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RAPORTUL ANUAL 2008: UN TABLOU COMPLEX CU PRIVIRE LA DROGURILE STIMULATOARE 

Tendin�e stabile cu privire la amfetamin� �i ecstasy, dar consumul de cocain� este înc� în cre�tere 

(6.11.2008, LISABONA EMBARGO 10:00 CET) Drogurile stimulante — precum amfetaminele, ecstasy �i 
cocaina — ocup� în prezent locul doi la nivel european, înaintea canabisului, ca tipul cel mai consumat de 
droguri. Dar în cadrul acestui grup, datele indic� un tablou foarte complex în termeni de prevalen��, tendin�e �i 
evolu�ii ale pie�ei. Declara�ia vine din partea Agen�iei UE privind drogurile (OEDT) ast�zi, când lanseaz� 
Raportul anual 2008: situa�ia drogurilor în Europa la Bruxelles. 

Un num�r de aproximativ 12 milioane de europeni (între 15 �i 64 de ani) au consumat cocain� cel pu�in o dat� 
în via��, în compara�ie cu aproximativ 11 milioane care au consumat amfetamine �i 9,5 milioane, ecstasy.       
În timp ce ultimele date la nivel european confirm� rapoartele privind tendin�ele de stabilizare sau chiar de 
sc�dere a consumului de amfetamine �i de ecstasy, acestea indic� o cre�tere continu� a consumului de 
cocain�, de�i într-un num�r redus de ��ri. De asemenea, ast�zi va fi prezentat un tablou nou al „diviziunii pie�ei” 
din Europa cu privire la drogurile stimulatoare ilegale (a se vedea harta, capitolul 4). 

Amfetaminele �i ecstasy: situa�ie stabil� 

Circa 2 milioane de tineri europeni (între 15 �i 34 de ani) au consumat amfetamine în ultimul an �i în jur de 2,5 
milioane au consumat ecstasy. Raportul de ast�zi eviden�iaz� men�inerea tendin�ei de sc�dere ale consumului 
de amfetamine înregistrat în ultimul an, în aceast� grup� din 2003 (figurile GPS-8, i; GPS-23, i, ii), cu o medie 
de 1,3 % din consumul anual raportat de adul�ii tineri. Consumul de ecstasy din ultimul an disponibil în rândul 
adul�ilor tineri a r�mas de asemenea în mare parte stabil în ultimii cinci ani, cu toate c� au fost raportate mici 
cre�teri �i sc�deri. În medie, 1,8 % din tinerii adul�i au raportat consumul de ecstasy în ultimul an, cu toate c� 
aceast� cifr� ascunde varia�ii considerabile între ��ri. Datele provenite din anchetele efectuate în �colile din 
Republica Ceh�, Spania, Suedia �i Regatul Unit arat�, de asemenea, o situa�ie stabil� sau un declin, atât în 
consumul de amfetamine, cât �i în cel de ecstasy în rândul tinerilor de 15 �i 16 ani (tabelul EYE-3). 

Consumul de cocain� continu� s� creasc� 

În jur de 3,5 milioane de tineri din Europa (între 15 �i 34 de ani) au consumat cocain� în ultimul an, iar 1,5 
milioane au consumat cocain� în ultima lun�. Se raporteaz� o tendin�� de cre�tere a consumului din ultimul an 
disponibil în �apte ��ri în conformitate cu cele mai recente anchete (2005–2007) (figura 5, capitolul 5; figura 
GPS-14, i). În ��rile cu prevalen�� ridicat� Danemarca, Spania, Irlanda, Italia �i Regatul Unit, cifrele de 
prevalen�� din ultimul an disponibil în rândul tinerilor adul�i au variat între 3 % �i 5,5 %. De asemenea, continu� 
tendin�a de cre�tere a cererii de tratament pentru problemele legate de cocain�. Între anii 2002 �i 2006, în 
Europa a crescut num�rul de cazuri de clien�i noi care au cerut un asemenea tratament, de la aproximativ      
13 000 la aproape 30 000 (figura TDI-1, ii). În 2006, OEDT a înregistrat aproximativ 500 de decese asociate 
consumului de cocain� (a se vedea datele de mai jos referitoare la capturi). 

