczyzn z krajów o wysokich dochodach ludności nastąpił spadek rozpo-
wszechnienia tego nałogu. Na przykład w latach największego rozpowszech-
nienia palenia papierosów, tzn. w połowie naszego stulecia, w USA paliło pa-
pierosy ponad 55% mężczyzn, ale do połowy lat 90. odsetek ten zmniejszył się
do 28%. W krajach o wysokich dochodach ludności zaobserwowano także spa-
dek konsumpcji per capita dla ogółu mieszkańców. Równocześnie jednak
wzrósł odsetek palaczy w niektórych grupach ludności – na przykład wśród do-
rastającej młodzieży i młodych kobiet. Zatem epidemia tytoniowa zmienia
obecnie cel ataku, którym nie są już mężczyźni z bogatych krajów, lecz kobie-
ty z bogatych krajów i mężczyźni z krajów o niskich dochodach ludności.

W ostatnich latach w wyniku przyjęcia międzynarodowych umów handlo-
wych doszło do liberalizacji światowego handlu w wielu grupach towarów
i usług. Papierosy nie są tu wyjątkiem. Usunięcie barier utrudniających han-
del powoduje zwykle ostrzejszą konkurencję, co przyczynia się do obniżenia
cen, wzmożenia działań reklamowych i promocyjnych oraz innych, obliczo-
nych na pobudzenie popytu. Zgodnie z wynikami badań w czterech krajach
azjatyckich (Japonia, Korea Południowa, Tajwan i Tajlandia), które w odpo-
wiedzi na presję handlową ze strony USA w latach 80. otworzyły swoje rynki,
poziom konsumpcji papierosów w przeliczeniu na jednego mieszkańca był
w roku 1991 prawie o 10% wyższy, niż gdyby rynki wewnętrzne w tych krajach
pozostały nadal zamknięte. Na podstawie analizy modelu ekonometrycznego,
stworzonego na użytek niniejszego opracowania, można wyciągnąć wniosek,
że liberalizacja handlu znacząco przyczyniła się do wzrostu konsumpcji papie-
rosów, zwłaszcza w krajach o średnich i niskich dochodach ludności.

16 PRZECIWKO EPIDEMII

* Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w Polsce konsumpcja papierosów rosła gwałtownie od po-
czątku lat 50. (893 papierosy per capita w 1949 r.) do końca lat 70. (2741 papierosów per capita w 1979 r.). Na po-
czątku lat 80. w wyniku kryzysu społeczno-ekonomicznego nastąpiło zahamowanie wzrostu spożycia papierosów
na bardzo wysokim (jednym z najwyższych na świecie) poziomie, wahającym się wśród dorosłej ludności Polski
w granicach 3000–3600 papierosów na osobę. Wyraźniejszy spadek konsumpcji papierosów (o około 10–15%) na-
stąpił dopiero w latach 90., na co wskazują również dane przemysłu tytoniowego (zob. J. Didkowska i wsp., Spo-
życie tytoniu w Polsce w latach 1923–1995, w: W. Zatoński, K. Przewoźniak [a], op.cit., ss.111–126; por. dane BAT
Polska w: Rzeczpospolita nr 259 [6032] z dn. 6.10.2001 nr 259) – przyp. red. pol.



Regionalne wzorce palenia

Dane dotyczące liczby palaczy w poszczególnych regionach świata zostały ze-
brane przez WHO na podstawie ponad 80 niezależnych prac badawczych.
W niniejszym opracowaniu wykorzystano je do oszacowania stopnia rozpo-
wszechnienia palenia tytoniu w każdej z siedmiu kategorii państw według kla-
syfikacji Banku Światowego.1 Jak pokazano w tabeli 1.1, między poszczególny-
mi regionami istnieją znaczne różnice, dotyczące w szczególności rozpo-
wszechnienia nałogu wśród kobiet. Na przykład w krajach regionu Europy
Wschodniej i Azji Środkowej (są to głównie byłe państwa socjalistyczne)
w 1995 roku paliło papierosy 59% mężczyzn i 26% kobiet, czyli więcej niż w ja-
kimkolwiek innym regionie*. Dla porównania w regionie Azji Wschodniej
i Pacyfiku, gdzie stopień rozpowszechnienia palenia wśród mężczyzn był taki
sam (59%), jedynie 4% kobiet paliło nałogowo.
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Kraje wysoko 
rozwinięte

Kraje 
rozwijające się

Świat

1970–1972 1980–1982 1990–1992

Rok

R
oc

zn
a 

ko
ns

um
pc

ja
 p

ap
ie

ro
só

w
 (w

 s
zt

uk
ac

h)
 

w
 p

rz
el

ic
ze

ni
u 

na
 g

ło
w

ę 
do

ro
sł

eg
o 

m
ie

sz
ka

ńc
a

3000

2500

2000

1500

1000

500

Rycina 1.1. PALENIE JEST CORAZ BARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONE W KRAJACH
ROZWIJAJĄCYCH SIĘ
Tendencje zmian konsumpcji papierosów w przeliczeniu na jedną dorosłą osobę

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia, 1997. Tobacco or Health: a Global Status Report.
Genewa, Szwajcaria.

* Wyniki badań ogólnopolskich, prowadzonych od 1974 r. na losowych próbach dorosłej ludności kraju (15+ lub
18+), pokazują, że w 1995 r. 47% polskich mężczyzn i 23% polskich kobiet codziennie paliło papierosy (zob. K.
Przewoźniak, W. Zatoński, op. cit., ss.127–62) – przyp. red. pol.



Palenie tytoniu a status społeczno-ekonomiczny

W przeszłości wraz ze wzrostem dochodów ludności zwiększał się odsetek
osób palących tytoń. Ponadto na wcześniejszych etapach rozwoju epidemii pa-
lenia tytoniu w krajach o wysokich dochodach ludności palacze rekrutowali się
częściej spośród bogatych niż ubogich warstw społeczeństwa. Jednak w ciągu
ostatnich 30–40 lat ta tendencja się zmieniła, przynajmniej jeśli chodzi o męż-
czyzn (przemiany w tej grupie są dobrze udokumentowane)2: bogaci mężczyź-
ni w krajach o wysokich dochodach ludności coraz częściej  rezygnują z pale-
nia tytoniu, natomiast w mniej zamożnych krajach, wśród ubogich mężczyzn
poziom konsumpcji tytoniu utrzymuje się na tym samym poziomie.*
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TABELA 1.1. REGIONALNE WZORCE PALENIA
Szacowane rozpowszechnienie palenia według płci oraz liczba palaczy w populacji
osób w wieku 15 lat i więcej, z podziałem na regiony zgodnym z klasyfikacją Banku
Światowego z 1995 roku

Rozpowszechnienie Całkowita liczba palaczy
palenia tytoniu (%) (% wszystkich

Regiony wg klasyfikacji Mężczyźni Kobiety Ogółem (miliony ludzi) palaczy) 
Banku Światowego

Azja Wschodnia 59 4 32 401 35
i Pacyfik

Europa Wschodnia 59 26 41 148 13
i Azja Środkowa

Ameryka Łacińska i region 40 21 30 95 8
Morza Karaibskiego

Środkowy Wschód 44 5 25 40 3
i Afryka Północna

Azja Południowa 20 1 11 86 8
(papierosy)

Azja Południowa 20 3 12 96 8
(bidis – skręty)

Afryka subsaharyjska 33 10 21 67 6

Kraje o niskich/średnich 49 9 29 933 82
dochodach

Kraje o wysokich dochodach 39 22 30 209 18
Świat 47 12 29 1,142 100

Uwaga: W tabeli podano liczby zaokrąglone.
Źródło: Obliczenia własne autora na podstawie publikacji WHO z 1997 roku pt. Tobacco or Health: a Global Status
Report, Genewa, Szwajcaria.

* Również w Polsce największy i systematyczny spadek częstości codziennego palenia papierosów w ostatnich 25
latach wystąpił u osób o wysokim statusie społeczno-ekonomicznym, np. u osób z wykształceniem wyższym 
(u mężczyzn z 50% w 1974 r. do 25% w latach 1997–1999, u kobiet odpowiednio z 39% do 16%) (zob. K. Prze-
woźniak, W. Zatoński, op. cit., ss.127–162) – przyp. red. pol.



Na przykład w Norwegii rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród zamoż-
nych mężczyzn spadło z 75% w 1955 roku do 28% w 1990 roku. W tym samym
okresie popularność palenia wśród mężczyzn o niskich dochodach zmniejszyła
się nie tak znacznie, z 60% w 1955 roku do 48% w 1990 roku. Obecnie w krajach
o wysokich dochodach mieszkańców obserwuje się znaczne różnice w rozpo-
wszechnieniu palenia tytoniu pomiędzy grupami o różnym statusie społeczno-
-ekonomicznym. W Wielkiej Brytanii pali jedynie 10% kobiet i 12% mężczyzn
z grupy najwyższej w hierarchii społeczno-ekonomicznej, podczas gdy w gru-
pach o najniższym statusie wskaźniki te są trzykrotnie wyższe i wynoszą 35%
u kobiet i 40% u mężczyzn*. Rozpowszechnienie palenia jest również odwrot-
nie proporcjonalne do poziomu wykształcenia (wykształcenie jest jednym ze
wskaźników statusu społeczno-ekonomicznego). Ogólnie mówiąc, osoby nie-
wykształcone lub słabo wykształcone częściej są  palaczami niż ludzie lepiej
wykształceni**.

Do niedawna uważano, że w krajach o średnich i niskich dochodach lud-
ności sytuacja przedstawia się inaczej. Z najnowszych badań wynika jednak, że
i tam częściej palaczami są mężczyźni z grup o najniższym statusie społeczno-
-ekonomicznym niż mężczyźni z grup o wysokim statusie społeczno-ekono-
micznym. Wyraźną korelację między poziomem wykształcenia a rozpowszech-
nieniem palenia stwierdzono w Chennai (Indie; ryc. 1.2). Potwierdzają tę za-
leżność badania przeprowadzone w Brazylii, Chinach, Republice Południowej
Afryki, Wietnamie oraz kilku krajach Ameryki Środkowej.

Choć z dostępnych danych wynika niezbicie, że na całym świecie rozpo-
wszechnienie palenia tytoniu jest wyższe wśród uboższych i gorzej wykształco-
nych warstw społeczeństwa, to w sprawie liczby papierosów wypalanych dzien-
nie przez palaczy z grup o różnym statusie społeczno-ekonomicznym takiej
pewności już nie ma. W krajach o wysokich dochodach mieszkańców, z pew-
nymi wyjątkami, mężczyźni ubożsi i gorzej wykształceni wypalają codziennie
więcej papierosów niż bardziej zamożni i lepiej wykształceni. Można by się też
spodziewać, że ubodzy mężczyźni w krajach o średnich lub niskich dochodach
ludności wypalają mniej papierosów niż mężczyźni bogaci. Jednak z dostęp-
nych obecnie danych wynika, że, ogólnie rzecz biorąc, palacze gorzej wykształ-
ceni wypalają tyle samo lub nieco więcej papierosów niż osoby dobrze wy-
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* Badania ogólnopolskie z 1999 r. wskazują, że w Polsce mężczyźni z rodzin o najwyższych dochodach (>600 zł/oso-
bę/miesiąc) są dwukrotnie rzadziej codziennymi palaczami papierosów (27%) niż mężczyźni z najbiedniejszych
rodzin (<300 zł/osobę/miesiąc) (55%). W populacji kobiet zróżnicowanie to nie jest tak duże, ale również wyraź-
ne (odpowiednio 19% vs 25%) (zob. K. Czart i wsp., Czynniki warunkujące palenie tytoniu w Polsce: wpływ podat-
ków tytoniowych i zarobków palaczy, Alkoholizm i Narkomania, 2000, 13[3], s.424) – przyp. red. pol.
** Dane z lat 1997–1999 wskazują, że także w Polsce odsetek codziennie palących dorosłych (20+) mężczyzn
z wykształceniem podstawowym (40%) i zasadniczym zawodowym (51%) jest znacznie wyższy niż mężczyzn z wy-
kształceniem niepełnym wyższym i wyższym (25%) (zob. Program polityki zdrowotnej i społeczno-ekonomicznej
prowadzącej do zmniejszenia konsumpcji tytoniu. Sprawozdanie z realizacji w 1999 r. Centrum Onkologii-Instytut,
Warszawa 2000, ss. 96–112) – przyp. red. pol.



kształcone. Ważnym wyjątkiem są pod tym względem Indie, gdzie, co nie po-
winno dziwić, osoby z wyższym wykształceniem wypalają więcej droższych pa-
pierosów, natomiast gorzej wykształcone wypalają większą liczbę tanich „skrę-
tów” (bidis).

Wiek i rozpoczynanie palenia

Osoby, które nie zaczęły palić w okresie dojrzewania lub wkrótce po osiągnięciu
dorosłości, raczej nie zostaną już palaczami. Przeważająca większość obecnych
palaczy zaczęła palić przed ukończeniem 25. roku życia, nierzadko w okresie
dzieciństwa lub dojrzewania (ramka 1.1 i ryc. 1.3); w krajach o wysokich docho-
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RYCINA 1.2. PALENIE JEST BARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONE WŚRÓD OSÓB GORZEJ
WYKSZTAŁCONYCH
Rozpowszechnienie palenia wśród młodych mężczyzn w Chennai (Indie) w zależności
od wykształcenia

Źródło: Gajalakshmi, C. K., P. Jha, S. Nguyen i A. Yurekli. Patterns of Tobacco Use and Health
Consequences. Praca niepublikowana.



dach ludności 80% palaczy zaczyna palić w wieku kilkunastu lat. W tych krajach
o średnich i niskich dochodach ludności, co do których mamy dane, większość
palaczy, jak się zdaje, zaczyna palić około 20. roku życia*. Obecnie jednak ob-
serwuje się tendencję do obniżania się wieku „inicjacji” tytoniowej. Na przykład
w Chinach w okresie 1984–1996 nastąpił znaczący wzrost liczby młodych męż-
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RYCINA 1.3. POCZĄTEK PALENIA NASTĘPUJE W MŁODYM WIEKU
Skumulowany rozkład wieku rozpoczynania palenia w Chinach, Indiach i USA

Źródła: Chińska Akademia Medycyny Prewencyjnej, 1997, Smoking in China: 1996 National
Prevalence Survey of Smoking Pattern, Beijing, Science and Technology Press; Gupta P.C.,
1996. „Survey of Sociodemographic Characteristics of Tobacco Use Among 99,598 Indivi-
duals in Bombay, India, Using Handheld Computers.” Tobacco Control 5: 114–20 i Spra-
wozdania Naczelnego Lekarza USA 1989 i 1994.

* Średni wiek rozpoczęcia codziennego palenia wynosił w Polsce w 2001 r. ok. 18 lat u mężczyzn i ok. 21 lat u ko-
biet (ogólnopolskie badania TNS OBOP i Centrum Onkologii wykonane na próbie 1116 Polaków w wieku 15+)
– przyp. red. pol.
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Osoby, które zaczynają palić w mło-
dym wieku, częściej zostają nałogo-
wymi palaczami i są bardziej zagro-
żone śmiercią z powodu choroby ty-
toniozależnej w późniejszym okresie
życia. Dlatego duże znaczenie ma
ustalenie, jak wiele dzieci i ludzi mło-
dych codziennie sięga po pierwsze-
go papierosa. Poniżej staramy się
udzielić odpowiedzi na to pytanie.

W naszych obliczeniach posłużyli-
śmy się (1) danymi Banku Światowe-
go dotyczącymi liczby dzieci i dora-
stającej młodzieży obu płci, które
w roku 1995 osiągnęły w poszczegól-
nych regionach (wg klasyfikacji Ban-
ku Światowego) wiek 20 lat, oraz (2)
danymi WHO na temat rozpowszech-
nienia palenia tytoniu w poszczegól-
nych grupach wiekowych do 30. roku
życia w każdym z tych regionów.
Przyjęliśmy, że górną wartość gra-
niczną dziennego przyrostu liczby
nowych młodych palaczy otrzymamy
po przemnożeniu danych z obu wyżej
wymienionych źródeł oddzielnie dla
każdej płci. Dolną granicę naszych
oszacowań otrzymaliśmy, odejmując
od uzyskanych wyników, oddzielnie
dla każdego regionu, szacunkową
liczbę osób, które zaczęły palić po
ukończeniu 30. roku życia.

Przyjęliśmy trzy ostrożne założe-
nia: po pierwsze, że przeciętny wiek
rozpoczynania palenia ulegał tylko
minimalnym zmianom z upływem
czasu. Wprawdzie zaobserwowano
ostatnio tendencję do obniżenia się

wieku rozpoczynania palenia u chłop-
ców w Chinach, lecz założenie o mini-
malnych zmianach w tym zakresie
może jedynie zaniżyć nasze wyniki.
Po drugie, wzięliśmy pod uwagę oso-
by palące regularnie, wyłączając tym
samym o wiele większą grupę dzieci,
które eksperymentowały z paleniem,
lecz nie stały się nałogowymi palacza-
mi. Po trzecie, przyjęliśmy, że młodzi
ludzie, którzy zaczynają palić regular-
nie, rzadko rzucają palenie przed
osiągnięciem dorosłości. W krajach
o wysokich dochodach mieszkańców,
wśród młodych ludzi palących regu-
larnie odsetek rzucających palenie
jest znaczący, natomiast w krajach
o średnich i niskich dochodach miesz-
kańców odsetek ten jest obecnie bar-
dzo niski.

Przyjąwszy powyższe założenia, ob-
liczyliśmy, że dzienny przyrost liczby
dzieci i dorastającej młodzieży zaczy-
nającej palić papierosy wynosi w kra-
jach o wysokich dochodach mieszkań-
ców 14–15 tysięcy osób (dane dla
wszystkich krajów ogółem). Jeśli
chodzi o kraje o średnich i niskich
dochodach mieszkańców, odpo-
wiednie liczby wynoszą 68–84 tysię-
cy osób*. Oznacza to, że każdego
dnia na całym świecie 82–99 tysięcy
młodych ludzi zaczyna palić, ryzyku-
jąc szybkie uzależnienie się od nikoty-
ny. Dane te są zgodne z istniejącymi
oszacowaniami dotyczącymi niektó-
rych krajów o wysokich dochodach
mieszkańców.

RAMKA 1.1. ILU MŁODYCH LUDZI ZACZYNA PALIĆ KAŻDEGO DNIA?

* Szacuje się, że w Polsce każdego dnia ok. 500 młodych ludzi rozpoczyna palenie papierosów (zob. Z. Brzeziń-
ski i wsp., Zdrowotne następstwa biernego palenia tytoniu, w: W. Zatoński, K. Przewoźniak [a], op. cit., ss. 249–264)
– przyp. red. pol.



czyzn (15–19 lat), którzy zaczęli palić*. Podobne obniżenie wieku rozpoczynania
palenia odnotowano w krajach o wysokich dochodach ludności.

Światowe tendencje w zaprzestaniu palenia tytoniu

Podczas gdy ze zgromadzonych danych wynika, że na całym świecie palaczem
zostaje się zwykle w młodości, to w odniesieniu do odsetka palaczy rzucających
palenie występują, jak się wydaje, wyraźne różnice między państwami o wyso-
kich dochodach ludności a resztą świata, a przynajmniej takie zróżnicowanie
obserwowano do tej pory. Tam, gdzie społeczeństwa mają dużą i rosnącą świa-
domość zagrożeń dla zdrowia, palenie tytoniu stało się mniej powszechne. Gru-
pa byłych palaczy, jaka zebrała się tam w ciągu kilkudziesięciu lat, jest całkiem
duża. W większości państw o wysokich dochodach mieszkańców około 30%
mężczyzn to byli palacze, natomiast w Chinach w 1993 roku było ich jedynie
2%, w Indiach w tym samym czasie tylko 5%, a w Wietnamie w 1997 roku – tyl-
ko 10% mężczyzn należało do grupy byłych palaczy**.

Przypisy

1. Listę państw należących do poszczególnych regionów podano w załączniku D. 
Poszczególne regiony to: (1) Azja Wschodnia i Pacyfik, (2) Europa Wschodnia i Azja
Środkowa (do tej grupy należy większość byłych państw socjalistycznych), (3) Bliski
Wschód i Afryka Północna, (4) Ameryka Łacińska i basen Morza Karaibskiego, 
(5) Azja Południowa, (6) Afryka na południe od Sahary oraz (7) państwa o wysokich
dochodach mieszkańców, odpowiadające w przybliżeniu państwom członkowskim Orga-
nizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).
2. Badania nad paleniem tytoniu wśród kobiet są o wiele mniej rozwinięte. Tam gdzie
kobiety palą tytoń od kilkudziesięciu lat, relacja pomiędzy statusem społeczno-ekono-
micznym a paleniem jest analogiczna jak u mężczyzn. W innych regionach odpowied-
nie wnioski będzie można wyciągnąć dopiero po uzyskaniu większej liczby wiarygod-
nych danych.
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* Znaczący wzrost częstości regularnego (co najmniej 1 papieros tygodniowo) palenia papierosów nastąpił w Pol-
sce w latach 90. u 15-letnich dziewcząt: z 16% w 1990 r. do 28% w 1998 r. (zob. J. Mazur i wsp., Zdrowie młodzie-
ży szkolnej w Polsce. Palenie tytoniu. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000). Wyni-
ki badań z 1999 r. przeprowadzonych w Polsce przez TNS OBOP i Centrum Onkologii wśród 3294 uczniów
w wieku 13–15 lat wskazują, że ok. 30% spośród nich rozpoczyna palenie tytoniu przed 10. rż. (zob. Ch. W. War-
ren i wsp., Tobacco use by youth: a surveillance report from the Global Youth Tobacco Survey, Bulletin of the WHO,
2000, 78[7], ss.868–876) – przyp. red. pol.
** W Polsce odsetek ekspalaczy wzrósł dwukrotnie w ostatnich 20 latach zarówno u mężczyzn (z 12% na początku lat
80. do 20% pod koniec lat 90.), jak i u kobiet (odpowiednio z 5% do 10%). Dane szacunkowe wskazują, że w tym okre-
sie ok. 4–4,5 miliona regularnym palaczom udało się zerwać z nałogiem (zob. K. Przewoźniak, W. Zatoński, op. cit.,
ss.127–162) – przyp. red. pol. 





WPŁYW palenia tytoniu na zdrowie jest dobrze udokumentowa-
ny. Autorzy niniejszego opracowania nie chcą powtarzać tych informacji, lecz
podsumować istniejącą wiedzę. Rozdział 2 składa się z dwóch części: w pierw-
szej krótko omówiono kwestię uzależnienia od nikotyny, drugą poświęcono
chorobom związanym z paleniem tytoniu.

Uzależniająca natura palenia tytoniu

Tytoń zawiera nikotynę, substancję, którą międzynarodowe organizacje medycz-
ne uważają za wywołującą uzależnienie. Pojęcie „uzależnienia od tytoniu” figu-
ruje w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób. Nikotyna spełnia najważniejsze
kryteria będące podstawą rozpoznawania substancji uzależniających, m.in. wy-
wołuje u osób uzależnionych przymus używania, pomimo pragnienia i wielo-
krotnych prób porzucenia nałogu; wywiera działanie psychoaktywne (oddziału-
je na mózg) oraz wywołuje zmiany zachowania związane z jej „wzmacniającym”
działaniem jako substancji psychoaktywnej. W odróżnieniu od tytoniu do żucia
nikotyna zawarta w papierosach szybciej dociera do mózgu – w ciągu kilku se-
kund od zaciągnięcia się dymem, a ponadto palacz ma możliwość regulowania
dawki, zaciągając się słabiej lub mocniej.

Uzależnienie od nikotyny może się rozwinąć w krótkim czasie. U osób mło-
dych palących od niedawna stężenie kotyniny (substancji powstającej w wyniku
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rozpadu nikotyny) w ślinie szybko wzrasta, zbliżając się do poziomu obserwo-
wanego u osób palących tytoń systematycznie (ryc. 2.1). Średnie stężenie wdy-
chanej nikotyny jest wystarczająco duże, by ta substancja działała farmako-
logicznie na organizm palacza, wzmacniając zachowania charakterystyczne dla
palenia tytoniu. Wielu młodych palaczy lekceważy jednak ryzyko uzależnienia.
Około 50–75% młodych palaczy z USA twierdzi, że przynamniej raz próbowało
bez powodzenia rzucić palenie. Badania przeprowadzone w krajach o wysokich
dochodach mieszkańców wskazują, że już w wieku 16 lat wielu palaczy żałuje, że
zaczęło palić, czując jednocześnie, że nie jest w stanie rozstać się z nałogiem*.

Całkowita abstynencja jest oczywiście możliwa, tak jak w przypadku innych
substancji uzależniających, jednak odsetek palaczy, którym udało się rzucić pa-
lenie bez leczenia odwykowego, jest niski. Z najnowszych badań wynika, że
wśród nałogowych palaczy, którzy próbują samodzielnie rzucić palenie, 98%
wraca do nałogu przed upływem roku.
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RYCINA 2.1. POZIOM NIKOTYNY U MŁODYCH PALACZY SZYBKO WZRASTA
Stężenie kotyniny w ślinie w grupie dorastających dziewcząt z Wielkiej Brytanii

Źródło: McNeill A.D. i wsp., 1989, „Nicotine Intake in Young Smokers: Longitudinal Study of
Saliva Cotinine Concentrations”, American Journal of Public Health 79 (2): 172–75.

* Cyt. w rozdziale 1 wyniki badań 13–15-letnich uczniów z 1999 r. wykazały, że u ok. 33% palących papierosy
uczniów mogą występować poważne objawy uzależnienia od tytoniu, takie jak chęć zapalenia papierosa zaraz po
obudzeniu (u 8% taki objaw występuje codziennie), a 82% uczniów uznaje, że zaprzestanie palenia jest bardzo
trudne (zob. Ch. W. Warren i wsp., op. cit., ss. 868–876) – przyp. red. pol.



Choroby, których przyczyną jest palenie tytoniu

Szacuje się, że w ciągu następnego roku w skali całego świata tytoń zabije
około 4 milionów osób. Już teraz palenie tytoniu jest przyczyną śmierci 10%
dorosłych. Do 2030 roku proporcja ta ma wzrosnąć do 1:6, a w liczbach bez-
względnych do 10 milionów zgonów na rok; jest to więcej niż w przypadku ja-
kiegokolwiek innego czynnika i więcej niż przewidywana łączna liczba zgo-
nów w tym roku z powodu zapalenia płuc, biegunek, gruźlicy i powikłań około-
porodowych. Jeżeli obecne tendencje utrzymają się, około 500 milionów osób
żyjących obecnie na świecie zostanie zabitych przez tytoń, z czego połowa
zgonów przypadnie na wiek średni, dotykając ludzi w pełni zdolności produk-
cyjnych i zabierając im 20–25 lat życia.

Śmierć z powodu chorób tytoniozależnych, zjawisko dotyczące niegdyś je-
dynie mężczyzn z państw o wysokich dochodach mieszkańców, zaczyna obecnie
zbierać żniwo także wśród kobiet z tych krajów i mężczyzn na całym świecie (ta-
bela 2.1). W 1990 roku 2/3 zgonów z przyczyn tytoniozależnych przypadało na
państwa o wysokich dochodach mieszkańców lub na byłe państwa socjalistycz-
ne w Europie Wschodniej i Azji Środkowej*. Do 2030 roku sytuacja zmieni się
i 70% takich zgonów będzie miało miejsce w krajach o średnich i niskich do-
chodach mieszkańców. Z cytowanej wyżej liczby 500 milionów zgonów ludzi
obecnie żyjących na Ziemi 100 milionów przypadnie na Chiny.

Duży odstęp czasowy pomiędzy narażeniem 
a początkiem choroby

Kraje o średnich i niskich dochodach mieszkańców nie zdążyły jeszcze odczuć
ciężaru zgonów i inwalidztwa związanych ze spożyciem tytoniu. Przyczyną tego
jest długi czas, niekiedy kilkadziesiąt lat, jaki musi zwykle upłynąć, by rozwinę-
ła się choroba tytoniozależna. Szkodliwy wpływ na zdrowie może nie być wi-
doczny nawet wtedy, gdy palenie tytoniu jest rozpowszechnione w danym spo-
łeczeństwie. Najlepszym tego przykładem jest historia zmian w częstości wystę-
powania raka płuc w USA. Największy wzrost konsumpcji papierosów w tym
kraju przypadł na lata 1915–1950, natomiast częstość występowania raka płuc
zaczęła wzrastać dopiero około roku 1945. Pomiędzy rokiem 1930 a 1960 zapa-
dalność na raka płuc (z poprawką na wiek) wzrosła trzykrotnie, z tym że po ro-
ku 1955 ten wzrost był jeszcze bardziej gwałtowny. Wskaźniki zapadalności
z początku lat 80. były 11 razy większe niż w roku 1940.
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* Szacuje się, że na początku lat 90. 42% mężczyzn (ok. 45 tys.) i 10% kobiet (ok. 5 tys.) umierało w Polsce przed-
wcześnie (tj. w wieku 35–69 lat) z powodu chorób odtytoniowych. Łączna coroczna liczba zgonów w Polsce wynika-
jących z palenia tytoniu waha się od 1990 r. w granicach 70 tys. (ok. 60 tys. u mężczyzn i ok. 10 tys. u kobiet) (zob.
W. Zatoński, K. Przewoźniak [b], Tytoń a zdrowie w Polsce, Gazeta Farmaceutyczna, 2001, 9, s. 56) – przyp. red. pol.



W Chinach, gdzie obecnie żyje 25% wszystkich palaczy na świecie, spoży-
cie papierosów osiągnęło poziom USA z roku 1950, kiedy to wskaźnik spoży-
cia papierosów per capita osiągnął szczyt. Na tym etapie epidemii tytoniowej
w USA tytoń był przyczyną 12% wszystkich zgonów osób w średnim wieku; 
40 lat później, gdy konsumpcja papierosów w USA zaczęła już spadać, pale-
nie tytoniu było przyczyną około 1/3 wszystkich zgonów osób w tej grupie wie-
ku. Dzisiaj te liczby zdają się powracać jak echo: szacuje się, że obecnie
w Chinach tytoń jest przyczyną około 12% zgonów w grupie mężczyzn w śred-
nim wieku. Naukowcy przewidują, że w ciągu kilkudziesięciu lat proporcja ta
wzrośnie do około 33%, tak jak to się stało w USA. Inaczej wyglądają wskaź-
niki palenia tytoniu wśród Chinek. Popularność palenia tytoniu wśród mło-
dych Chinek nie wzrosła w znaczący sposób w ciągu ostatnich 20 lat, a więk-
szość z palących kobiet w tym kraju jest w starszym wieku. Na podstawie
obecnych tendencji można stwierdzić, że odsetek zgonów kobiet w Chinach
przypisywany wpływowi palenia może się nawet zmniejszyć z obecnego pozio-
mu około 2% wszystkich zgonów do poniżej 1%.

Nawet wśród mieszkańców krajów o wysokich dochodach mieszkańców,
gdzie palenie tytoniu ma wieloletnią tradycję, dopiero co najmniej po 40 latach
nastąpiło wyraźne wyodrębnienie się grupy chorób tytoniozależnych. Wielkość
zwiększonego ryzyka zgonu u palaczy oblicza się na podstawie badań prospek-
tywnych, porównując stan zdrowia osób palących i niepalących po upływie
określonego czasu. Na początku lat 70., a więc po 20 latach obserwacji, uważa-
no, że prawdopodobieństwo, iż nałóg stanie się przyczyną śmierci palacza, wy-
nosi 25%, natomiast obecnie, gdy zgromadzono więcej danych, stopień ryzyka
określa się na 50%.

Jak palenie papierosów zabija palaczy?

Długookresowe badania prospektywne przeprowadzane w krajach o wysokich
dochodach mieszkańców, jak np. Drugie Badanie Profilaktyki Nowotworów
pod egidą American Cancer Society, obejmujące ponad milion dorosłych
mieszkańców kraju, dostarczyły wiarygodnych danych opisujących, w jaki spo-
sób używanie tytoniu prowadzi do śmierci. Palacze tytoniu z USA są 20 razy
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TABELA 2.1. ZGONY Z PRZYCZYN TYTONIOZALEŻNYCH (WARTOŚCI OBECNE
I SZACUNKI NA PRZYSZŁOŚĆ) (w milionach zgonów na rok)

Liczba zgonów Liczba przewidywanych 
tytoniozależnych w 2000 r. zgonów tytoniozależnych w 2030 r.

Kraje wysoko rozwinięte 2 3
Kraje rozwijające się 2 7

Źródło: WHO 1999. Making a Difference. World Health Report, 1999. Genewa, Szwajcaria.



bardziej zagrożeni śmiercią w średnim wieku z powodu raka płuc niż niepalą-
cy. Są oni również trzykrotnie bardziej narażeni na śmierć w średnim wieku
z powodu chorób układu krążenia, w tym zawałów serca, udarów mózgu i in-
nych chorób naczyń. Ponieważ choroba niedokrwienna serca występuje czę-
sto wśród populacji krajów bogatych, dodatkowe ryzyko obciążające palaczy
oznacza bardzo duży wzrost bezwzględnej liczby zgonów. W wyniku tego cho-
roby serca stały się najczęstszą przyczyną zgonów z przyczyn tytoniozależnych
w tych krajach. Palenie tytoniu jest ponadto głównym czynnikiem wywołują-
cym przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc. Istnieje także związek mię-
dzy paleniem tytoniu a nowotworami złośliwymi innych narządów, jak: pę-
cherz moczowy, nerka, krtań, jama ustna, trzustka i żołądek*.

Indywidualne zagrożenie rakiem płuc jest bardziej zależne od liczby lat pa-
lenia niż od liczby wypalanych codziennie papierosów. Inaczej mówiąc, osoba
paląca papierosy trzykrotnie dłużej niż inna jest 100 razy bardziej zagrożona ra-
kiem płuca, natomiast trzykrotnie większa liczba wypalanych codziennie papie-
rosów jest związana również z trzykrotnym wzrostem zagrożenia rakiem płuca.
Wynika z tego, że do najbardziej zagrożonych rakiem płuca należą ci, którzy za-
częli palić w wieku kilkunastu lat i palą nadal.

Od kilkunastu lat niektórzy producenci oznaczają pewne rodzaje papiero-
sów jako „papierosy o niskiej zawartości substancji smolistych” lub „papierosy
o niskiej zawartości nikotyny”. Wielu palaczy sądzi, że taka modyfikacja składu
papierosów zmniejsza ich szkodliwość dla zdrowia**. Jednak różnica wielkości
ryzyka przedwczesnego zgonu pomiędzy palaczami papierosów o obniżonej za-
wartości nikotyny lub substancji smolistych a osobami palącymi zwykłe papiero-
sy jest o wiele mniejsza niż różnica między palaczami a niepalącymi.

