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UJAWNIENIA I ZASTRZEŻENIA 

Niniejsze opracowanie jest analizą własną autora przygotowaną dla Warsaw Enterprise 

Institute („WEI”). 

 

WEI jest podmiotem powiązanym z autorem - Robert Gwiazdowski jest prezesem  

Rady WEI.  

 

Autor opracowania nie pracuje dla żadnego z koncernów tytoniowych.  

 

Wnioski i rekomendacje przedstawione w niniejszym opracowaniu są wnioskami  

i rekomendacjami autora. 

 

Niniejsze opracowanie jest kontynuacją wątków podjętych we wcześniejszych 

opracowaniach autora w ramach Centrum Adama Smitha (Raport z września 2012 roku)  

i WEI (Raport z grudnia 2014 roku), które dotyczyły polityki akcyzowej i jej wpływu na 

konsumpcję papierosów i rozwój nielegalnego rynku tytoniowego. 

 

Niniejsze opracowanie nie stanowi rekomendacji do używania alternatywnych - wobec 

papierosów - systemów dostarczania organizmowi nikotyny, a zawarte w nim konkluzje 

opierają się jedynie na założeniu, że prawdą jest, iż są one mniej szkodliwe dla zdrowia,  

ale nie stanowi potwierdzenia tej tezy - co powinno być przedmiotem analiz z zakresu 

medycyny.   

 

Autor wywodzi się ze środowiska, w którym większość stanowili palący - zarówno w domu 

rodzinnym, jak i w szkołach, do których uczęszczał - i sam palił kiedyś papierosy - co jest 

informacją istotną z punktu widzenia tez i konkluzji zawartych w niniejszym opracowaniu. 

 

 

Rober Gwiazdowski 
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I. WSTĘP 

Celem niniejszego opracowania jest dokonanie ekonomicznej analizy prawa regulującego 

sprzedaż wyrobów tytoniowych i ich substytutów z punku widzenia ich efektywności, 

według kryteriów optymalności. 

 

Sama ontologiczna istota prawa implikuje realizację przez nie celów ekonomicznych. 

Ekonomiczna analiza prawa (Economic Analysis of Law - EAL) stosowana przez różne szkoły 

Law & Economics (L&E)1 polega na wykorzystaniu metod wypracowanych przez ekonomię 

do badania tego, jak działa prawo lub jakie powinno być, by działać inaczej niż działa.  

W szczególności EAL proponuje, aby celem prawa była ekonomiczna efektywność  

i z punktu widzenia realizacji tego właśnie celu dokonuje oceny przepisów prawnych. 

Zważywszy zaś, że ekonomia posługuje się metodami właściwymi naukom ścisłym, 

ekonomiczna analiza prawa przenosi te metody do analizy prawa. 

 

Nowym trendem ekonomicznej analizy prawa jest Behavioral Law & Economics (BL&E).  

U podstaw podejścia behawioralnego leży zastosowanie do analizy wybranych problemów 

prawnych wiedzy na temat procesów podejmowania decyzji zaczerpniętej z psychologii 

poznawczej. Przedmiotem badań ekonomii behawioralnej jest wyjaśnianie (w celu 

przewidywania) zachowań decydentów poprzez uogólnianie wyników obserwacji tego,  

w jaki sposób ludzie dokonują wyborów w sytuacjach eksperymentalnych. Wyniki 

eksperymentów wskazujące na odstępstwa od przewidywań sformułowanych na podstawie 

ekonomii klasycznej i neoklasycznej wyjaśniane są w oparciu o teorie  

z psychologii poznawczej. BL&E wykorzystuje psychologię poznawczą w celu analizy 

zachowań i decyzji mających kontekst prawny. 