Diviziunea pie�ei europene a drogurilor stimulatoare: nevoia unui r�spuns holistic 

În prezent, cocaina domin� pia�a drogurilor stimulente ilicite în vestul �i sudul Europei, în timp ce în alt� parte 
consumul �i disponibilitatea sunt în general reduse. În majoritatea statelor membre din partea nordic�, central� 
�i estic� a Europei, în mod deosebit în ��rile care s-au al�turat UE din 2004, amfetaminele ocup� o pozi�ie 
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puternic�, având rolul de drog stimulent predominant (hart�, capitolul 4). Consumul de metamfetamin� — un 
drog care cauzeaz� probleme considerabile în afara Europei — r�mâne limitat în cadrul UE în Republica Ceh� 
�i Slovacia, dar disponibilitatea sau consumul acestui drog este raportat� în mod sporadic în alte ��ri. 

Datorit� similarit��ii mediilor în care sunt consumate �i explica�iilor oferite pentru consumul acestora, cocaina �i 
amfetaminele pot fi privite, într-o anumit� m�sur�, drept „produse concurente” pe pia�a european� a drogurilor 
ilegale. „Interac�iunea dintre diferitele droguri cu interes similar pentru consumatori r�mâne un aspect important 
de investigat”, declar� pre�edintele OEDT, Marcel Reimen. „Tabloul actual al unei pie�e divizate sugereaz� 
c�, în locul accentului pe substan�ele individuale, trebuie s� adopt�m o abordare holistic� a drogurilor 
stimulente. Exist� un risc poten�ial ca, ceea ce se câ�tig� cu reducerea disponibilit��ii unui drog s� aib� drept 
rezultat trecerea consumatorului la utilizarea altui drog”. 

De asemenea, în raportul de azi….. 

CANABISUL: „Semnale mai puternice” conform c�rora este posibil ca popularitatea acestui drog s� fie 
în sc�dere 

Aproape un sfert din to�i europenii sau aproximativ 71 de milioane (între 15 �i 64 de ani) au consumat canabis 
cel pu�in o dat� în via�� �i aproximativ 7 % (23 de milioane) au consumat în ultimul an — f�când s� fie drogul 
ilegal cel mai consumat în Europa. Dar, pe anumite pie�e importante, conform OEDT, exist� în prezent 
„semnale puternice” cu privire la reducerea popularit��ii acestui drog, înt�rind analiza prezentat� în Raportul 
anual lansat anul trecut. 

Se estimeaz� c� în jur de 17,5 milioane de tineri europeni (între 15 �i 34 de ani) au consumat canabis în ultimul 
an. Datele anchetelor recente efectuate la nivel na�ional cu privire la consumul de canabis din ultimul an, pe 
aceast� grup� de vârst�, indic� o stabilizare sau un declin în majoritatea ��rilor (figura 4, capitolul 3; figura 
GPS-4, i), cu o medie de 13 % tineri adul�i europeni care au consumat acest drog în ultimul an. Consumul cel 
pu�in o dat� în via�� �i consumul intens de canabis în rândul elevilor de 15 ani, în majoritatea statelor UE, 
apare, de asemenea, drept stabil sau în sc�dere (anchetele HBSC*; figurile EYE-4 �i EYE-5). În Regatul Unit, 
�ar� care se remarca prin nivelurile ridicate ale consumului de canabis, în anchetele realizate în rândul 
popula�iei, este vizibil� tendin�a de sc�dere constant�, mai ales în cazul cohortelor de tineri cu vârste mai mici 
(figura GPS-10). 

„Cu toate acestea, tendin�ele privind numerele utilizatorilor de canabis în regim normal sau intens pot fluctua în 
mod independent de prevalen�a canabisului în rândul popula�iei generale”, declar� directorul OEDT, 
Wolfgang Götz. Se estimeaz� c� aproximativ 4 milioane de adul�i din Europa (între 15 �i 64 ani) consum� 
canabis zilnic sau aproape zilnic. Din num�rul estimat de 160 000 de noi cereri de tratament pentru probleme 
legate de droguri raportate în 2006, consumatorii de canabis au reprezentat cea de-a doua grup� ca m�rime 
(28 %) dup� heroin� (35 %) (figura TDI-2, i). 