Epidemia tytoniowa ma różne nasilenie w czasie 
i w przestrzeni

Biorąc pod uwagę fakt, że większość długookresowych badań naukowych
ograniczała się dotychczas do krajów o wysokich dochodach mieszkańców,
niewiele jest danych na temat wpływu tytoniu na zdrowie w innych regio-
nach. Niedawno opublikowane wyniki szeroko zakrojonych badań z Chin
oraz niepełne wyniki badań przeprowadzonych w Indiach wskazują jednak,
że chociaż ogólny szkodliwy wpływ palenia na zdrowie w tych krajach kształ-
tuje się na podobnie wysokim poziomie, co w bogatych krajach, takich jak
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* Dane szacunkowe dla Polski z początku lat 90. wskazują, że w populacji mężczyzn w wieku 35–69 lat 58% wszyst-
kich zgonów nowotworowych (w tym 91% zgonów na raka płuca), 42% zgonów na choroby układu krążenia i 71%
zgonów na choroby układu oddechowego jest przyczynowo związanych z paleniem (zob. W. Zatoński i wsp., Epide-
miologia chorób odtytoniowych w Polsce, w: W. Zatoński, K. Przewoźniak [a], op. cit., ss. 213–247) – przyp. red. pol.
** Ten pogląd wyraża również 55% polskich palaczy podkreślając, że z tego powodu zaczęli palić tzw. papierosy
lekkie (ogólnopolskie badania TNS OBOP i Centrum Onkologii wykonane w 2000 r. na próbie 1013 Polaków
w wieku 15+) – przyp. red. pol.



Wielka Brytania lub USA, to częstość występowania różnych chorób odty-
toniowych jest w nich różna. Z chińskich danych wynika, że zgony, których
przyczyną są choroby serca, stanowią o wiele mniejszą część wszystkich zgo-
nów z przyczyn tytoniozależnych niż na Zachodzie, a główną przyczyną
śmierci są choroby i nowotwory układu oddechowego. Co ciekawe, w znaczą-
cej części przypadków przyczyną zgonu jest gruźlica. W innych społeczeń-
stwach mogą pojawiać się inne różnice: w Azji Południowej na rozkład zgo-
nów może wpływać ogólnie wysoki poziom zapadalności na choroby układu
krążenia wśród mieszkańców tego regionu. Konieczna jest więc obserwacja
rozwoju epidemii we wszystkich regionach świata. Wydaje się jednak, że po-
mimo zróżnicowanych proporcji między poszczególnymi grupami chorób ty-
toniozależnych, w wielu społeczeństwach ogólna proporcja liczby osób, któ-
re zmarły w związku z długotrwałym paleniem papierosów, wynosi około je-
den do dwóch.

Palenie i jego następstwa zdrowotne w uboższych 
warstwach społeczeństwa

Istnieje korelacja pomiędzy paleniem tytoniu a ubóstwem i niskim statusem
społeczno-ekonomicznym. Korelacja ta rozciąga się również na szkodliwość
palenia tytoniu dla zdrowia. Na użytek niniejszego opracowania wykonano
analizy pokazujące wpływ palenia tytoniu na przedwczesną umieralność męż-
czyzn w grupach o różnym statusie społeczno-ekonomicznym (mierzonym
w odniesieniu do poziomu dochodów, klasy społecznej lub wykształcenia)
w czterech państwach, w których epidemia tytoniowa osiągnęła zaawansowa-
ne stadium – Kanadzie, Polsce, Wielkiej Brytanii i USA.

W Polsce w 1996 roku ryzyko zgonu w średnim wieku dla mężczyzn z wyż-
szym wykształceniem wynosiło 26%, natomiast w grupie mężczyzn o wykształ-
ceniu podstawowym wskaźnik ryzyka zgonu był dwukrotnie wyższy (52%). Na
podstawie analiz odsetka zgonów z przyczyn tytoniozależnych w obu grupach
szacuje się, że palenie tytoniu było czynnikiem etiologicznym w 2/3 przypadków
„dodatkowych” zgonów mężczyzn z wykształceniem podstawowym. Inaczej
mówiąc, gdyby nie palenie, różnice przeżywalności pomiędzy dwiema omawia-
nymi grupami byłyby znacznie mniejsze: ryzyko zgonu w średnim wieku zmniej-
szyłoby się do 28% wśród mężczyzn z wykształceniem podstawowym i do 20%
wśród mężczyzn z wykształceniem wyższym (ryc. 2.2). Podobne wyniki otrzyma-
no, analizując dane uzyskane w pozostałych badanych krajach. Oznacza to, że
palenie tytoniu odpowiada w tych krajach za ponad połowę obecnie istniejącej
różnicy umieralności mężczyzn w średnim wieku pomiędzy grupami o najwyż-
szym i najniższym statusie społeczno-ekonomicznym. Palenie tytoniu ma rów-
nież znaczny wpływ na zwiększanie się w miarę upływu czasu różnicy wskaźni-
ków umieralności w tych dwóch grupach (ryc. 2.3).
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Ryzyko związane z biernym paleniem  

Palacze szkodzą nie tylko własnemu zdrowiu, ale też zdrowiu osób z ich oto-
czenia. Kobiety palące tytoń podczas ciąży są w większym stopniu narażone
na utratę płodu z powodu samoistnego poronienia*. Dzieci palaczek z państw
o wysokich dochodach ludności znacznie częściej mają w chwili urodzenia
małą masę ciała niż dzieci matek niepalących i są bardziej (do 35%) zagrożo-
ne śmiercią w łonie matki. Częściej także zapadają na choroby układu odde-
chowego. Najnowsze badania wykazały, że w moczu noworodków, których
matki paliły podczas ciąży, można wykryć jeden z kancerogenów występują-
cych wyłącznie w dymie tytoniowym.

Palenie tytoniu jest w dużej mierze powodem gorszego stanu zdrowia dzie-
ci matek z uboższych rodzin. Stwierdzono, że w populacji białych kobiet w USA
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RYCINA 2.2. POZIOM WYKSZTAŁCENIA A RYZYKO ZGONU Z POWODU CHORÓB 
TYTONIOZALEŻNYCH
Umieralność mężczyzn w średnim wieku w grupach o różnym statusie społeczno-
-ekonomicznym; Polska 1996 r.

Uwaga: liczby podano w zaokrągleniu.
Źródło: Bobak, Martin, P. Jha, M. Jarvis i S. Nguyen. Poverty and Tobacco. Praca niepubliko-
wana

* Badania populacyjne przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka (IMiD) w 1990 r. w 3 województwach Pol-
ski (olsztyńskim, białostockim, poznańskim) pokazały, że częstość palenia przez kobiety w okresie ciąży wahała
się od 22% do 28% i że palenie wiązało się z ponad 2-krotnym wzrostem ryzyka małej masy ciała u ich nowo na-
rodzonych dzieci (zob. K. Szamotulska, Z. Brzeziński, Palenie tytoniu przez kobiety ciężarne a stan biologiczny nowo-
rodka w Polsce, Alkoholizm i Narkomania, 2000, 14[3], ss. 389–398) – przyp. red. pol.



palenie tytoniu odpowiada za 63% różnicy urodzeniowej masy ciała dzieci ma-
tek, które ukończyły uniwersytet lub college, w porównaniu z dziećmi matek,
które zakończyły edukację na poziomie szkoły średniej lub wcześniej.*

U niepalących dorosłych, stale narażonych na działanie dymu tytoniowego
palaczy, również istnieje niewielkie, lecz realne ryzyko rozwoju raka płuc, a za-
grożenie chorobami układu krążenia jest podwyższone. Dzieci osób palących
zapadają na wiele chorób i cierpią na różnego rodzaju zaburzenia.

Bierni palacze to współmałżonkowie i dzieci osób palących, przeważnie
osoby mieszkające pod jednym dachem z palaczami. Ponadto wiele osób niepa-
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RYCINA 2.3. PALENIE TYTONIU A ZWIĘKSZAJĄCA SIĘ RÓŻNICA W STANIE ZDROWIA
POMIĘDZY LUDŹMI BOGATYMI A BIEDNYMI
Palenie a różnice stopnia ryzyka zgonu mężczyzn w średnim wieku z grup o wysokim
i niskim statusie społeczno-ekonomicznym w Wielkiej Brytanii

Uwaga: W Wielkiej Brytanii wyodrębnia się 5 kategorii statusu społeczno-ekonomiczne-
go, przy czym najwyższy z nich to kategoria I, a najniższy kategoria V. Na rycinie poka-
zano różnicę ryzyka zgonu pomiędzy mężczyznami w średnim wieku należącymi do ka-
tegorii I i II z jednej strony i kategorii V z drugiej strony.
Źródło: Bobak, Martin, P. Jha, M. Jarvis i S. Nguyen: Poverty and Tobacco. Praca niepu-
blikowana.

* W ww. badaniach Instytutu Matki i Dziecka stwierdzono blisko 4-krotnie wyższą częstość palenia papierosów
przez kobiety w ciąży z wykształceniem podstawowym (40%) w stosunku do ciężarnych z wykształceniem wyż-
szym (11%), co miało również znaczący wpływ na zmniejszenie masy ciała noworodków palących matek o niż-
szym wykształceniu – przyp. red. pol.



lących pracuje w jednym pokoju z palaczami lub w zadymionych pomieszcze-
niach, co prowadzi do znacznego stopnia narażenia na dym tytoniowy w miarę
upływu czasu*.

Rezygnacja z palenia jest zawsze korzystna

Im wcześniej palacz zaczyna palić, tym większe jest ryzyko rozwoju poważnej
choroby. W krajach o wysokich dochodach mieszkańców, gdzie dane dotyczą
dostatecznie długiego okresu, naukowcy doszli do wniosku, że palacze, którzy
wcześnie zaczynają i palą regularnie, są bardziej zagrożeni rakiem płuca niż pa-
lacze, którzy rzucają palenie jeszcze w młodości. Wśród lekarzy brytyjskich
mężczyźni, którzy rzucają palenie przed ukończeniem 35. roku życia, żyją pra-
wie tak długo jak ci, którzy nigdy nie palili. Mężczyźni lekarze rzucający pale-
nie w wieku 35–44 lata także odnoszą istotne korzyści dla zdrowia. Rezygnacja
z palenia jest korzystna także w przypadku osób starszych**.

Podsumowując, epidemia chorób odtytoniowych rozszerza obecnie cel
swojego ataku, którym początkowo byli mężczyźni w średnim wieku zamiesz-
kujący kraje o wysokich dochodach mieszkańców, a obecnie stają się nim ko-
biety w tych krajach oraz mężczyźni w krajach o średnich i niskich dochodach
ludności. Palenie papierosów coraz częściej ma związek z gorszą pozycją spo-
łeczną, ocenianą na podstawie poziomu dochodów i wykształcenia. Więk-
szość nowych palaczy lekceważy ryzyko uzależnienia od nikotyny; wkrótce po
osiągnięciu dorosłości wielu z nich żałuje, że zaczęło palić, czując jednocze-
śnie, że nie potrafi przestać. Połowa osób palących od dłuższego czasu umrze
przedwcześnie z powodu choroby tytoniozależnej, przy czym połowa z tych
zgonów przypadnie na wiek średni.
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* Cyt. wyżej ogólnopolskie badania z 2000 r. wskazują, że 35% dorosłych niepalących Polaków narażonych jest
na bierne palenie w domu, a 14% w miejscu pracy (zob. także Z. Brzeziński i wsp., op. cit., ss. 249–264) – przyp.
red. pol.
** Wskazują na to również polskie dane epidemiologiczne dotyczące trendów palenia i umieralności na raka płu-
ca, w szczególności w populacji mężczyzn. Zmniejszenie się częstości codziennego palenia papierosów z poziomu
60% na początku lat 80. do poziomu 40% pod koniec lat 90., m.in. w wyniku podwojenia odsetka ekspalaczy (od-
powiednio z 10% do 20%) doprowadziło do spadku współczynników umieralności na raka płuca u młodych do-
rosłych mężczyzn (w wieku 20–44 lat, gdzie spadek ten był największy) oraz mężczyzn w średnim wieku (45–64
lata), a także do zahamowania wzrostu umieralności na raka płuca u mężczyzn najstarszych wiekiem (zob. W. Za-
toński, Rozwój sytuacji zdrowotnej w Polsce na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Centrum Onko-
logii-Instytut, Warszawa 2001) – przyp. red. pol.





W ROZDZIALE niniejszym zajmujemy się bodźcami skłania-
jącymi ludzi do palenia tytoniu. Zastanowimy się, czy decyzje dotyczące pale-
nia podejmuje się w ten sam sposób jak decyzje dotyczące innych towarów
konsumpcyjnych oraz czy ich podjęcie prowadzi do optymalnej alokacji środ-
ków posiadanych przez dane społeczeństwo. W dalszej części rozdziału omó-
wimy wynikające z naszych rozważań wskazówki dla rządów państw.

Zgodnie ze współczesnymi teoriami ekonomicznymi poszczególni konsu-
menci podejmują najlepsze decyzje dotyczące wydawania własnych pieniędzy
na towary, takie jak ryż, odzież czy filmy. Zasada suwerenności konsumenta
opiera się na określonych założeniach: (1) konsument dokonuje racjonalnych
wyborów, opartych na dostatecznej wiedzy, po rozważeniu kosztów i korzyści
wynikających z zakupu; (2) konsument ponosi wszystkie koszty swego wyboru.
W sytuacji gdy wszyscy konsumenci korzystają w ten sposób ze swojej suweren-
ności – wiedząc o ryzyku i ponosząc koszty wyboru – środki posiadane przez
społeczeństwo są teoretycznie alokowane w najbardziej wydajny sposób.

Palacze niewątpliwie dostrzegają korzyści związane z paleniem tytoniu –
inaczej nie płaciliby za możliwość zapalenia papierosa. Korzyści te obejmują:
uczucie przyjemności i zadowolenia, wyższą samoocenę, opanowanie stresu
oraz, w przypadku palaczy uzależnionych, zapobieganie skutkom odstawienia
nikotyny. Koszty osobiste, które można przeciwstawić tym korzyściom, to wy-
datki na kupno papierosów, szkodliwość nałogu dla zdrowia i uzależnienie od
nikotyny. W takim ujęciu dostrzegane przez palaczy korzyści wyraźnie prze-
wyższają dostrzegane przez nich koszty.
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Czy palacze są świadomi ryzyka
i czy ponoszą koszty swojego nałogu?



Decyzja kupna wyrobów tytoniowych różni się jednakże od decyzji podej-
mowanych przy kupnie innych towarów konsumpcyjnych w trzech zasadniczych
punktach:

� Po pierwsze, istnieją dowody, że wielu palaczy nie w pełni ma świado-
mość wysokiego ryzyka rozwoju chorób i przedwczesnej śmierci zwią-
zanych z ich wyborem. I to jest największa część kosztów ponoszonych
przez każdego palacza.

� Po drugie, pewne dowody wskazują, że dzieci i młodzież nie potrafią
wyciągać właściwych wniosków z informacji na temat wpływu palenia
tytoniu. Równie ważne jest to, że początkujący palacze mogą w znacz-
nym stopniu nie doceniać przyszłych kosztów wynikających z uzależ-
nienia od nikotyny. Te przyszłe koszty można określić jako koszty,
które ponoszą dorośli palacze, nie umiejąc, na skutek utrwalonego
uzależnienia od nikotyny, odwrócić podjętej w młodości decyzji o roz-
poczęciu palenia – nawet jeśli tego pragną.

� Po trzecie, istnieją dowody, że częścią kosztów palacze obciążają innych
ludzi – bezpośrednio i pośrednio. Ekonomiści przyjmują, że konsumen-
ci potrafią właściwie ocenić koszty i korzyści związane ze swoimi wybo-
rami tylko wtedy, gdy sami ponoszą te koszty i czerpią przyjemność z ko-
rzyści. Jeżeli część kosztów jest przerzucana na innych, to palacze mogą
palić więcej niż w sytuacji, gdy sami pokrywają wszystkie koszty.

Poniżej omówiono po kolei dowody na poparcie każdego z tych stwierdzeń.

Świadomość ryzyka

Wydaje się, że poziom wiedzy konsumentów na temat zagrożeń związanych
z paleniem tytoniu można określić jako najwyżej średni, zwłaszcza konsumen-
tów w krajach o średnich i niskich dochodach mieszkańców, gdzie dostępność
informacji o tych zagrożeniach jest ograniczona. Na przykład w roku 1996
w Chinach 61% dorosłych palaczy uczestniczących w badaniu uważało, że pa-
pierosy „szkodzą im w niewielkim stopniu albo wcale nie szkodzą”.

W krajach o wysokich dochodach mieszkańców ogólna wiedza społeczeń-
stwa na temat skutków palenia tytoniu dla zdrowia niewątpliwie wzrosła w cią-
gu ostatnich 40 lat. Ale już stopień wiedzy samych palaczy w tychże krajach na
temat ryzyka rozwoju chorób tytoniozależnych ocenia się bardzo różnie. Z ba-
dań przeprowadzonych w ciągu ostatnich 20 lat płyną różne wnioski dotyczące
zgodności percepcji ryzyka przez palaczy z rzeczywistym poziomem tego ryzyka.
W niektórych pracach stwierdza się, że palacze przeceniają poziom ryzyka, w in-
nych, że je lekceważą, w jeszcze innych, że ich wyobrażenia są adekwatne do rze-
czywistego poziomu ryzyka. Metody wykorzystywane w tych badaniach były kry-
tykowane z różnych pozycji. W niedawno opublikowanej pracy przeglądowej
stwierdzono, że palacze w krajach o wysokich dochodach mieszkańców general-
nie są świadomi zwiększonego zagrożenia chorobami, ale w porównaniu z nie-
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palącymi uważają, że poziom zagrożenia jest niższy i nie tak dobrze udokumen-
towany. Co więcej, nawet wtedy gdy poszczególne osoby mają adekwatną wie-
dzę na temat zagrożeń dla zdrowia palaczy jako grupy, zazwyczaj minimalizują
własne zagrożenie i sądzą, że ryzyko bardziej dotyczy innych palaczy.

Ponadto dane z różnych krajów wskazują, że niektórzy palacze mogą mieć
zaburzone rozumienie zagrożenia dla zdrowia wynikającego z palenia tytoniu
w porównaniu z innymi rodzajami zagrożeń zdrowotnych. W 1995 roku prze-
prowadzono w Polsce ankietę, w której proszono dorosłych o podanie „naj-
ważniejszych czynników wpływających na zdrowie człowieka”. Ankietowani
najczęściej wymieniali „środowisko”, a następnie „nawyki żywieniowe” i „stres
lub intensywny tryb życia”*. Palenie, wymieniane jedynie przez 27% ankieto-
wanych dorosłych, znalazło się na czwartym miejscu. W rzeczywistości palenie
tytoniu odpowiada w Polsce za ponad 1/3 ryzyka przedwczesnej śmierci wśród
mężczyzn w średnim wieku, czyli ma o wiele większy udział niż każdy z pozo-
stałych czynników**.

Młodzież, uzależnienie i zdolność do podejmowania 
rozsądnych decyzji

Jak stwierdzono w rozdziale 1, palacze w większości wcześnie sięgają po
pierwszego papierosa, a dzieci i młodzież mogą mniej wiedzieć o wpływie pa-
lenia na zdrowie niż dorośli. W niedawno przeprowadzonym badaniu, obej-
mującym piętnasto- i szesnastoletnich mieszkańców Moskwy, stwierdzono, że
ponad połowa z nich nie potrafi podać nazwy żadnej choroby tytoniozależnej
lub wymienia tylko jedną – raka płuca. Nawet w USA, gdzie młodzi ludzie po-
winni mieć większą wiedzę na ten temat, prawie połowa dzisiejszych trzyna-
stolatków uważa, że wypalanie codziennie paczki papierosów nie jest zbyt
szkodliwe. Przy swojej niekompletnej wiedzy dorastająca młodzież ma więk-
sze trudności niż dorośli w podejmowaniu świadomych decyzji.

Równie ważne jest to, że młodzi ludzie lekceważą ryzyko rozwoju uzależ-
nienia od nikotyny, w związku z czym w znacznym stopniu nie doceniają kosz-
tów związanych z paleniem, jakie będą musieli ponosić w przyszłości. Wśród
uczniów ostatnich klas szkół średnich w USA, którzy palą, lecz sądzą, że w cią-
gu 5 lat rzucą palenie, w rzeczywistości przestaje palić mniej niż 40%. Pozosta-
li po 5 latach nadal palą***. W krajach o wysokich dochodach mieszkańców
około 7 na 10 dorosłych palaczy żałuje, że zaczęło palić. Modele ekonometrycz-
ne dotyczące związku pomiędzy paleniem obecnie i w przeszłości, powstałe na
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* Odpowiednio w 62%, 54% i 45% (zob. W. Zatoński [b], Rozwój sytuacji zdrowotnej w Polsce po roku 1988. Cen-
trum Onkologii-Instytut, Warszawa 1996) – przyp. red. pol.
** W tym samym badaniu stwierdzono, że osoby uzależnione od tytoniu znacznie rzadziej (w 21%) wymieniały
palenie tytoniu jako czynnik decydujący o zdrowiu Polaków niż osoby nigdy niepalące (w 31%) – przyp. red. pol.
*** 38% palących uczniów szkół polskich uważa, że „bezpiecznie jest palić tylko przez rok lub dwa, a potem prze-
stać” (cyt. badania z 1999 r., zob. C. W. Warren i wsp., op. cit., ss. 868–876) – przyp. red. pol.



podstawie danych amerykańskich, pozwalają oszacować, że na osoby uzależnio-
ne od nikotyny przypada przynajmniej 60% rocznej konsumpcji tytoniu, przy
czym wskaźnik ten może dochodzić nawet do 95%.

Nawet poinformowani o ryzyku związanym z paleniem tytoniu młodzi lu-
dzie mogą mieć ograniczoną zdolność właściwego wykorzystania posiadanej
wiedzy. Większość nastolatków z trudnością może wyobrazić siebie samych
w wieku 25, a cóż dopiero w wieku 55 lat. Ostrzeżenia dotyczące szkodliwego
wpływu, jaki palenie może mieć na ich zdrowie w bliżej nieokreślonej przyszło-
ści, raczej nie skłaniają ich do rezygnacji z palenia. Większość społeczeństw
dostrzega ryzyko związane z możliwością podejmowania nieracjonalnych de-
cyzji przez ludzi młodych, i nie dotyczy to jedynie palenia tytoniu. Toteż
w większości społeczeństw istnieją różne – zależne od panującego systemu kul-
turowego – ograniczenia prawa młodzieży do podejmowania określonych de-
cyzji. Na przykład w większości państw demokratycznych młodzi ludzie nie
mogą brać udziału w wyborach przed osiągnięciem określonego wieku; w nie-
których społeczeństwach do pewnego wieku nauka jest obowiązkowa; w wielu
społeczeństwach dopiero po osiągnięciu określonego wieku młodzi ludzie mo-
gą zawierać związki małżeńskie. Panuje ogólna zgoda, że pewne decyzje moż-
na podejmować dopiero po osiągnięciu dorosłości. Analogicznie dane społe-
czeństwo może przyjąć, że konieczne jest ograniczenie prawa młodych ludzi
do wyboru życia z uzależnieniem.

Można oczywiście wysunąć argument, że młodych ludzi pociąga wiele róż-
nych ryzykownych zachowań, na przykład szybka jazda samochodem czy upija-
nie się alkoholem, i że palenie tytoniu nie różni się od innych takich zachowań
niczym szczególnym. W rzeczywistości istnieje jednak kilka różnic. Po pierwsze,
w większości krajów świata regulacje prawne dotyczące palenia tytoniu są mniej
surowe niż przepisy dotyczące innych ryzykownych zachowań. Za szybką jazdę
samochodem kierowcy grożą zwykle wysokie grzywny, a nawet odebranie pra-
wa jazdy. Karane jest też niebezpieczne zachowanie w stanie upojenia alkoho-
lowego, na przykład jazda samochodem pod wpływem alkoholu. Po drugie,
patrząc z perspektywy całego życia, palenie jest bardziej niebezpieczne niż
większość innych ryzykownych zachowań. Ekstrapolacje danych uzyskanych
w krajach o wysokich dochodach mieszkańców wskazują, że z każdego tysiąca
piętnastoletnich chłopców żyjących obecnie w krajach o niskich i średnich do-
chodach mieszkańców 125 zostanie w średnim wieku zabitych przez tytoń, jeże-
li będą nadal regularnie palić papierosy, a kolejnych 125 umrze z tego powodu
w starości*. Dla porównania, z każdego tysiąca piętnastolatków około 10 zginie
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* W opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia modelu HECOS (zob. Health and Economic Consequen-
ces of Smoking. WHO Partnership Project to Reduce Tobacco Depedence, WHO–Regional Office for Europe, Co-
penhagen 2000; <http://www.who.dk/adt/ecos.whoweb.asp>) szacuje się, że jeśli obserwowane obecnie w Polsce
wskaźniki palenia nie ulegną zmniejszeniu, to w najbliższych 20 latach na choroby odtytoniowe zapadnie ok. 60%
populacji palących Polaków, w tym ok. 9 mln na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, 1,5 mln na choroby sercowo-
-naczyniowe, 0,8 mln na astmę oskrzelową, 0,4 mln na udar mózgu, a 0,3 mln na raka płuca – przyp. red. pol. 



w średnim wieku w wypadkach drogowych, około 10 stanie się w średnim wie-
ku ofiarami przemocy, a około 30 umrze w średnim wieku z powodu naduży-
wania alkoholu (ta ostatnia liczba obejmuje część ofiar wypadków drogowych
i przemocy). Po trzecie, niewiele jest innych ryzykownych zachowań tak zagro-
żonych uzależnieniem jak palenie tytoniu, toteż wiele z tych innych zachowań
łatwo przerwać i zwykle młodzi ludzie zarzucają je po osiągnięciu dorosłości.

Koszty przerzucane na innych

Palacze przerzucają też na innych ludzi pewne koszty zdrowotne, a być może
także koszty finansowe. Teoretycznie, wiedząc o tym, palacze mogliby palić
mniej, ponieważ społecznie optymalny poziom konsumpcji – kiedy to dostęp-
ne środki są wydajnie alokowane w całym społeczeństwie – osiąga się wtedy,
gdy wszystkie koszty ponosi sam konsument. Jeżeli część kosztów palenia ty-
toniu ponoszą niepalący, poziom konsumpcji papierosów może przewyższać
poziom społecznie optymalny. Poniżej krótko omówimy różne rodzaje kosz-
tów przerzucanych na osoby niepalące.

Po pierwsze, palacze przerzucają na niepalących bezpośrednie koszty zdro-
wotne. Wpływ palenia na zdrowie, opisany w rozdziale 2, obejmuje obniżenie
urodzeniowej masy ciała i zwiększenie zagrożenia różnymi chorobami u dzieci
palących matek oraz obciążenie chorobami występującymi u dzieci i dorosłych
narażonych przez dłuższy czas na bierny kontakt z dymem tytoniowym. Inne ro-
dzaje kosztów bezpośrednich to: drażniące i alergizujące działanie oraz dyskom-
fort spowodowany wdychaniem dymu, a także koszt czyszczenia odzieży i sprzę-
tów (mebli itp.). Ponadto do gorzej udokumentowanych, lecz możliwych
kosztów należą wydatki związane z ryzykiem pożaru, zanieczyszczeniem środo-
wiska naturalnego i wycinaniem lasu pod uprawy tytoniu, budowę zakładów
przetwórczych oraz inne konsekwencje palenia tytoniu.

Koszty finansowe, jakimi palacze obciążają innych, trudno jest określić
i wyliczyć na podstawie dotychczasowych danych. W niniejszym opracowaniu
nie podejmujemy próby ich oszacowania, lecz pokazujemy najważniejsze dzie-
dziny, w jakich mogą one powstawać, do których należą koszty opieki zdrowot-
nej nad palaczami oraz kwestia emerytur.

Szacuje się, że w krajach o wysokich dochodach mieszkańców całkowity
roczny koszt opieki lekarskiej związanej ze skutkami palenia wynosi 6–15%
wszystkich wydatków na służbę zdrowia. W większości krajów o średnich i ni-
skich dochodach mieszkańców roczny koszt opieki medycznej związanej z pa-
leniem tytoniu jest obecnie niższy, częściowo dlatego że epidemia chorób tyto-
niozależnych jest tam we wcześniejszym stadium, a częściowo ze względu na
inne czynniki, na przykład z powodu specyfiki najczęściej występujących ro-
dzajów chorób odtytoniowych i metod ich leczenia. Jednak w przyszłości można
oczekiwać wzrostu rocznych wydatków w tym zakresie. Prognozy dla Chin i In-
dii, sporządzone na użytek niniejszego opracowania, wskazują, że roczne koszty
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opieki zdrowotnej związane ze skutkami palenia tytoniu wzrosną i w przyszłości
będą pochłaniać większą niż obecnie część produktu krajowego brutto (PKB)*.

Osoby decydujące o polityce państwa muszą znać wielkość rocznych kosztów
opieki medycznej oraz wiedzieć, jaką ich część pokrywa sektor publiczny, ponie-
waż wydatki te odpowiadają realnym środkom, których nie można przeznaczyć
na zakup innych towarów lub usług. Dla konsumenta najważniejsza jest kwestia,
jaka część tych wydatków będzie pokrywana z jego kieszeni, a jaka przez innych
konsumentów. Jak już stwierdzono, sytuacja, w której część kosztów ponoszą
prawdopodobnie niepalący, skłania konsumentów do wypalania większej liczby
papierosów, niż gdyby całość wydatków na ten cel ponosili jedynie oni sami. Po-
niższe rozważania pokażą jednak, że ocena wielkości tych kosztów jest złożona
i że obecnie nie można jeszcze sformułować żadnych wniosków na temat wpływu
tych kosztów na wybory konsumpcyjne dokonywane przez palaczy.

W dowolnym roku koszty opieki medycznej nad palącymi będą najprawdo-
podobniej przeciętnie wyższe niż koszty leczenia niepalących. Jednak zważyw-
szy, że palacze na ogół umierają wcześniej niż niepalący, całkowite koszty opie-
ki zdrowotnej nad palaczami i niepalącymi, obliczone dla całego ich życia, mogą
być do siebie zbliżone. Prace, w których podejmowano próby oceny kosztów
opieki zdrowotnej nad palaczami i niepalącymi w ciągu całego ich życia w kra-
jach o wysokich dochodach mieszkańców, przyniosły sprzeczne wyniki. W Szwaj-
carii i Holandii stwierdzono, że wydatki na opiekę zdrowotną nad palącymi i nie-
palącymi są zbliżone, natomiast niektóre badania dotyczące Wielkiej Brytanii
i USA wykazały, że koszty opieki zdrowotnej nad palaczami w ciągu całego ich
życia są rzeczywiście większe. W niedawno opublikowanych pracach przeglądo-
wych, uwzględniających wzrost częstości zachorowań na choroby odtytoniowe
i inne czynniki, można znaleźć stwierdzenie, że całkowite koszty opieki zdrowot-
nej nad palaczami z krajów o wysokich dochodach mieszkańców są nieco więk-
sze niż koszty leczenia osób niepalących, mimo że palacze umierają wcześniej
niż niepalący. Dotychczas nie przeprowadzono jeszcze podobnych wiarygod-
nych badań dotyczących państw o średnich i niskich dochodach mieszkańców.

Jest oczywiste, że palacze, którzy ponoszą pełne koszty opieki medycznej –
bez względu na to, w jakim regionie świata żyją – nie będą przerzucać części
kosztów na innych, mimo że są to koszty niekiedy dużo wyższe niż u niepalą-
cych. Jednak znaczna część opieki medycznej, zwłaszcza leczenie szpitalne, jest
finansowana z budżetu państwa lub poprzez system prywatnych ubezpieczeń.
O ile opłaty związane z tymi mechanizmami finansowania – pobierane w for-
mie podatków lub składek ubezpieczeniowych – nie są wyraźnie wyższe w przy-
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* Obliczone dla Polski na podstawie ww. modelu HECOS skumulowane bezpośrednie koszty leczenia tylko tej
części niektórych chorób, które wynikają z palenia, wyniosą w najbliższych 20 latach ok. 27 mld dolarów USA dla
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i ok. 900 mln dolarów dla choroby naczyń wieńcowych – przyp. red. pol.



padku palaczy, o tyle podwyższone koszty opieki medycznej nad palaczami bę-
dą przynajmniej częściowo obciążały niepalących.

Na przykład w krajach o wysokich dochodach mieszkańców wydatki budże-
tu państwa na służbę zdrowia zaspokajają około 65% wszystkich kosztów opie-
ki medycznej, co stanowi około 6% produktu krajowego brutto. Jeżeli więc
w ciągu całego życia palacze generują wyższe koszty netto opieki medycznej, to
niepalący subsydiują koszty opieki zdrowotnej nad palaczami. Dokładna wiel-
kość ich udziału jest zmienna i niełatwa do określenia i zależy od rodzaju ubez-
pieczenia i źródła podatków przeznaczanych na pokrywanie wydatków budże-
tu państwa. Jeśli na przykład usługi medyczne finansowane z budżetu obejmują
jedynie osoby w wieku ponad 65 lat, wykorzystanie netto funduszy państwo-
wych przez palaczy może być niewielkie – ponieważ wielu palaczy wymaga
opieki medycznej z powodu chorób odtytoniowych i umiera przed osiągnięciem
tego wieku. Również gdy źródłem środków na pokrycie wydatków z budżetu są
podatki od towarów konsumpcyjnych, w tym także od wyrobów tytoniowych, to
być może palacze nie przerzucają części kosztów na innych. Także i pod tym
względem sytuacja w państwach o średnich i niskich dochodach mieszkańców
różni się od państw o wysokich dochodach, gdyż udział budżetu państwa w fi-
nansowaniu opieki zdrowotnej jest tam z reguły niższy (44% wszystkich kosz-
tów, co stanowi 2% produktu krajowego brutto). Jednak w miarę zwiększania
wydatków na zdrowie w danym kraju wzrośnie również udział budżetu państwa
w całkowitych kosztach opieki zdrowotnej.

