STRESZCZENIE

WYBRANE ZAGADNIENIE

W KIERUNKU LEPSZEGO POZNANIA WYDATKÓW PUBLICZNYCH ZWI ZANYCH Z NARKOTYKAMI
W EUROPIE

Wst p
Wyrazem zdecydowanej woli politycznej zaj cia si problemem narkotykowym w Europie jest nie tylko
opracowywanie odpowiednich polityk, ale tak e ilo
rodków publicznych przeznaczanych na wdra anie
takich polityk. Jednym z celów planu działa antynarkotykowych UE (2005–08) jest przedstawienie
szacunkowych danych dotycz cych wydatków publicznych na kwestie zwi zane z narkotykami. Jest to
spore wyzwanie, kiedy we mie si pod uwag rozpi to struktur politycznych i systemów
rozrachunkowych w Europie. W niniejszym wybranym zagadnieniu, które jest prób sprawdzenia jednolitej
metodologii ł cz cej dost pne dane i szacunki oraz wykorzystania przyj tych systemów klasyfikacji,
zebrano dane liczbowe dotycz ce aktualnych wydatków publicznych przekazane przez krajowe punkty
kontaktowe Reitox i innych partnerów EMCDDA. Z czasem wdro enie i udoskonalenie tej metodologii
powinno prowadzi do uzyskiwania rzetelniejszych danych liczbowych i wi kszej porównywalno ci wyników
dla ró nych krajów, co z kolei dałoby klarowniejszy obraz wysoko ci wydatków władz pa stwowych w
Europie na to wa ne zagadnienie.
Definicja wydatków publicznych
• Termin „wydatki publiczne" odnosi si do warto ci towarów i usług zakupionych/zu ytych przez
władze pa stwowe w celu wykonywania swoich funkcji. Okre lenie wydatków pa stwowych
zwi zanych z narkotykami jest pierwszym krokiem w tworzeniu ekonomicznej oceny działa
interwencyjnych zwi zanych z polityk antynarkotykow . Ta ocena dostarczy informacji, które
mog by wykorzystane do okre lenia, na ile udało si osi gn zamierzone efekty.
• W niniejszym wybranym zagadnieniu w celu ustalenia pierwszych danych szacunkowych
dotycz cych wydatków publicznych zwi zanych z narkotykami w Europie wykorzystuje si dwie
składowe: wydatki bezpo rednio i po rednio przypisane narkomanii , tak aby obj oba rodzaje
danych liczbowych pochodz cych z oficjalnych bud etów pa stw dotycz ce planowanych
wydatków oraz szacowanych innych wydatków, których nie mo na łatwo okre li jako
konkretnie zwi zanych z problemami narkotyków, cz sto b d cych elementem szerszych
programów lub działa (np. rutynowych działa policji w zakresie egzekwowania prawa).
Metodologia raportu
• W ramach opracowywania sprawozda krajowych za 2007 r. sie krajowych punktów
kontaktowych EMCDDA utworzonych w 27 pa stwach członkowskich UE, Norwegii i krajach
kandyduj cych do UE okre liła w ka dym kraju wydatki bezpo rednio przypisane narkomanii.
Krajowe punkty kontaktowe zostały poproszone o sporz dzenie wykazu wszelkich uj tych w
bud ecie rodków zwi zanych z narkotykami po dokonaniu przegl du bud etów władz
centralnych, regionalnych i lokalnych w roku podatkowym 2005.
• W celu zapewnienia spójno ci w porównywaniu wydatków bud etowych w czasie i w ró nych
krajach, rodki bezpo rednio przypisane narkomanii sklasyfikowano przy pomocy dwóch
systemów: mi dzynarodowej klasyfikacji wydatków sektora rz dowego i samorz dowego
według funkcji (COFOG) oraz podziału programów antynarkotykowych Reutera. COFOG to
szczegółowa klasyfikacja funkcji, czyli celów społeczno-ekonomicznych, które ogólne jednostki
rz dowe lub samorz dowe chc osi gn przez ró ne wydatki. W podziale programów
odnosz cych si do narkotyków Reutera uwzgl dnia si prawdopodobne skutki programów
polityki antynarkotykowej (tj. zapobieganie, leczenie, egzekwowanie prawa lub ograniczanie
szkód).
• Niestety nie wszystkie wydatki zwi zane z narkotykami okre lone s jako takie w krajowych
bud etach lub sprawozdaniach rocznych. W celu przezwyci enia tego problemu zastosowano
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specjalne metody modelowania do szacunkowego okre lania kwot uj tych w innych
programach i działaniach interwencyjnych. Te wydatki po rednio przypisane narkomanii
uzyskano przez wykorzystanie metody kalkulacji zst puj cej (top-down) do oszacowania
odsetka wydatków przyczynowo powi zanych z u ywaniem narkotyków. Gdzie tylko to było
mo liwe, krajowe punkty kontaktowe badały i proponowały realne okre lenia „daj cych si
powi za odsetków" odpowiednie do oszacowania wydatków po rednio zwi zanych z
narkotykami w ramach dwóch funkcji COFOG – porz dku publicznego i bezpiecze stwa (tj.
słu by policyjne, s downictwo i wi ziennictwo) oraz ochrony zdrowia (tj. produkty medyczne,
leczenie ambulatoryjne, szpitalne i publiczne usługi opieki zdrowotnej).
Pierwsze wyniki
• Dwadzie cia trzy kraje z 30 (77%) uwzgl dniły wydatki bezpo rednio przypisane narkomanii w
obliczaniu ogólnych danych szacunkowych dotycz cych wydatków publicznych zwi zanych
z narkotykami, przy czym 21 podało szczegółowe informacje dotycz ce tych wydatków, a dwa
dostarczyły informacji w formie zbiorczej. Dziesi krajów (33%) przypisało kody COFOG do
szczegółowych wydatków bezpo rednich , a osiem (27%) zastosowało klasyfikacj Reutera.
• Je li chodzi o wydatki po rednie, 9 krajów (30%) okre liło szacunkowe dane dotycz ce
porz dku publicznego i bezpiecze stwa, a sze (20%) dotycz ce funkcji pa stwa w zakresie
ochrony zdrowia.
• W poszczególnych krajach odsetek całkowitych wydatków bezpo rednio zwi zanych z
narkotykami wahał si od 1% do 47%. Wi kszo wydatków bezpo rednich w sferze porz dku
publicznego i bezpiecze stwa odnosiła si do wi ziennictwa (31%) i słu b policyjnych (16%),
natomiast na s downictwo przypadało zaledwie 0,06%. W sferze ochrony zdrowia wydatki
bezpo rednie odnosiły si głównie do usług leczenia ambulatoryjnego (68%) i szpitalnego
(16%), a nast pnie produktów medycznych (7%) i publicznych usług ochrony zdrowia (7%).
• Otrzymane dane szacunkowe odnosz ce si do wydatków po rednio przypisanych narkomanii
sugeruj inny rozdział przydzielonych rodków mi dzy ochron zdrowia a porz dek publiczny
i bezpiecze stwo. Oszacowana całkowita kwota przeznaczona na ochron zdrowia
(828 milionów euro) silnie kontrastuje z kwot , na jak te same kraje oszacowały wydatki na
porz dek publiczny i bezpiecze stwo (6,07 miliarda euro). Podczas gdy w poszczególnych
krajach wydatki po rednio zwi zane z narkotykami na słu by policyjne, s downictwo
i wi ziennictwo stanowiły od 2% do 11% całkowitych ogólnych wydatków pa stwowych na
porz dek publiczny i bezpiecze stwo, to te same odsetki wynosiły zaledwie od 0,15% do
1,25% w przypadku rodków bezpo rednio wydatkowanych na te same funkcje. Rozpi to
odsetków w odniesieniu do całkowitych ogólnych wydatków na ochron zdrowia była bardziej
porównywalna (0,03 %–0,51 % wydatków po rednich w stosunku do 0,02%–0,8% wydatków
bezpo rednich). Oznacza to, e mimo i na porz dek publiczny i bezpiecze stwo wydatkuje si
wi ksze kwoty ni na ochron zdrowia, wydatki zwi zane z ochron zdrowia s wyra niej
przedstawione w dokumentach rachunkowych.
• Ogólnie bior c, kraje posiadaj znaczn liczb informacji dobrej jako ci dotycz cych wydatków
publicznych zwi zanych z narkotykami: w 11 krajach wydatki publiczne zwi zane z
narkotykami w 2005 r. okre lono ogółem na 15,4 miliarda euro, co stanowi od 0,05% do 0,48%
ich PKB. Przez ekstrapolacj tych danych liczbowych na pozostałe kraje obj te badaniem,
całkowite wydatki publiczne w Europie w tamtym roku zwi zane z narkotykami oszacowano na
około 34 miliardy euro, co odpowiada 0,3% sumy PKB tych wszystkich krajów. Oznacza to, e
rednio na ka dy milion euro PKB kraju w Europie w 2005 r. 3000 euro zostało wydane ze
rodków publicznych na kwestie zwi zane z narkotykami. Daje to redni wydatek 60 euro na
jednego obywatela Europy rocznie.
Wnioski
•