 

 

 

                                                           
1  Istnieją trzy główne szkoły EAL: chicagowska, New Haven i Virginii. Pierwsza - nazywana pozytywistyczną - opiera się na 

założeniu, że ludzie maksymalizują w sposób racjonalny swoją satysfakcję (użyteczność) czerpaną z własnych zachowań, 
a prawne regulacje tych zachowań są nieskuteczne z punktu widzenia celów stawianych przed tymi regulacjami.  
Jej główni przedstawiciele to Gary Becker i Richard Posner. Druga - nazywana normatywną - opiera się na założeniu,  
że ludzie są nieracjonalni, rynek nieefektywny a instytucje rządowe, dzięki analizie kosztów i korzyści, mogą skutecznie 
korygować działania rynku. Jej głównym przedstawicielem jest Guido Calabresi. Trzecia - nazywana funkcjonalną - opiera 
się na teorii wyboru publicznego i koncentruje na wyborach ludzi i ich agregacji na poziomie społecznym. Jej głównym 
przedstawicielem jest James Buchanan.   

http://www.wei.org.pl/
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II. TEZY 

Analiza opiera się na następujących założeniach, które poddane zostaną weryfikacji  

z punktu widzenia teorii ekonomicznych, będących podstawą ekonomicznej analizy prawa:  

1)   Palenie tytoniu: 

a. jest szkodliwe dla zdrowia, 

b. zwiększa koszty opieki zdrowotnej (wydatki NFZ), które mają dużą wagę 

(zajmują drugie miejsce po emeryturach i rentach) w strukturze wydatków 

państwa, 

c. wpływa na dochody budżetu państwa z akcyzy. 

2)   Palenie dla początkujących jest najpierw modą, a z czasem staje się nałogiem,  

od którego trudno się wyzwolić. 

3)   Całkowite zakazy palenia tytoniu: 

a. są niemożliwe do wyegzekwowania, 

b. są nieskuteczne (przykład prohibicji na alkohol w USA i na narkotyki – raport 

The Global Commission on Drug Policy2), 

c. zmniejszają dochody budżetu z akcyzy, 

d. zwiększają dochody szarej strefy, 

e. wpływają na powstawanie zorganizowanych grup przestępczych i w drugim 

etapie mafii (oddziaływanie grup przestępczych na urzędników, polityków  

i policjantów przy pomocy nadzwyczajnych zysków z produkcji i handlu 

zakazanymi produktami), 

f. zwiększają koszty walki z przestępczością zorganizowaną, a powstanie mafii 

dodatkowo utrudnia tę walkę.  

4)   Stosowane metody walki z paleniem tytoniu są kosztowne i również nieskuteczne: 

a. po wprowadzeniu obowiązku umieszczania na opakowaniach papierosów 

odstraszających zdjęć powróciła moda na stare papierośnice i rozwinął się rynek 

nowoczesnych etui na pudełka papierosów przypominające etui na smartfony; 

nie zaobserwowano natomiast korelacji między spadkiem liczby osób palących  

a wprowadzeniem ww. obowiązku.   

5)   Rynek tytoniowy charakteryzuje mała elastyczność dochodowa popytu i wysoka 

elastyczność cenowa.  

6)   Osoby palące palą niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Palą, bo lubią i chcą (albo 

nie mogą przestać) palić.  

7)   Wzrost cen papierosów wpływa na zmniejszenie konsumpcji, ale przede wszystkim 

spada konsumpcja z legalnego (opodatkowanego) źródła produkcji, z uwagi na 

elastyczność cenową popytu i trudność z zaprzestaniem palenia, tylko na skutek 

zwiększenia ceny papierosów oraz fakt, iż w pewnym przedziale kosztu określonego 

koszyka dóbr, użyteczność koszyka z papierosami jest dla osób palących większa niż 

koszyka bez papierosów.    

                                                           
2  www.globalcommissionondrugs.org/reports/. 

http://www.wei.org.pl/
http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/
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III.ZALECENIA 

Analiza prowadzi do przedstawienia zaleceń dotyczących sposobu regulacji sprzedaży 

wyrobów tytoniowych i ich substytutów. Postulować należy o: 

1) Dokonywanie wymaganej Oceny Skutków Regulacji (OSR) w zgodzie ze standardami 

ekonomicznej analizy prawa, stosowanej także w ekonomii zdrowia.  

2) Prowadzenie kampanii społecznych przeciwko paleniu jako modzie („Pocałuj 

niepalącego – poczujesz różnicę”). 

3) Prowadzenie kampanii społecznych wspierających zmiany trendów („Nie pal. Jak palisz 

– rzuć palenie. Jak nie możesz rzucić palenia –  pal coś mniej szkodzącego Tobie  

i innym”). 