Jak więc widać, ocena względnych kosztów opieki zdrowotnej nad pala-
czami i niepalącymi nie jest prostą sprawą. Podobnie kontrowersyjna okazała
się kwestia emerytur. Niektórzy analitycy są zdania, że w krajach o wysokich
dochodach mieszkańców palacze wnoszą większy wkład do państwowych 
systemów emerytalnych niż niepalący, ponieważ wielu z nich opłaca składki
prawie do osiągnięcia wieku emerytalnego, a następnie umiera zbyt wcześnie,
by odzyskać znaczną część wniesionych przez siebie funduszy.1 Jednak 1/4
nałogowych palaczy zostaje zabita przez tytoń w średnim wieku, co oznacza, 
że ich śmierć może nastąpić przed wpłaceniem wszystkich składek emerytal-
nych. Obecnie nie wiadomo, czy w ostatecznym rozrachunku palacze z krajów
o wysokich dochodach mieszkańców istotnie mają większy czy mniejszy udział
w państwowych funduszach emerytalnych w porównaniu z niepalącymi. Ta
kwestia nie jest jednak tak istotna z punktu widzenia wielu państw o średnich
i niskich dochodach mieszkańców. W krajach o niskich dochodach per capita
jedynie 1 na 10 dorosłych otrzymuje państwową emeryturę; w krajach o śred-
nich dochodach w przeliczeniu na jednego mieszkańca ta proporcja waha się
pomiędzy 25% a 50%, w zależności od poziomu dochodów w danym kraju.

Podsumowując, palacze niewątpliwie przysparzają niepalącym kosztów
bezpośrednich, jak na przykład uszczerbek na zdrowiu, a być może również fi-
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nansowych, na przykład związanych z opieką zdrowotną, które są jednak trud-
niejsze do ustalenia i wyliczenia.

Odpowiednie reakcje ze strony władz państwowych

Zważywszy na te trzy problemy, które omówiliśmy wyżej, wydaje się mało
prawdopodobne, by palacze mieli pełną świadomość rozmiarów ryzyka, lub
też by pokrywali wszystkie koszty związane z dokonanym przez siebie wybo-
rem. Tak więc ich wybory konsumpcyjne mogą uniemożliwiać optymalny po-
dział środków. Rządy próbujące wywrzeć wpływ na konsumentów i skłonić ich
– poprzez odpowiedni system bodźców – by mniej palili, mogą tu szukać ar-
gumentów dla swoich decyzji.

W odczuciu społecznym najważniejszym powodem działań interwencyjnych
rządu jest dążenie do zniechęcenia dzieci i dorastającej młodzieży do palenia ty-
toniu – ze względu na złożony charakter „problemu papierosowego” w tych gru-
pach: niedostateczny dostęp do informacji na temat tytoniu, zagrożenie uzależ-
nieniem i ograniczoną zdolność do podejmowania rozsądnych decyzji. Kolejnym
powodem takiej interwencji jest potrzeba ochrony niepalących przed obciąże-
niem bezpośrednimi kosztami fizycznymi, których źródłem są palacze. Ochrona
innych przed kosztami finansowymi palenia jest argumentem nie tak silnym,
gdyż charakter tych kosztów nie jest jeszcze dobrze poznany. Społeczeństwa mo-
gą też być zdania, że rolą rządu jest zapewnienie dorosłym wszechstronnej infor-
macji dla dokonania świadomych wyborów konsumpcyjnych.

Optymalne działania interwencyjne podejmowane przez rządy powinny
dotyczyć każdej z wymienionych spraw oddzielnie i zgodnie ze specyfiką dane-
go problemu. Nie zawsze jest to jednak możliwe: niektóre interwencje mogą
wywoływać szerzej zakrojone skutki. Na przykład błędne przekonania dzieci
i młodzieży dotyczące wpływu palenia tytoniu na zdrowie powinno się przezwy-
ciężać przez lepszą edukację dzieci i ich rodziców. Jednak w przypadku dora-
stającej młodzieży edukacja zdrowotna nie skutkuje, a rodzice bywają niedo-
skonałymi wychowawcami i nie zawsze działają w interesie swoich dzieci.
W rzeczywistości najskuteczniejszym sposobem zniechęcenia dzieci do palenia
tytoniu jest podniesienie podatku od wyrobów tytoniowych, chociaż polityka
podatkowa to „tępe narzędzie”. Dane z wielu badań wskazują, że w wyniku
podwyżki cen papierosów zmniejsza się liczba dzieci i młodzieży zaczynających
palić, a równocześnie wśród ich palących kolegów i koleżanek zwiększa się
liczba podejmujących próby rzucenia palenia*.
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* Wyniki cytowanych badań polskich uczniów z 1999 r. wskazują, że ok. 30% palących uczniów podjęło próbę za-
przestania palenia papierosów lub w ogóle zerwało z nałogiem w wyniku podwyżek cen papierosów w ww. roku
(realny wzrost podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe o 27%). Dla porównania, reakcja dorosłych (w wieku
15+) palaczy papierosów na podwyżkę ich cen w 1999 r. wyniosła tylko ok. 7% (por. C. Czart i wsp., op. cit., s. 424)
– przyp. red. pol.



Jeżeli chodzi o ochronę niepalących, najbardziej bezpośrednim środkiem
byłoby nałożenie restrykcji dotyczących miejsc, gdzie palenie jest dozwolone*.
Taka ochrona niepalących ograniczałaby się jednak tylko do miejsc publicz-
nych, nie zlikwidowałaby zaś znacznego narażenia na dym tytoniowy w ich do-
mach. W tym przypadku podatki stałyby się więc dodatkową metodą skłonienia
palaczy do ponoszenia kosztów, które przerzucają na niepalących.

Najbardziej bezpośrednim sposobem zniwelowania kosztów finansowych
przenoszonych na niepalących, związanych na przykład z dodatkowymi wydatka-
mi na opiekę zdrowotną nad palaczami, byłoby zróżnicowanie opłat na opiekę
zdrowotną ze względu na palenie tytoniu przez osoby wnoszące składki: palacze
mogliby płacić wyższe składki lub być zobowiązani do otwierania rachunków
oszczędnościowych przeznaczonych na ich prawdopodobnie wyższe koszty opie-
ki zdrowotnej. W praktyce jednak prostszą metodą obciążenia palaczy większymi
kosztami z tytułu opieki zdrowotnej jest podatek od wyrobów tytoniowych.

Teoretycznie, jeżeli podatki od wyrobów tytoniowych mają zniechęcić
dzieci i dorastającą młodzież do palenia, powinny być wyższe wobec dzieci niż
wobec dorosłych. Jednak takie zróżnicowanie byłoby niemożliwe do wprowa-
dzenia w praktyce. Z drugiej strony równomierne opodatkowanie dzieci i do-
rosłych – czyli bardziej praktyczna opcja – oznacza dodatkowe obciążenie do-
rosłych. Mimo to społeczeństwo może uznać takie rozwiązanie za uzasadnione,
gdyż jest to metoda ochrony dzieci. Ponadto jeżeli dorośli ograniczą konsump-
cję tytoniu, dzieci również będą być może mniej palić – stwierdzono bowiem, że
atrakcyjność palenia dla dzieci zależy od tego, czy ich rodzice oraz inne osoby
uznane za autorytet palą czy nie**.

Jedną z metod praktycznej realizacji zasady zróżnicowania podatku pobie-
ranego od dzieci i dorosłych może być ograniczenie dzieciom dostępu do pa-
pierosów***. Takie ograniczenia teoretycznie powinny spowodować podniesie-
nie ceny, jaką dzieci musiałyby zapłacić za produkty tytoniowe, natomiast nie
wpłynęłyby na cenę, jaką płaciliby dorośli. Jednak w praktyce niewiele jest do-
wodów na skuteczność podobnych ograniczeń, które wprowadzono już w pań-
stwach o wysokich dochodach mieszkańców. W krajach średnio zamożnych
i ubogich, gdzie możliwości wprowadzania takich restrykcji mogą być ograni-
czone, działania tego typu są jeszcze trudniejsze do realizacji w praktyce. Dla-
tego też w dążeniu do celu, jakim jest odciągnięcie dzieci od palenia tytoniu,
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* W Polsce, poza specjalnie do tego wyznaczonymi miejscami, palenie tytoniu jest zabronione w zakładach opie-
ki zdrowotnej, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych oraz w pomieszczeniach zamkniętych zakładów
pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej (Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania ty-
toniu i wyrobów tytoniowych z dn. 9.11.1995 r.; Dz. U. nr 10/1996, poz. 55) – przyp. red. pol.
** Modelowa analiza wyników ww. badań polskich uczniów pokazała, że dzieci pochodzące z rodzin, w których
oboje rodzice palą tytoń, są dwukrotnie częściej palaczami papierosów niż dzieci pochodzące z rodzin niepalących
(zob. K. Przewoźniak i wsp., Why Polish children smoke? Behaviors and determinants, w: Abstract book of the 11th

World Conference on Tobacco or Health, August 6–11, 2000, Chicago, Illinois, USA, vol. 3, s. 830 – przyp. red. pol.
*** W Polsce zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (zob. cyt. wyżej Ustawa) – przyp. red. pol.



preferuje się metodę zajmującą drugie miejsce w „rankingu” – podwyższanie
podatku od wyrobów tytoniowych.

Przeciwdziałanie uzależnieniu

Oprócz potrzeby korygowania nieoptymalnego podziału środków, wynikają-
cego z dokonywanych przez palaczy wyborów konsumpcyjnych, należy także
zwrócić uwagę na problem uzależnienia. Z powodu uzależnienia dorośli pa-
lacze, pragnąc odwrócić skutki decyzji, które na ogół podjęli we wczesnej
młodości, muszą liczyć się ze znacznymi kosztami. Społeczeństwa mogą go-
dzić się na interwencje, dzięki którym osoby chcące rzucić palenie mogłyby
ponosić mniejsze koszty. Interwencje tego typu to m.in. łatwiejszy dostęp do
informacji, które uświadomią palaczom koszty związane z paleniem oraz ko-
rzyści wynikające z rzucenia nałogu, oraz poprawa dostępności leczenia od-
wykowego, które zmniejszy koszty uwolnienia się od nałogu. Wyższe podatki
mogą oczywiście skłonić część palaczy do rzucenia palenia, lecz wyższe podat-
ki to również dla palaczy wyższe koszty – na przykład utrata dostrzeganych
przez nich korzyści z palenia oraz dodatkowe koszty związane z wychodze-
niem z uzależnienia. Koszty te można zredukować, ułatwiając palaczom do-
stęp do leczenia odwykowego. Kwestię kosztów związanych z wychodzeniem
z uzależnienia omawiamy szerzej w rozdziale 6. W przypadku dzieci, które
jeszcze nie są uzależnione od nikotyny, skuteczne będzie podwyższenie po-
datku, ponieważ rzucenie palenia w ich wypadku nie pociąga dodatkowych
kosztów związanych z odchodzeniem od nałogu.

W następnych rozdziałach omówimy niektóre z interwencji, jakie są już re-
alizowane przez rządy różnych krajów jako elementy działań antytytoniowych.
Omówiony zostanie każdy rodzaj interwencji: rozdział 4 poświęcony został spo-
sobom ograniczania popytu na tytoń, rozdział 5 dotyczy środków ograniczania
podaży tytoniu.

Przypis

1. Nawet jeżeli ze względu na wcześniejszą śmierć osób palących koszty netto przerzu-
cane na innych zostaną ograniczone, to i tak trudno uznać te przedwczesne zgony za
zjawisko korzystne dla społeczeństwa. Takie stwierdzenie byłoby niemal równoznacz-
ne z akceptacją stylu myślenia, zgodnie z którym korzystna dla społeczeństwa jest rów-
nież eliminacja ludzi starszych.
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W PAŃSTWACH, w których program ograniczenia konsumpcji
tytoniu odniósł skutek, zastosowano wiele różnych środków, by ten cel osią-
gnąć. Poniżej omawiamy je po kolei, przedstawiając w skrócie dowody ich sku-
teczności.

Podwyższanie wysokości podatku od papierosów

Od wieków tytoń jest uważany za idealny przykład dobra konsumpcyjnego,
które można obłożyć podatkiem: nie jest on niezbędny do życia i jest towarem,
na który istnieje powszechne i względnie niezmienne zapotrzebowanie, co czy-
ni go pewnym źródłem łatwych dochodów dla budżetu. W 1776 roku Adam
Smith pisał w Wealth of Nations (Bogactwo narodów), że dzięki takiemu podat-
kowi „ludzi biednych można by uwolnić od części najbardziej uciążliwych po-
datków – nakładanych na środki niezbędne do życia lub na materiały do ich
wytwarzania.” Smith twierdził, że podatki od papierosów umożliwiłyby lu-
dziom biednym „lepsze życie, tańszą pracę i zmniejszenie kosztów dostarcza-
nia na rynek wytwarzanych przez nich dóbr”1. Zwiększyłoby się zapotrzebowa-
nie na ich pracę, a w ślad za nim wzrosłyby dochody ubogich ludzi z korzyścią
dla całej gospodarki.

Dwieście lat po tym stwierdzeniu prawie wszystkie rządy pobierają naj-
różniejsze podatki od wyrobów tytoniowych, niekiedy bardzo wysokie. Celem
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pobierania podatków od tytoniu jest prawie zawsze zasilenie budżetu państwa,
ale ostatnio praktyka ta wynika także z wzrastającej troski o zminimalizowanie
szkodliwego wpływu palenia tytoniu na zdrowie.

W tym podrozdziale omawiamy zależność między wyższymi podatkami
a popytem na papierosy i inne wyroby tytoniowe. Z naszych rozważań wynika,
że podwyższenie podatków rzeczywiście zmniejsza konsumpcję tytoniu. Co
ważne, polityka podatkowa w największym stopniu oddziałuje na ludzi mło-
dych, którzy żywiej reagują na podwyżki cen niż dorośli. Równie ważny jest ko-
lejny wniosek: wyższe podatki najbardziej ograniczą konsumpcję w krajach
o średnich i niskich dochodach mieszkańców, gdyż palacze są tam bardziej
wrażliwi na zmiany cen niż palacze w krajach bogatych. Jednak nawet przy
mniejszym popycie wpływy do budżetu nie muszą wcale zmaleć. W rozdziale
7 wykażemy, że po wprowadzeniu wyższych podatków wpływy do budżetu pań-
stwa mogą wręcz wzrosnąć w perspektywie krótko- i średnioterminowej.

Poniżej przedstawiamy w skrócie poszczególne odmiany podatku od wyro-
bów tytoniowych stosowane przez większość państw i analizujemy wpływ pod-
wyżek cen papierosów na popyt. Dane z państw o średnich i niskich dochodach
mieszkańców porównujemy z danymi z krajów o wysokich dochodach miesz-
kańców. Omawiamy również wnioski dotyczące kształtowania polityki państwa
w tej kwestii.

Rodzaje podatku od wyrobów tytoniowych

Podatki od wyrobów tytoniowych mogą mieć różną postać. Podatki szczegól-
ne, w postaci pewnej ustalonej kwoty dodawanej do ceny papierosów, są naj-
bardziej elastycznym instrumentem i umożliwiają rządom podwyższanie po-
datków bez ryzyka, że producenci wyrobów tytoniowych podejmą działania
mające obniżyć rzeczywistą wysokość kwoty odprowadzanej do budżetu. Po-
datki ad valorem (proporcjonalne do wartości towaru), takie jak podatek od
wartości dodanej (VAT) lub podatek od sprzedaży, odpowiadają określonej
części podstawy cenowej. Stosują je prawie wszystkie kraje – często jako doda-
tek do specyficznej akcyzy*. Podatki ad valorem mogą dotyczyć sprzedaży de-
talicznej lub, jak to się dzieje w wielu państwach afrykańskich, ceny hurtowej.
Mogą one mieć różną wysokość w zależności od miejsca produkcji lub rodza-
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* W Polsce od 1993 r. papierosy są opodatkowane podatkiem VAT (22%) i podatkiem akcyzowym (w tzw. syste-
mie mieszanym: procentowo-kwotowym), który obecnie wynosi nominalnie 25% plus 50 zł na 1000 papierosów
(czyli 1 zł na paczkę 20 papierosów), przy czym stawka kwotowa (50 zł) jest taka sama dla wszystkich papierosów,
bez względu na ich pochodzenie i właściwości. W poprzednich latach akcyza była najwyższa na papierosy impor-
towane z filtrem typu King Size, najniższa natomiast na papierosy krajowe bez filtra. Od 1999 r. akcyza na wyro-
by tytoniowe została znacznie podniesiona ponad poziom inflacji (C. Czart i wsp. [a], Economic analyses of tobac-
co and tobacco control in Poland. Niepublikowany raport przygotowany dla Banku Światowego w 2000 r.) – przyp.
red. pol.



ju wyrobów tytoniowych; niektóre państwa nakładają na przykład wyższe po-
datki na papierosy z importu lub też mające wysoką zawartość substancji smo-
listych. W coraz większej liczbie krajów wpływy z podatków od wyrobów tyto-
niowych przeznacza się obecnie na finansowanie działań ograniczających spo-
życie tytoniu lub inne określone przedsięwzięcia. Na przykład w Chongqing,
jednym z największych miast Chin, oraz w kilkunastu stanach USA część
wpływów z podatku od wyrobów tytoniowych jest przeznaczana na szeroką
edukację na temat skutków spożycia wyrobów tytoniowych, antyreklamy i in-
ne sposoby ograniczania konsumpcji*. W innych państwach wpływy z podat-
ku mają wspierać służbę zdrowia.

Wielkość podatku jest różna w różnych krajach (ryc. 4.1). W krajach
o wysokich dochodach mieszkańców podatek stanowi 2/3 lub więcej ceny de-
talicznej opakowania papierosów. W krajach o niższych dochodach miesz-
kańców wielkość podatku nie przekracza połowy ceny detalicznej jednego
opakowania papierosów**.

Wpływ podwyższenia podatków na spożycie papierosów

Jedno z podstawowych praw ekonomii głosi, że wzrost ceny towaru powodu-
je zmniejszenie popytu na ten towar. Kiedyś sądzono, że ta zasada nie będzie
dotyczyć papierosów ze względu na uzależniające właściwości tytoniu: pala-
cze mieli być wystarczająco uzależnieni i skłonni zapłacić każdą cenę, nadal
paląc tyle samo, by zaspokoić swoje potrzeby. Nowsze badania wykazują jed-
nak, że jest to błędne rozumowanie, a zapotrzebowanie palaczy na tytoń, jak-
kolwiek mało elastyczne, mimo wszystko w dużym stopniu zależy od ceny. Na
przykład podwyżki cen wyrobów tytoniowych w Kanadzie w latach 1982–1992
spowodowały gwałtowny wzrost ceny papierosów i znaczny spadek konsump-
cji (ryc. 4.2a). Podobny efekt dało wprowadzenie wyższych podatków w Re-
publice Południowej Afryki (ryc. 4.2b), Wielkiej Brytanii i wielu innych kra-
jach. Z badań wypływa jednoznaczny wniosek: wyższe ceny skłaniają część pa-
laczy do rzucenia palenia, a innych ludzi zniechęcają do podjęcia palenia. Inny
skutek podwyżek cen to zmniejszenie się liczby ekspalaczy wracających do na-
łogu.
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* Podobnie jest w Polsce, gdzie Program polityki zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej zmierzający do zmniejszenia kon-
sumpcji tytoniu finansowany jest od 1999 r. z budżetu państwa w wysokości, jak stanowi Ustawa z dn. 5.11.1999 r.,
0,5% wartości podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych (Dziennik Ustaw Nr 96/1999, poz. 1107) – przyp.
red. pol.
** Całkowite obciążenie podatkowe w cenie detalicznej najpopularniejszych marek papierosów na polskim ryn-
ku wynosi ok. 67%, ale obciążenie podatkiem akcyzowym tylko ok. 51%, podczas gdy w krajach Unii Europej-
skiej stawka ta nie powinna być niższa niż 57%, a w wielu państwach UE jest wyższa niż 65–70%  (Dyrektywa UE
Nr 79) – przyp. red. pol.



Uzależnienie a reakcja palacza na podwyżkę ceny papierosów

Modele badawcze wykorzystywane do oceny wpływu uzależnienia od nikotyny
na efekty podwyżek cen są oparte na różnych i zmiennych założeniach doty-
czących zdolności palaczy do przewidywania konsekwencji swoich działań.
Wszystkie jednak wskazują, że w przypadku substancji uzależniających, takich
na przykład jak nikotyna, poziom bieżącej konsumpcji wyrobu jest zawsze wy-
padkową poziomu konsumpcji w przeszłości oraz aktualnej ceny wyrobu. Za-
leżność pomiędzy poziomem konsumpcji w przeszłości i obecnie pozwala na
sformułowanie ważnych wniosków dotyczących modelowania wpływu podwy-
żek cen na popyt na wyroby tytoniowe. U palaczy już uzależnionych reakcja na
podwyżki cen będzie powolna, lecz rosnąca w miarę upływu czasu. Prace
z dziedziny ekonomii wskazują, że rzeczywista i trwała podwyżka ceny będzie
miała średnio dwukrotnie większy wpływ na popyt w perspektywie długotermi-
nowej niż w krótkim okresie.
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RYCINA 4.1. PRZECIĘTNE CENY PAPIEROSÓW, WYSOKOŚĆ PODATKU
I PODATEK JAKO PROCENT CENY W PODZIALE NA GRUPY PAŃSTW ZGODNIE 
Z KLASYFIKACJĄ BANKU ŚWIATOWEGO; 1996

Źródło: Obliczenia autorów.
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RYCINA 4.2. CENA I KONSUMPCJA PAPIEROSÓW ZMIERZAJĄ W PRZECIWNYCH
KIERUNKACH
4.2a. Realna cena papierosów i roczna konsumpcja papierosów per capita w Kanadzie
w latach 1989–1995

4.2b. Realna cena papierosów i roczna konsumpcja papierosów w przeliczeniu na jed-
nego dorosłego (ukończone 15 lat) palacza, Republika Południowej Afryki, 1970–1989

Uwaga: Poziom konsumpcji oceniono na podstawie wielkości sprzedaży.
Źródła: 4.2a. Obliczenia własne autorów. 4.2b. Saloojee, Yussuf (1995): „Price and Income Elas-
ticity of Demand for Cigarettes in South Africa” [w] Slama K. [red.]: Tobacco and Health. New
York NY: Plenum Press; i Townsend, Joy (1998): „The Role of Taxation Policy in Tobacco
Control” [w] Abedian I. i in. [red.]: The Economics of Tobacco Control. Cape Town, South Afri-
ca: Applied Fiscal Research Centre, University of Cape Town.



Zróżnicowane reakcje na podwyżki cen w państwach o niskich
i wysokich dochodach ludności

Z powodu podwyżki ceny towaru osoby o niskich dochodach, na ogół częściej
niż osoby o wysokich dochodach, ograniczają swoje spożycie tego towaru*. Ana-
logicznie, gdy cena towaru zmniejsza się, osoby o niskich dochodach częściej
zwiększają spożycie. Zakres zmian popytu na towar w odpowiedzi na zmianę
ceny jest określany jako elastyczność cenowa popytu. Jeżeli np. wzrost ceny
o 10% powoduje spadek popytu o 5%, to elastyczność cenowa popytu wynosi
-0,5. Im żywiej konsumenci reagują na zmianę ceny, tym elastyczność cenowa
popytu jest większa.

W różnych badaniach podaje się różne szacunki elastyczności popytu na
wyroby tytoniowe, jednak istnieją wystarczające przesłanki, by twierdzić, że
w krajach o średnich i niskich dochodach mieszkańców elastyczność cenowa
popytu jest większa niż w państwach zamożnych. Stwierdzono na przykład, że
w USA 10-procentowa podwyżka ceny paczki papierosów zmniejsza popyt
o około 4% (a zatem elastyczność popytu wynosi -0,4). Z badań przeprowadzo-
nych w Chinach wynika z kolei, że taka sama podwyżka ceny (o 10%) wywołu-
je bardziej wyraźne zmniejszenie popytu: w różnych przeprowadzonych tam ba-
daniach otrzymywano wskaźniki elastyczności od -0,6 do -1,0. Podobne wyniki
dały badania w Brazylii i RPA. Można więc przyjąć, że przeciętny wskaźnik ela-
styczności popytu na wyroby tytoniowe w krajach o niskich i średnich docho-
dach mieszkańców według obecnych danych wynosi -0,8.

Istnieje jeszcze kilka innych przyczyn wyraźniejszej reakcji mieszkańców
krajów uboższych na zmiany ceny papierosów w porównaniu z mieszkańcami
krajów zamożnych. Społeczeństwa większości państw o niskich dochodach
mieszkańców są ogólnie młodsze, a badania przeprowadzone w krajach o wyso-
kich dochodach mieszkańców wskazują, że ludzie młodzi zwykle żywiej reagują
na zmiany cen niż ludzie starsi**. Wynika to po części z niższych dochodów tych
pierwszych, a po części z mniejszego stopnia uzależnienia niektórych z nich,
a także z powodu życia chwilą bieżącą i z większej podatności na sugestie ze stro-
ny rówieśników. Jeżeli więc młody człowiek przestaje palić, ponieważ palenie ty-
toniu okazało się zbyt drogie, jego koledzy i przyjaciele częściej skłonni są go na-
śladować niż w przypadku ludzi starszych. W badaniu przeprowadzonym przez
amerykańskie Ośrodki Zwalczania Chorób i Profilaktyki stwierdzono, że elas-
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* Pokazały to również badania ogólnopolskie, np. z 1999 r., w których m.in. analizowano reakcje polskich doro-
słych palaczy na cztery podwyżki cen papierosów mające miejsce w tym roku (łącznie o ok. 27%). Okazało się, że
osoby palące znajdujące się w złej sytuacji materialnej, w tym bezrobotne, znacznie częściej próbowały zaprzestać
palenia w wyniku wprowadzonych podwyżek (ok. 10%) niż osoby o najwyższym statusie materialnym (2–5%) (zob.
C. Czart i wsp., op. cit., s. 424) – przyp. pol. red. 
** Potwierdzają to także cytowane już badania postaw polskich uczniów m.in. wobec podwyżek cen papierosów
w 1999 r. (zob. przypisy do rozdziału 3) – przyp. pol. red.



tyczność cenowa popytu wśród młodych dorosłych (18–24 lata) w USA była 
o -0,6 większa niż w całej populacji palaczy. Autorzy badania stwierdzają, że gdy
ceny papierosów są wysokie, młodzi ludzie nie tylko częściej rzucają palenie, ale
również mniej niepalących w tej grupie wieku zaczyna palić.

Z dotychczasowych danych wynikają, naszym zdaniem, dwa jednoznaczne
wnioski: (1) podwyżki podatku to niezwykle skuteczny sposób obniżenia po-
ziomu konsumpcji tytoniu w krajach o niskich i średnich dochodach mieszkań-
ców, gdzie obecnie żyje większość palaczy; (2) wpływ polityki podatkowej bę-
dzie wyraźniejszy w tych krajach niż w państwach o wysokim poziomie zamoż-
ności społeczeństwa.

Potencjalny wpływ podwyżek podatku na światowy popyt 
na tytoń

Na użytek tego opracowania przeprowadzono analizy modelujące potencjalny
wpływ różnych podwyżek podatku na światowy popyt na papierosy. Konstruk-
cję badania i dane wyjściowe omówiono w ramce 4.1. Przyjęto bardzo ostrożne
założenia dotyczące elastyczności cenowej, wpływu na zdrowie i innych zmien-
nych, wskutek czego otrzymane wyniki są prawdopodobnie zaniżone w stosun-
ku do ich możliwego zakresu. Z modelu tego wynika, że nawet niewielka pod-
wyżka podatku może mieć uderzająco duży wpływ na rozpowszechnienie pale-
nia tytoniu oraz liczbę przedwczesnych zgonów z przyczyn tytoniozależnych
wśród osób żyjących na świecie w 1995 roku. Wyliczono, że utrzymujący się re-
alny wzrost ceny papierosów o 10% w skali świata, w porównaniu z szacowaną
przeciętną ceną paczki papierosów w każdym z regionów, spowodowałby, że 40
milionów ludzi na całym świecie rzuciłoby palenie, a o wiele większa liczba po-
tencjalnych palaczy powstrzymałaby się od rozpoczęcia palenia. Chociaż nie
wszyscy rzucający palenie uniknęliby dzięki temu śmierci z powodu choroby od-
tytoniowej, liczba przedwczesnych zgonów, którym można by zapobiec, podno-
sząc po prostu cenę papierosów, byłaby i tak zdumiewająco duża i wyniosłaby
10 milionów osób, co odpowiada 3% wszystkich zgonów z przyczyn tytonioza-
leżnych. Z tej liczby 9 milionów przypadłoby na kraje rozwijające się, z czego
4 miliony – na Azję Wschodnią i region Pacyfiku (tabela 4.1).

Trudności w obliczeniu optymalnej wysokości podatku 
od papierosów

Podejmowano wiele prób wyliczenia „właściwego” poziomu podatku od papie-
rosów. Gremia decydujące o wysokości podatku powinny znać pewne fakty em-
piryczne. Część tych informacji może nie być dostępna – na przykład dane
o skali kosztów ponoszonych przez niepalących. Decyzje o wysokości podatku
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TABELA 4.1. POTENCJALNA LICZBA PALACZY, KTÓRZY RZUCĄ PALENIE, ORAZ
LICZBA ZGONÓW, KTÓRYCH BĘDZIE MOŻNA UNIKNĄĆ PO PODWYŻSZENIU CENY
PAPIEROSÓW O 10%
Wpływ na palaczy żyjących na świecie w 1995 r., w podziale na regiony wg klasyfikacji
Banku Światowego (w milionach osób)

Regiony Zmiana Zmiana
wg klasyfikacji Banku Światowego liczby palaczy liczby zgonów

Azja Wschodnia i Pacyfik -16 -4
Europa Wschodnia i Azja Środkowa -6 -1,5
Ameryka Łacińska i region Morza Karaibskiego -4 -1,0
Środkowy Wschód i Afryka Północna -2 -0,4
Azja Południowa (papierosy) -3 -0,7
Azja Południowa (bidis – skręty) -2 -0,4
Afryka na południe od Sahary -3 -0,7
Kraje o niskich/średnich dochodach -36 -9
Kraje o wysokich dochodach -4 -1
Świat -40 -10

Uwaga: Liczby w tabeli podano w zaokrągleniu.
Źródło: Ranson, Kent, P. Jha, F. Chaloupka i A. Yurekli: Effectiveness and Cost-effectiveness of Price Increases and
Other Tobacco Control Policy Interventions. Praca niepublikowana.

Autorzy badań przede wszystkim za-
poznali się z szacunkami liczby miesz-
kańców w każdym regionie, uwzględ-
niającymi podział na grupy według
wieku i płci, opracowanymi na podsta-
wie standardowych prognoz Banku
Światowego dotyczących liczby miesz-
kańców w każdym z siedmiu regio-
nów (por. załącznik D). Następnie, na
podstawie sumarycznych danych
WHO z ponad 80 badań dotyczących
konkretnych krajów oszacowano roz-
powszechnienie palenia tytoniu dla
każdej płci oddzielnie w każdym z 7 re-
gionów (odpowiednie dane podano
w rozdziale 1, tabela 1.1). W przypad-

ku Indii, gdzie obok papierosów fa-
brycznych popularne są własnoręcz-
nie robione bidis, na podstawie badań
dotyczących tego kraju określono
oddzielnie liczbę zwolenników obu
odmian papierosów. Trzecią sprawą
było ustalenie, na podstawie dostęp-
nych danych, struktury wieku pala-
czy w poszczególnych regionach
(ekstrapolacja danych z dużych ba-
dań dotyczących poszczególnych
krajów) oraz oszacowanie stosunku
liczby dorosłych palaczy do palaczy
młodocianych. Następnie oszacowa-
no całkowitą liczbę palaczy w każ-
dym z regionów oraz przewidywaną

RAMKA 4.1. OCENA WPŁYWU DZIAŁAŃ ANTYTYTONIOWYCH NA 
KONSUMPCJĘ TYTONIU NA ŚWIECIE: DANE WYJŚCIOWE WYKORZYSTANE 

W MODELU ANALITYCZNYM

(cd. na następnej stronie)
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liczbę zgonów z przyczyn tytonio-
zależnych, uwzględniając płeć i wiek
palaczy. Przyjęto założenie, że choro-
by tytoniozależne będą przyczyną
śmierci jedynie 33% palaczy w kra-
jach wysoko rozwiniętych. Jest to
bardzo ostrożne założenie, gdyż ba-
dania z terenu Wielkiej Brytanii, USA
i innych krajów wskazują, że w rze-
czywistości ta proporcja wynosi 50%,
a uzyskane wartości mogą być zani-
żone; ostatnie badania z terenu Chin
wskazują, że proporcja palaczy zabi-
tych przez tytoń w krótkim czasie
osiągnie tam poziom „zachodni”.

Kolejnym etapem analizy było osza-
cowanie – na podstawie danych WHO
i różnych opublikowanych badań epi-
demiologicznych – liczby papierosów
lub bidis wypalanych codziennie przez
każdego palacza w każdym regionie.
Oceniono także liczbę papierosów wy-
palanych codziennie przez dorosłych
i młodzież oddzielnie dla każdego re-
gionu, i w ten sposób obliczono stosu-
nek liczby papierosów wypalanych co-
dziennie przez dorosłych i młodzież.

Następnie, wykorzystując dane
z ponad 60 prac, autorzy spróbowali
wyznaczyć elastyczność cenową po-
pytu na papierosy dla każdego regio-
nu. Jeżeli dla danego kraju były dane
z więcej niż jednego badania, wyniki
uśredniano. Następnie uśredniano
wyniki dla poszczególnych krajów, by
w ten sposób wyznaczyć wartości
przeciętne, oddzielnie dla regionów
o wysokich i niskich dochodach

mieszkańców. Uwzględniano także
poprawki na wiek palaczy, ponieważ
ludzie młodzi żywiej reagują na zmia-
ny cen niż starsi. Wyznaczona w ten
sposób krótkookresowa elastyczność
popytu w krajach o wysokich docho-
dach mieszkańców była stosunkowo
niska (-0,4), natomiast wskaźnik wyli-
czony dla krajów uboższych wynosił 
-0,8.

Autorzy przyjęli, że – zgodnie z wy-
nikami jednego z większych badań –
podwyżka cen wpłynie w równym
stopniu na zmianę liczby palaczy, jak
i na liczbę papierosów wypalanych
przez tych, którzy nadal będą palić.
Zgodnie z wynikami innych badań
przyjęto także, że osoby rzucające
palenie w młodszym wieku z więk-
szym prawdopodobieństwem unikną
śmierci z powodu choroby tytonio-
zależnej niż osoby w starszym wieku,
oraz że w przypadku osób, które nie
przestaną palić, ryzyko zgonu z po-
wodu choroby tytoniozależnej będzie
się utrzymywało pomimo zmniejsze-
nia liczby wypalanych papierosów.

Wszystkie zmienne wykorzystane
w tym modelu poddano analizie czu-
łości, by dopuścić margines niepew-
ności: w obliczeniach wykorzystano
wartości mieszczące się w zakresie
75–125% wartości wyjściowych. Nale-
ży podkreślić, że wszystkie założenia
przyjęte dla tego modelu są umiarko-
wane, w związku z czym uzyskane wy-
niki mogą być raczej zaniżone, a nie
zawyżone.