OFERT�: PIE�ELE DINAMICE NECESIT� R�SPUNSURI DINAMICE 

„Oferta de droguri, atât în interiorul, precum �i în afara Europei este în continu� evolu�ie”, declar� Wolfgang 
Götz, „în prezent, inova�iile pie�ei determinând provoc�ri semnificative pentru strategiile existente de control �i 
de s�n�tate public�”. Printre inova�iile semnificative sunt incluse: importan�a din ce în ce mai mare a produc�iei 
casnice de canabis în Europa; rapoarte mai numeroase de produc�ie deviat� �i ilegal� de opiacee sintetice, 
cre�terea spectaculoas� a vânz�rilor online care promoveaz� „droguri legale” �i produse medicinale; �i 
impactul produc�iei de droguri sintetice asupra mediului. De asemenea, în acest raport se eviden�iaz� traficul 
de cocain� prin vestul Africii �i eforturile comunit��ii interna�ionale de sus�inere a regiunii. 

Traficul de cocain�: vestul Africii, un centru major de distribu�ie �i noi activit��i în Europa de Est 

Se estimeaz� c� aproape un sfert din traficul de cocain� care a intrat în Europa în 2007 a fost tranzitat prin 
vestul Africii (ONUDC, 2008), care s-a transformat în ultimii ani într-un centru de distribu�ie important de 
cocain�. Cocaina intr� în Europa printr-un num�r de rute, ��rile din Caraibe reprezentând înc� o zon� cheie 
de tranzit. Dar se crede c� sporirea semnificativ� a traficului de droguri pe ruta vestul Africii a contribuit la 
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cre�terea disponibilit��ii �i la reducerea pre�urilor de vânzare la cocain� în Europa �i la sus�inerea rolului 
Peninsulei Iberice ca punct cheie de intrare în UE. Din cele 121 de tone de cocain� capturate în Europa în 
2006, 28 % au fost interceptate în Portugalia �i 41 %, în Spania. (Se compar� cu cifrele din 2005 de 17 % �i 
respectiv de 46 %). În 2006, s-au înregistrat 72 700 de capturi în Europa, mai mult de jum�tate din acestea în 
Spania (58 %) �i 2 % în Portugalia (tabelele SZR-9, SZR-10).  

Rapoartele recente privind importul cocainei prin intermediul ��rilor est-europene (Bulgaria, Estonia, 
Letonia, Lituania, România �i Rusia) pot indica dezvoltarea unor noi rute de trafic. Pe m�sur� ce consumul 
de cocain� continu� s� creasc�, mai multe eforturi se axeaz� pe interceptare, centrul MAOC-N (Centrul 
maritim de opera�iuni �i analize–narcotice) din Lisabona de�inând un rol cheie care vizeaz� transporturile 
transoceanice �i noul CECLAD-M din Toulon creat pentru abordarea problemei traficului de droguri din zona 
mediteranean� (Centre de Coordination de la Lutte Anti-Drogue en Méditerranée).  

Cartografierea produc�iei casnice de canabis, „marea necunoscut�” 

De asemenea, în acest raport se eviden�iaz� produc�ia casnic� de plante de canabis din Europa, cu rapoarte 
din partea statelor membre care sugereaz� c� aceasta „nu mai poate fi considerat� drept periferic�”. R��ina de 
canabis, în mare parte provenind din Maroc, a fost în trecut produsul dominant în multe ��ri UE. Dar, produc�ia 
casnic� de plante de canabis a fost în cre�tere în Europa de la începutul �i mijlocul anilor 1990, iar, în anumite 
��ri, se raporteaz� în prezent o trecere de la r��ina de canabis la plantele de canabis cultivate local. În 2006, în 
Europa, au fost capturate aproximativ 2,3 milioane de plante de canabis.  

Majoritatea ��rilor europene raporteaz� în prezent o produc�ie local� de canabis, de la cultivarea la scar� mic� 
pentru consumul personal pân� la planta�ii mari în scopuri comerciale. Produc�ia local� reprezint� o provocare 
important� pentru organismele de aplicare a legii, deoarece nu este implicat niciun trafic transfrontalier �i 
loca�iile de produc�ie sunt situate aproape de consumator �i sunt relativ u�or de ascuns. Accentuând acest 
punct nevralgic al datelor din aceast� edi�ie, OEDT a lansat un studiu de cartografiere pentru a evalua 
extinderea �i cota comparativ� de pia�� de�inut� de plantele de canabis produse pe plan intern. 