4) Wprowadzenie możliwości informowania konsumentów o nowych, mniej szkodliwych 

dla zdrowia produktach, pod warunkiem, że: 

a. zostanie udowodnione na podstawie badań prowadzonych lub potwierdzonych 

przez certyfikowane przez państwo jednostki naukowo-badawcze, iż produkty te 

są rzeczywiście mniej szkodliwe, 

b. będą równolegle prowadzone kampanie informacyjne i edukacyjne przeciwko 

paleniu.   

5) Prowadzenie polityki akcyzowej, która nie będzie zniechęcała palaczy do zmiany 

przyzwyczajeń na mniej szkodzące. 

 

http://www.wei.org.pl/
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IV. ANALIZA 

IV. A. EKONOMIA ZDROWIA. PODSTAWY NAUKOWE 

Naukową podstawę analizy stanowi kompilacja teorii wielu autorów - laureatów Nagrody 

Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych, których prace są 

podstawą rozwoju tak zwanej ekonomii zdrowia. 

 

Keneth Arrow – laureat nagrody Nobla z ekonomii z 1972 roku za pionierski wkład  

w ekonomiczną teorię równowagi ogólnej oraz ekonomii dobrobytu, wskazał na specyfikę 

sektora ochrony zdrowia, wynikającą z jego niepewności, asymetrii informacji i charakteru 

dostarczanych dóbr.  

 

Joseph Stiglitz – laureat nagrody Nobla z  ekonomii z 2001 roku za badania w dziedzinie 

ekonomii sektora publicznego, zwracające uwagę na fakt, że działalność podmiotów 

publicznych w sferze niematerialnej podlega takim samym prawom, jak podmiotów 

gospodarczych działających w sferze produkcyjnej. 

 

Gary Becker – laureat nagrody Nobla z ekonomii z 1992 roku za rozszerzenie dziedziny 

analizy mikroekonomicznej na szerokie spektrum spraw związanych z ludzkimi 

zachowaniami i interakcjami, wyraził przekonanie, że kategorie ekonomiczne można 

stosować także do odmiennych - niż rynek i gospodarka - klas zjawisk i zachowań  

i że można przewidywać, jakich wyborów ludzie dokonają na podstawie założenia,  

że zachowują się racjonalnie. 

 

James Buchanan - laureat nagrody Nobla z ekonomii z 1986 roku za rozwój kontraktowych  

i konstytucyjnych podstaw teorii podejmowania decyzji ekonomicznych i politycznych, 

współtwórca teorii wyboru publicznego (Public Choice) stosującej teorie i metody ekonomii 

do analizy zachowań i decyzji politycznych w oparciu o założenie, że decydenci dokonujący 

wyborów publicznych kierują się głównie swoim własnym interesem i że w procesie 

politycznym zachowują się nie inaczej niż ludzie na rynku dóbr i usług codziennego użytku, 

gdyż procesy publicznego i prywatnego wyboru różnią się nie dlatego, że motywacje 

aktorów są inne, ale dlatego, że różnią się bodźce i ograniczenia, które kierują dążeniem do  

realizacji własnego interesu w tych dwóch podejściach. 

 

Daniel Kahneman - laureat nagrody Nobla z ekonomii z 2002 roku za zintegrowanie 

wniosków z badań psychologicznych do nauk ekonomicznych, szczególnie dotyczących 

ludzkich osądów i podejmowania decyzji w warunkach niepewności, współtwórca teorii 

perspektywy opisującej rzeczywiste zachowania ludzkie, zgodnie z którą ludzie dokonując 

wyboru przyjmują jakiś punkt odniesienia, względem którego dokonują swoich ocen i to od 

niego zależy, czy odbierają coś jako „zysk”, czy jako „stratę”, co odgrywa zasadniczą rolę 

przy podejmowaniu decyzji. 

http://www.wei.org.pl/
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Richard Thaler – laureat nagrody Nobla z ekonomii z 2017 roku za wkład w rozwój ekonomii 

behawioralnej, a dokładniej za „badania nad wpływem ograniczonej racjonalności, 

preferencji społecznych i braku samokontroli na indywidualne decyzje i rynek”, współtworzył 

koncepcję libertariańskiego paternalizmu i „szturchania” nakłaniającego ludzi do 

podejmowania samodzielnych, ale zasugerowanych, bardziej „racjonalnych” decyzji.  