RAMKA 4.1. (cd.)



zależą również od poziomu dochodów i systemów wartości poszczególnych spo-
łeczeństw, które mogą różnić się od siebie. Na przykład niektóre społeczeństwa
mogą przywiązywać większą niż inne wagę do przeciwdziałania paleniu papie-
rosów przez dzieci.

Zgodnie z logiką ekonomii optymalna wysokość podatku to taka, przy któ-
rej krańcowy koszt społeczny ostatniego wypalonego papierosa zrównuje się
z jego krańcową korzyścią społeczną. Jednak, jak wykazaliśmy w poprzednim
rozdziale, nie znamy wielkości tych kosztów i korzyści, które są prawie niemoż-
liwe do wyliczenia i stanowią przedmiot sporów i kontrowersji. Niewielu eksper-
tów może zaprzeczyć, że palacze obciążają niepalących – zmuszając ich do wdy-
chania dymu tytoniowego – kosztami zdrowotnymi, przy czym palenie bierne
dotyczy w największym stopniu dzieci i współmałżonków palaczy. Jednak nie-
którzy ekonomiści, traktujący rodzinę jako najmniejszy element społeczeństwa
zdolny do podejmowania decyzji, uznają narażenie dzieci i współmałżonków na
dym tytoniowy za wewnętrzny koszt rodziny podejmującej decyzje dotyczące pa-
lenia, a nie koszt zewnętrzny, jaki palacze przerzucają na innych. Równocześnie
skala innych kosztów, jak na przykład wydatki państwowej służby zdrowia na le-
czenie chorób tytoniozależnych, jest, jak się przekonaliśmy, trudna do oszacowa-
nia. Wyniki badań w USA, gdzie próbowano wyliczyć ekonomicznie optymalny
poziom podatku, różnią się od siebie znacznie (od kilku centów do kilkunastu
dolarów).

Innym sposobem ustalenia wysokości podatku jest wybranie takiego po-
ziomu, dzięki któremu zmniejszy się konsumpcja papierosów (czyli zrealizo-
wany zostanie pewien cel w dziedzinie zdrowia publicznego), nie zaś pokryte
społeczne koszty palenia. Można również tak ustalić wysokość tego stosunko-
wo wydajnego podatku, by dał maksymalny wpływ do budżetu.

Zamiast sugerować czytelnikom optymalny poziom podatku, przedstawia-
my tutaj bardziej pragmatyczne podejście: należy przyjrzeć się wysokości po-
datku tytoniowego w państwach, gdzie z powodzeniem wprowadzono komplek-
sowe programy działań antytytoniowych. W takich krajach część ceny paczki
papierosów stanowiąca podatek odpowiada 2/3 do 4/5 całkowitej ceny detalicz-
nej. Tymi liczbami można się kierować, planując proporcjonalny wzrost ceny
w innych krajach.2

Pozacenowe sposoby zmniejszania popytu: 
informacje dla konsumentów, zakazy reklamy i promocji
wyrobów tytoniowych i ograniczanie swobody palenia tytoniu

Istnieje duża liczba danych z państw o wysokich dochodach mieszkańców, we-
dług których dostarczenie dorosłym konsumentom informacji dotyczących
uzależniających właściwości tytoniu oraz związanych z tym nałogiem chorób
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prowadzących do śmierci i inwalidztwa może pomóc w ograniczeniu spożycia
papierosów. W tym podrozdziale dokonujemy przeglądu wiedzy o skuteczno-
ści różnych form przekazu takich informacji, jak publikowanie wyników ba-
dań na temat zdrowotnych konsekwencji palenia, napisy ostrzegawcze na
paczkach papierosów i w reklamach oraz antyreklamy. Przedstawiamy rów-
nież krótko, co wiadomo na temat działania reklamy i promocji wyrobów ty-
toniowych oraz skutków wprowadzenia odpowiednich zakazów. Często się
zdarza, że różne rodzaje informacji docierają do konsumentów równocześnie
– trudno jest więc badać osobno efekt każdej z nich – jednak rosnąca liczba
danych i doświadczeń krajów o wysokich dochodach mieszkańców wskazuje,
że każda z wymienionych form przekazu informacji wywiera znaczący wpływ
na konsumentów. Ogólnie mówiąc, wydaje się, że ludzie młodzi słabiej reagu-
ją na informacje o wpływie palenia tytoniu na zdrowie niż starsi, a lepiej wy-
kształceni reagują szybciej niż ludzie w ogóle bez wykształcenia lub o mini-
malnym wykształceniu. Wiedzę o tych różnicach będą mogły wykorzystać oso-
by odpowiedzialne za kształtowanie polityki antytytoniowej, przygotowując
zestaw interwencji dostosowanych do określonych potrzeb społeczeństwa.

Publikowanie wyników badań dotyczących wpływu palenia 
tytoniu na zdrowie

W ciągu ostatnich 30 lat w społeczeństwach krajów o wysokich dochodach
mieszkańców obserwuje się stałą tendencję do zmniejszania się rozpowszech-
nienia palenia tytoniu, a także systematyczny wzrost poziomu wiedzy na temat
szkodliwego wpływu palenia tytoniu na zdrowie. W 1950 roku w USA jedynie
45% palaczy kojarzyło palenie z rakiem płuca. Do roku 1990 odsetek ten wzrósł
do 95%. Mniej więcej w tym samym okresie rozpowszechnienie palenia tytoniu
w USA zmniejszyło się z ponad 40% do około 25% liczby mieszkańców.

Mieszkańcy państw o wysokich dochodach mieszkańców niejednokrotnie
byli narażeni na „szoki informacyjne” dotyczące wpływu palenia tytoniu na
zdrowie. Oficjalne sprawozdania na ten temat były publikowane i szeroko dys-
kutowane w środkach masowego przekazu. Wpływ takich inicjatyw badano
w krajach tak różnych jak Finlandia, Grecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Bryta-
nia, USA i RPA. Ogólnie rzecz biorąc, ich wpływ jest największy i najbardziej
trwały w społeczeństwach w stosunkowo wczesnym stadium epidemii chorób
odtytoniowych, gdy poziom wiedzy na temat szkodliwości palenia jest jeszcze
niewielki. W miarę wzrostu uświadomienia społeczeństwa nowe szoki informa-
cyjne są coraz mniej skuteczne.

Analiza danych z terenu USA, pochodzących z kilkakrotnych badań w la-
tach 1930–1970, wykazała, że trzy „szoki informacyjne”, w tym opublikowanie
wpływowego sprawozdania naczelnego lekarza USA w 1964 roku, najprawdo-
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podobniej doprowadziły do obniżenia konsumpcji tytoniu w tym okresie aż
o 30%. Badania przeprowadzone w kilkunastu krajach o wysokich dochodach
mieszkańców w ostatnich dziesięcioleciach wskazują, że publikacja informa-
cji o zdrowotnych konsekwencjach palenia jest przyczyną systematycznego
spadku rozpowszechnienia palenia. Na przykład w latach 1960–1964 w Sta-
nach Zjednoczonych poziom konsumpcji papierosów wśród palaczy mających
dzieci obniżył się szybciej niż wśród dorosłych palaczy mieszkających samot-
nie (nie mieszkających razem z dziećmi). Autorzy badania doszli do wniosku,
że to wzrastająca świadomość rodziców o szkodliwości biernego palenia dla
dzieci skłoniła ich do zaprzestania palenia.

W krajach o średnich i niskich dochodach mieszkańców nie przeprowa-
dzono jak dotąd zbyt wielu badań pozwalających na ocenę wpływu szoków in-
formacyjnych*. Jednak obecnie bada się tendencje zmian rozpowszechnienia
palenia w Chinach, gdzie niedawno opublikowano wyniki szeroko zakrojo-
nych badań dotyczących wpływu palenia tytoniu na zdrowie mieszkańców te-
go kraju. Oczywiście, warunkiem koniecznym opublikowania danych dotyczą-
cych wpływu palenia tytoniu na zdrowie jest przeprowadzenie odpowiednich
badań. Podjęte niedawno w RPA i Indiach inicjatywy „policzenia zabitych przez
tytoń” przez odnotowywanie informacji o paleniu tytoniu na świadectwach
zgonu – co nie pociąga za sobą dużych wydatków – powinny przyczynić się do
zebrania danych niezbędnych do opisania kształtu i rozmiarów epidemii tyto-
niowej w każdym regionie.

Napisy ostrzegawcze

Nawet w tych krajach, gdzie informacje na temat wpływu palenia tytoniu na
zdrowie są stosunkowo łatwo dostępne dla konsumentów, badania wskazują
na rozpowszechnienie błędnych przekonań w tej kwestii, które są po części
skutkiem praktykowanego tam sposobu znakowania opakowań papierosów.
Na przykład od 20 lat wielu producentów oznacza określone rodzaje papiero-
sów jako „papierosy o niskiej zawartości substancji smolistych” lub „papiero-
sy o niskiej zawartości nikotyny”. Wielu palaczy z krajów o wysokich docho-
dach mieszkańców sądzi, że te marki papierosów są bezpieczniejsze niż inne,
chociaż z prac naukowych wynika, że nie istnieją bezpieczne papierosy. Bada-
nia wskazują, że wielu konsumentów ma błędne przekonania na temat skład-
ników dymu tytoniowego, a napisy na opakowaniach nie są źródłem dosta-
tecznej wiedzy o produktach, które się w nich znajdują.
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* W Polsce badania monitorujące m.in. wpływ medialnych kampanii zdrowotnych, np. akcji „Rzuć palenie razem
z nami”, na zmianę postaw dorosłych palaczy, prowadzi się corocznie od 1992 r. Ich wyniki wskazują, że dzięki
tej akcji rokrocznie ok. 200–400 tys. osób rzuca palenie, a od początku jej istnienia zaprzestało palenia ok. 2,5 mln
Polaków (zob. J. M. Jaworski i wsp., Profilaktyka chorób odtytoniowych – ogólnopolskie kampanie zdrowotne, w: 
W. Zatoński, K. Przewoźniak [a], op.cit., ss. 281–294) – przyp. red. pol.



Od wczesnych lat 60. stale zwiększa się liczba państw, których rządy wyma-
gają od producentów papierosów umieszczania na opakowaniach wyrobów tyto-
niowych napisów ostrzegawczych. Do roku 1991 obowiązek umieszczania takich
napisów wprowadziło 77 państw, chociaż zaledwie w kilku z nich wymagano sto-
sowania wyraźnych i różnorodnych ostrzeżeń, takich jak to przedstawione na ry-
cinie 4.3.

Jedno z badań przeprowadzonych w Turcji wskazuje, że prozdrowotne na-
pisy ostrzegawcze spowodowały w tym kraju spadek konsumpcji tytoniu o ok.
8% w ciągu 6 lat. W RPA po wprowadzeniu w 1994 roku poważnych napisów
ostrzegawczych odnotowano znaczący spadek konsumpcji. Ponad połowa (58%)
palaczy uczestniczących w tym badaniu ankietowym stwierdziła, że napisy
ostrzegawcze skłoniły ich do ograniczenia lub całkowitego zaprzestania palenia.
Jednak zasadniczą słabością strategii polegającej na drukowaniu napisów
ostrzegawczych jest to, że nie dociera ona do części uboższych palaczy, a w szcze-
gólności dzieci i dorastającej młodzieży, w krajach o niskich dochodach miesz-
kańców. Papierosy są tam często kupowane na sztuki, a nie w paczkach.
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PALENIE TYTONIU 

POWODUJE RAKA PŁUCA

Ministerstwo Zdrowia

Nazwa
EXTRA MILD

30 PAPIEROSÓW

RYCINA 4.3. OSTRY NAPIS OSTRZEGAWCZY
Proponowany prototypowy wygląd zwykłego opakowania papierosów w Australii

Źródło: Institute of Medicine, Growing up Tobacco Free: Preventing Nicotine Addiction in
Children and Youths. 1994 National-Academy Press. Washington D.C.

MINISTERSTWO ZDROWIA OSTRZEGA:
Rak płuca. Dym tytoniowy zawiera wiele substancji rako-
twórczych. Gdy wdychasz dym, te substancje szkodzą płu-
com i mogą wywołać raka płuca. Rak płuca na ogół rozwija
się i daje przerzuty zanim zostanie wykryty, i zwykle szybko
zabija.
Palenie tytoniu ma natychmiastowy szkodliwy wpływ na
płuca i serce, a po kilkunastu latach może doprowadzić do
poważnych chorób, takich jak choroby serca, udar mózgu
i rozedma oraz rak płuca. Jeżeli palisz przez całe życie,
prawdopodobieństwo, że umrzesz z powodu palenia, jest
wyższe niż jeden do czterech. Im wcześniej zaczynasz, tym
więcej papierosów wypalasz, a im dłużej palisz, tym bar-
dziej rośnie zagrożenie dla twojego zdrowia.
Narażając innych ludzi na wdychanie dymu z twoich pa-
pierosów, szkodzisz także im. Z powodu twojego palenia
może wzrosnąć ich zagrożenie chorobami dróg oddecho-
wych, rakiem i chorobami serca.
Palenie podczas ciąży może szkodzić zdrowiu dziecka.
Palenie uzależnia od nikotyny. Głód nikotyny może utrudnić
rzucenie palenia.
Rzucenie palenia jest korzystne dla zdrowia bez względu
na wiek i zmniejsza ryzyko groźnych chorób.
Więcej informacji i pomoc w rzuceniu palenia uzyskasz
pod numerem telefonu:
008 11538 (telefon zaufania dla palaczy)



W społeczeństwach o wysokim poziomie wiedzy na temat szkodliwości
palenia, gdzie jest ono rozpowszechnione od lat, wysuwa się niekiedy tezę, że
rozpowszechnienie palenia tytoniu nie obniży się bardziej, niż to się już stało
dzięki napisom ostrzegawczym umieszczanym na opakowaniach wyrobów ty-
toniowych. Jednak dane z Australii, Kanady oraz Polski wskazują, że takie
ostrzeżenia mogą nadal być skuteczną strategią, pod warunkiem że napisy bę-
dą duże i wyraźne, a ich treść będzie oparta na faktach i będzie zawierać kon-
kretne informacje. W Polsce pod koniec lat 90. wprowadzono nowe napisy
zajmujące 30% każdej z dwu największych powierzchni paczki papierosów.
Stwierdzono, że wpływają one w istotny sposób na decyzje palaczy o ograni-
czeniu lub całkowitym zaprzestaniu palenia. W grupie badanych mężczyzn-
-palaczy 3% stwierdziło, że po wprowadzeniu nowych napisów rzucili palenie,
kolejne 16% próbowało to zrobić, a 14% stwierdziło, że dzięki napisom lepiej
rozumie wpływ palenia tytoniu na zdrowie. Wśród polskich kobiet efekty by-
ły podobne. W Australii w 1995 roku wprowadzono ostrzejsze napisy ostrze-
gawcze i wydaje się, że miało to większy wpływ na odchodzenie palaczy od na-
łogu niż wcześniej stosowane, mniej drastyczne ostrzeżenia. W Kanadzie
z badania ankietowego przeprowadzonego w 1996 roku wynika, że połowa
palaczy zamierzających ograniczyć lub rzucić palenie wskazywała napisy na
paczkach papierosów jako źródło własnej motywacji.

Antyreklama w środkach masowego przekazu

Przeprowadzono wiele badań poświęconych ocenie wpływu negatywnych in-
formacji o skutkach palenia tytoniu na konsumpcję papierosów. Te negatywne
treści, nazywane także antyreklamą, są rozpowszechniane przez rządy i orga-
nizacje promocji zdrowia. Badania w skali krajowej i lokalnej, przeprowadzo-
ne w Ameryce Północnej, Australii, Europie i Izraelu, wielokrotnie potwier-
dziły ich pozytywny wpływ na zmniejszenie całkowitego poziomu konsumpcji
wyrobów tytoniowych*. Na podstawie danych dotyczących konsumpcji tytoniu
wśród dorosłych, zbieranych w latach 1954–1981, szwajcarscy naukowcy stwier-
dzili, że kampanie antytytoniowe w środkach masowego przekazu trwale
zmniejszyły konsumpcję w badanym okresie o 11%. Ocenia się także, że w Fin-
landii i Turcji kampanie antytytoniowe w mediach również przyczyniły się do
obniżenia konsumpcji.
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* W Polsce badania analizujące bezpośredni wpływ antyreklamy tytoniu w mass mediach na zachowania palaczy
nie zostały jak dotąd przeprowadzone, niemniej, w ramach oceny skuteczności wyświetlanych w polskiej telewizji
australijskich spotów (pod hasłem „Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie”), ukazujących niektóre zdrowotne
skutki palenia, pytano uczniów, czy przekazy te mogą mieć wpływ na zachowanie palacza. 50% uczniów uznało, że
mogą przyczynić się do podjęcia próby zaprzestania palenia lub zerwania z nałogiem na zawsze, a tylko 7% stwier-
dziło, że nie będą one miały żadnego wpływu na zachowania palaczy (zob. K. Przewoźniak i wsp., Effects of TV an-
ti-smoking advertising campaign in Poland, w: Abstract book of the 11th World Conference on Tobacco or Health,
op. cit., s. 744) – przyp. red. pol.



Edukacyjne programy antytytoniowe w szkołach

Szkolne programy antytytoniowe są wykorzystywane na szeroką skalę, zwłasz-
cza w krajach o wysokich dochodach mieszkańców. Wydaje się jednak, że są
one mniej skuteczne niż wiele innych form przekazu informacji. Nawet jeże-
li jakiś program początkowo przyczynia się do spadku liczby zaczynających
palić, jest to, jak się wydaje, tylko krótkotrwały efekt. Słabość tych szkolnych
programów nie zależy od ich charakteru, lecz raczej od rodzaju grupy, do któ-
rej są kierowane. Jak już wiemy, reakcje nastolatków na informacje o odle-
głych w czasie skutkach ich zachowań dla zdrowia różnią się od reakcji doro-
słych, częściowo dlatego, że ludzie młodzi żyją dniem dzisiejszym, a częścio-
wo dlatego, że młodzież zwykle buntuje się przeciwko radom dorosłych.

Reklama i promocja papierosów

Twórcy polityki państwa zainteresowani ograniczaniem spożycia tytoniu mu-
szą wiedzieć, czy reklama i promocja papierosów ma wpływ na konsumpcję.
Odpowiedź na pewno jest twierdząca, chociaż nie jest to wpływ bezpośredni.
Najważniejszym nasuwającym się wnioskiem jest to, że zakazy reklamy i pro-
mocji są skuteczne jedynie wtedy, gdy obejmują wszystkie środki masowego
przekazu i wszystkie przypadki użycia nazw handlowych oraz symboli graficz-
nych typu logo. Poniżej omawiamy w skrócie przemawiające za tym dowody.

Obecnie toczy się ożywiony spór na temat wpływu reklam papierosów na
konsumentów. Z jednej strony rzecznicy zdrowia publicznego twierdzą, że re-
klama rzeczywiście prowadzi do zwiększenia konsumpcji. Przedstawiciele firm
tytoniowych utrzymują natomiast, że reklamy papierosów nie służą rekrutowa-
niu nowych palaczy, lecz jedynie zachęcają regularnych palaczy do wierności
określonej marce lub zmiany jej na inną. Na pierwszy rzut oka empiryczne ba-
dania związku reklamy z poziomem sprzedaży zwykle wskazują na brak pozy-
tywnego wpływu reklamy na konsumpcję lub na istnienie niewielkiej tylko po-
zytywnej zależności. Takie badania mogą jednak z kilku powodów prowadzić
do błędnych wniosków. Po pierwsze, z teorii ekonomii wynika, że reklama wy-
kazuje zmniejszający się wpływ krańcowy na popyt, tzn. rosnąca intensywność
reklam określonego produktu powoduje stopniowe zmniejszanie się pozytyw-
nej reakcji konsumentów na dodatkową dawkę reklamy, a w końcu przestaje
mieć jakikolwiek wpływ na ich preferencje. 

Intensywność reklam wyrobów tytoniowych jest stosunkowo wysoka, po-
chłania 6% dochodów ze sprzedaży, czyli około 50% więcej niż w innych gałę-
ziach przemysłu. Wynika z tego, że zwiększenie popytu związane z dodatkową
reklamą będzie najprawdopodobniej niewielkie i trudne do wykrycia. To jednak
nie oznacza, że w przypadku braku reklamy poziom konsumpcji będzie równie
wysoki jak wtedy, gdy reklama jest obecna – można jedynie stwierdzić, że wpływ
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krańcowy zwiększonej podaży reklam jest nikły. Po drugie, dane dotyczące od-
działywania reklam na poziom sprzedaży prezentują z reguły wartości sumarycz-
ne dla stosunkowo długich odcinków czasu, wszystkich reklamujących się firm,
wszystkich środków przekazu i często dużych populacji. Taki sposób podawania
danych zaciemnia wszelkie subtelne zmiany, które mogłyby być widoczne przy
bardziej drobiazgowych analizach. Badania z wykorzystaniem staranniej zróżni-
cowanych danych przyniosły więcej dowodów potwierdzających rzeczywisty po-
zytywny wpływ reklamy na konsumpcję papierosów. Takie badania są jednak
drogie i czasochłonne, w związku z czym rzadko się je przeprowadza.

Ze względu na te trudności analitycy zajęli się badaniem skutków wpro-
wadzenia zakazu reklamy i promocji papierosów, traktując to jako pośrednią
metodę oceny siły oddziaływania tych środków na konsumpcję.

Wpływ zakazu reklamy

Po wprowadzeniu przez państwo zakazu reklamy wyrobów tytoniowym
w określonym medium, producenci są w stanie przerzucić reklamy do innych
środków masowego przekazu, nie zmieniając ogólnego poziomu wydatków na
działania marketingowe. Dlatego też w badaniach dotyczących efektów czę-
ściowych zakazów reklamy nie stwierdzono, by miały one wpływ na poziom
konsumpcji papierosów. Jednak po wprowadzeniu zakazu reklamy we wszyst-
kich środkach masowego przekazu i zakazu organizowania działań promocyj-
nych producenci wyrobów tytoniowych nie mają zbyt wielu alternatywnych
dróg wyjścia*. Począwszy od 1972 roku większość państw o wysokich docho-
dach mieszkańców wprowadziła bardziej surowe zakazy reklamy w większości
rodzajów mass mediów oraz zakaz działań w zakresie sponsoringu. W opubli-
kowanej niedawno pracy analizującej dane z 22 państw o wysokich dochodach
mieszkańców z lat 1970–1992 stwierdzono, że całkowity zakaz reklamy i pro-
mocji papierosów może zmniejszyć konsumpcję tytoniu, podczas gdy ograni-
czone lub częściowe zakazy nie mają żadnego lub prawie żadnego wpływu. Au-
torzy badania twierdzą, że po wprowadzeniu pełnego zakazu reklamy poziom
konsumpcji wyrobów tytoniowych w państwach o wysokich dochodach miesz-
kańców zmniejszyłby się o ponad 6%. Z symulacji wykorzystujących te szacun-
ki wynika, że zakaz reklamy wyrobów tytoniowych w krajach Unii Europejskiej
(por. ramka 4.2) mógłby spowodować zmniejszenie się konsumpcji w krajach
stowarzyszonych o prawie 7%. W innym badaniu, wykorzystującym dane ze
100 krajów, porównywano zmiany konsumpcji tytoniu w czasie w państwach
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* W Polsce całkowity zakaz reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu obowiązuje od 5.12.2001 r., kiedy to wpro-
wadzono w życie zakaz reklamy w całej prasie (wcześniej obowiązywał zakaz reklamy tytoniu na tablicach ogło-
szeniowych i innych miejscach publicznych, zakładach opieki zdrowotnej, placówkach kulturalno-oświatowych,
szkołach wyższych i obiektach sportowo-rekreacyjnych, a także w telewizji, radio, prasie dziecięco-młodzieżowej,
kinach (zob. Ustawa z dn. 5.11.1999 r., Dz. U. Nr 96, op.cit.) – przyp. red. pol.



o niemal całkowitych zakazach reklamy i promocji z krajami, gdzie nie wpro-
wadzano takich zakazów. W państwach z pierwszej grupy stwierdzono o wiele
wyraźniejszą tendencję spadkową konsumpcji tytoniu w czasie (ryc. 4.4). Na-
leży zauważyć, że w opisanym w tym badaniu spadku poziomu konsumpcji
w niektórych państwach mogły odegrać rolę również inne czynniki.

Poza pracami z dziedziny ekonomii prowadzi się również inne rodzaje ba-
dań – na przykład badania znajomości haseł reklamowych wśród dzieci. Wyni-
ka z nich, że reklama i działania promocyjne rzeczywiście wpływają na popyt
na papierosy i przyciągają nowych palaczy. Reklamy przyciągają uwagę dzieci,
które zapamiętują hasła reklamowe. Coraz więcej dowodów wskazuje rów-
nież, że przemysł reklamowy znaczną część swoich działań reklamowych i pro-
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RYCINA 4.4. CAŁKOWITY ZAKAZ REKLAMY PAPIEROSÓW ZMNIEJSZA POZIOM
KONSUMPCJI TYTONIU
Tendencje zmian ważonej konsumpcji papierosów per capita w krajach z szerokimi za-
kazami reklamy papierosów w porównaniu z państwami, gdzie takie zakazy nie obowią-
zują

Uwaga: W analizie wykorzystano dane ze 102 krajów, w których obowiązywał lub też nie cał-
kowity zakaz reklamy papierosów. Badano zmiany poziomu konsumpcji papierosów
w przeliczeniu na głowę jednego mieszkańca w wieku 15–64 lat w latach 1980–1982
i 1990–1992, z uwzględnieniem wielkości populacji. W krajach z całkowitym zakazem rekla-
my papierosów początkowy poziom konsumpcji był wyższy niż w krajach, gdzie zakaz nie
obowiązywał, lecz pod koniec badanego okresu konsumpcja w przeliczeniu na jednego
mieszkańca była tam niższa niż w drugiej grupie. Ta zmiana jest spowodowana większym
spadkiem konsumpcji w krajach z obowiązującym zakazem w porównaniu z drugą grupą.
Źródło: Saffer Henry: The Control of Tobacco Advertising and Promotion. Praca niepubliko-
wana.



mocyjnych kieruje na rynki rozwijające się lub, zdaniem firm tytoniowych,
o dużym potencjale rozwojowym – na przykład do ludzi młodych i określonych
grup mniejszościowych, wśród których palenie jeszcze do niedawna nie było
popularne. Tego typu badania naukowe, przeprowadzane przez nieekonomi-
stów, mogą stać się przedmiotem szczególnego zainteresowania polityków za-
niepokojonych wzrostem konsumpcji tytoniu w pewnych grupach społecznych.

Ograniczenia palenia w miejscach publicznych 
i w środowisku pracy

W coraz większej liczbie krajów wprowadza się obecnie ograniczenia dotyczą-
ce palenia tytoniu w miejscach publicznych, takich jak restauracje, środki lo-
komocji i dworce. W niektórych państwach, takich na przykład jak USA, po-
dobne restrykcje obejmują również zakłady pracy*. Najbardziej oczywiste ko-
rzyści związane z wprowadzeniem podobnych ograniczeń odnoszą niepalący,
którzy dzięki nim przestają być narażeni na ryzyko zdrowotne i dyskomfort
spowodowany przez dym tytoniowy. Jednak, jak już się przekonaliśmy, niepa-
lący są w największym stopniu narażeni na dym tytoniowy nie w miejscach pu-
blicznych czy zakładach pracy, lecz we własnym domu. Restrykcje są zatem je-
dynie częściowym rozwiązaniem problemów niepalących.

Innym skutkiem wprowadzenia zakazów jest ograniczenie palenia przez
niektórych palaczy i nakłonienie innych do rzucenia nałogu. W USA podobne
restrykcje doprowadziły do zmniejszenia konsumpcji papierosów o 4–10%
(dane z różnych źródeł). Wydaje się, że aby były one skuteczne, w społeczeń-
stwie musi panować ogólna zgoda co do konieczności zakazów oraz społeczna
świadomość szkodliwości palenia tytoniu dla zdrowia. Jeśli chodzi o inne kra-
je, dane na temat skuteczności ograniczeń palenia tytoniu w pomieszczeniach
są o wiele uboższe w porównaniu z USA**.

Potencjalny wpływ pozacenowych metod ograniczania popytu
na tytoń w skali świata

Powyżej przedstawiliśmy dane o skuteczności różnych pozacenowych
środków ograniczania popytu na tytoń, takich jak informacje dla konsumen-
tów, publikowanie sprawozdań naukowych i wyników badań, napisy ostrze-
gawcze na opakowaniach papierosów, antyreklama, całkowity zakaz reklamy
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* Na temat obowiązujących w Polsce zakazów palenia w miejscach publicznych i zakładach pracy zob. przypis do roz-
działu 3 – przyp. red. pol.
** Ogólnopolskie badania polskich lekarzy z 1995 i 1999 r. wskazują, że dzięki wprowadzonemu w 1995 r. zakazowi pale-
nia tytoniu na terenie szpitali i innych placówek służby zdrowia częstość palenia tytoniu przez lekarzy w miejscu pracy
zmniejszyła się z ok. 80% do 35% (zob. K. Przewoźniak, W. Zatoński, Decline in smoking prevalence among Polish
physicians, w: Abstract book of the 11th World Conference on Tobacco or Health, op. cit., vol. 1, s. 89) – przyp. red. pol.
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RAMKA 4.2. ZAKAZ REKLAMY I PROMOCJI TYTONIU W KRAJACH 
UNII EUROPEJSKIEJ

W roku 1989, w ramach szeroko zakro-
jonej inicjatywy walki z rakiem, Komisja
Europejska przygotowała projekt dyrek-
tywy dotyczącej ograniczenia możliwo-
ści reklamowania wyrobów tytoniowych
w prasie oraz na planszach reklamo-
wych (billboardach) i plakatach. W 1990
roku Parlament Europejski, po wprowa-
dzeniu poprawek do projektu Komisji,
głosował za wprowadzeniem zakazu re-
klamy.

Członkowie Komisji byli świadomi,
że w tamtym okresie możliwy był jedy-
nie konsensus pozwalający na czę-
ściowy zakaz, brali jednak pod uwagę
możliwość zgłoszenia w przyszłości no-
wego projektu całkowitego zakazu re-
klamy w zależności od postępów doko-
nanych przez poszczególne państwa
członkowskie. W czerwcu 1991 roku
Komisja przedstawiła zmodyfikowany
projekt dyrektywy.

W latach 1992–1996 prace nad wpro-
wadzeniem dyrektywy w życie nie posu-
nęły się naprzód z powodu sprzeciwu
trzech państw członkowskich: Niemiec,
Holandii i Wielkiej Brytanii. Jednak
sprzeciw w Wielkiej Brytanii załamał się
w 1997 roku, po zwycięstwie Partii Pra-
cy w wyborach powszechnych (w swo-
im manifeście politycznym Partia Pracy
zawarła postulat wprowadzenia zakazu
reklamy wyrobów tytoniowych). Osta-
teczną wersję tekstu proponowanej dy-
rektywy Komisja przyjęła w czerwcu
1998 roku. Znalazło się w nim postano-
wienie o zakazie bezpośredniej i po-
średniej reklamy wyrobów tytoniowych
(w tym tzw. sponsoringu) w krajach Unii
Europejskiej. Wszystkie postanowienia

dyrektywy mają być w pełni wprowa-
dzone w życie do października 2006.
Oto najważniejsze z nich:
� Wszystkie kraje członkowskie Unii

Europejskiej muszą wprowadzić
stosowne zmiany w swoich syste-
mach prawnych do 30 lipca 2001
roku.

� W ciągu roku od tej daty należy za-
przestać publikowania reklam w dru-
ku.

� Praktyka sponsorowania imprez
przez firmy tytoniowe (z wyjątkiem
akcji o charakterze ogólnoświato-
wym) musi zostać wstrzymana
w ciągu dwóch następnych lat.

� Sponsorowanie akcji i ogólnoświa-
towych imprez przez firmy tytoniowe
(np. wyścigi Formuły 1) można kon-
tynuować jeszcze przez 3 lata. Po
1 października 2006 roku takie prak-
tyki będą zabronione. W okresie
przejściowym firmy tytoniowe muszą
zmniejszyć wielkość pomocy udzie-
lanej w ramach sponsoringu oraz do-
browolnie ograniczyć towarzyszącą
takim imprezom reklamę swoich wy-
robów.

� Dopuszcza się udzielanie informacji
o wyrobach tytoniowych w punktach
ich sprzedaży.

� Wewnętrzne publikacje firm tytonio-
wych mogą zawierać reklamy ich
produktów.

� Zakaz nie obejmuje publikacji prze-
znaczonych do rozpowszechniania
w innych państwach (nienależących
do Unii Europejskiej).
Dyrektywa jest obecnie wprowadza-

na w życie.



i promocji wyrobów tytoniowych i ograniczenie swobody palenia. W jednym
z opracowań stanowiących podstawę niniejszego raportu model omówiony
w ramce 4.1 wykorzystano do oceny potencjalnego wpływu szerokiego pakie-
tu działań na światowy poziom konsumpcji tytoniu. Biorąc pod uwagę fakt, że
jak dotąd przeprowadzono niewiele prac oceniających łączny wpływ tych
środków, model ten oparto na ostrożnych założeniach. Na podstawie dotych-
czasowych ocen skuteczności poszczególnych środków pozacenowych przyję-
to w modelu, że ich „połączone siły” skłoniłyby 2–10% konsumentów do rzu-
cenia palenia. Zgodnie z jednym z przyjętych ostrożnych założeń badane
środki nie wywarłyby żadnego wpływu na liczbę papierosów wypalanych przez
osoby, które nie przestały palić.

Na podstawie tych założeń stwierdzono, że pakiet środków pozacenowych
zmniejszyłby liczbę palaczy o 23 miliony (dane dotyczą palaczy na świecie
w roku 1995). Taki wynik otrzymano, wykorzystując w obliczeniach dolną gra-
nicę założonego przedziału wartości, tzn. spadek liczby palaczy jedynie o 2%
w rezultacie ogólnoświatowego wprowadzenia tych środków (por. tabela 4.2).
Po uwzględnieniu wcześniejszych założeń o liczbie byłych palaczy, którzy rzu-
cając palenie uniknęliby śmierci, model pozwala ocenić tę liczbę na 5 milio-
nów ludzi.