Peste 200 de substan�e psihoactive prezentate în magazinele online 

De asemenea, OEDT men�ioneaz� c� în prezent peste 200 de substan�e psihoactive sunt prezentate de 
vânz�torii online cu am�nuntul din Europa, ca urmare a unei mini anchete efectuate în 2008, la 25 de 
magazine online. În timp ce multe dintre aceste substan�e sunt prezentate implicit ca fiind „droguri legale”,       
în anumite ��ri con�inutul face subiectul acelora�i legi ca �i controlul drogurilor �i este posibil� aplicarea de 
pedepse. Dat fiind e�antionul redus, rezultatele ar trebui interpretate cu precau�ie, dar majoritatea magazinelor 
identificate se pare c� provin din Regatul Unit �i ��rile de Jos �i, într-o mai mic� m�sur�, Germania �i 
Austria. Rapoartele sugereaz� c� num�rul vânz�torilor cu am�nuntul al acestor produse este în cre�tere �i   
c� ace�tia se adapteaz� cu rapiditate noilor încerc�ri de control al pie�ei. 

Printre cele mai comune substan�e care sunt vândute ca „droguri legale” sunt: Salvia divinorum; kratom 
(Mitragyna speciosa); Argyreia nervosa; ciupercile halucinogene �i diverse „pilule pentru petreceri”, 
comercializate ca alternative la ecstasy (MDMA). Ingredientul principal al „pilulelor pentru petreceri” sintetice 
este adesea benzilpiperazina (BZP), dar aceste pilule pot con�ine materiale din plante sau substan�e 
semisintetice sau sintetice. O evaluare de risc realizat� de OEDT asupra BZP a condus la emiterea unei decizii 
a Consiliului în martie 2008, acordând ��rilor un an pentru a avea acest drog sub control. Unele ��ri au introdus 
m�suri de control pentru Salvia divinorum �i/sau principiul s�u activ, Salvinorine A.  

Pre�edintele OEDT, Marcel Reimen, a declarat: „Cei care câ�tig� bani de pe urma produc�iei, traficului �i 
comercializ�rii de droguri ilegale sunt creativi, hot�râ�i �i gata s� exploateze orice oportunitate pentru a-�i 
extinde pia�a. Aceasta se realizeaz� prin utilizarea noilor tehnologii sau prin exploatarea problemelor sociale 
din anumite zone din ��rile în curs de dezvoltare. Politicile noastre trebuie s� fie la fel de creative, dac� dorim 
s� �inem pasul cu o pia�� în evolu�ie care se preocup� prea pu�in de costurile pentru persoan�, comunitate sau 
mediul înconjur�tor”. 

»»» 
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Dat publicit��ii ast�zi: Drogurile �i grupurile vulnerabile de tineri 

Statele membre UE î�i prioritizeaz� din ce în ce mai mult „grupurile vulnerabile” în politicile în domeniul drogurilor �i în 
politicile sociale, în încercarea de reducere a riscurilor problemelor poten�iale legate de consumul de droguri acolo unde 
este cel mai probabil ca acestea s� apar�. Dar este nevoie de mai multe servicii pentru a pune în aplicare aceste bune 
inten�ii. Într-o analiz� OEDT a edi�iei de ast�zi se precizeaz� c� anumite grupuri de tineri vulnerabili (precum ar fi copiii din 
institu�ii de îngrijire, tinerii f�r� ad�post, tinerii care abandoneaz� �coala sau cei cu absen�e nemotivate) sunt mai 
susceptibili s� consume droguri mai devreme decât restul tinerilor de vârsta lor �i pot experimenta o evolu�ie mai rapid� la 
consumul problematic de droguri. Cunoa�terea profilului acestor grupuri vulnerabile �i a loca�iilor unde acestea se afl� 
poate servi drept un punct important de pornire pentru strategiile �i interven�iile de prevenire a consumului de droguri. 
Consumul de droguri poate fi unul dintre comportamentele care apar în rândul grupurilor vulnerabile, ceea ce conduce la 
abordarea gamei de factori sociali care pot agrava, anticipa sau accelera problemele de s�n�tate la aceste grupuri.   
Analiza din aceast� edi�ie eviden�iaz� exemple de bune practici.  
 
Rezumatul în 23 de limbi la http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 

Note:  
 
Datele prezentate în Raportul anual 2008 se refer� la 2006 sau la ultimul an disponibil.  
 
Cifrele �i tabelele citate în acest buletin informativ se pot g�si în Buletinul statistic 2008 
http://www.emcdda.europa.eu/stats08  
 
Informa�ii �i link-uri c�tre toate produsele, nout��ile, serviciile �i evenimentele legate de Raportul anual sunt disponibile la: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report 
 
* Comportamentul elevilor legat de s�n�tate (HBSC) http://www.hbsc.org 
 

 