 

Mimo, że ekonomiści ci różnią się zasadniczo zarówno światopoglądem, jak  

i szczegółowymi poglądami na temat zakresu dopuszczalnego interwencjonizmu 

państwowego, można zbudować na podstawie ich teorii logicznie spójną koncepcję rynku 

zdrowia i działań państwa w obszarze rynków z rynkiem zdrowia bezpośrednio związanych - 

także w zakresie regulacji rynku tytoniowego.  

 

Ekonomia zdrowia, odkąd stała się samodzielną dyscypliną badawczą, uznawana była za 

naukę o przydziale zasobów dla systemu opieki zdrowotnej oraz ich alokacji. Za jej główny 

cel uznawano badanie korzyści osiąganych przez poszczególnych uczestników rynku 

medycznego, na który składa się produkcja i dystrybucja sprzętu medycznego i lekarstw 

oraz świadczenie usług medycznych. W takim ujęciu istotne było określenie ról czterech 

podstawowych aktorów - z jednej strony trzech uczestników rynku: pacjentów, 

producentów i świadczeniodawców, a z drugiej strony płatników. Jednakże z punktu 

widzenia płatników istotnym zagadnieniem, choć niedostrzeganym często z perspektywy 

krótkookresowej, jest działalność sektorów, które generują koszty długookresowo większe 

na lekarstwa i świadczenia, poprzez dostarczanie towarów wpływających negatywnie na 

kondycję zdrowotną pacjentów. Dlatego rynek zdrowia należy analizować w kategoriach 

ekonomicznych nie tylko z punktu widzenia zachowań: (I) konsumentów (pacjenci),  

(II) producentów sprzętu medycznego i lekarstw, (III) usługodawców (placówki medyczne) 

ale także (IV) producentów towarów istotnych z punktu widzenia zdrowia (tytoń, cukier, 

tłuszcze). Należy stosować w tej analizie (I) teorię decyzji, (II) teorię wyboru publicznego  

i związaną z nią (III) teorię dobrobytu, czy też jeszcze ogólniejszą – dobrostanu społecznego.  

 

Czynniki, które odróżniają rynek zdrowia od innych rynków to ekstensywny 

interwencjonizm państwowy, wielowymiarowa niepewność, asymetria informacji, bariery 

wejścia na rynek i rola agentów (third-party agent). Istotne znaczenie dla badania tego 

rynku mają założenia teoretyczne dotyczące popytu i podaży świadczeń zdrowotnych oraz 

kształtowanie popytu na nie, przez decyzje dotyczące trybu życia i odżywiania, które 

wpływają na zdrowie - ergo kształtują popyt na świadczenia zdrowotne. Po stronie 

produkcyjnej - czyli w przypadku rynku zdrowia lekarstw, sprzętu medycznego i placówek 

medycznych - mamy do czynienia z zależnością między nakładami i wynikami produkcji.  

Po stronie popytu mamy do czynienia z jednej strony z pragnieniem zdrowia po stronie 

pacjentów i zapotrzebowaniem na kapitał, który ma to pragnienie zaspokoić, a z drugiej 

strony z decyzjami, które mogą mieć wpływ na zdrowie i w konsekwencji na popyt na 

świadczenia zdrowotne. Istotne jest przy tym, że popyt na kapitał zdrowotny ma odmienny 

charakter niż w innych sektorach gospodarki, gdyż zdrowie jest dobrem kapitałowym – 

więc popyt na nie ma charakter inwestycyjny. 

http://www.wei.org.pl/
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Ustalenie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy wyborami (decyzjami) 

indywidualnymi a publicznymi, wpływającymi na zdrowie jednostek i wydatki środków 

publicznych na jego ochronę, a zwłaszcza przedstawienie ich w postaci jakiejś funkcji, 

wymaga wnikliwej analizy wszystkich determinantów zdrowia (również pozamedycznych)  

i właściwej interpretacji wyników badań, będących podstawą zarówno decyzji 

indywidualnych, jak i publicznych.  