Nikotynowa terapia zastępcza i inne formy leczenia 
odwykowego

Oprócz podwyższania podatków i stosowania środków pozacenowych ist-
nieje jeszcze jeden środek pomocny w ograniczaniu rozmiarów epidemii ty-
toniowej. Chodzi o leczenie odwykowe, realizowane w formie rozmaitych
programów obejmujących indywidualne szkolenie, leczenie szpitalne, po-
radnictwo oraz stosowanie rosnącej liczby substancji o działaniu farmakolo-
gicznym wykorzystywanych w leczeniu odwykowym – na przykład produk-
tów używanych w nikotynowej terapii zastępczej oraz leku przeciwdepresyj-
nego o międzynarodowej nazwie bupropion. Produkty wykorzystywane
w nikotynowej terapii zastępczej – na przykład plastry na skórę, gumy do
żucia, aerozole, inhalatory – dostarczają organizmowi palacza niskich da-
wek nikotyny bez innych szkodliwych składników dymu tytoniowego. Wła-
ściwie stosowana  nikotynowa terapia  zastępcza  została uznana przez naj-
większe organizacje medyczne w krajach o wysokich dochodach mieszkań-
ców za bezpieczną i skuteczną metodę leczenia. Z licznych badań, jakie
przeprowadzono na ten temat, wynika, że zastosowanie terapii zastępczej
podwaja szanse powodzenia innych metod leczenia odwykowego, bez
względu na to, czy są one stosowane równocześnie czy też nie (tabela 4.3).
W badaniach przeprowadzonych w USA również wykazano przydatność bu-
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propionu*. Najważniejszą zaletą nikotynowej terapii zastępczej jest możli-
wość jej całkowicie samodzielnego stosowania przez palacza. Zwiększa to
atrakcyjność tej formy leczenia dla palaczy mieszkających w krajach, gdzie
dostęp do intensywnego leczenia jest ograniczony.

Nikotynową terapię zastępczą przepisuje się wyłącznie w celu złagodzenia
objawów występujących po odstawieniu nikotyny u palaczy pragnących rzucić
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TABELA 4.2. POTENCJALNA LICZBA PALACZY RZUCAJĄCYCH PALENIE I LICZBA
OSÓB URATOWANYCH W TEN SPOSÓB OD ŚMIERCI Z POWODU CHORÓB 
TYTONIOZALEŻNYCH POD WPŁYWEM PAKIETU ŚRODKÓW POZACENOWYCH
(Miliony ludzi)
Dla populacji palaczy żyjących na świecie w 1995 roku

Regiony 

wg klasyfikacji Banku Światowego 2% 10% 2% 10%

Azja Wschodnia i Pacyfik -8 -40 -2 -10
Europa Wschodnia i Azja Środkowa -3 -15 -0,7 -3
Ameryka Łacińska i region -2 -10 -0,5 -2

Morza Karaibskiego
Środkowy Wschód i Afryka Północna -0,8 -4 -0,2 -1
Azja Południowa (papierosy) -2 -9 -0,3 -2
Azja Południowa (bidis – skręty) -2 -10 -0,4 -2
Afryka na południe od Sahary -1 -7 -0,4 -2
Kraje o niskich/średnich dochodach -19 -93 -4 -22
Kraje o wysokich dochodach -4 -21 -1 -5
Świat -23 -114 -5 -27

Uwaga: Liczby w tabeli podano w zaokrągleniu.
Źródło: Ranson, Kent, P. Jha, F. Chaloupka i A. Yurekli: Effectiveness and Cost–effectiveness of Price Increases and
Other Tobacco Control Policy Interventions. Niepublikowana praca cząstkowa.

Zmiana liczby palaczy, 
gdy zastosowane 
środki zmniejszą 

rozpowszechnienie 
palenia o

Zmiana liczby zgonów,
gdy zastosowane 
środki zmniejszą 

rozpowszechnienie 
palenia o

* W wieloośrodkowym badaniu klinicznym przeprowadzonym na losowej, podwójnie ślepej próbie 893 pacjen-
tów oceniono skuteczność 9-tygodniowego leczenia bupropionem, plastrem nikotynowym, bupropionem i pla-
strem nikotynowym w stosunku do placebo. Skuteczność leczenia skojarzonego bupropionem i plastrem nikoty-
nowym lub samym bupropionem okazała się najwyższa zarówno po 4 tygodniach leczenia (odpowiednio 67 i 60%
abstynentów w porównaniu z 48% abstynentów leczonych samym plastrem i 33% leczonych placebo), jak i na
podstawie 12-miesięcznej abstynencji nikotynowej (odpowiednio: 35%, 30,3%, 16%, 15%); zob. D.E. Jorenby
i wsp.,  A controlled trial of sustained-release bupropion, a nicotine patch, or both for smoking cessation. N. Engl. J.
Med., 1999, 340, ss. 685–691. Wyniki innych badań kliniczno-kontrolnych oraz liczne obserwacje pacjentów po-
kazują również, że bupropion przyjmowany zgodnie z zaleceniami jest dobrze tolerowanym, bezpiecznym lekiem
zalecanym pacjentom uzależnionym od tytoniu oraz umotywowanym do zerwania z nałogiem. Nikotyna nie ma
wpływu na farmakokinetykę bupropionu, przez co można go bezpiecznie i skutecznie, jak wskazano wyżej, stoso-
wać w leczeniu skojarzonym z nikotynową terapią zastępczą, a terapię rozpocząć jeszcze w trakcie palenia tyto-
niu i kontynuować nawet przez 12 miesięcy (zob. R.D. Hurt i wsp., A comparison of sustained-release bupropion
and placebo for smoking cessation. N. Engl. J. Med., 1999, 340, ss. 685–691) – przyp. red. pol



palenie. Jak dotąd nie wykazano związku pomiędzy stosowaniem jakiejkol-
wiek formy nikotynowej terapii zastępczej a chorobami układu krążenia lub
układu oddechowego. Panuje ogólna zgoda, że produkty tego rodzaju są bez-
pieczniejszym źródłem nikotyny niż tytoń. Oczywiście, nikotyna wywiera wła-
ściwe sobie działanie na organizm, m. in. podnosząc ciśnienie tętnicze krwi.
Jednak w porównaniu z papierosami dawki nikotyny w nikotynowej terapii za-
stępczej są mniejsze i wolniej przenikają do organizmu. Nikotynowa terapia
zastępcza to sposób na obniżenie kosztów rzucania palenia w przypadku nało-
gowych palaczy.

Dostępność nikotynowej terapii zastępczej jest różna w różnych krajach.
W niektórych państwach o wysokich dochodach mieszkańców odpowiednie
produkty są sprzedawane bez recepty, natomiast w innych recepta jest nie-
zbędna*. Symulacje na podstawie danych amerykańskich wskazują, że przy
udostępnieniu środków wykorzystywanych w nikotynowej terapii zastępczej
bez recepty znacznie więcej palaczy rzucałoby palenie i mniej ich zmarłoby
w wyniku chorób tytoniozależnych – w porównaniu z sytuacją, gdy środki te
są dostępne tylko na receptę. Z analiz wynika, że w ciągu 5 lat w samych tyl-
ko Stanach Zjednoczonych uratowano by życie prawie 3000 ludzi. Są także
dowody, że sami palacze chcą tego rodzaju pomocy: gdy w roku 1996 w USA
rozpoczęto sprzedaż środków stosowanych w nikotynowej terapii zastępczej
bez recepty, do roku 1998 ich sprzedaż wzrosła o 150%.

W krajach o niższych dochodach mieszkańców występują znaczne różnice
w dostępie do jakichkolwiek form nikotynowej terapii zastępczej. Środki sto-
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TABELA 4.3. SKUTECZNOŚĆ RÓŻNYCH METOD LECZENIA ODWYKOWEGO

Wzrost odsetka
palaczy zaprzestających 

palenia na 6 lub
Interwencja i porównanie więcej miesięcy

Krótka rozmowa z lekarzem o rzuceniu palenia 2–3 
(3–10 minut) w porównaniu z brakiem interwencji 

Nikotynowa terapia zastępcza i krótkie porady w porównaniu 
z krótkimi poradami lub krótkimi poradami i placebo 6

Intensywne leczenie (np. w klinice dla palaczy) 
oraz nikotynowa terapia zastępcza w porównaniu 
z intensywnym leczeniem lub intensywnym leczeniem plus placebo 8

Źródło: Raw, Martin i in. 1999. Dane Agency for Health Care Policy and Research oraz Cochrane Library.

* Na polskim rynku obecnie dostępne są bez recepty lekarskiej nikotynowa guma do żucia (4 mg w aptekach,
2 mg we wszystkich punktach sprzedaży) i plastry nikotynowe (w aptekach). W 2002 r. planuje się również wpro-
wadzenie inhalatora zawierającego nikotynę. Bupropion został w Polsce zarejestrowany w 2000 r. i jest dostępny
w aptekach na receptę z przepisu lekarza – przyp. red. pol.



sowane w tej terapii są sprzedawane w Argentynie, Brazylii, Indonezji, Male-
zji, Meksyku, na Filipinach, w RPA i Tajlandii, jednak w niektórych z tych kra-
jów można je kupić tylko w kilku większych miastach. W niektórych krajach
o średnich dochodach mieszkańców i w większości krajów ubogich środki sto-
sowane w nikotynowej terapii zastępczej w ogóle nie są dostępne. Koszt dzien-
nej „dawki” tych środków jest zbliżony do ceny paczki papierosów, ale w przy-
padku środków do terapii trzeba kupić zestaw potrzebny do całej kuracji, więc
palacz musi ponieść duży jednorazowy wydatek*. W porównaniu z papierosa-
mi sprzedaż środków do nikotynowej terapii zastępczej jest obwarowana licz-
nymi warunkami.

W gestii polityków są jednak decyzje ułatwiające dostęp do nikotynowej
terapii zastępczej jako cennego elementu programów działań antytytonio-
wych. Można to osiągnąć m. in. dzięki zmniejszeniu ograniczeń sprzedaży
tych środków – na przykład zwiększając liczbę punktów sprzedaży i godziny
ich pracy oraz ograniczając wymagania dotyczące opakowań.

Biorąc pod uwagę przydatność nikotynowej terapii zastępczej w zmniej-
szaniu kosztów rzucania palenia, można też wprowadzić subsydiowaną sprze-
daż tych środków lub nawet przez pewien okres sprzedaż bezpłatną jako for-
mę pomocy dla ubogich palaczy pragnących zerwać z nałogiem. Takie podej-
ście już obecnie bada się w kilku miejscach na świecie. Na przykład w Wielkiej
Brytanii wysunięto propozycję uprawnienia najuboższych palaczy, którzy zde-
cydowali się rzucić palenie, do otrzymania bezpłatnie pewnej ilości środków
stosowanych w terapii. Udostępnienie tego typu usług najuboższym jest wy-
zwaniem dla wszystkich krajów.

Każdą decyzję ułatwiającą dostęp do nikotynowej terapii zastępczej nale-
ży oczywiście starannie rozważyć. Większość społeczeństw unika promowania
sprzedaży jakichkolwiek wyrobów o właściwościach uzależniających dzieci.
Jednak lekarze w krajach o wysokich dochodach mieszkańców są zgodni, że
efektywnie wykorzystywana nikotynowa terapia zastępcza przynosi wyniki
i należy ją zalecać dorosłym palaczom pragnącym rzucić palenie. Opłacalność
ekonomiczna nikotynowej terapii zastępczej nie była dotychczas szeroko ba-
dana, zwłaszcza w krajach o średnich i niskich dochodach mieszkańców, gdzie
żyje większość palaczy. Jest oczywiste, że dokładna i wszechstronna informa-
cja jest przydatna dla władz, które na szczeblu lokalnym podejmują decyzje
o przeznaczeniu części ograniczonych funduszy publicznych na finansowanie
tych środków, dając im solidniejsze podstawy działania.

Podczas badań przygotowawczych do tego opracowania dokonano symu-
lacji, metodą opisaną wyżej, jaki byłby potencjalny wpływ zwiększenia dostęp-
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* Podobnie jest i w Polsce, gdzie koszt 7-tygodniowej terapii bupropionem waha się między 400–450 zł, a koszt
3-miesięcznej terapii gumą nikotynową wynosi ok. 550–600 zł. Dla porównania miesięczne wydatki na papierosy,
w przypadku wypalania ok. 20 papierosów dziennie wynoszą ok. 150–200 zł na osobę – przyp. red. pol.



ności nikotynowej terapii zastępczej. Zgodnie z zasadą ostrożnego szacowa-
nia przyjęto, że skuteczność tej terapii może być niższa niż to wynika z opu-
blikowanych badań przeprowadzonych w krajach o wysokich dochodach
mieszkańców. Zakładając, że odsetek rzucających palenie jest dwa razy więk-
szy przy stosowaniu terapii niż bez takiego wspomagania, i że jedynie około
6% palaczy stosuje terapię*, oceniliśmy, że dzięki nikotynowej terapii zastęp-
czej można by umożliwić rzucenie palenia 6 milionom palaczy żyjących na
świecie w 1995 roku i zmniejszyć o 1 milion liczbę zgonów w wyniku palenia
tytoniu. Jeżeli natomiast terapię stosowałoby 25% palaczy, liczba palaczy ży-
jących na świecie w 1995 roku, którym można by pomóc rzucić palenie, wzro-
słaby do 29 milionów, a liczba zgonów zmniejszyłaby się o 7 milionów.

Przypisy

1. Smith, A.: Wealth of Nations. 1776 pod red. Edwina Canaana, 1976, University of
Chicago Press, Chicago.
2. Jeżeli np. podatek ma wynieść 80% (4/5) ceny detalicznej, cenę (nieopodatkowaną)
ustaloną przez producenta należy pomnożyć przez 4. I tak, jeżeli cena nieopodatkowa-
na wynosi 0,50 USD, podatek będzie równy 0,5 × 4 = 2 USD; cena detaliczna wynie-
sie więc 2 USD (podatek) + 0,50 USD (cena producenta) = 2,50 USD. Wpływ ceny
detalicznej byłby oczywiście różny w różnych krajach, zmieniając się w zależności od
czynników wpływających na sprzedaż detaliczną, np. w zależności od ceny hurtowej –
lecz ostatecznie wzrost ceny o taką wielkość oznaczałby w krajach o średnich i niskich
dochodach mieszkańców zwiększenie ceny (po uwzględnieniu wielkości populacji)
o 80–100%.
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* W Polsce odsetek palaczy stosujących nikotynową terapię zastępczą wynosił w 1998 r. ok. 8% i był znacznie niż-
szy niż w wielu krajach Unii Europejskiej, np. w Szwecji – 30% (zob. P. Boyle i wsp., Characteristics of smokers’
attitudes towards stopping. Survey of 10,295 smokers in representative samples from 17 European countries. Eur. J.
Publ. Health, 2000, 10, Suppl., ss. 5–14). W ostatnich latach notuje się jednak w Polsce wzrost sprzedaży środków
stosowanych w leczeniu uzależnienia od tytoniu, przede wszystkim bupropionu i nikotynowej terapii zastępczej,
co związane jest z jednej strony ze wzrostem zapotrzebowania na farmakoterapię nikotynową, z drugiej zaś z na-
tężeniem prowadzonych działań marketingowych oraz intensywnym szkoleniem lekarzy i pielęgniarek w tej dzie-
dzinie – przyp. red. pol.



SKUTECZNOŚĆ metod obniżania popytu na wyroby tytoniowe
została dobrze udokumentowana, natomiast o wiele mniej jest dowodów na
skuteczność obniżania ich podaży. W tym rozdziale omawiamy w skrócie do-
tychczasowe próby ograniczenia dostępu do wyrobów tytoniowych podejmowa-
ne w różnych państwach oraz próby ograniczenia podaży poprzez restrykcje
handlowe lub odpowiednią politykę rolną. W drugiej części rozdziału przedsta-
wiamy jeden z bardzo ważnych środków, dzięki któremu państwo może ograni-
czyć podaż wyrobów tytoniowych – mianowicie zwalczanie przemytu.

Ograniczona skuteczność większości interwencji służących
zmniejszaniu podaży wyrobów tytoniowych

Jedną z prawidłowości rynku jest to, że w sytuacji, gdy jeden dostawca dane-
go towaru nie ma możliwości kontynuowania działalności, jego miejsce szyb-
ko zajmuje następny – jeżeli tylko jest to dla niego korzystne. Z poniższej dys-
kusji wynika, że dostarczanie wyrobów tytoniowych na rynek jest obecnie bar-
dzo korzystnym przedsięwzięciem.

Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych

Ze względu na niezwykłą szkodliwość tytoniu niektórzy rzecznicy zdrowia pu-
blicznego wzywali do zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych, twierdząc, że
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sedno problemu leży nie w konsumpcji, lecz w produkcji*. Wskazywali przy
tym na znaczący spadek występowania chorób odalkoholowych, jaki nastąpił
po ograniczeniu sprzedaży alkoholu w różnych państwach w XX wieku. Na
przykład, gdy w czasie II wojny światowej ograniczono podaż alkoholu w Pa-
ryżu, konsumpcja alkoholu spadła o 80%. Umieralność mężczyzn z powodu
chorób wątroby zmniejszyła się o połowę w ciągu jednego roku, a po pięciu
latach – o 80%. Po zakończeniu wojny, gdy alkohol znowu stał się powszech-
nie dostępny, wskaźniki umieralności z powodu chorób wątroby osiągnęły
wielkości sprzed wojny.

Jednak z kilku powodów prohibicja wyrobów tytoniowych najprawdopo-
dobniej nie byłaby ani ekonomicznie wykonalna, ani skuteczna. Po pierwsze,
przykład wielu narkotyków wskazuje, że konsumpcja takich substancji nie za-
nika nawet po wprowadzeniu zakazu. Po drugie, prohibicja rodzi określone
problemy: rośnie wówczas przestępczość, co pociąga za sobą rosnące koszty
działań policji. Po trzecie, z ekonomicznego punktu widzenia optymalny po-
ziom konsumpcji tytoniu nie jest równy zero. Po czwarte, prohibicja tytoniu
w większości krajów nie byłaby możliwa do zaakceptowania ze względów po-
litycznych. Podjęte niedawno w Indiach próby wprowadzenia zakazu produk-
cji odmiany tytoniu do żucia o nazwie gutka zakończyły się niepowodzeniem,
głównie z powodu opozycji politycznej.

Ograniczenie dostępu młodzieży do wyrobów tytoniowych

W krajach o wysokich dochodach mieszkańców podejmowano wiele prób
ograniczenia sprzedaży papierosów dorastającej młodzieży. Takie restrykcje,
w ich obecnej formie, okazały się nieskuteczne**. Ograniczenia dotyczące
młodzieży są na ogół trudne do wyegzekwowania, zwłaszcza że nastolatki czę-
sto dostają papierosy od starszych kolegów, a niekiedy od rodziców. Ponadto,
w krajach o niskich dochodach mieszkańców, gdzie obecnie wzrasta poziom
spożycia tytoniu, infrastruktura i środki finansowe niezbędne do wprowadze-
nia takich restrykcji są dostępne w o wiele mniejszym stopniu niż w państwach
zamożnych.
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* W Polsce zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych został ustawowo (Ustawa z dn. 9.11.1995 r. i Ustawa z dn.
5.11.1999 r.) ograniczony do niektórych miejsc, sposobów sprzedaży i rodzajów wyrobów tytoniowych, tj. obowią-
zuje na terenie zakładów opieki zdrowotnej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-
-rekreacyjnych, dotyczy sprzedaży wyrobów tytoniowych w automatach, w opakowaniach zawierających mniej niż
20 sztuk lub luzem bez opakowania oraz  wyrobów tytoniowych bezdymnych (z wyjątkiem tabaki) – przyp. red. pol.
** Cytowane już badania uczniów szkół polskich w wieku 13–15 lat z 1999 r. pokazały, że sprzedawcy nie odmó-
wili zakupienia papierosów w przypadku ok. 65% niepełnoletnich uczniów, mimo istniejącego w Polsce od wielu
lat zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18. rż. – przyp. red. pol.



Zastępowanie upraw tytoniu innymi i zwiększanie 
zróżnicowania upraw

Tytoń uprawia się w ponad 100 krajach, z czego 80 to kraje rozwijające się.
Cztery kraje dostarczają 2/3 produkcji światowej: według danych z 1997 roku
Chiny dostarczyły 42% światowych zasobów tytoniu, a USA, Indie i Brazylia
łącznie 24%. Dwadzieścia państw na początku tej listy wytwarza ponad 90%
światowych zasobów tytoniu (por. tabela 5.1). W ciągu ostatnich 20 lat udział
państw o wysokich dochodach mieszkańców w światowej produkcji tytoniu
spadł z 30 do 15%*, natomiast udział państw Bliskiego Wschodu i Azji wzrósł
z 40% do 60%. Udział krajów afrykańskich wzrósł z 4 do 6%, natomiast udział
pozostałych regionów niewiele się zmienił.

Większość tytoniu uprawianego w Chinach trafia na rynek wewnętrzny,
natomiast pozostali wielcy producenci przeznaczają tytoń głównie na eksport.
Brazylia, Turcja, Zimbabwe, Malawi, Grecja i Włochy eksportują ponad 70%
zbiorów. Jedynie w dwóch krajach wpływy ze sprzedaży tytoniu za granicę sta-
nowią znaczną część ogólnych wpływów z eksportu. Są to: Zimbabwe (23%
całkowitych wpływów z eksportu przypada na tytoń) i Malawi (61%). W kilku
innych krajach (Bułgaria, Mołdawia, Dominikana, Macedonia, Kirgizja i Tan-
zania) tytoń jest podstawą handlu wymiennego z innymi krajami, chociaż udział
tych producentów w światowym rynku uprawy tytoniu jest niewielki. Tytoń jest
ponadto głównym źródłem dochodów dla kilku krajów, których gospodarki
mają charakter głównie rolniczy (Malawi, Zimbabwe, Indie i Turcja).

W przeszłości i obecnie uprawa tytoniu była atrakcyjna dla rolników, da-
wała bowiem wyższy przychód netto w przeliczeniu na jednostkę ziemi upraw-
nej niż większość roślin uprawnych i znacznie wyższy niż uprawa roślin spo-
żywczych. W najlepszych pod tym względem regionach jak Zimbabwe tytoń
jest źródłem około 6,5 razy większych zysków niż następna najlepsza uprawa
alternatywna. Tytoń jest również atrakcyjny dla rolników z bardziej praktycz-
nych powodów. Po pierwsze, w porównaniu z innymi roślinami uprawnymi,
światowe ceny tytoniu są względnie stabilne. Dzięki temu rolnicy uprawiają-
cy tytoń mogą planować i uzyskiwać kredyty na przyszłe inwestycje w różne
rodzaje działalności (nie tylko uprawę tytoniu). Po drugie, przemysł tytonio-
wy zwykle oferuje plantatorom znaczną pomoc w naturze, na przykład mate-
riały i porady. Po trzecie, firmy tytoniowe często udzielają rolnikom pożyczek.
Po czwarte, inne rodzaje upraw mogą sprawiać rolnikom trudności w składo-
waniu, zbieraniu i dostawach. Tytoń jest także bardziej odporny niż inne ro-
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* Podobny trend widoczny jest również w Polsce. W ostatnich latach zarówno areał zasiewów tytoniu, jak i jego
zbiory systematycznie maleją, np. w 2001 r. zebrano ok. 27 tys. ton tytoniu, podczas gdy w 1986 r. ok. 125 tys. ton
(zob. Rzeczpospolita nr 291[6064] z dn. 13.12.2001 r.) – przyp. red. pol.
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TABELA 5.1. TRZYDZIESTU NAJWIĘKSZYCH PRODUCENTÓW NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU
dane z 1997 r.; kolejność według wielkości produkcji

Wpływy
z eksportu

tytoniu
Wielkość Udział Powierzchnia (jako % ogólnych
produkcji w produkcji upraw % światowej Tytoń Tytoń wpływów

Produkcja w porównaniu światowej (w tysiącach powierzchni eksportowany importowany z eksportu,   
Kraj (w tys. ton) z 1994 r. (%) hektarów) upraw (%)a (%)b 1995 r.).

Chiny 3390,0 51,5 42,12 1.880,0 38,4 2,9 4,7 0,68
USA 746,4 4,0 9,27 328,4 6,7 35,5 7,4 0,55
Indie 623,7 18,1 7,75 420,2 8,6 23,2 c 0,44
Brazylia 576,6 30,5 7,16 329,5 6,7 77,0 0,2 2,55
Turcja 296,0 57,7 3,68 323,0 6,6 89,3 0,5 1,17
Zimbabwe 192,1 8,0 2,39 99,3 2,0 109,7 c 23,05
Indonezja 184,3 15,2 2,29 217,5 4,4 10,2 27,6 0,42
Malawi 158,6 61,7 1,97 122,3 2,5 74,2 c 60,64
Grecja 132,5 -2,2 1,65 67,3 1,4 74,5 12,8 2,05
Włochy 131,4 0,3 1,63 47,5 1,0 78,7 18,3 0,04
Argentyna 123,2 50,3 1,53 71,0 1,5 60,6 5,1 0,59
Pakistan 86,3 14,0 1,07 45,9 0,9 1,6 c 0,08
Bułgaria 78,2 124,3 0,97 48,5 1,0 53,5 58,3 5,40
Kanada 71,1 -0,5 0,88 28,5 0,6 24,0 12,6 0,04
Tajlandia 69,3 17,4 0,86 47,0 1,0 48,5 15,3 0,11
Japonia 68,5 -13,8 0,85 25,6 0,5 0,5 145,4 0,04
Filipiny 60,9 8,7 0,76 29,4 0,6 17,2 18,3 0,17
Korea Płd. 54,4 -44,8 0,68 27,2 0,6 8,4 26,2 0,02
Meksyk 44,3 -35,1 0,55 25,4 0,5 31,8 8,3 0,11
Bangladesz 44,0 -26,7 0,55 50,3 1,0 c 16,1 0,03
Hiszpania 42,3 0,1 0,53 13,3 0,3 53,9 126,7 0,06
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Polska 41,7 -3,3 0,52 19,0 0,4 6,9 66,4 0,12
Kuba 37,0 117,6 0,46 59,0 1,2 13,5 0,8 b,.d.
Mołdawia 35,8 -15,8 0,45 17,2 0,4 61,4 6,7 6,90
Wietnam 32,0 b,.d. 0,40 36,0 0,7 b,.d. b,.d. 0,04
Dominikana 30,3 41,7 0,38 21,2 0,4 58,1 2,2 5,26
Macedonia 30,0 b,.d. 0,37 22,0 0,4 b,.d. b,.d. 5,44
Kirgizja 30,0 -33,3 0,37 12,0 0,2 76,7 3,3 6,96
RPA 29,0 -1,4 0,34 14,9 0,3 41,5 55,5 0,31
Tanzania 25,1 15,1 0,31 b,.d. b,.d. 55,8 c 4,53
Świat ogółem 8048,4 25,9 100,0 4893,8 100,0 25,3 24,4

a. Stosunek eksportu tytoniu do produkcji krajowej
b. Stosunek importu tytoniu do produkcji krajowej
c. poniżej 0,1%
b.d. = brak danych
Źródło: van der Merwe, Rowena i in. The Supply-side Effects of Tobacco Control Policies. Niepublikowana praca cząstkowa. (Dane pochodzą z materiałów U.S. Department 
of Agriculture, the Food and Agricultural Organization i in.)



śliny uprawne, a firmy tytoniowe często oferują pomoc w zbiorach i transpor-
cie, podczas gdy zbyt późny zbiór, opóźnione płatności i fluktuacje cen mogą
być ciosem dla innych upraw.

Dotychczas przeprowadzono kilkanaście eksperymentalnych prób zastą-
pienia uprawy tytoniu uprawą innych roślin. Jednak oprócz niejednoznacznego
wyjątku, jakim okazała się Kanada, nie ma solidnych dowodów na powodzenie
tych projektów jako sposobu zmniejszenia konsumpcji tytoniu, ponieważ przy
obecnych cenach tytoniu rolnikom brak motywacji do uczestnictwa w takim
programie, równocześnie zaś inni hodowcy deklarują gotowość do wejścia na
ich miejsce. Takie projekty mogą jednak od czasu do czasu stać się elementem
szerszych programów zróżnicowania gospodarki danego kraju, jeżeli mogą one
pomóc najbiedniejszym rolnikom w znalezieniu innego sposobu zarabiania pie-
niędzy. Więcej uwagi poświęcimy tej kwestii w następnym rozdziale.

Subsydiowanie cen i produkcji tytoniu

W sytuacji gdy kraje rozwijające się z reguły opodatkowują dochody z ekspor-
tu tytoniu, kraje o wysokich dochodach mieszkańców, takie jak USA i pań-
stwa członkowskie Unii Europejskiej, a także Chiny, od lat stosują subsydio-
wanie cen i inne rodzaje subsydiów dla rolników uprawiających tytoń*. Powo-
dy subsydiowania upraw tytoniu obejmują dążenie do utrzymywania wysokich
i stabilnych cen, wspomaganie drobnych gospodarstw rodzinnych, kontrolo-
wanie importu tytoniu z zagranicy w celu ochrony wymiany międzynarodowej
oraz utrzymywanie wsparcia politycznego. Często subsydiowaniu krajowych
producentów towarzyszą restrykcje importowe.

Polityka wspomagania cenowego producentów tytoniu w krajach o wyso-
kich dochodach mieszkańców wpływa na sztuczne podbijanie światowych cen
tytoniu i wyrobów tytoniowych. Ekonomiści wskazują, że każde takie podwyż-
szenie ceny może spowodować zmniejszenie konsumpcji wyrobów tytonio-
wych przez palaczy. Jednak dane dowodzą, że jeżeli nawet występuje ujemny
wpływ na konsumpcję, jest on nieznaczny. W większości krajów o wysokich
dochodach mieszkańców, jak na przykład w USA, cena liści tytoniu, jakiej żą-
da producent, stanowi ułamek ceny papierosów. Ponadto rośnie import tań-
szych papierosów. W rezultacie polityka cenowa i subsydia dla producentów
w niewielkim stopniu wpływają na cenę paczki papierosów. W niedawno
przeprowadzonej analizie stwierdzono, że w USA programy pomocy dla pro-
ducentów zwiększają cenę papierosów o 1%. Taki wzrost ma nikły wpływ na
poziom konsumpcji. Dlatego zniesienie subsydiów prawdopodobnie nie wpły-
nie znacząco na poziom konsumpcji papierosów.
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* W Polsce Agencja Rynku Rolnego dopłaca do każdego kg tytoniu 2,3 zł, a dopłaty te mogą istotnie wzrosnąć
po wejściu Polski do Unii Europejskiej, w której obecne dopłaty do kg tytoniu wynoszą od 2,5 do 4,5 USD –
przyp. red. pol. 



Nie jest do końca jasne, jaki wpływ na światową produkcję tytoniu miało-
by odejście od podtrzymywania cen i zniesienia subsydiów. Wyższe ceny tyto-
niu krajowego w USA mogą przyczynić się do wzrostu światowej ceny nieprze-
tworzonych liści tytoniowych, przynosząc w efekcie większe zyski rolnikom
z krajów o niskich dochodach mieszkańców. Z drugiej strony równoczesne
zniesienie subsydiów i ograniczeń handlu tytoniem miałoby zarówno pozytyw-
ne, jak i negatywne skutki dla rolników z tych krajów. Jeżeli na przykład w re-
zultacie zniesienia subsydiów dla rolników miałaby się obniżyć cena krajowe-
go tytoniu w USA, producenci wyrobów tytoniowych prawdopodobnie kupo-
waliby więcej tytoniu na rynku krajowym i ograniczyliby zakupy gorszych
gatunków tytoniu importowanego z państw o niskich dochodach mieszkań-
ców. Jednocześnie ilość importowanego tytoniu mogłaby wzrosnąć w wyniku
zniesienia ograniczeń w handlu.

Oprócz nikłego wpływu wspomagania cenowego i subsydiów na poziom
konsumpcji stosowanie tych instrumentów nie ma też uzasadnienia w warun-
kach prawidłowej polityki rolnej i handlowej. Jak się zdaje, mają one przede
wszystkim znaczenie polityczne, ponieważ zwiększają liczbę osób czerpiących
zyski z tytoniu.

Ograniczenia handlu międzynarodowego

Stwierdzono, że wolny handel daje konsumentom większe możliwości wyboru
i wpływa dodatnio na wydajność produkcji. W wielu badaniach wykazano, że
wolny handel pozwala państwom o niskich i średnich dochodach mieszkańców
na szybszy rozwój. Istnieją więc silne argumenty przemawiające ogólnie na rzecz
wolnego handlu. Jednak wyroby tytoniowe, w odróżnieniu od większości innych
towarów konsumpcyjnych na rynku, są szkodliwe dla zdrowia. W związku z tym
podstawową kwestią staje się opracowanie takich sposobów ograniczania han-
dlu wyrobami tytoniowymi, które nie stanowiłyby zagrożenia dla skądinąd ko-
rzystnego mechanizmu wolnego handlu. Jak wiemy z rozdziału 1, liberalizacja
handlu przyczyniła się do wzrostu konsumpcji tytoniu w krajach o średnich i ni-
skich dochodach mieszkańców. Logiczne wydaje się zatem przypuszczenie, że
wprowadzenie ograniczeń mogłoby powstrzymać ten wzrost. Jednak z kilku po-
wodów takie ograniczenia miałyby niepożądane skutki. Jednym z najważniej-
szych jest niebezpieczeństwo „działań odwetowych”, które mogłyby zahamować
wzrost gospodarczy i zmniejszyć dochody. Jednym ze skutków liberalizacji han-
dlu w skali międzynarodowej było zresztą przyjęcie Międzynarodowego Porozu-
mienia ds. Ceł i Handlu (GATT), zgodnie z którym poszczególne państwa mo-
gą wprowadzać środki służące ochronie zdrowia publicznego. Takie ogranicze-
nia muszą obejmować zarówno produkty importowane, jak i krajowe. Artykuł
XX GATT stwierdza wyraźnie, że zasada wolnego handlu nie może uniemożli-
wiać stosowania środków służących ochronie zdrowia ludzi.
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W 1990 roku w Tajlandii próbowano wprowadzić zakaz importu i reklamy
papierosów, co spotkało się z reakcją amerykańskich firm tytoniowych. Zespół
ekspertów GATT po zbadaniu sytuacji ogłosił, że Tajlandia nie może zakazać
importu papierosów, ale może nałożyć podatki, wprowadzić zakaz reklamy i re-
strykcje cenowe oraz żądać, by wszystkie firmy tytoniowe, których produkty
sprzedawane są w Tajlandii, umieszczały na opakowaniach wyraźne ostrzeżenia
i informacje o składzie swoich wyrobów. Decyzję ekspertów GATT uznano na-
wet za pozwolenie na zakaz sprzedaży wszystkich wyrobów tytoniowych – ale
musiałby on dotyczyć zarówno produktów krajowych, jak i importowanych.
Rząd Tajlandii wprowadził ostre środki służące zmniejszaniu popytu, w tym cał-
kowity zakaz reklamy i promocji papierosów i obowiązek umieszczania ostrych
napisów ostrzegawczych na opakowaniach. Ta przełomowa decyzja oraz szybka
i stanowcza reakcja Tajlandii mogą stanowić przykład interwencji służącej ogra-
niczeniu popytu na wyroby tytoniowe w interesie zdrowia publicznego bez na-
ruszania zasad wolnego handlu.