1

Dane liczbowe przedstawione w niniejszym wybranym zagadnieniu maj charakter orientacyjny
i z tego wzgl du na obecnym etapie nale y unika przeprowadzania jakichkolwiek porówna
mi dzy krajami. Linie bud etowe dotycz ce kwestii zwi zanych z narkotykami s nadal zbyt
ogólne, zbyt zagregowane, ł cz ce zbyt wiele spraw lub po prostu niemo liwe do ustalenia.
Metody szacowania zastosowane w niniejszym raporcie s wci niejednorodne i wymagaj
doprecyzowania (1).

( ) Zobacz http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues/public-expenditure w celu zapoznania
si ze strategiami szacowania zastosowanymi przez wybrane kraje.
PL — Nr 2/2008 2

•
•

Ponadto nakłady okre lone w sprawozdaniu odnosz si głównie do wydatków publicznych na
szczeblu władz centralnych. Wł czenie w przyszło ci wydatków na ni szych szczeblach władz
na pewno spowoduje wzrost szacunkowych kwot tego rodzaju wydatków publicznych.
Niniejsze wybrane zagadnienie zwraca uwag na konieczno dalszego doskonalenia
opracowywania i precyzowania dost pnych danych dotycz cych wydatków publicznych.
Dwoista metodologia zaproponowana do zastosowania przy obliczaniu szacunkowych danych
na temat wydatków publicznych zasugerowanych i zastosowanych w niniejszym wybranym
zagadnieniu, pomimo e ma charakter wst pny, okazała si realna w praktyce i rzetelna z
naukowego punktu widzenia.

Co roku wybierane s trzy dogł bne analizy po wi cone konkretnemu tematowi i publikowane jako
wybrane zagadnienia. Te wybrane zagadnienia zostały opracowane na podstawie informacji
udost pnionych EMCDDA przez pa stwa członkowskie UE, pa stwa kandyduj ce
i Norwegi (bior c udział w pracach EMCDDA od 2001 r.) w ramach procesu opracowywania
sprawozda krajowych.
Wszystkie wybrane zagadnienia (w j z. angielskim) i ich streszczenia (w 23 j zykach) dost pne s na
witrynie internetowej EMCDDA pod adresem: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selectedissues
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