 

Taką analizę rynku zdrowia utrudnia, uwidaczniający się właśnie szczególnie w tym 

przypadku, problem asymetrii informacji. Dlatego rozwijająca się w ostatnich latach 

ekonomia informacji, i wiążąca się z nią rola agentów (third-party agent), tak często 

pojawia się w ekonomii zdrowia, współwystępując z teorią decyzji. 

IV. AA. Behavioral Law & Economics 

Rozwój i dokonania ekonomii behawioralnej musiały wpłynąć na ekonomiczną analizę 

prawa wykorzystującą do analizy prawa teorie i pojęcia ekonomiczne. Ekonomia 

behawioralna zajmuje się błędami poznawczymi, które wpływają na decyzje ludzi i mają 

znaczenie dla gospodarki i finansów publicznych w dłuższej perspektywie. Nazwa 

Behavioral Law & Economics pochodzi od tytułu artykułu A behavioral approach to law and 

economics autorstwa Christine Jolls, Cassa Sunsteina i Richarda Thalera. Twierdzą oni,  

że behawioralna ekonomiczna analiza prawa może stanowić uzupełnienie oraz ulepszenie 

analiz prawa prowadzonych w ramach podejścia neoklasycznego. Teorie neoklasyczne 

krytykują oni bazując na podstawie wyników obserwacji ludzkich zachowań. Decydenci 

zachowują się często w sposób niezgodny z przewidywaniami opartymi na modelach 

neoklasycznych. Podstawowy zarzut formułowany pod adresem tradycyjnej ekonomii  

(oraz tradycyjnej ekonomicznej analizy prawa) dotyczy niewielkiej mocy predykcyjnej  

jej teorii. Jolls, Sunstein i Thaler wskazują na trzy rodzaje systematycznych odstępstw, które 

nazywają ograniczeniami: ograniczoną wolę (bounded willpower), ograniczone kierowanie 

się własnym interesem (bounded self-interest) oraz ograniczoną racjonalność (bounded 

rationality).  

 

Z punktu widzenia niniejszej analizy najistotniejsze jest „ograniczenie woli”, którego 

dowodzi fakt, że ludzie często działają w sposób, o którym wiedzą, iż nie jest zgodny z ich 

interesem w długim okresie (jak palenie papierosów). Ta „ograniczona racjonalność” 

dotycząca formułowania sądów lub podejmowania decyzji skutkujących regularnym 

popełnianiem błędów określonego rodzaju, wyjaśniana jest za pomocą koncepcji heurystyk 

i tendencyjności. Heurystyki są uproszczonymi zasadami rozumowania, które umożliwiają 

szybkie sformułowanie sądu - często błędnego. BL&E odwołuje się do heurystyk: 

reprezentatywności3, dostępności4, zakotwiczenia i dopasowania5 oraz do tendencyjności 

                                                           
3  Heurystyka reprezentatywności polega na kierowaniu się podczas rozumowania tym, czy dany obiekt lub zdarzenie jest, 

według wnioskującego, charakterystycznym egzemplarzem szerszej klasy obiektów lub zdarzeń.  
4  Heurystyka dostępności polega na kierowaniu się podczas rozumowania tymi przesłankami lub elementami wiedzy, które 

są dostępne i łatwe do wydobycia z pamięci trwałej.  
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sądów: optymistycznej6, złudzenia myślenia wstecznego7 i egotyzmu atrybucyjnego8. 

Wyniki badań pokazują, że ludzkie preferencje zmieniają się w zależności od kontekstu 

podejmowania decyzji. Pozwala to wpływać na wybory konsumentów za pomocą bardzo 

prostych rozwiązań. Na przykład usunięcie słodyczy z ekspozycji przy kasach sklepowych,  

a ustawienie zamiast nich stoisk z owocami, może mieć wpływ na zwiększenie dobrostanu 

społecznego, poprzez zmniejszenie sprzedaży słodyczy, które od lat uznawane są  

za „złe dobro”, podobnie jak tytoń. Nazywa się to „architekturą wyboru”. 