Stanowcze zwalczanie przemytu

Przemyt papierosów to poważny problem. Z badań wynika, że straty z powo-
du przemytu odpowiadają około 30% światowego eksportu papierosów (ok.
355 miliardów sztuk papierosów). Jest to o wiele większy odsetek niż w przy-
padku wielu innych towarów konsumpcyjnych będących przedmiotem handlu
międzynarodowego. Problem przemytu nabiera dużego znaczenia tam, gdzie
występują duże różnice wysokości podatku między sąsiadującymi krajami,
gdzie panuje korupcja i gdzie toleruje się sprzedaż towarów pochodzących
z przemytu. W tym podrozdziale omawiamy w skrócie skalę problemu prze-
mytu i sposoby przeciwdziałania. Podstawową korzyścią z opanowania prze-
mytu nie jest ograniczenie podaży, lecz zwiększenie skuteczności podwyżek
cen jako środka ograniczenia popytu.

Przemyt papierosów staje się z pewnością bardziej opłacalnym zajęciem,
gdy występują różnice cen papierosów między sąsiadującymi państwami. Wyda-
je się jednak, że poza ceną grają tu rolę również inne czynniki. W jednym z ba-
dań będących podstawą niniejszego opracowania oceniono stopień wpływu in-
nych czynników, na przykład korupcji w danym państwie, na skalę przemytu.
Wykorzystując standardowe wskaźniki rozpowszechnienia korupcji, na podsta-
wie wykazu państw sporządzonego przez Transparency International, stwier-
dzono, że mimo kilku wyjątków skala przemytu wyrobów tytoniowych jest zwy-
kle wprost proporcjonalna do rozmiarów korupcji w danym kraju (ryc. 5.1).

Przemyt papierosów na wielką skalę jest podejmowany przez organizacje
przestępcze i opiera się na dość skomplikowanych systemach rozprowadzania
przemycanych papierosów w kraju przeznaczenia. Sprzyja temu brak kontroli
nad „przemieszczaniem się” papierosów na rynku międzynarodowym. Więk-
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szość przemycanych papierosów to znane marki międzynarodowe. Z przemy-
tem związane są znaczne sumy pieniędzy: przemytnicy działający w sposób
zorganizowany mogą kupić partię 10 milionów papierosów, za które nie płacą
podatku, za 200 tysięcy dolarów. Wpływy z podatku od takiej liczby papiero-
sów w Unii Europejskiej wynoszą co najmniej 1 milion dolarów, biorąc pod
uwagę wartość akcyzy, podatku VAT i podatku od towarów importowanych.
Zysk przemytników jest tak wysoki, że koszt transportu papierosów na duże
odległości nie stanowi problemu.

Do przemytu papierosów dochodzi najczęściej w warunkach tranzytu po-
między krajem, gdzie je wyprodukowano, a krajem ich przeznaczenia. System
tranzytowy jest sposobem ożywienia handlu międzynarodowego. Tranzyt umoż-
liwia czasowe zawieszenie opłat celnych, akcyzy i podatku VAT pobieranych od
towarów wytwarzanych w kraju A i eksportowanych do kraju B podczas przewo-
zu przez terytorium państw C, D itd. Jednak wiele papierosów nie dociera do
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Wskaźnik przejrzystości dla danego kraju

RYCINA 5.1. SKALA PRZEMYTU PAPIEROSÓW JEST ZWYKLE PROPORCJONALNA
DO STOPNIA KORUPCJI
Przemyt w odniesieniu do tzw. wskaźnika przejrzystości (odwrotności korupcji)

Źródło: Merriman, David, A. Yurekli i F. Chaloupka: How Big Is the Worldwide Cigarette Smug-
gling Problem? NBER Working Paper. Cambridge Mass.: National Bureau of Economic
Research, w druku.



kraju przeznaczenia, gdyż kupują je (i sprzedają) nielegalni handlarze. Kolejną
formą przemytu jest tzw. podróż okrężna (round-tripping), popularna w sytuacji,
gdy między sąsiadującymi państwami występują duże różnice cen. Na przykład
papierosy eksportowane z Kanady, Brazylii i RPA docierają do sąsiednich kra-
jów, a następnie wracają na rynek kraju, gdzie zostały wyprodukowane, i są tam
sprzedawane po niższych cenach – bez podatku.

Powodzenie przemytu opiera się na przekazywaniu papierosów między
wieloma właścicielami w krótkim czasie, co praktycznie uniemożliwia prześle-
dzenie drogi towaru. Ryzyko poniesienia konsekwencji z powodu przemytu
maleje również wtedy, gdy zakaz nielegalnej sprzedaży nie jest egzekwowany
w praktyce i gdy trudno jest odróżnić towar sprzedawany legalnie od towaru
sprzedawanego nielegalnie. Na przykład w Rosji i większości krajów o niskich
dochodach mieszkańców papierosy sprzedawane są głównie na ulicach.

Z teorii ekonomii wynika, że przemyt papierosów jest korzystny również
dla przemysłu tytoniowego. Badania na temat przemytu wykazują, że gdy pa-
pierosy z przemytu stanowią większość papierosów sprzedawanych w danym
kraju, przeciętna cena papierosów, opodatkowanych i nieopodatkowanych
spada, a wielkość sprzedaży rośnie. Pojawienie się papierosów z przemytu na
rynku, który do tej pory był zamknięty dla zagranicznych marek, zwiększy po-
pyt na te marki i w konsekwencji ich udział w rynku, a także skłoni rząd do
utrzymania niskich stawek podatku.

Jak dotąd niewiele wiadomo o skuteczności różnych sposobów przeciw-
działania przemytowi. Rządy mają jednak do dyspozycji kilkanaście rodzajów
działań. Po pierwsze, fakt legalności (lub nielegalności) paczki papierosów
można uczynić bardziej widocznym dla konsumentów i przedstawicieli apara-
tu prawa na przykład poprzez obowiązek umieszczania wyraźnych banderol
(trudnych do podrobienia) na paczkach oclonych oraz specjalnych opakowań
papierosów wolnych od cła. Wyraźne i zróżnicowane napisy ostrzegawcze
w miejscowym języku również pomogą odróżnić papierosy sprowadzane le-
galnie i nielegalnie*. Po drugie, kary za przemyt muszą być na tyle surowe, by
odstraszać tych, którzy obecnie uznają ryzyko kary za niskie. Po trzecie, nale-
ży wprowadzić licencje dla wszystkich firm pośredniczących między produ-
centem a konsumentem, tak jak to już się dzieje we Francji i Singapurze. Po
czwarte, można zobowiązać producentów do umieszczania na każdej paczce
numeru serii, co ułatwi śledzenie jej losów. Postęp techniczny pozwoli na
uwzględnienie w oznakowaniu informacji o poszczególnych firmach zajmują-
cych się dystrybucją, hurtem i eksportem. Po piąte, można także nałożyć na
producentów odpowiedzialność, by rzeczywisty kraj przeznaczenia ich pro-
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* Wszystkie wyroby tytoniowe sprzedawane legalnie w Polsce powinny być zaopatrzone w specjalne banderole
oraz posiadać na opakowaniach zgodne z wymogami prawa duże, 30% ostrzeżenia zdrowotne i informacje o za-
wartości substancji smolistych i nikotyny – przyp. red. pol.



duktów był taki sam, jak wskazują oficjalne dokumenty. Komputeryzacja sys-
temów kontroli umożliwi rządom prześledzenie losów każdej partii towarów
i wgląd w proces transportu w każdej chwili. Takie systemy działają już
w Hongkongu. Po szóste, można nałożyć na eksporterów obowiązek oznako-
wywania paczek papierosów nazwą kraju przeznaczenia i umieszczania na
nich napisów ostrzegawczych w języku tego kraju. Jeżeli papierosy jakiejś
marki są produkowane na miejscu w danym kraju, to można umieszczać in-
formacje o tym na paczkach – co pomoże w wykrywaniu papierosów pocho-
dzących z przemytu. W wielu krajach stosuje się obecnie bardziej intensywne
środki zwalczania przemytu. Na przykład rząd Wielkiej Brytanii oznajmił nie-
dawno, że zamierza przeznaczyć ponad 55 milionów dolarów na zwalczanie
przemytu wyrobów tytoniowych i alkoholu, w tym na tworzenie nowych
miejsc pracy związanych z przeciwdziałaniem przemytowi. W miarę groma-
dzenia doświadczeń wzrosną możliwości skutecznych działań we wszystkich
krajach dotkniętych zjawiskiem przemytu.

79SPOSOBY OGRANICZANIA PODAŻY TYTONIU





POMIMO oczywistych zagrożeń dla zdrowia w skali globalnej zwią-
zanych ze spożyciem tytoniu, wiele państw, zwłaszcza z grupy o niskich lub śred-
nich dochodach mieszkańców, nie podjęło dotąd zdecydowanych działań w celu
zmniejszenia liczby ofiar epidemii tytoniowej. W części przypadków powodem
jest niedocenianie tego zagrożenia, a niekiedy błędne przekonanie o braku moż-
liwości zmniejszenia konsumpcji wyrobów tytoniowych. Jednak wiele państw nie
podejmuje żadnych działań w obawie przed konsekwencjami ekonomicznymi
takiej polityki. W tym rozdziale omawiamy najczęstsze zastrzeżenia co do wpły-
wu działań antytytoniowych na gospodarkę i na pojedynczych konsumentów
oraz przeprowadzamy analizę kosztów i efektów poszczególnych interwencji.

Czy działania antytytoniowe szkodzą gospodarce kraju?

Poniżej krótko omówimy powszechnie wysuwane zastrzeżenia i odpowiemy
na najczęściej pojawiające się pytania.

Czy w wyniku zmniejszenia się popytu na wyroby tytoniowe 
nastąpią masowe redukcje liczby miejsc pracy?

Jednym z głównych powodów braku inicjatywy ze strony rządów są obawy
przed wzrostem bezrobocia. Podstawą tych obaw są przede wszystkim argu-
menty producentów wyrobów tytoniowych, którzy twierdzą, że polityka anty-
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tytoniowa doprowadzi do utraty pracy przez miliony osób na całym świecie.
Jednak bliższe przyjrzenie się tym argumentom i danym, na których są one
oparte, skłania do stwierdzenia, że wnioski o negatywnym wpływie polityki
antytytoniowej na poziom zatrudnienia są znacznie przesadzone. W większo-
ści krajów produkcja tytoniu i wyrobów tytoniowych stanowi niewielką część
całej gospodarki. W wyniku ograniczenia produkcji tytoniu – poza niewielką
liczbą państw o charakterze rolniczym – nie doszłoby do zmniejszenia liczby
miejsc pracy netto (w całej gospodarce), a nawet mógłby nastąpić ich wzrost,
ponieważ za pieniądze wydawane wcześniej na wyroby tytoniowe konsumen-
ci nabywaliby inne dobra i usługi, zwiększając tym samym liczbę miejsc pracy.
Nawet w garstce państw o „tytoniozależnych” gospodarkach rynek wewnętrz-
ny jest tak duży, że jeszcze przez wiele lat zapewniłby miejsca pracy, nawet
w obliczu stopniowo zmniejszającego się popytu.

Według szacunków firm tytoniowych obecnie na całym świecie 33 miliony
osób są zaangażowane w uprawę tytoniu, przy czym grupa ta obejmuje pracow-
ników sezonowych, osoby pracujące na niepełnym etacie oraz rodziny rolników
uprawiających tytoń, jak również rolników uprawiających inne rośliny oprócz
tytoniu*. Z tego około 15 milionów osób żyje w Chinach, a kolejne 3,5 miliona
w Indiach. W Zimbabwe około 100 tysięcy osób utrzymuje się z pracy przy upra-
wie tytoniu. Mniejsza, lecz nadal znacząca liczba osób jest zatrudniona przy
uprawie tytoniu w krajach o wysokich dochodach mieszkańców. Na przykład
w USA tytoń uprawia się w 120 tysiącach gospodarstw, a w państwach Unii Eu-
ropejskiej w 135 tysiącach (są to w większości małe gospodarstwa w Grecji,
Włoszech, Hiszpanii i Francji). Niewiele osób jest zatrudnionych przy produk-
cji wyrobów tytoniowych, która jest w dużym stopniu zautomatyzowana**.
W większości krajów liczba zatrudnionych przy produkcji wyrobów tytoniowych
stanowi mniej niż 1% ogólnej liczby pracowników przemysłowych. Znaczące
wyjątki od tej reguły to Indonezja, gdzie liczba pracujących przy produkcji wy-
robów tytoniowych stanowi 8% ogólnej liczby zatrudnionych w zakładach pro-
dukcyjnych, oraz Turcja, Bangladesz, Egipt, Filipiny i Tajlandia, gdzie wskaźnik
ten wynosi 2,5–5%. Jednak na ogół produkcja wyrobów tytoniowych stanowi
niewielki segment gospodarki kraju.

Podstawą twierdzeń o masowej utracie miejsc pracy w rezultacie polityki
antytytoniowej są zwykle wyniki badań finansowanych przez firmy tytoniowe,
mających na celu ustalenie liczby miejsc pracy związanych z uprawą tytoniu
i produkcją wyrobów tytoniowych***, dochodów pracowników, wpływów z po-
datku od wyrobów tytoniowych oraz znaczenia branży tytoniowej dla bilansu
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* W Polsce przy uprawie tytoniu zatrudnionych jest ok. 28 tys. osób – przyp. red. pol.
** W Polsce przemysł tytoniowy zatrudnia ok. 9 tys. osób – przyp. red. pol.
*** Na przykład analizy przedstawiane przez polski przemysł tytoniowy uwzględniają także zatrudnienie osób pra-
cujących przy sprzedaży wyrobów tytoniowych: handlu hurtowym (ok. 10 tys. osób) oraz handlu detalicznym i ga-
stronomii (ok. 50 tys. osób) (zob. Rzeczpospolita nr 291, op. cit.) – przyp. red. pol.



handlowego kraju – tam gdzie jest to ważny aspekt gospodarki. Bada się rów-
nież wpływ dochodu wytworzonego dzięki produkcji tytoniu i wyrobów tyto-
niowych na stymulowanie aktywności w innych gałęziach gospodarki. Wysu-
nięto jednak zastrzeżenia dotyczące metodyki tych badań. Po pierwsze,
w badaniach ocenia się całkowity wpływ przemysłu tytoniowego na poziom za-
trudnienia i gospodarkę, rzadko, jeżeli w ogóle, uwzględniając, że pieniądze
wydawane uprzednio na papierosy zostają przerzucone na inne towary i usłu-
gi, co umożliwia powstawanie nowych stanowisk pracy, rekompensując utratę
miejsc pracy przy uprawie tytoniu i w przemyśle tytoniowym. Po drugie, meto-
dy badawcze przywiązują zbyt dużą wagę do skutków każdej interwencji ogra-
niczającej popyt, ponieważ wykorzystywane w nich szacunki niektórych zmien-
nych – na przykład tendencji zmian rozpowszechnienia palenia i automatyzacji
procesu produkcji wyrobów tytoniowych – są z reguły statyczne.

W niezależnych badaniach na temat wpływu produkcji tytoniu i wyrobów
tytoniowych na stan gospodarki w konkretnych krajach uzyskano zupełnie inne
wyniki. Oceniano w nich nie całkowity wpływ produkcji tytoniu i wyrobów tyto-
niowych na gospodarkę, lecz wpływ netto, a więc korzystny dla gospodarki
efekt wszelkich form tej działalności, uwzględniając również rekompensujący
straty w sektorze tytoniowym wpływ alternatywnych miejsc pracy, jakie zostały-
by utworzone dzięki pieniądzom niewydanym na zakup wyrobów tytoniowych.
Z badań niezależnych płynie wniosek, że polityka antytytoniowa wywarłaby nie-
wielki wpływ na całkowity poziom zatrudnienia, lub wręcz nie wywarłaby żad-
nego wpływu, z wyjątkiem niewielkiej liczby państw o gospodarkach opartych
na produkcji tytoniu.

W badaniu przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii stwierdzono, że w 1990
roku w przeliczeniu na pełne etaty liczba miejsc pracy wzrosłaby o ponad 100
tysięcy, jeżeli ekspalacze przeznaczaliby zaoszczędzone pieniądze na zakup to-
warów luksusowych oraz jeżeli zmniejszenie wpływów z podatku, spowodowa-
ne wprowadzeniem „niepodatkowych” środków obniżania popytu na wyroby
tytoniowe, zostałoby zrekompensowane opodatkowaniem innych towarów
i usług. Natomiast w badaniu przeprowadzonym w USA stwierdzono, że po
całkowitym wyeliminowaniu konsumpcji krajowej w okresie 1993–2000 liczba
miejsc pracy mogłaby wzrosnąć o 20 tysięcy. W regionie USA, gdzie uprawia
się tytoń, nie odnotowano by żadnych strat netto liczby miejsc pracy, natomiast
liczba miejsc pracy w całej gospodarce wzrosłaby, gdyż fundusze niewydawane
na kupno wyrobów tytoniowych zasiliłyby inne sektory gospodarki. Oczywiście
tego rodzaju przemiany gospodarcze mogą okazać się niełatwe i w okresie bez-
pośrednio po wprowadzeniu mogą być źródłem problemów natury społecznej
i politycznej. Jednak gospodarki przechodzą w swej historii przez wiele takich
przemian i ta nie byłaby niczym wyjątkowym.

Wnioski z tych badań nie ograniczają się jedynie do krajów o wysokich
dochodach mieszkańców. Niektóre państwa o niskich dochodach mieszkań-
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ców również mogłyby odnieść znaczne korzyści. Wyniki jednego z badań
cząstkowych wskazują, że wyeliminowanie krajowej konsumpcji papierosów
byłoby bardzo korzystne dla gospodarki Bangladeszu – kraju, w którym sprze-
daje się prawie wyłącznie papierosy importowane. Gdyby palacze przeznacza-
li pieniądze na kupno innych towarów i usług, w oficjalnym sektorze gospodar-
ki kraju wzrost netto liczby miejsc pracy wyniósłby aż 18%.

Wpływ ogólnoświatowego spadku konsumpcji wyrobów tytoniowych na
gospodarki poszczególnych państw różni się w zależności od typu gospodar-
ki. Wszystkie kraje świata można pod tym względem podzielić na 3 kategorie.
W pierwszej znajdują się kraje produkujące więcej nieprzetworzonego tyto-
niu niż konsumują ich obywatele, czyli netto eksporterzy tytoniu, jak na przy-
kład Brazylia, Kenia i Zimbabwe. Drugą kategorię tworzą państwa konsumu-
jące mniej więcej taką samą ilość tytoniu (w przeliczeniu na tytoń
nieprzetworzony), jaką produkują – czyli państwa o zrównoważonych gospo-
darkach. Do trzeciej grupy należy zdecydowanie najwięcej państw – m.in. In-
donezja, Nepal i Wietnam. Do tej trzeciej kategorii zalicza się państwa, gdzie
konsumpcja wyrobów tytoniowych przewyższa ich produkcję. Stąd nazywa się
ich importerami netto i importerami całkowitymi.

W tej grupie państw – importerów netto i importerów całkowitych – po-
lityka antytytoniowa oddziałuje w największym stopniu na konsumentów,
w związku z czym liczba nowych miejsc pracy powinna przewyższyć liczbę
miejsc utraconych (tabela 6.1). Niemniej jednak w niewielkiej grupie krajów
rolniczych, których gospodarki w dużym stopniu zależą od zysków z uprawy
tytoniu, może dojść do zmniejszenia się liczby miejsc pracy netto. Wśród
państw najbardziej dotkniętych znalazłyby się te, które większość zbiorów ty-
toniu przeznaczają na eksport, na przykład Malawi i Zimbabwe. Według jed-
nej z analiz, gdyby jutro zlikwidowano wszystkie uprawy tytoniu w Zimbabwe,
liczba miejsc pracy spadłaby o 12%. Należy jednak podkreślić, że taki skrajny
scenariusz jest mało prawdopodobny.

Na poziomie gospodarstw domowych i niewielkich społeczności wiej-
skich takie przemiany doprowadziłyby do utraty dochodów, niepokojów spo-
łecznych, a być może także migracji. Niektóre państwa uznałyby zapewne, że
w tym okresie przejściowym konieczna jest pomoc (patrz: ramka 6.1).

Czy wyższe podatki od wyrobów tytoniowych spowodują
zmniejszenie się wpływów do budżetu państwa?

Jednym z częstych argumentów przeciwko podwyższaniu podatków od wyrobów
tytoniowych jest obawa przed istotnym zmniejszeniem dochodów budżetu pań-
stwa z tego tytułu w wyniku przewidywanego spadku popytu na papierosy. Jed-
nak w rzeczywistości krótko- i średnioterminowe skutki byłyby wręcz przeciwne,
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choć w dłuższej perspektywie czasowej efekt tych działań jest trudniejszy do
przewidzenia. Można się spodziewać, że w perspektywie krótko- i średniotermi-
nowej wpływy z podatków wzrosną, gdyż, mimo że po podwyższeniu cen rzeczy-
wiście wystąpi spadek spożycia, popyt na wyroby tytoniowe jest względnie mało
elastyczny. Oznacza to, że konsumpcja papierosów zmniejszy się, ale nie w ta-
kim stopniu, w jakim wzrosną ceny. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich 30 lat
kilkakrotnie podwyższano podatki od wyrobów tytoniowych. Po części z tego po-
wodu, a po części ze względu na stale rosnącą wiedzę o szkodliwości palenia dla
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TABELA 6.1. BADANIA WPŁYWU ZMNIEJSZENIA LUB ZLIKWIDOWANIA 
KONSUMPCJI TYTONIU NA ZATRUDNIENIE

Zmiana netto liczby 
miejsc pracy jako odsetek 

liczby miejsc pracy
w całej gospodarce 

Grupa krajów i rok w danym roku Założenia

Eksporterzy tytoniu netto
Kanada (1992) 0,1%

USA (1993) 0%

Wlk. Brytania (1990) +0,5%

Zimbabwe (1980) -12,4%

Gospodarki zrównoważone
RPA (1995) +0,4%

Szkocja (1989) +0,3%

Importerzy tytoniu netto
stan Michigan w USA (1992) +0,1%

Bangladesz (1994) +18,7%

Źródła: Buck, David i in., 1995; Irvine, I.J. i W.A. Sims, 1997; McNicoll, I.H. i S. Boyle, 1992; van der Merve, Ro-
wena i in., materiały cząstkowe; Warner K.E. i G.A. Fulton, 1994; Warner K.E. i in., 1996.

Wyeliminowanie wszystkich wydatków krajo-
wych na konsumpcję tytoniu zgodnie z „prze-
ciętną” strukturą wydatków
Wyeliminowanie wszystkich wydatków krajo-
wych na konsumpcję tytoniu zgodnie z „prze-
ciętną” strukturą wydatków
Zmniejszenie wydatków na konsumpcję tytoniu
o 40%; dane o wydatkach zgodne ze strukturą
wydatków osób, które niedawno przestały palić
Wyeliminowanie wszystkich redystrybuowa-
nych wydatków krajowych na konsumpcję i pro-
dukcję tytoniu zgodnie z „przeciętną” strukturą
nakładów i wydatków

Wyeliminowanie wszystkich krajowych wydat-
ków na konsumpcję tytoniu; dane o wydatkach
zgodne ze strukturą wydatków osób, które nie-
dawno przestały palić
Wyeliminowanie wszystkich wydatków krajo-
wych na konsumpcję tytoniu zgodnie z „prze-
ciętną” strukturą wydatków

Wyeliminowanie wszystkich wydatków krajo-
wych na konsumpcję tytoniu zgodnie z „przecięt-
ną” strukturą wydatków
Wyeliminowanie wszystkich wydatków krajo-
wych na konsumpcję tytoniu zgodnie z „przecięt-
ną” strukturą wydatków



86 PRZECIWKO EPIDEMII

RAMKA 6.1. POMOC DLA NAJUBOŻSZYCH ROLNIKÓW

Nie należy raczej oczekiwać, by w najbliższym czasie nastąpiło gwałtowne
zmniejszenie produkcji tytoniu. Jak wykazano w poprzednim rozdziale, stero-
wanie podażą w celu ograniczenia produkcji tytoniu i wyrobów tytoniowych
w większości krajów nie ma szans powodzenia ze względów czysto praktycz-
nych lub politycznych. Jeżeli chodzi o popyt, to spadek, jeżeli nastąpi, będzie
powolny, dając najbardziej poszkodowanym dużo czasu na dostosowanie się
do nowych warunków.

Dokładna ocena sposobu, w jaki stopniowo zmniejszający się popyt będzie
wpływał na grupę plantatorów tytoniu, ma, co oczywiste, duże znaczenie dla
osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki. Z badań przeprowadzo-
nych w większości krajów o wysokich dochodach mieszkańców wynika, że
w regionach, gdzie uprawia się tytoń, stopniowo zwiększa się zróżnicowanie
gospodarki. W krajach o wysokich dochodach mieszkańców rolnicy uprawia-
jący tytoń od lat szukają nowych sposobów zarabiania pieniędzy. Dzięki więk-
szej różnorodności gospodarki w danym regionie czy kraju wielu z nich ma
obecnie większe możliwości wyboru. Powszechne jest zainteresowanie dal-
szym zwiększaniem zróżnicowania gospodarki. Na przykład z niedawnych
badań ankietowych rolników uprawiających tytoń w USA wynika, że połowa
ankietowanych przynajmniej zdaje sobie sprawę, że ich koledzy z innych kra-
jów czerpią zyski z innych równie korzystnych finansowo rodzajów działalno-
ści gospodarczej w rolnictwie. Młodzi i lepiej wykształceni rolnicy częściej in-
teresowali się zwiększeniem różnorodności własnych upraw niż starsi
i częściej traktowali to jako realną możliwość. Podobnie duży odsetek rolni-
ków uczestniczących w badaniu zdawał sobie sprawę, że w przyszłości takie
zmiany będą prawdopodobne, choć powolne. Mimo że ponad 8 na 10 ankie-
towanych twierdziło, że nie zamierzają przestać uprawiać tytoniu, to jedna
trzecia była zdania, że będzie prawdopodobnie radzić swoim dzieciom, by
w przyszłości zajęły się czymś innym.

Mimo wszystko państwo powinno służyć najuboższym rolnikom pomocą
w przezwyciężaniu kosztów zmiany charakteru upraw. Praca w gospodar-
stwach rolnych to jeden z najważniejszych rodzajów zatrudnienia na wsi. Wie-
le społeczeństw uważa, że gospodarstwa rolne są ważne społecznie. Rolnicy
mogą ponadto stanowić znaczącą opozycję polityczną sprzeciwiającą się
próbom ograniczenia konsumpcji wyrobów tytoniowych. Polityka państwa
w tej dziedzinie powinna opierać się na wielu różnych składnikach, takich na
przykład jak zachęcanie do stosowania zasady racjonalnego działania w rol-
nictwie i handlu, wdrażanie szerokich programów rozwoju wsi, pomoc
w zwiększaniu różnorodności upraw, szkolenie pracowników i inne społecz-

(cd. na następnej stronie)



zdrowia, liczba papierosów sprzedawanych w ciągu roku w tym okresie znacznie
się zmniejszyła – ze 138 do 80 miliardów sztuk*. Pomimo to wpływy do budżetu
są coraz wyższe. W Wielkiej Brytanii po każdorazowym zwiększeniu wysokości
podatku o 1% wpływy do budżetu z tego tytułu rosły o 0,6-0,9% (por. ryc. 6.1).
Symulacja wykonana na użytek niniejszego opracowania wskazuje, że w wyniku
niewielkiego, 10-procentowego wzrostu wysokości akcyzy na papierosy na całym
świecie całkowite wpływy z podatku zwiększyłyby się o 7%, przy czym efekty
w poszczególnych krajach byłyby różne.

Niektóre środki pozacenowe, jak zakaz reklamy i promocji, masowe
kampanie informacyjne i napisy ostrzegawcze na opakowaniach, prowadzą
najprawdopodobniej do zmniejszenia wpływów do budżetu. Zwiększenie do-
stępności nikotynowej terapii zastępczej i innych metod leczenia odwykowe-
go również powinno spowodować zmniejszenie konsumpcji, a co za tym idzie,
popytu. Jednak wpływ tych czynników na dochody budżetu byłby prawdo-
podobnie rozłożony w czasie. Pakiet środków obejmujący wiele rodzajów dzia-
łań antytytoniowych, w tym podwyżki podatków, najprawdopodobniej spowo-
dowałby wzrost wpływów netto do budżetu.

Należy oczywiście zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli ostatecznym celem
działań antytytoniowych jest poprawa stanu zdrowia, politycy mogą, w ideal-
nym przypadku, dążyć do obniżenia konsumpcji tytoniu do tak niskiego pozio-
mu, że wpływy do budżetu z podatku od wyrobów tytoniowych również zaczę-
łyby się zmniejszać. Taki ostateczny spadek dochodów budżetu mógłby jednak
zostać potraktowany jako dowód sukcesu działań antytytoniowych lub dowód
gotowości społeczeństwa do płacenia za korzyści dla zdrowia wynikające z ogra-
niczenia palenia. Jest to jednak raczej teoretyczna możliwość, a nie możliwy
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RAMKA 6.1. (cd.)

nie akceptowane systemy. W opinii rządów niektórych państw środki na te ce-
le mogłyby pochodzić z podatków od wyrobów tytoniowych. Rządy mogą tak-
że wykorzystać doświadczenia z organizacji podobnych działań w skali lokal-
nej. W USA w niektórych regionach tradycyjnie żyjących z uprawy tytoniu
rolnicy zawarli sojusze z lokalnymi instytucjami ochrony zdrowia publicznego,
by wspólnie zastanowić się nad metodami ograniczenia spożycia tytoniu bez
naruszenia rolniczego charakteru regionu.

* Podobnie w Polsce, mimo kilkunastu podwyżek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe w latach 90. (tylko
w latach 1998–2001 o 127%) i spadku sprzedaży papierosów (wg BAT Polska z ok. 100 mld papierosów w 1990 r.
do 73 mld w 2000 r.) wpływy budżetowe z tytułu akcyzy na wyroby tytoniowe w ww. okresie rosły lub utrzymywały
się na podobnym poziomie (np. w 1994 r. wynosiły 5,7%, w 1997 r. 8,3%, a w 1999 r. 8,1% ogółu wpływów z tytu-
łu akcyzy) (zob. C. Czart i wsp. [a], op. cit., ) – przyp. red. pol.



scenariusz wydarzeń. Na podstawie obecnych tendencji w ciągu najbliższych 30
lat można spodziewać się wzrostu liczby palaczy w krajach o niskich dochodach
mieszkańców. Równie ważne jest to, że rząd mógłby wprowadzić inne podatki
od dochodów lub towarów konsumpcyjnych, które zrekompensowałyby utraco-
ne dochody z podatku od wyrobów tytoniowych.

Czy podwyższenie podatku od wyrobów tytoniowych wywoła
nasilenie przemytu?

Wysuwa się tezę, że podwyższenie podatku od wyrobów tytoniowych nasili
przemyt papierosów i związaną z tym działalność przestępczą. Zgodnie z tym
scenariuszem konsumpcja papierosów utrzyma się na wysokim poziomie,
zmniejszą się natomiast dochody z podatku. Jednak analizy ekonometryczne
i inne oparte na doświadczeniach wielu państw o wysokich dochodach miesz-
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WPŁYWY Z PODATKÓW

RYCINA 6.1. PO PODWYŻSZENIU PODATKU OD WYROBÓW TYTONIOWYCH
WZRASTAJĄ WPŁYWY DO BUDŻETU
Rzeczywista cena wyrobów tytoniowych i dochody z podatku w Wielkiej Brytanii 
w latach 1971–1995

Źródło: Townsend Joy: „The Role of Taxation Policy in Tobacco Control.” [w] Abedian, I. i in.
[red.]: The Economics of Tobacco Control. Cape Town, South Africa: Applied Fiscal Research
Centre, University of Cape Town.



kańców wykazują, że nawet przy nasilonym przemycie podwyżki podatków
oznaczają większe wpływy do budżetu i zmniejszenie konsumpcji papierosów.
Dlatego też, chociaż przemyt jest bez wątpienia poważnym problemem i cho-
ciaż znaczne różnice wysokości podatku w sąsiadujących krajach stanowią dla
przemytników bodziec do działania, właściwą reakcją na przemyt nie jest ob-
niżenie wysokości podatku lub zaniechanie podwyższania podatku. Należy ra-
czej ostro zwalczać tę formę przestępczości. Kolejnym logicznym wnioskiem
jest potrzeba harmonizacji wysokości podatku od papierosów w krajach sąsia-
dujących ze sobą, gdyż spowoduje to spadek atrakcyjności przemytu.

Dobrym przykładem są doświadczenia Kanady. Na początku lat 80. i 90.
przeforsowano tam znaczne podwyżki podatku od wyrobów tytoniowych, któ-
re spowodowały znaczący wzrost rzeczywistych cen papierosów. W latach
1979–1991 rozpowszechnienie palenia wśród nastolatków, a także wśród do-
rosłych, zmniejszyło się o 2/3, a wpływy do budżetu z podatku od papierosów
znacząco wzrosły. Jednak z obawy przed wzrostem przemytu rząd radykalnie
zmniejszył wysokość podatków. W efekcie gwałtownie wzrosła popularność
palenia wśród nastolatków i ponownie zwiększyły się ogólne wskaźniki rozpo-
wszechnienia palenia tytoniu. Równocześnie wpływy do budżetu państwa
zmniejszyły się ponad dwukrotnie w porównaniu z przewidywaniami.

Doświadczenia południowoafrykańskie również rzucają nieco światła na tę
kwestię. W latach 90. zwiększono tam znacznie (o ponad 450%) wysokość akcy-
zy od papierosów. Podatek, wyrażony jako procent ceny detalicznej papierosów,
wzrósł z 38 do 50%. Jak można się spodziewać, wzrósł także przemyt – z 0 do
około 6% udziału rynku, co odpowiada średniej światowej. Sprzedaż papiero-
sów obniżyła się o 20%, co świadczy o tym, że nawet w warunkach nasilonego
przemytu dochodzi do spadku netto konsumpcji papierosów. W tym samym
okresie rzeczywiste całkowite wpływy do budżetu wzrosły ponad dwukrotnie.

W jednym z badań ekonometrycznych oceniano potencjalny wpływ róż-
norodnych scenariuszy podatkowych na atrakcyjność przemytu papierosów
między różnymi krajami europejskimi. Z analizy wynika, że nawet gdy prze-
myt jest kilkakrotnie wyższy niż obecnie w Europie, wzrost podatków nadal
przyniósłby zwiększenie wpływów do budżetu. Według badań przemyt stymu-
lowany wzrostem cen papierosów może być poważnym problemem w krajach,
gdzie papierosy już są drogie. Przemyt do krajów, gdzie cena papierosów jest
niska, w niewielkim stopniu będzie zależał od podwyżek ceny.