 

Ekonomiści behawioralni odkryli, że ludzie przeszacowują małe prawdopodobieństwa  

i niedoszacowują prawdopodobieństwa dużych. Przypisują znacznie większą wartość 

rzeczom, które mogą utracić niż rzeczom, które mogą zyskać. Mniejszą wartość przypisują 

też zdarzeniom, które mają zajść w przyszłości (tym mniejszą, im przyszłość bardziej 

odległa), a hiperbolizują te same zdarzenia zachodzące „dzisiaj”. To z kolei powoduje,  

że niekonsekwentnie dyskontują przyszłe zyski, w zależności od tego, kiedy mają być one 

zrealizowane – w szczególności gdy „zysk” w tej odległej przyszłości ma polegać  

na ograniczeniu straty, a kosztem są bieżące wyrzeczenia – jak to dzieje się w przypadku 

palenia tytoniu, gdy zyskiem ma być jedynie mniejszy uszczerbek na zdrowiu, bo przecież  

i tak na nim podupadniemy na skutek nieuchronnego procesu starzenia się organizmu  

(„a na coś i tak trzeba umrzeć” – jak mówi popularne powiedzenie wśród palaczy),  

a kosztem jest wyrzeczenie się przyjemności palenia i stres związany z niepaleniem. 

 

Richard Thaler dokonuje wyjaśnień różnych zachowań wynikających z „mentalnego 

budżetu”. Wydatki na przejazdy taksówką wyceniane są w nim inaczej niż wydatek  

na zakup samochodu i paliwo do niego. Wiele osób woli kupić samochód, niż jeździć 

taksówkami, chociaż często ta druga opcja może być tańsza od pierwszej. Wydatek  

na taksówkę wydaje się jednak ekstrawagancją, a wydatek na samochód w kontekście 

wydatków długookresowych – konieczną inwestycją. Taki rachunek zdyskontowanych 

przepływów pieniężnych nie uwzględnia jednak indywidualnych funkcji użyteczności  

– nie bierze pod uwagę przyjemności z prowadzenia samochodu czy poczucia intymności 

we własnym samochodzie. W przypadku palenia poczucie jego użyteczności dla palacza 

„dziś” jest ważniejsze od potencjalnej straty „jutro”, podobnie jak ma to miejsce z „kacem” 

przy piciu alkoholu, z tym jednak, że oddalenie w czasie skutku i przyczyny jeszcze bardziej 

osłabia skłonność do eliminowania przyczyny w przypadku palenia niż w przypadku picia. 

Ludzie piją, choć wiedzą, że już następnego dnia będzie bolała ich głowa. Tym bardziej palą 

– bo na płuca mogą zachorować dopiero za wiele lat. 

 

                                                                                                                                                                   
5  Heurystyka zakotwiczenia i dopasowania polega na kierowaniu się podczas oceny wielkości liczbowych wartościami 

liczbowymi stanowiącymi punkt wyjściowy (zakotwiczenie).  
6  Tendencyjność optymistyczna to zniekształcenie poznawcze polegające na uznawaniu, że szanse niepowodzenia są 

mniejsze niż inne.  
7  Złudzenie myślenia wstecznego to zniekształcenie poznawcze polegające na ocenianiu przeszłych wydarzeń, jako bardziej 

przewidywalnych, niż były w rzeczywistości.  
8  Egotyzm atrybucyjny to błąd w ocenie własnego wpływu na różne zdarzenia i wyolbrzymianiu wpływu na zdarzenia 

pozytywne i niedocenianiu wpływu na zdarzenia negatywne, a upatrywaniu ich przyczyn w czynnikach zewnętrznych.  
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O ile ekonomia neoklasyczna skupia się na korygowaniu efektów zewnętrznych, czyli 

negatywnych skutków działań jednostek na innych ludzi lub środowisko, ekonomia 

behawioralna wprowadza do analizy polityki publicznej pojęcie efektów wewnętrznych. 

Opisują one zachowania, które kreują koszt w długim okresie, a który nie jest zazwyczaj 

brany pod uwagę w momencie podejmowania decyzji – na przykład zwiększania wydatków 

na bieżącą konsumpcję kosztem oszczędzania na emeryturę, jedzenia słodyczy czy palenia 

papierosów. 