Czy ubożsi konsumenci najbardziej ucierpią finansowo 
w rezultacie podwyżek podatku?

Wiele społeczeństw jest zgodnych, że systemy podatkowe powinny być spra-
wiedliwe, tzn. osoby o największych możliwościach finansowych powinny pła-
cić najwyższe podatki. Odzwierciedleniem tej zasady są na przykład progre-
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sywne systemy podatkowe, w których krańcowa wysokość podatku zwiększa
się wraz ze wzrostem dochodów podatników. Podatki od wyrobów tytonio-
wych mają jednak charakter regresywny – podobnie jak inne podatki od to-
warów konsumpcyjnych nieproporcjonalnie obciążają one osoby o niskich
dochodach. Regresywność podatku od wyrobów tytoniowych dodatkowo
zwiększa rozpowszechnienie palenia w uboższych warstwach społeczeństwa:
ubożsi palacze przeznaczają większą część domowych budżetów na podatek
od papierosów niż zamożniejsi.

W związku z tym istnieje obawa, że w wyniku podwyżki podatku ubożsi
konsumenci będą zmuszeni przeznaczać na kupno papierosów coraz większą
część domowych budżetów, pogarszając sytuację finansową swoich rodzin. Je-
żeli nawet przy zmniejszonym popycie spożycie tytoniu wśród uboższych kon-
sumentów będzie większe niż wśród zamożniejszych, ubożsi palacze będą tak-
że płacili wyższy podatek. Jednak na podstawie licznych badań wykazano, że
osoby o niskich dochodach żywiej reagują na zmiany cen niż ludzie lepiej za-
rabiający.* Biorąc pod uwagę fakt, że konsumpcja tytoniu wśród tych pierw-
szych obniży się bardziej, zmniejszy się także ich względne obciążenie podat-
kiem – w porównaniu z bogatszymi konsumentami, chociaż w liczbach
bezwzględnych nadal będą płacili więcej. Dwa badania – jedno z Wielkiej Bry-
tanii i jedno z USA – świadczą o progresywnym działaniu podwyżek podatku
od wyrobów tytoniowych, chociaż podatek jako taki ma charakter regresywny.
W celu potwierdzenia wyników tych prac potrzebne są dalsze badania z krajów
o niskich i średnich dochodach mieszkańców. Oczywiście każdy palacz z osob-
na musi zrezygnować z dostrzeganych przez siebie korzyści palenia i będzie
ponosił koszty odstawienia tytoniu. W przypadku uboższych palaczy te straty
będą relatywnie większe.

Podatek od wyrobów tytoniowych, tak jak każdy pojedynczy podatek, mu-
si być wprowadzany z myślą o tym, by system podatków i wydatków w całości
zachował charakter progresywny, czyli proporcjonalny. Obecnie w większości
krajów systemy podatkowe stanowią kombinację różnych rodzajów podatków.
Systemy te mają być w zamierzeniu progresywne (proporcjonalne), choć poje-
dyncze podatki mogą mieć charakter regresywny. Aby zrekompensować regre-
sywny charakter podatku od wyrobów tytoniowych rząd może wprowadzić in-
ne, bardziej progresywne podatki lub opracować inne systemy finansowania.
Również zapewnienie najbardziej potrzebującym grupom opieki socjalnej – na
przykład w postaci programów edukacyjnych i opieki zdrowotnej – służyłoby
zneutralizowaniu regresywnego charakteru podatku od wyrobów tytoniowych.

Chociaż zasiłki i podobne świadczenia powinny z zasady być finansowa-
ne z ogólnych wpływów do budżetu, nie można nie docenić wyjątkowych moż-
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* Por. cytowane w przypisach do rozdziału 4 dane z ogólnopolskich badań dotyczących m.in. reakcji dorosłych palaczy
tytoniu na wprowadzone w 1999 r. podwyżki cen papierosów – przyp. red. pol.



liwości zwiększenia wpływów do budżetu dzięki podatkom od wyrobów tyto-
niowych. Z badań w Chinach wynika, że podwyżka podatku od papierosów
o 10% zmniejszyłaby konsumpcję o 5%, zwiększając wpływy do budżetu rów-
nież o 5%. Taki wzrost wpływów pozwoliłby na zapewnienie pakietu podsta-
wowych usług medycznych dla 1/3 części stumilionowej grupy najuboższych
obywateli tego kraju.

Czy działania antytytoniowe będą obciążeniem finansowym
dla obywateli?

Ograniczenie konsumpcji papierosów dzięki polityce antytytoniowej pociąga
za sobą ograniczenie satysfakcji (korzyści) palaczy dokładnie w taki sam spo-
sób, w jaki zmniejszenie poziomu konsumpcji każdego innego towaru kon-
sumpcyjnego wpływa ujemnie na dobrobyt konsumentów. W przypadku nało-
gowych palaczy chodzi o rezygnację z przyjemności związanych z paleniem
i(lub) ponoszenie kosztów rzucenia palenia. Tę utratę „nadwyżki” przeznaczo-
nej dla konsumentów należy zapisać po przeciwnej stronie równania niż korzy-
ści z programów działań antytytoniowych.

Jak jednak wykazaliśmy wcześniej, ze względu na właściwości uzależnia-
jące i niedostateczne informowanie konsumentów wyroby tytoniowe nie są ty-
powym towarem konsumpcyjnym, będącym źródłem typowych korzyści dla
konsumentów. W przypadku uzależnionego palacza, który żałuje, że kiedyś
zaczął palić, i mówi, że chce zerwać z nałogiem, korzyści związane z paleniem
tytoniu obejmują prawdopodobnie również zapobieganie skutkom odstawie-
nia tytoniu*. Jeżeli w wyniku polityki antytytoniowej poszczególni palacze
ograniczą palenie, obciążą ich znaczne koszty odstawienia tytoniu.

Biorąc pod uwagę fakt, że większość nałogowych palaczy chciałaby zerwać
z nałogiem, lecz niewielu udaje się zrobić to samodzielnie, koszty rzucenia na-
łogu, jakie dostrzegają palacze, prawdopodobnie przewyższają dostrzegane
przez nich koszty dalszego palenia – na przykład szkodliwość dla zdrowia. Wy-
sokie podatki, podwyższając koszty dalszego palenia w porównaniu z kosztami
rzucenia nałogu, mogą skłonić niektórych palaczy do zaprzestania palenia. Jed-
nak muszą oni także ponieść pewne koszty związane z rzuceniem palenia. In-
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* Wyniki międzynarodowych badań na temat postaw wobec palenia tytoniu zainicjowanych w 1998 r. przez Ko-
misję ds. Raka Unii Europejskiej w 17 państwach europejskich wskazują, że zarówno chęć zaprzestania palenia,
jak i częstość podejmowanych w tym celu prób, należą w Polsce do najwyższych w Europie, w szczególności w po-
pulacji mężczyzn (odpowiednio: 70 i 76%). Badania te pokazały również, że uwzględnienie innych elementów anty-
tytoniowego klimatu społecznego takich m.in., jak świadomość szkodliwości palenia, oczekiwanie na antytytonio-
we działania interwencyjne czy chęć wprowadzenia całkowitego zakazu palenia w miejscach publicznych stawia
Polskę na pierwszym miejscu w Europie wśród państw stwarzających najbardziej optymalne warunki społeczne
do zerwania z tym nałogiem (zob. Fagerström i wsp., The anti-smoking climate in EU countries and Poland, Lung
Cancer, 2001, 32[1], ss. 1–5) – przyp. red. pol.



formacja o szkodliwym wpływie palenia tytoniu na zdrowie zwiększyłaby do-
strzegane koszty dalszego palenia i świadomość palaczy co do korzyści związa-
nych z rzuceniem palenia. Zmniejszenie kosztów odstawienia tytoniu umożli-
wiłaby szersza dostępność nikotynowej terapii zastępczej i innych form leczenia
odwykowego.

Można wysunąć tezę, że polityka antytytoniowa spowoduje większe obcią-
żenie finansowe osób uboższych niż dobrze uposażonych. Jeżeli nawet jest to
prawdą, tytoń nie jest wyjątkiem, jak chodzi o działania w dziedzinie zdrowia
publicznego. Przestrzeganie zasad prawidłowego stosowania wielu rodzajów
interwencji medycznych – na przykład kalendarza szczepień ochronnych dzie-
ci lub planowania rodziny – jest bardziej kosztowne dla ubogich gospodarstw
domowych. Na przykład osoby biedne mogą mieć do pokonania dłuższą dro-
gę do przychodni niż osoby z zamożniejszych rodzin i mogą z tego powodu
stracić część zarobków. Jednak przedstawiciele służby zdrowia zazwyczaj prze-
konują, że korzyści dla zdrowia związane z większością interwencji medycz-
nych, na przykład szczepień ochronnych, są warte tego typu kosztów, pod wa-
runkiem, że nie są one na tyle wysokie, by zniechęcić uboższych obywateli do
korzystania z takich usług.

Rozpatrując kwestię kosztów konsumenta w przypadku palaczy, należy
rozróżniać palaczy nałogowych i nienałogowych. Dzieci i dorastająca młodzież
– palacze początkujący lub po prostu potencjalni – ponoszą zwykle mniejsze
koszty związane ze skutkami unikania palenia, ponieważ w ich przypadku czę-
sto jeszcze nie doszło do rozwoju uzależnienia i koszty odstawienia tytoniu mo-
gą być minimalne. Inne koszty dzieci i nastolatków mogą obejmować mniejszą
akceptację ze strony rówieśników, mniejszą satysfakcję z buntu przeciwko ro-
dzicom oraz ograniczenie innych przyjemności związanych z paleniem.

Ograniczenia swobody palenia tytoniu w miejscach publicznych i w pracy
dodatkowo obciążają palaczy, zmuszając ich do wychodzenia na papierosa na
dwór lub ograniczając możliwości palenia. Takie interwencje idą w słusznym
kierunku, ponieważ przenoszą ciężar kosztów z osób niepalących na palaczy.
Zwiększenie tych kosztów skłoni też część palaczy do zmiany zwyczajów i ich
samych obciąży kosztami, natomiast dla niepalących polityka antytytoniowa
będzie oznaczać większy komfort życia. Jest oczywiste, że zmniejszenie kom-
fortu życia można zminimalizować, jeżeli działania antytytoniowe będą reali-
zowane jako kompleksowy program różnorodnych środków.

Czy warto płacić za działania służące ograniczeniu 
konsumpcji tytoniu?

Spróbujemy teraz podjąć analizę stosunku kosztów i efektów polityki anty-
tytoniowej w porównaniu z innymi rodzajami interwencji medycznych. Takie
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informacje mogą stanowić kolejny ważny czynnik wpływający na decyzję rzą-
dów rozważających wprowadzenie działań antytytoniowych.

Stosunek kosztów i efektów różnych interwencji medycznych można oce-
nić, zestawiając oczekiwany zysk w postaci lat życia w zdrowiu w wyniku danej
interwencji z kosztami, jakie z tego powodu musi ponieść społeczeństwo. We-
dług opracowania Investing in Health, z serii World Development Report, wy-
danego przez Bank Światowy w 1993 roku, działania służące ograniczeniu
konsumpcji wyrobów tytoniowych są opłacalne ekonomicznie i powinny stać
się elementem pakietu minimum świadczeń zdrowotnych. Z dotychczasowych
badań wynika, że koszt programów opartych na zasadach polityki antytytonio-
wej zawiera się w granicach 20–80 USD w przeliczeniu na jeden rok życia
w zdrowiu (jeden zdyskontowany rok życia z poprawką na utratę zdrowia z po-
wodu inwalidztwa, DALY).1

Na użytek niniejszego opracowania przeprowadzono analizę koszt–efekt
każdej z opisanych w rozdziale 4 interwencji ograniczających popyt na wyroby
tytoniowe: podwyższenia podatków, wprowadzenia pakietu środków pozaceno-
wych obejmującego m.in. zakaz reklamy i promocji, większej dostępności infor-
macji na temat wpływu palenia na zdrowie, ograniczenia palenia tytoniu
w miejscach publicznych i nikotynowej terapii zastępczej. Wnioski z tej analizy
mogą mieć szczególną wartość dla rządów państw o niskich i średnich docho-
dach mieszkańców, mogą bowiem ułatwić ocenę względnego znaczenia kon-
kretnych interwencji najbardziej odpowiednich w warunkach danego państwa.

Analizy wykonano zgodnie z modelem przedstawionym w ramce 4.1. Za-
łożenia i dane wyjściowe wykorzystywane w modelu opisano szczegółowo
w jednej z prac cząstkowych wykorzystanych w tym opracowaniu. Pewne inter-
wencje, które można wprowadzić „jednym pociągnięciem pióra” – na przykład
podwyżki podatku lub zakaz reklamy i promocji – są obarczone zerowym lub
minimalnym kosztem. Zgodnie z zasadą ostrożnego szacowania przyjęto zna-
czące koszty wdrażania interwencji i administracyjne oraz wysokie koszty le-
ków stosowanych w nikotynowej terapii zastępczej. Te szacunki nie obejmują
jednak prawdopodobnych kosztów ponoszonych przez poszczególnych obywa-
teli. Wyniki analiz (tabela 6.2) wskazują, że zdecydowanie najbardziej opłacal-
ną ekonomicznie formą interwencji, nawet w porównaniu z wieloma formami
interwencji zdrowotnych, są podwyżki podatków. W zależności od przyjętych
założeń co do kosztów administracyjnych poboru wyższych podatków od wy-
robów tytoniowych i kontroli tego procesu, w krajach o niskich i średnich do-
chodach mieszkańców koszt wprowadzenia podwyżki podatku o 10% może
wynieść poniżej 5 USD w przeliczeniu na rok DALY (i prawie na pewno nie
wyniesie więcej niż 17 USD w przeliczeniu na rok DALY). Takie wyniki anali-
zy koszty–efekty stawiają podwyższenie podatków w jednym szeregu z wielo-
ma finansowanymi przez państwo interwencjami medycznymi, takimi na przy-
kład jak szczepienia ochronne dla dzieci. Również środki pozacenowe mogą
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charakteryzować się wysokimi wynikami w analizie koszty-efekty w państwach
o niskich i średnich dochodach mieszkańców. W zależności od przyjętych za-
łożeń, wprowadzenie pakietu takich środków może kosztować jedynie 68 USD
w przeliczeniu na rok DALY. Takie wyniki analizy można porównać z wieloma
interwencjami medycznymi powszechnie uznawanymi za potrzebne – na przy-
kład z pakietem zintegrowanych świadczeń medycznych związanych z opieką
nad chorym dzieckiem: koszt takiego pakietu w przeliczeniu na rok DALY
ocenia się na 30–50 USD w krajach o niskich dochodach mieszkańców i 50–100
USD w krajach o średnich dochodach mieszkańców.

W tym samym badaniu oceniano również prawdopodobny stosunek efek-
tów do kosztów ułatwienia dostępu do nikotynowej terapii zastępczej. W tym
celu przyjęto, że koszty związane z tą terapią byłyby pokrywane ze środków bu-
dżetowych. Wyniki analizy wskazują, że należy z rezerwą podchodzić do ana-
liz koszty–efekty w skali lokalnej przed rozważeniem kwestii bezpośredniego
dostarczania potrzebującym tych nowych środków terapeutycznych. Trzeba
podkreślić, że już samo ułatwienie dostępu do terapii będzie prawdopodobnie
opłacalne ekonomicznie, a w miarę wzrostu skuteczności terapii i liczby doro-
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TABELA 6.2. OPŁACALNOŚĆ EKONOMICZNA RÓŻNYCH RODZAJÓW DZIAŁAŃ 
ANTYTYTONIOWYCH.
Koszt różnych rodzajów interwencji (w USD na jeden zyskany rok DALY), 
w podziale na regiony

Nikotynowa
terapia

zastępcza
Środki (dostępna 

Podwyżka pozacenowe publicznie)
podatku o efektywności refundowana

Regiony o 10% 5% w 25%

Azja Wschodnia i Pacyfik 3–13 53–212 338–355
Europa Wschodnia i Azja Środkowa 4–15 64–257 227–247
Ameryka Łacińska i region Morza Karaibskiego 10–42 173–690 241–295
Środkowy Wschód i Afryka Północna 7–28 120–482 223–260
Azja Południowa 3–10 32–127 289–298
Afryka na południe od Sahary 2–8 34–136 195–206
Kraje o niskich/średnich dochodach 4–17 68–272 276–297
Kraje o wysokich dochodach 161–645 1347–5388 746–1160

Uwaga: We wszystkich obliczeniach przyjęto 3-procentową stopę dyskontową. Oceniano zysk prognozowany w okre-
sie 30 lat. W przypadku interwencji pozacenowych oceniano koszty prognozowane dla okresu 30 lat. Podane w tabe-
li zakresy wartości są wynikiem uwzględniania różnych wysokości kosztów interwencji – 0,005–0,02% dochodu naro-
dowego brutto rocznie.
Źródło: Ranson, Kent, P. Jha, F. Chaloupka i A. Yurekli: Effectiveness and Cost-effectiveness of Price Increases and
Other Tobacco Control Policy Interventions. Niepublikowana praca cząstkowa.



słych palaczy pragnących rzucić palenie opłacalność ekonomiczna nikotyno-
wej terapii zastępczej również wzrośnie*.

Istnieje potrzeba dalszych badań dla ustalenia poziomu skuteczności ta-
kich zestawów działań antytytoniowych oraz prawdopodobnego stosunku ich
efektów do kosztów w państwach o różnej zasobności mieszkańców, a także
kosztów ponoszonych przez poszczególnych obywateli.

Jeżeli chodzi o koszt wdrożenia kompleksowego programu działań anty-
tytoniowych, to istnieją jedynie podstawowe dane na ten temat. Informacje
z państw o wysokich dochodach mieszkańców wskazują, że takie komplekso-
we programy można wprowadzić w życie niewielkim kosztem. W krajach o wy-
sokich dochodach mieszkańców, gdzie realizuje się bardzo szerokie programy
działań antytytoniowych, ich roczny koszt w przeliczeniu na jednego mieszkań-
ca wynosi od 50 centów do 2,50 USD. Wynika z tego, że kraje o niskich i śred-
nich dochodach mieszkańców najprawdopodobniej będą mogły sobie pozwo-
lić na przeprowadzenie takich działań – nawet te, w których poziom wydatków
per capita na służbę zdrowia jest niezwykle niski. We wspomnianym raporcie
Banku Światowego Investing in Health z 1993 roku (seria World Development
Report) stwierdzono, że w przeliczeniu na jednego mieszkańca koszt wdroże-
nia podstawowego pakietu interwencji w dziedzinie zdrowia publicznego,
obejmującego działania antytytoniowe, wyniósłby 4 USD w państwach o ni-
skich dochodach mieszkańców i 7 USD w państwach o średnich dochodach
mieszkańców, przy czym koszt działań antytytoniowych stanowiłby niewielką
część ogólnych wydatków.

Przypisy

1. Rok DALY (rok życia z poprawką na inwalidztwo) to miara czasowa pozwalająca epi-
demiologom na ujęcie w jednym wskaźniku liczby lat życia utraconych w wyniku przed-
wczesnej śmierci (zgodnie z definicją przedwczesna śmierć to taka, która następuje
przed osiągnięciem przez zmarłego oczekiwanego wieku przeżycia, obliczonego dla stan-
dardowej modelowej populacji, w której przewidywana długość życia w momencie przyj-
ścia na świat jest równa długości życia obliczonej dla najdłużej żyjącego społeczeństwa na
świecie, tzn. dla mieszkańców Japonii) oraz liczby lat przeżytych z upośledzeniem zdro-
wia o określonej ciężkości i czasie trwania. Jeden rok DALY to jeden utracony rok życia
w zdrowiu.
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* Jak wskazują oszacowania wykonane na podstawie cytowanego wyżej modelu HECOS dla Francji, Niemiec,
Polski i W. Brytanii szersze udostępnienie pakietu metod i leków wspomagających zaprzestanie palenia tytoniu
(tj. przede wszystkim bupropionu i nikotynowej terapii zastępczej – dla 25% palaczy, porad lekarskich – dla 10%,
terapii grupowej – dla 2%) kohorcie 100 tys. palaczy z niedokrwienną chorobą serca (przy minimalnym zakłada-
nym wskaźniku skuteczności, średnio – 4,4%, dla farmakoterapii – 12,5%) byłoby najbardziej opłacalne w Polsce
(wydatki w granicach ok. 300 dolarów USA na każdy przedłużony rok życia, przy ok. 500 dolarach w W. Brytanii,
1020 we Francji i 1360 w Niemczech (zob. HECOS, op. cit.) – przyp. red. pol.





JEDYNIE dwie przyczyny zgonów – HIV i palenie tytoniu – mają
duże i wciąż rosnące znaczenie w skali świata. Jednak w większości państw
świata przynajmniej rozpoczęto realizację programu przeciwdziałania choro-
bom powodowanym przez HIV, gdy tymczasem światowa epidemia tytoniowa
doczekała się jak dotąd reakcji na ograniczoną tylko skalę i tylko ze strony
nielicznych krajów. W tym rozdziale omawiamy niektóre czynniki, które mo-
gą wpływać na decyzję rządów o podjęciu działań ograniczających konsump-
cję tytoniu oraz przedstawiamy propozycję planu skutecznego działania.

Rządy wszystkich państw wiedzą, że opracowując zasady polityki państwa,
należy brać pod uwagę wiele czynników, nie tylko o charakterze ekonomicz-
nym. Polityka antytytoniowa nie jest tu wyjątkiem. Większość społeczeństw
przykłada dużą wagę do ochrony dzieci, chociaż rozmiary tej opieki zależą od
tradycji kulturowej w danym kraju. Podobnie większość społeczeństw pragnie
złagodzić cierpienia fizyczne i psychiczne związane z chorobami odtytoniowy-
mi i przedwczesnymi zgonami. Badania ekonomiczne nie przyniosły jak na ra-
zie wyników jednoznacznie określających skalę tych obciążeń. Dla polityków
zatroskanych o stan zdrowia publicznego ograniczenie konsumpcji wyrobów ty-
toniowych jest atrakcyjnym polem działania. Nawet niewielkie zmniejszenie
obciążenia przy szerokim rozprzestrzenieniu chorób odtytoniowych przyniesie
znaczne korzyści dla zdrowia publicznego. Wspólne różnym społeczeństwom
przekonanie, że kwestie zdrowotne są czymś niesłychanie ważnym, znalazło od-
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bicie w zasadach polityki antytytoniowej i działaniach podejmowanych przez
WHO i inne organizacje międzynarodowe (zob. ramka 7.1, 7.2 i załącznik A).

Dla wielu społeczeństw najsilniejszym argumentem za podjęciem działań
służących ograniczaniu konsumpcji wyrobów tytoniowych jest chęć powstrzyma-
nia dzieci i dorastającej młodzieży przed paleniem tytoniu. Jednak, jak wynika
z rozważań przedstawionych w rozdziale 3, interwencje adresowane wyłącznie
do najmłodszych konsumentów zwykle nie odnoszą pożądanych skutków, pod-
czas gdy naprawdę skuteczne interwencje – głównie polityka podatkowa – bę-
dą miały również wpływ na dorosłych palaczy. Analogicznie, działania służące
ochronie niepalących w rzeczywistości nie uchronią większości z nich przed
działaniem dymu tytoniowego. I w tym przypadku odpowiednia polityka po-
datkowa okazuje się najskuteczniejszą metodą działania. W warunkach real-
nych działań politycznych wiele społeczeństw byłoby skłonnych uznać te bar-
dziej ogólne skutki działań za dopuszczalne, a nawet – myśląc pragmatycznie
– pożądane. W każdym razie polityka antytytoniowa, której jedynym skutkiem
byłoby powstrzymanie dzieci przed rozpoczynaniem palenia, nie wpłynęłaby
na zmniejszenie liczby zgonów z przyczyn tytoniozależnych przez wiele dzie-
siątków lat, ponieważ, zgodnie z dzisiejszymi prognozami, większość zgonów
odtytoniowych w pierwszej połowie XXI wieku będzie dotyczyć osób, które już
dzisiaj palą (zob. ryc. 7.1). Z tego względu rząd zainteresowany poprawą zdro-
wia społecznego w perspektywie średnioterminowej powinien zająć się także
propagowaniem niepalenia wśród dorosłych.

Przezwyciężanie barier politycznych utrudniających zmiany

Jeżeli jakiś rząd postanowi wprowadzić środki ograniczenia konsumpcji tyto-
niu, ich skuteczność będzie zależeć od szerokiego poparcia społecznego dla
tej decyzji. Chociaż wydawać by się mogło, że palacze będą w opozycji wobec
takich działań rządu, rzeczywistość jest zgoła inna: według badań w pań-
stwach o wysokich dochodach mieszkańców z powodzeniem realizujących
programy działań antytytoniowych większość dorosłych palaczy popiera przy-
najmniej niektóre z nich, na przykład rozpowszechnianie materiałów infor-
macyjnych*. Działania podejmowane przez państwo nie osiągną sukcesu bez
zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, sektora prywatnego i grup re-
prezentujących różne interesy. Programy takich działań mają większe szanse
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* W Polsce, krótko przed uchwaleniem Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami użycia tytoniu i wyrobów ty-
toniowych (9.11.1995 r.), Centrum Onkologii-Instytut przeprowadziło ogólnopolskie badania na temat postaw do-
rosłej (15+) ludności kraju wobec niektórych dyskutowanych rozwiązań ustawowych, m.in. wprowadzenia całko-
witego zakazu reklamy. Zdecydowana większość Polaków opowiedziała się bądź za całkowitym (41%), bądź za czę-
ściowym (30%) zakazem reklamy (przeciw jakiemukolwiek zakazowi reklamy było 21% Polaków). Ostatecznie
w ustawie z 1995 r. wprowadzono częściowy zakaz reklamy tytoniu i wyrobów tytoniowych. Całkowity zakaz, obej-
mujący również tablice ogłoszeniowe oraz całą prasę wprowadzono w ustawie z 1999 r. – przyp. red. pol.



na sukces, jeżeli panuje ogólna zgoda co do konieczności ich realizacji i iden-
tyfikuje się z nimi szeroka koalicja podmiotów służących społeczeństwu i ob-
darzonych prawem do inicjowania przemian i ich utrwalania.

Do tej pory podjęto nieliczne próby oszacowania łącznego efektu kilku
działań podjętych w tym samym czasie. Jak wykazaliśmy w rozdziale 4, każda
interwencja z osobna może zapobiec wielu milionom zgonów tytoniozależ-
nych. Nie wiadomo natomiast, czy skutkiem równoczesnego zastosowania ca-
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RYC. 7.1. JEŻELI OBECNI PALACZE NIE PRZESTANĄ PALIĆ, LICZBA ZGONÓW 
TYTONIOZALEŻNYCH WZROŚNIE GWAŁTOWNIE W CIĄGU NASTĘPNYCH 50 LAT
Szacowana łączna liczba zgonów w latach 1950–2050 zgodnie ze scenariuszami 
obejmującymi różne strategie interwencji

Uwaga: W pracy Peto i in. liczbę zgonów tytoniozależnych w latach 1950–2000 w krajach wy-
soko rozwiniętych oceniono na 50 milionów. Naszym zdaniem należy do tej liczby dodać 10
milionów zgonów w latach 1950–2000 w krajach rozwijających się. Przyjmujemy, że przed ro-
kiem 1900 w krajach rozwijających się nie odnotowano ani jednego zgonu tytoniozależnego,
a przed 1950 r. niewiele było takich zgonów na całym świecie. Prognozy liczby zgonów po 
2000 r. opierają się na danych Peto (informacja ustna, 1998).
Źródło: Peto, Richard i in., 1994: Mortality from Smoking in Developed Countries 1950–2000.
Oxford University Press; oraz Peto, Richard, informacja ustna.



łego pakietu byłoby ocalenie większej liczby ludzi, niż gdyby zsumować efek-
ty stosowania każdej interwencji z osobna. Wprowadzając cały pakiet działań,
każde państwo z pewnością uznałoby któreś z nich za najważniejsze, w zależ-
ności od potrzeb kraju. Na przykład w kraju, w którym podatki od wyrobów
tytoniowych są niższe niż w sąsiednich państwach, za najważniejszy uznano by
prawdopodobnie wpływ podwyżek podatku na konsumpcję wyrobów tytonio-
wych. Analogicznie, w społeczeństwie wykształconym i zamożnym można by
oczekiwać słabszej reakcji na bodźce cenowe w porównaniu ze społeczeń-
stwem ludzi uboższych i gorzej wykształconych. Społeczeństwo zamożne bę-
dzie natomiast bardziej podatne na nowe informacje dotyczące szkodliwości
palenia tytoniu. Czynniki kulturowe – na przykład totalitarna przeszłość pań-
stwa – również mogą wpłynąć na społeczną akceptację niektórych form inter-
wencji – na przykład zakazu palenia tytoniu w miejscach publicznych. Takie
uogólnienia są dużym uproszczeniem, jednak mogą stanowić dobry punkt
wyjścia dla polityków.

Rządy państw rozważające wprowadzenie działań antytytoniowych muszą
się liczyć ze znacznymi sprzeciwami politycznymi*. Ustaliwszy, co budzi naj-
ostrzejszy sprzeciw, zarówno po stronie popytu, jak i po stronie podaży, osoby
odpowiedzialne za kształtowanie polityki państwa mogą ocenić siłę opozycji
i zwolenników działań antytytoniowych: czy są oni rozdrobnieni, czy też stano-
wią zwartą grupę skupioną w kilku ośrodkach, oraz ustalić, jakie inne czynni-
ki mogą wpływać na reakcję obu stron na zmiany. Na przykład może się oka-
zać, że zwycięzcy – osoby, które skorzystają na zmianach, na przykład niepalą-
cy – są rozdrobnieni jako grupa, natomiast ci, dla których zmiany oznaczałyby
stratę, na przykład rolnicy uprawiający tytoń, mogą mieć dużą siłę przekony-
wania politycznego i emocjonalnego. Staranne planowanie i ustalenie zakresu
politycznych stref wpływów będzie prawdopodobnie miało podstawowe zna-
czenie dla łagodnego przejścia kraju ze stanu uzależnienia od tytoniu do nie-
zależności – bez względu na charakter gospodarki i wewnętrzny układ sił poli-
tycznych. Próby ustalenia politycznych stref wpływów przeprowadzono już na
przykład w Wietnamie.

Główne kierunki badań

Środki służące zmniejszeniu popytu, takie jak wyższe podatki i zakaz reklamy
i promocji wyrobów tytoniowych, potwierdziły już swoją skuteczność w pań-
stwach o wysokich dochodach mieszkańców. Dysponujemy na ich temat wy-
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* W Polsce, w pracach nad ustawodawstwem ograniczającym skutki palenia tytoniu, najczęściej dyskutowane były
kwestie związane z wprowadzeniem całkowitego zakazu reklamy, promocji i sponsorowania tytoniu, ostrzeżeń
zdrowotnych, zakazu produkcji i sprzedaży tytoniu bezdymnego oraz wysokości odpisu podatku akcyzowego na
wyroby tytoniowe na program polityki zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej zmierzającej do zmniejszenia kon-
sumpcji tytoniu – przyp. red. pol. 



starczającą wiedzą, by móc stosować te interwencje w praktyce. Należy jed-
nak, wdrażając je, opracować plan równoległych badań naukowych, zarówno
z dziedziny epidemiologii, jak i ekonomiki, gdyż wyniki tych badań pozwolą
na modyfikację realizowanych działań, tak by przyniosły one jak największy
efekt. Poniżej opisujemy niektóre podstawowe obszary badań.

Badania nad przyczynami, konsekwencjami i kosztami palenia
tytoniu na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym

Niezbędne są badania na poziomie całego kraju i poszczególnych regionów,
polegające na klasyfikowaniu zgonów według przyczyn i liczeniu zabitych
przez tytoń. Prostym i tanim sposobem jest umieszczenie adnotacji o paleniu
dotyczącej zmarłego na świadectwach zgonu – co da możliwość porównania
proporcji palaczy zmarłych na choroby tytoniozależne i inne. Korzyści z takich
badań to nie tylko ich praktyczna przydatność jako źródła informacji o skali
epidemii tytoniowej lub o „wyjściowym” stanie rozpowszechnienia palenia,
który będzie punktem odniesienia w ocenach skutków działań antytytonio-
wych. Badania takie mogą także skłonić władze do zmiany zasad polityki w tej
kwestii i mieć duży wpływ na poziom konsumpcji wyrobów tytoniowych.

Badania epidemiologiczne konsekwencji palenia tytoniu są już przeprowa-
dzane w wielu krajach niezamożnych, ale badania dotyczące przyczyn nałogu,
uzależniających właściwości tytoniu i czynników behawioralnych związanych
z paleniem nadal prowadzi się głównie w USA i Europie Zachodniej*. Badania
naukowe w trakcie realizacji programu interwencji mogą pomóc lepiej określić,
kto powinien być adresatem określonych działań – na przykład kampanii infor-
macyjnej przeznaczonej dla najuboższych, w celu zwiększenia ich skutków.

Badania opłacalności ekonomicznej poszczególnych interwencji na pozio-
mie ogólnokrajowym mają priorytetowe znaczenie dla ekonomistów. Cenne są
również nowe dane na temat elastyczności cenowej w krajach o niskich i śred-
nich dochodach mieszkańców, podobnie jak szacunki kosztów społecznych
i kosztów opieki zdrowotnej związanych z paleniem tytoniu w tych krajach.

Na badania nad działaniami antytytoniowymi przeznaczane są mniejsze
środki finansowe, niż można by się było spodziewać, biorąc pod uwagę rozprze-
strzenienie chorób odtytoniowych. Na początku lat 90. – ostatniego okresu,
z którego są dane dostępne – na działalność badawczo-rozwojową w dziedzinie
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* Również Polska należy do krajów europejskich o najdłuższej tradycji badań nad postawami wobec palenia ty-
toniu i polityki zdrowotnej w tym zakresie. W skali ogólnopolskiej badania takie są prowadzone na losowych i re-
prezentatywnych próbach dorosłej (w wieku 15+ lub 18+) ludności kraju od 1974 r. (od 1990 r. corocznie). W la-
tach 90. przeprowadzono również wiele ogólnopolskich i reprezentatywnych badań na ten temat w wybranych
grupach społecznych i zawodowych, m.in. wśród dzieci i młodzieży, studentów szkół wyższych (w tym medycyny),
lekarzy (w tym lekarzy rodzinnych), nauczycieli, żołnierzy Wojska Polskiego (zob. W. Zatoński, K. Przewoźniak
[a], op. cit.) – przyp. red. pol.



interwencji antytytoniowych przeznaczano 50 USD w przeliczeniu na jeden
zgon w roku 1990 (łącznie 148–164 miliony USD). Na działalność badawczą
związaną z HIV przeznaczano w tym okresie około 3000 USD w przeliczeniu
na jeden zgon z 1990 roku (łącznie 919–985 milionów USD). W obu tych dzie-
dzinach subsydiowanie badań ma miejsce głównie w państwach o wysokich do-
chodach mieszkańców.

Zalecenia

Autorzy opracowania sugerują dwa zalecenia:
1. Tam gdzie władze państwowe postanawiają podjąć stanowcze działania

w celu ograniczenia epidemii tytoniowej, należy przyjąć wielokierun-
kową strategię działania. Jej cele powinny obejmować powstrzymywa-
nie dzieci od palenia, ochronę niepalących oraz docieranie do wszyst-
kich palaczy z informacjami o wpływie palenia tytoniu na zdrowie.
Elementami strategii działania, dostosowanej do potrzeb danego kra-
ju, powinny być: (1) podwyższanie podatku od wyrobów tytoniowych
– należy pod tym względem korzystać z doświadczeń państw, w któ-
rych w wyniku kompleksowych działań antytytoniowych zmniejszył się
poziom konsumpcji; podatek stanowi tam od 2/3 do 4/5 ceny detalicz-
nej paczki papierosów; (2) publikowanie i rozpowszechnianie wyni-
ków badań naukowych nad wpływem palenia tytoniu na zdrowie,
umieszczanie drastycznych napisów ostrzegawczych na opakowaniach
papierosów, wprowadzenie zakazu reklamy i promocji wyrobów tyto-
niowych oraz ograniczenie swobody palenia w miejscu pracy i miej-
scach publicznych; oraz (3) ułatwianie dostępu do nikotynowej terapii
zastępczej i innych form leczenia odwykowego*.

2. Organizacje międzynarodowe, takie jak agendy Organizacji Narodów
Zjednoczonych, powinny zrewidować programy działania i zmodyfi-
kować je tak, by odpowiednio dużo uwagi poświęcały uwagi ograni-
czaniu konsumpcji wyrobów tytoniowych; powinny one również spon-
sorować badania przyczyn, skutków i kosztów palenia tytoniu oraz
opłacalności ekonomicznej interwencji na poziomie lokalnym; po-
winny zająć się międzynarodowymi aspektami działań antytytonio-
wych, współpracując na przykład w zainicjowanej przez WHO Ramo-
wej Konwencji Ograniczania Konsumpcji Tytoniu. Najważniejsze ob-
szary tych działań to ułatwianie międzynarodowych porozumień
w sprawie przeciwdziałania przemytowi, inicjowanie prac nad harmo-
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* Wydaje się, że w Polsce najwięcej czasu należy obecnie poświęcić na jak najszybsze doprowadzenie poziomu po-
datków na wyroby tytoniowe do standardów Unii Europejskiej oraz na jak najszersze udostępnienie, przede
wszystkim najuboższym, skutecznych metod leczenia uzależnienia od tytoniu – przyp. red. pol.



nizacją systemów podatkowych w celu zmniejszenia atrakcyjności
przemytu oraz wprowadzanie zakazów reklamy i promocji wyrobów
tytoniowych w środkach przekazu o zasięgu ogólnoświatowym.

Zagrożenie zdrowia mieszkańców naszej planety spowodowane paleniem ty-
toniu nie ma precedensu w historii. Jednak podobnie bezprecedensowe są
możliwości działania na rzecz ograniczania liczby zgonów z powodu chorób
odtytoniowych poprzez skuteczne interwencje ekonomicznie. W niniejszym
opracowaniu przedstawiono skalę potencjalnych osiągnięć; umiarkowane
działania mogą przynieść znaczące korzyści dla zdrowia mieszkańców Ziemi
w XXI wieku.
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RAMKA 7.1. ŚWIATOWA ORGANIZACJA ZDROWIA I RAMOWA KONWENCJA 
DS. OGRANICZANIA KONSUMPCJI TYTONIU

(cd. na następnej stronie)

Podczas Zgromadzenia Światowej
Organizacji Zdrowia w maju 1996 roku
państwa członkowskie WHO przyjęły
rezolucję wzywającą Dyrektora Gene-
ralnego WHO do rozpoczęcia pod
przewodnictwem Dyrektora General-
nego Gro Harlem Brundtland prac
nad ramową konwencją dotyczącą
ograniczania konsumpcji tytoniu.
Uczestnicy Zgromadzenia uznali tak-
że, że ożywienie działalności w dziedzi-
nie ograniczania konsumpcji tytoniu
powinno stać się zadaniem prioryteto-
wym. Przedstawiono nową inicjatywę
WHO o nazwie Tobacco Free Initiative
(TFI). Podstawą prac w ramach TFI
jest Ramowa Konwencja ds. Ograni-
czania Konsumpcji Tytoniu WHO.

Ramowa Konwencja ds. Ograni-
czania Konsumpcji Tytoniu ma być in-
strumentem prawnym, dzięki któremu
możliwe będzie powstrzymanie roz-
woju ogólnoświatowej pandemii tyto-
niowej, szczególnie w krajach rozwi-
jających się. Jeżeli konwencja zacznie

obowiązywać, stanie się najważniej-
sza dla WHO i dla świata. Po raz pierw-
szy w historii wszystkie 191 państw
członkowskich WHO wykorzysta
uprawnienia WHO do opracowania
konwencji. Będzie to ponadto pierw-
sza konwencja multilateralna doty-
cząca konkretnego problemu z za-
kresu ochrony zdrowia publicznego.
W opracowaniu założeń konwencji
pomocna będzie wiedza na temat
uzależniających i śmiercionośnych
właściwości tytoniu oraz zaintereso-
wanie wielu państw udoskonaleniem
przepisów dotyczących wyrobów ty-
toniowych dzięki międzynarodowym
instrumentom prawnym.

Międzynarodowa strategia regula-
cji prawnych, wykorzystywana obec-
nie do propagowania idei międzyna-
rodowych umów i działań ogranicza-
jących konsumpcję tytoniu, opiera się
na protokołach ramowych konwencji.
Strategia ta polega na stopniowym
dochodzeniu do ogólnoświatowego
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porozumienia poprzez negocjowanie
poszczególnych zagadnień w ramach
indywidualnych umów:

� Państwa uczestnicy negocjacji
przyjmują najpierw konwencję
ramową wzywającą do współ-
pracy w osiąganiu ogólnie sfor-
mułowanych celów i określają-
cą podstawowe instytucje ma-
jące tworzyć międzynarodową
strukturę prawną.

� Zawierane są osobne porozu-
mienia opisujące konkretne
środki służące realizacji ogól-
nych celów zawartych w kon-
wencji ramowej.

� Podobną metodę, opartą na pro-
tokołach i ramowej konwencji,
wykorzystano w pracach nad in-
nymi ważnymi dla świata proble-
mami – na przykład w Wiedeń-
skiej Konwencji Ochrony War-
stwy Ozonowej i przy pracach
nad Protokołem Montrealskim.

Negocjacje i realizacja postano-
wień Ramowej Konwencji WHO przy-
czyniłyby się do ograniczenia spoży-
cia wyrobów tytoniowych zarówno
dzięki mobilizacji świadomości w ska-
li narodowej i międzynarodowej, jak
i zasobów technicznych i finansowych
dla skutecznego ograniczania spoży-
cia wyrobów tytoniowych w skali po-
szczególnych państw. Konwencja
przyczyniłaby się również do umoc-
nienia współpracy międzynarodowej
nad aspektami polityki antytytoniowej
przekraczającymi granice państw, ta-
kimi na przykład jak globalny marke-
ting i promocja wyrobów tytoniowych
oraz przemyt. Chociaż każde porozu-
mienie jest negocjowane osobno,
a jego kształt zależy od woli politycz-
nej negocjujących państw, zgodnie
z Planem Przyspieszonych Prac bę-
dącym częścią Ramowej Konwencji
WHO Konwencję należy przyjąć do
maja 2003 roku.
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RAMKA 7.2. POLITYKA BANKU ŚWIATOWEGO WOBEC KONSUMPCJI 
WYROBÓW TYTONIOWYCH

Od 1991 roku Bank Światowy realizu-
je własną politykę w odniesieniu do
spraw związanych z konsumpcją wy-
robów tytoniowych, uznając szkodli-
wy wpływ palenia tytoniu na zdrowie.
U podstaw polityki Banku Światowego
leży 5 założeń. Po pierwsze, w działal-
ności dotyczącej spraw zdrowia, na
przykład przy ustalaniu wspólnych za-
sad działania i udzielaniu pożyczek,
Bank Światowy podkreśla potrzebę
ograniczania spożycia wyrobów tyto-
niowych. Po drugie, Bank Światowy
nie udziela bezpośrednio pożyczek,
nie inwestuje ani nie gwarantuje inwe-
stycji lub pożyczek służących produk-
cji, przetwarzaniu lub marketingowi
wyrobów tytoniowych. W przypadku
niewielkiej liczby państw rolniczych
o gospodarkach uzależnionych od
uprawy tytoniu jako źródła dochodów
i wpływów z wymiany międzynarodo-
wej, polityka Banku Światowego ma
na celu reagowanie w najbardziej
efektywny sposób na potrzeby rozwo-
jowe tych krajów. Jej celem jest zwięk-
szenie różnorodności gospodarek
tych państw poprzez zastąpienie
upraw tytoniu innymi źródłami docho-
dów. Po trzecie, Bank Światowy nie
udziela również pośrednich pożyczek
na produkcję tytoniu i wyrobów tyto-
niowych, jeżeli jest to zdaniem Banku
uzasadnione. Po czwarte, import wy-

robów tytoniowych, tytoniu oraz urzą-
dzeń do jego przetwarzania nie może
być finansowany z pożyczek Banku
Światowego. Po piąte, import tytoniu
i towarów związanych z tytoniem mo-
że zostać wyłączony z umów zawiera-
nych z Bankiem Światowym przez po-
życzkobiorców w celu liberalizacji
handlu i obniżenia ceł.

Polityka Banku Światowego jest
zgodna z przedstawionymi w niniej-
szym opracowaniu argumentami na
rzecz zaprzestania subsydiowania pro-
dukcji tytoniu. Jednak pomimo naci-
sku na stosowanie środków ograni-
czających podaż tytoniu od 1991 roku
nie nastąpił zauważalny spadek kon-
sumpcji, który można by przypisać
tym działaniom. W tym samym okre-
sie działania antytytoniowe podej-
mowane z inicjatywy Banku Świa-
towego, obejmujące około 14 kra-
jów (całkowity koszt przedsięwzię-
cia wyniósł ponad 100 milionów USD),
koncentrowały się przede wszyst-
kim na promocji zdrowia i dostarcza-
niu informacji. Rozszerzenie działań
Banku na politykę cenową i zmiany
prawne zalecają Wytyczne ds. Strate-
gii Sektorowej, przygotowane przez
Bank w 1997 roku. Dokument ten po-
twierdza znaczenie polityki cenowej
jako skutecznej metody ograniczenia
popytu.





PODWYŻKI akcyzy od wyrobów tytoniowych często stanowią ele-
ment programów stabilizacyjnych sponsorowanych przez Międzynarodowy
Fundusz Walutowy i realizowanych w krajach, które muszą zwiększyć wpływy
z podatków w celu wyrównania deficytu fiskalnego. Mimo że podstawowym ce-
lem podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe jest często zwiększenie dochodów
budżetu, ograniczenie konsumpcji wyrobów tytoniowych związane jest także
z korzyściami dla zdrowia.

Ustalając stawkę podatku od wyrobów tytoniowych, rząd musi brać pod
uwagę kilkanaście czynników, takich na przykład jak przemyt, handel w ob-
szarach przygranicznych oraz zakupy w sklepach bezcłowych na promach
i w samolotach. W interesie władz leży zmniejszenie skali przemytu wyrobów
tytoniowych – nie tylko z myślą o zwiększeniu dochodów budżetu, lecz rów-
nież dla ograniczenia strat budżetu z tytułu innych podatków, w tym podatku
dochodowego i podatku VAT, w sytuacji gdy legalne transakcje zostały wypar-
te przez czarny rynek. Ustalając wysokość akcyzy od wyrobów tytoniowych,
należy także wziąć pod uwagę siłę nabywczą konsumentów w danym kraju,
stawki tego podatku w sąsiednich krajach, a przede wszystkim zdolność i moż-
liwości egzekwowania tego podatku.

Idealna struktura akcyzy od wyrobów tytoniowych obejmuje wszystkie ro-
dzaje wyrobów tytoniowych: papierosy, cygara, tytoń do fajek, tabakę i tytoń
do żucia oraz tytoń do papierosów robionych ręcznie. Co do handlu między-
narodowego, najlepszym wyborem jest stosowanie akcyzy w zależności od prze-
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znaczenia towaru: importowane wyroby tytoniowe powinny być opodatkowa-
ne, natomiast wyroby przeznaczone na eksport – zwolnione z podatku.

Akcyza może mieć postać podatku szczególnego (od ilości) lub podatku
ad valorem (związanego z wartością towaru). Jeżeli głównym celem akcyzy
jest zmniejszenie konsumpcji wyrobów tytoniowych, to wiele argumentów
przemawia za wprowadzeniem akcyzy szczególnej, czyli obciążeniem każde-
go papierosa podatkiem w tej samej wysokości. Podatki szczególne są łatwiej-
sze do wprowadzania, ponieważ wystarczy jedynie ustalić wielkość partii pro-
duktu, który ma być opodatkowany, natomiast nie ma potrzeby ustalania je-
go wartości. Jednak w warunkach rosnącej inflacji lepszym rozwiązaniem są
podatki ad valorem, nawet jeżeli stawka podatku szczególnego jest stosunko-
wo często indeksowana.

Wprowadzenie akcyzy na papierosy produkowane w danym kraju wyma-
ga opracowania zintegrowanej strategii rejestracji płatników podatku, wpro-
wadzania danych i uiszczania płatności, ściągania zaległych podatków, kon-
troli i usług dla płatników. W przypadku krajów rozwijających się i będących
w okresie transformacji konieczne może być uznanie zakładów tytoniowych
za instytucje eksterytorialne i stosowanie akcyzy podobnie jak cła. Władze po-
datkowe byłyby wówczas uprawnione do kontroli przesyłek przybywających
do zakładu i opuszczających zakład.

Banderolowanie może wspomóc egzekwowanie płatności, pozwolić unik-
nąć przekazywania towarów, za które opłacono podatek w jednym obszarze
prawnym, na teren innego obszaru prawnego. Obciąży to jednak znacznymi
kosztami producentów towarów podlegających akcyzie. Banderole nie speł-
nią swojej roli, jeżeli ich stosowanie nie będzie kontrolowane w sprzedaży de-
talicznej.
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Niepublikowane prace cząstkowe

NIEKTÓRE z wymienionych poniżej prac cząstkowych zostaną
opublikowane w książce wydawnictwa Oxford University Press pt. Tobacco
Control Policies in Developing Countries, pod redakcją Prabhata Jha i Franka
Chaloupki.*

Bobak, Martin, Prabhat Jha, Son Nguyen, Martin Jarvis. Poverty and Tobacco.
Chaloupka, Frank, Tei-Wei Hu, Kenneth E. Warner, Rowena van der Merwe,

Ayda Yurekli. Taxation of Tobacco Products.
Gajalakshmi, C.K., Prabhat Jha, Son Nguyen, Ayda Yurekli. Patterns of Tobacco

Use, and Health Consequences.
Jha, Prabhat, Phillip Musgrove, Frank Chaloupka. Is There a Rationale for Go-

vernment Intervention?
Jha, Prabhat, Fred Paccaud, Ayda Yurekli, Son Nguyen. Strategic Priorities for

Governments and Agencies in Tobacco Control.
Joossens, Luk, David Merriman, Ayda Yurekli, Frank Chaloupka. Issues in To-

bacco Smuggling.
Kenkel, Donald, Likwang Chen, Teh-Wei Hu, Lisa Bero. Consumer Informa-

tion and Tobacco Use.
Lightwood, James, David Collins, Helen Lapsley, Thomas Novotny, Helmut

Geist, Rowena van der Merwe. Counting the Costs of Tobacco Use.

* Publikacja ta ukazała się w 2000 r. – przyp. red. pol. 



Merriman, David, Ayda Yurekli, Frank Chaloupka. How Big Is the World-wide
Cigarette Smuggling Problem?

Novotny, Thomas E., Jillian C. Cohen, David Sweanor. Smoking Cessation, Ni-
cotine Replacement Therapy, and the Role of Government in Supporting Ces-
sation.

Peck, Richard, Frank Chaloupka, Prabhat Jha, James Lightwood. Cost-Bene-
fit Analysis of Tobacco Consumption.

Ranson, Kent, Prabhat Jha, Frank Chaloupka, Ayda Yurekli. Effectiveness
and Cost-effectiveness of Price Increases and Other Tobacco Control Policy
Interventions.

Saffer, Henry. The Control of Tobacco Advertising and Promotion.
Sunley, Emil M., Ayda Yurekli, Frank Chaloupka. The Design, Administra-

tion, and Potential Revenue of Tobacco Excises: A Guide for Developing and
Transition Countries.

Taylor, Allyn L., Frank Chaloupka, Emmanuel Guindon, Michaelyn Corbett.
Trade Liberalization and Tobacco Consumption.

Van der Merwe, Rowena, Fred Gale, Thomas Capehart, Ping Zhang. The Sup-
ply-side Effects of Tobacco Control Policies.

Woolery, Trevor, Samira Asma, Frank Chaloupka, Thomas E. Novotny. Other
Measures to Reduce the Demand for Tobacco Products.

Yurekli, Ayda, Son Nguyen, Frank Chaloupka, Prabhat Jha. Statistical Annex.
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NINIEJSZE opracowanie wiele zawdzięcza pomysłom, wkładowi
technicznemu i krytycznym uwagom wielu osób i organizacji. Ich znaczenie dla
ostatecznego kształtu poszczególnych rozdziałów odnotowano w nocie biblio-
graficznej. Nazwiska recenzentów prac cząstkowych oraz sprawozdania koń-
cowego przedstawiono poniżej. Duże znaczenie miały również liczne konsul-
tacje.

A. Recenzenci prac cząstkowych oraz raportu końcowego

Iraj Abedian, Samira Asma, Peter Anderson, Enis Baris, Howard Barnum,
Edith Brown-Weiss, Neil Collishaw, Michael Ericksen, Christine Godfrey,
Robert Goodland, Ramesh Govindaraj, Vernor Griese, Jack Henningfield,
Chee-Ruey Hsieh, Teh-Wei Hu, Gregory Ingram, Paul Isenman, Steven Jaf-
fee, Dean Jamison, Michael Linddal, Alan Lopez, Dorsati Madani, Will Ma-
ning, Jacob Meerman, Cyril Muller, Philip Musgrove, Richard Peck, Richard
Peto, Markku Pekurinen, John Ryan, David Sweanor, John Tauras, Joy Town-
send, Adam Wagstaff, Kenneth Warner, Trevor Woollery, Russell Wilkins,
Witold Zatoński, Barbara Zolty, Mitch Zeller.

B. Konsultacje
1. Dyskusja nad szkicem sprawozdania i kluczowymi zagadnieniami

ekonomicznymi

27 sierpnia 1997, w trakcie X Światowej Konferencji „Tytoń albo Zdrowie”
sponsorowanej przez Bank Światowy, Pekin, Chiny.
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Podziękowania



Przewodniczący: Thomas Novotny

Uczestnicy: Iraj Abedian, Frank Chaloupka, Simon Chapman, Kishore Chau-
dhry, Neil Collishaw, Vera Luisa da Costa y Silva, Prakash Gupta, Laksmiati
Hanafiah, Natasha Herrera, Teh-Wei Hu, Desmond Johns, Prabhat Jha, Luk
Joossens, Ken Kyle, Eric LeGresley, Michelle Lobo, Judith Mackay, Patrick
Masobe, Kathleen McCormally, Zofia Mielecka-Kubien, Rafael Oganov,
Alex Papilaya, Terry Pechacek, Milton Roemer, Ruth Roemer, Lu Rushan,
Cecilia Sepulveda, David Simpson, Paramita Sudharto, Joy Townsend, Sha-
rad Vaidya, Rowena Van Der Merwe, Kenneth Warner, Shaw Watanabe, Da-
vid Zaridze, Witold Zatoński.

2. Wstępne oceny szkiców i treści prac cząstkowych

20 lutego 1998, konferencja na temat „Ekonomika tytoniu: ku optymalnemu
połączeniu metod działania”, zorganizowana przez Uniwersytet w Kapszta-
dzie, RPA. Konferencja była sponsorowana przez Instytut Medycyny Społecz-
nej i Profilaktyki Uniwersytetu w Lozannie oraz Uniwersytet w Kapsztadzie.

Przewodniczący: Paul Isenman

Uczestnicy: Iraj Abedian, Judith Bale, Enis Baris, Frank Chaloupka, David
Collins, Neil Collishaw, Brian Easton, Helmut Geist, Chee-Ruey Hsieh, Teh-
-Wei Hu, Prabhat Jha, Luk Joossens, Kamal Nayan Kabra, Pamphil Kweyuh,
Helen Lapsley, Judith Mackay, Eddie Maravanyika, Sergiusz Matusiak, Tho-
mas Novotny, Fred Paccaud, Richard Peck, Krzysztof Przewoźniak, Yussuf
Saloojee, Conrad Shamlaye, Timothy Stamps, Krisela Steyn, Frances Still-
man, David Sweanor, Joy Townsend, Rowena Van Der Merwe, Kenneth War-
ner, Derek Yach.

3. Techniczne spotkanie ekonomistów

22–24 listopada 1998, Lozanna (Szwajcaria). Spotkanie było sponsorowane
przez Instytut Medycyny Społecznej i Profilaktyki Uniwersytetu w Lozannie
i Bank Światowy.

Przewodniczący: Felix Gutzwiller i Fred Paccaud

Uczestnicy: Iraj Abedian, Nisha Arunatilleke, Martin Bobak, Phyllida Brown,
Frank Chaloupka, David Collins, Jacques Cornuz, Christina Czart, Nishan
De Mel, Jean-Pierre Gervasoni, Peter Heller, Tomasz Hermanowski, Alber-
to Holly, Teh-Wei Hu, Paul Isenman, Dean Jamison, Prabhat Jha, Luk Joos-
sens, Jim Lightwood, Helen Lapsley, David Merriman, Phillip Musgrove, Son
Nguyen, Richard Peck, Markku Pekurinen, Thomson Prentice, Kent Ranson,
Marie-France Raynault, John Ryan, Henry Saffer, David Sweanor, John Tau-
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ras, Allyn Taylor, Joy Townsend, Rowena Van Der Merwe, Kenneth Warner,
Trevor Woollery, Ayda Yurekli.

4. Ocena ekspertów niezależnych

17 marca 1999, Washington, D.C. Ocena sponsorowana przez Biuro ds. Tyto-
niu i Zdrowia, Ośrodki Zwalczania Chorób i Profilaktyki USA.

Przewodniczący: Michael Ericksen

Uczestnicy: Iraj Abedian, Samira Asma, Judith Bale, Enis Baris, Phyllida
Brown, Frank Chaloupka, Peter Heller, Paul Isenman, Prabhat Jha, Nancy
Kaufman, Thomas Loftus, Judith Mackay, Caryn Miller, Rose Nathan, Son
Nguyen, Fred Paccaud, Anthony So, Roberta Walburn, Kenneth Warner, Tre-
vor Woollery, Derek Yach, Ayda Yurekli.
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Z A Ł Ą C Z N I K  D

Klasyfikacja krajów świata pod względem dochodu i regionu
geograficznego (Klasyfikacja Banku Światowego)

1
1

5

Azja Wschodnia
i Pacyfik

Europa i Azja
Środkowa

Ameryka
Łacińska 

i region Morza
Karaibskiego

Środkowy
Wschód i Afryka

Północna

Azja
Południowa

Afryka na
południe od

Sahary

Kraje o wysokim
poziomie

dochodów –
członkowie

OECD

Inne kraje 
o wysokim
poziomie

dochodów

Chiny  
Kambodża
Laos
Mongolia
Myanmarr
Wietnam

Armenia
Azerbejdżan
Bośnia 
i Hercegowina

Kirgistan 
Mołdawia
Tadżykistan

Gujana
Haiti
Honduras
Nikaragua

Jemen Afganistan
Bangladesz
Bhutan
Indie
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

Angola
Benin
Burkina Faso
Burundi
Czad
Erytrea
Etiopia
Gambia
Ghana
Gwinea
Gwinea- 
-Bissau

Gwinea
Równikowa

Kamerun
Kenia
Komory
Kongo
(Kinszasa)

Niski dochód ludności

(cd.  na następnej stronie)
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Azja Wschodnia
i Pacyfik

Europa i Azja
Środkowa

Ameryka
Łacińska 

i region Morza
Karaibskiego

Środkowy
Wschód i Afryka

Północna

Azja
Południowa

Afryka na
południe od

Sahary

Kraje o wysokim
poziomie

dochodów –
członkowie

OECD

Inne kraje 
o wysokim
poziomie

dochodów

Kongo
(Brazzaville)

Lesotho
Liberia
Madagaskar
Malawi
Mali
Mauretania
Mozambik
Niger
Nigeria
Republika
Środkowo-
afrykańska

Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Somalia
Sudan
Tanzania
Togo
Uganda
Wyb. Kości
Słoniowej

Wyspy 
Św. Tomasza 

Niski dochód ludności – cd.

Klasyfikacja krajów świata pod względem dochodu i regionu geograficznego (Klasyfikacja Banku Światowego) – cd.
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1

7
K

L
A

S
Y

F
IK

A
C

J
A

 K
R

A
J

Ó
W

 Ś
W

IA
T

A
...

i Książęce
Zambia
Zimbabwe

Fidżi
Filipiny
Indonezja
Kiribati
Korea
Północna

Mikronezja
Papua-Nowa
Gwinea

Samoa
Zachodnie

Wyspy
Marshalla

Wyspy
Salomona

Tajlandia
Tonga
Vanuatu

Albania
Białoruś
Bułgaria
Estonia
Gruzja
Jugosławia
Kazachstan
Litwa
Łotwa
Macedonia
Rumunia
Rosja
Turcja
Turkmenia
Ukraina
Uzbekistan

Belize
Boliwia
Kostaryka
Dominikana
Ekwador
Salwador
Grenada
Gwatemala
Jamajka
Kolumbia
Kuba
Panama
Paragwaj
Peru
St.Vincent 
i Grenadyny

Surinam
Wenezuela

Algieria
Egipt
Iran, Rep.
Islamska

Irak
Jordania
Liban
Maroko
Syria
Tunezja
Zach. Brzeg
Jordanu

Malediwy Botswana
Dżibuti
Namibia
Suazi
(Ngwane)

Wyspy
Zielonego
Przylądka

Malezja
Palau
Samoa
Amerykańskie

Chorwacja
Czechy
Malta
Polska
Słowacja
Słowenia
Węgry
Wyspa Man

Antiqua 
i Barbuda

Argentyna
Barbados
Brazylia
Chile
Gwadelupa
Meksyk
Puerto Rico
St. Kitts i Nevis
St. Lucia

Arabia
Saudyjska

Bahrajn
Libia
Oman

Afryka Połud.
Gabon
Mauritius
Majotta
Seszele

Średni dochód, strefa niższa

Średni dochód, strefa wyższa

(cd.  na następnej stronie)
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Trinidad 
i Tobago

Urugwaj

Australia
Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Japonia
Kanada
Korea
Południowa

Luksemburg
Niemcy
Norwegia
Nowa
Zelandia

Andora
Antyle
Holend.

Aruba
Bahamy
Bermudy
Brunei
Channel Is.
Cypr
Francuska
Gujana

Fran. Polinezja
Grenlandia
Guam
Hongkong,
Chiny

Izrael
Kajmany
Katar
Kuwejt

Średni dochód, strefa wyższa – cd.

Wysoki dochód

Azja Wschodnia
i Pacyfik

Europa i Azja
Środkowa

Ameryka
Łacińska 

i region Morza
Karaibskiego

Środkowy
Wschód i Afryka

Północna

Azja
Południowa

Afryka na
południe od

Sahary

Kraje o wysokim
poziomie

dochodów –
członkowie

OECD

Inne kraje 
o wysokim
poziomie

dochodów

Klasyfikacja krajów świata pod względem dochodu i regionu geograficznego (Klasyfikacja Banku Światowego) – cd.
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Portugalia
Szwajcaria
Szwecja
USA
Wielka
Brytania

Włochy

Lichtenstein
Makao
Mariony
Północne

Martynika
Monako
Nowa
Kaledonia

Reunion
Singapur
Wyspy
Dziewicze
Stanów
Zjednoczonych

Wyspy Owcze
Zjednoczone
Emiraty
Arabskie 

Żródło: World Bank, 1998





Rozdział 1. Światowe tendencje w konsumpcji tytoniu

Rozważania na temat konsumpcji i epidemiologii oparto na pracach: Gaja-
lakshmi i in., niepublikowany raport cząstkowy; Lund i in., 1995; Ranson i in.,
niepublikowany raport cząstkowy; Wald i Hackshaw, 1996; World Health Or-
ganization, 1997. Podrozdział dotyczący statusu społeczno-ekonomicznego
oparto na pracach: Bobak i in., niepublikowany raport cząstkowy; Chinese
Academy of Preventive Medicine, 1997; Gupta, 1996; Jenkins i in., 1997;
Obot, 1990; Hill i in., 1998; U.S. Surgeon General Reports, 1989 i 1994; the
U.K. Government 1998; Wersall i Eklund, 1998; White i Scollo, 1998. Rozwa-
żania dotyczące liberalizacji handlu oparto na pracach: Chaloupka i Laixu-
thai, 1996; Taylor i in., niepublikowany raport cząstkowy.

Rozdział 2. Zdrowotne następstwa palenia tytoniu

Rozważania dotyczące uzależnienia od nikotyny oparto na pracach: Charlton,
1996; Foulds, 1996; Lynch i Bonnie, 1994; Kessler, 1995; McNeill, 1989; 
the U.S. Surgeon General Reports 1988, 1989, i 1994. Rozważania na temat
skutków zdrowotnych palenia tytoniu są oparte na pracach: Bobak i in., nie-
publikowany raport cząstkowy; Doll i Peto, 1981; Doll i in., 1994; Environ-
mental Protection Agency, 1992; Gajalakshmi i in., niepublikowany raport
cząstkowy; Gupta, 1989; Jha i in., w druku; Liu i in., 1998; Meara, w druku;
Niu i in., 1998; Parish i in., 1995; Peto i in., 1994; Peto, Chen, i Boreham, 1999;
i Royal College of Physicians, 1992.
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Rozdział 3. Czy palacze są świadomi ryzyka i czy ponoszą
koszty swojego nałogu?

Rozważania na temat świadomości zagrożeń dla zdrowia oparto na pracach:
Ayanian i Cleary, 1999; Barnum, 1994; Chaloupka i Warner, w druku; Chine-
se Academy of Preventive Medicine, 1997; Johnston i in., 1998; Kenkel i in.,
niepublikowany raport cząstkowy; Kessler, 1995; Levshin i Droggachih, 1999;
Schoenbaum, 1997; Viscusi, 1990, 1991, i 1992; Weinstein, 1998 i Zatoński,
1996. Rozważania na temat kosztów obciążających niepalących oparto na pra-
cach: Lightwood i in., niepublikowany raport cząstkowy, Manning i in., 1991;
Pekurinen, 1992; Viscusi, 1995; Warner i in., w druku; i World Bank 1994b.

Rozdział 4. Sposoby ograniczania popytu na tytoń

Informacje w tym rozdziale oparto na pracach: Abedian i in., 1998; Chaloup-
ka i in., niepublikowany raport cząstkowy; Chaloupka i Warner, w druku;
Townsend, 1996; Jha i in., niepublikowany raport cząstkowy; Kenkel i in., nie-
publikowany raport cząstkowy; Laugesen i Meads, 1991; Novotny i in., niepu-
blikowany raport cząstkowy; Pekurinen, 1992; Ranson i in., niepublikowany
raport cząstkowy; Raw i in., 1999; Reid, 1996; Saffer i Chaloupka, 1999; Saf-
fer i in., niepublikowany raport cząstkowy; Tansel, 1993; Townsend, 1998;
U.K. Department of Health, 1998; U.S. Surgeon General Report, 1989; War-
neri in., 1997; i Zatoński i in., 1999.

Rozdział 5. Sposoby ograniczania podaży tytoniu

Informacje w tym rozdziale oparto na pracach: Altman i in., 1998; Berkelman
i Buehler, 1990; Chaloupka i Warner, w druku; Crescenti, 1992; Food and
Agriculture Organization, 1998; Ginsberg, 1999; IEC, 1998; Joossens i in.,
niepublikowany raport cząstkowy; Maravanyika, 1998; Merriman i in., niepu-
blikowany raport cząstkowy; Reuter, 1992; Taylor i in., niepublikowany raport
cząstkowy; Thursby i Thursby, 1994; U.S. Department of Agriculture 1998;
Van der Merwe, niepublikowany raport cząstkowy; Warner, 1988; Warner
i Fulton, 1994; Warner i in., 1996;  Zang i Husten, 1998.

Rozdział 6. Koszty i efekty polityki ograniczania 
konsumpcji tytoniu

Informacje w tym rozdziale oparto na pracach: Altman i in., 1998; Buck i in.,
1995; Center for Disease Control and Prevention, 1998; Chaloupka i in., nie-
publikowany raport cząstkowy; Doll i Crofton, 1996; Efroymson i in., 1996;
Irvine i Sims, 1997; Jones, 1999; Joossens i in., niepublikowany raport cząst-
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kowy; McNicoll i Boyle, 1992; Murray i Lopez, 1996; Orphanides i Zervos,
1995; Suranovic i in., 1999; Townsend, 1998; Van der Merwe, 1998; Van der
Merwe i in., niepublikowany raport cząstkowy; Warner, 1987; Warner i Fulton,
1994; Warner i in., 1996; World Bank, 1993.

Rozdział 7. Plan działania

Informacje w tym rozdziale oparto na pracach: Jha i in., niepublikowany ra-
port cząstkowy; Abedian i in.1998; WHO 1996a; U.S. Surgeon General 1999;
Samet i in. 1997.
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finansowanie 42

kraje o niskim poziomie
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pozacenowe metody obniżania

popytu 8–9, 87
popyt światowy 62, 64
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podatki a, 88–89
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strategia działania 104

reklama 59–60

zakaz 60–61
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międzynarodowe 75–76
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rozpowszechnienie (palenia

tytoniu) 19
RPA
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Stany Zjednoczone

dorastająca młodzież 25–26
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narażeniem a początkiem
choroby 27–28
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