 

Fundamentalnym problemem staje się wówczas to, czy powinniśmy „naprawiać” efekty 

wewnętrzne tak, jak korygujemy efekty zewnętrzne? 

 

Thaler w swoich pracach zmaga się właśnie z tym pytaniem. Jest znany jako zwolennik 

zachęt behawioralnych. Wraz z Cassem Sunsteinem, współautorem książki Impuls.  

Jak podejmować właściwe decyzje dotyczące zdrowia dobrobytu i szczęścia9, jest pionierem 

libertariańskiego paternalizmu – czyli sugestywnych interwencji pozostawiających wybór 

zainteresowanym. 

 

Głosi, że nie tylko można, ale i należy wpływać na wybory konsumentów, aby korygować 

popełniane przez nich błędy poznawcze – ale tylko wówczas, kiedy konsumenci będą mogli 

sami ocenić, czy dana korekta poprawia ich dobrostan. Należy przy tym zostawić możliwość 

rezygnacji z wyboru zaproponowanej opcji („opting out”).  

 

Nie można narzucać rozwiązań behawioralnych tak, jak się nakłada podatki. Sunstein 

podkreśla przy tym, że samo istnienie ludzkich błędów poznawczych nie może być 

uzasadnieniem dla paternalizmu, o ile ten nie stawia sobie na celu pomocy ludziom  

w osiągnięciu ich własnych celów. 

 

Ludzie często nie chcą dokonywać wyboru i poprzez wstrzymanie się od decyzji, 

automatycznie „zgadzają” się na opcję domyślną. Thaler i Sunstein przekonują, że skoro  

nie ma ucieczki od opcji domyślnej ani od kontekstu, w którym podejmowane są wybory, 

to w wielu przypadkach lepiej, aby społecznie korzystniejsza opcja była ustanowiona jako 

opcja domyśla niż jako opcja losowa. Dzięki temu znacząco wzrosła liczba przeszczepów 

organów w krajach, w których zezwolono na dokonywanie przeszczepów pod warunkiem, 

że osoba zmarła nie wyraziła w tej sprawie sprzeciwu, w porównaniu do krajów, gdzie 

wolno dokonywać przeszczepów organów tylko tych osób, które za życia wyraziły na to 

pisemną zgodę. Najprawdopodobniej dzięki temu więcej osób w Polsce „przeniosło się”  

z OFE do ZUS w 2014 roku i ten sam mechanizm planuje się zastosować obecnie przy 

tworzeniu emerytalnych Pracowniczych Programów Kapitałowych. 

 

Pojawia się tu jednak obawa: czy „zachęty” nie będą używane przez polityków do 

realizowania ich własnych celów i jak wybrać opcję domyślną by uniknąć tego ryzyka?  

                                                           
9 Wydanie: Zysk i S-ka, Warszawa 2017. 
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Thaler i Sunstein zaproponowali trzy alternatywne mechanizmy wyboru takich opcji:  

(1) tak, jak wskazuje większość, 

(2) tak, aby wybór był jak najbardziej transparentny, 

(3) tak, aby zminimalizować prawdopodobieństwo rezygnacji z opcji domyślnej.  

 

Wszystkie trzy możliwości budzą wiele kontrowersji i obawę, że paternalizm libertariański 

może okazać się niebezpiecznym narzędziem manipulacji ludźmi przez polityków, którzy:  

(1)  także popełniają błędy,  

(2) celowo wprowadzają w błąd wyborców.  

 

Jeżeli politycy nie zawsze są świadomi własnych potrzeb, jak mogą oceniać to, czego inni 

ludzie pragną dla siebie samych? Jeżeli politycy dążą do zdobycia i utrzymania władzy  

w warunkach demokratycznych, manipulują emocjami wyborców, by dokonywali wyborów 

zgodnie z interesem polityków, a nie swoim własnym. 

Problem wyboru w czasie  

Problemy związane z paleniem papierosów są przedmiotem analiz dotyczących wyboru  

w czasie (intertemporal choice). Badani mieli do wyboru możliwość otrzymania określonej 

kwoty w dwóch opcjach czasowych:  

 

Opcja A Opcja B 

100 zł dziś 110 zł za 10 dni 

100 zł dziś 1.000 zł za rok 

100 zł za 52 tygodnie od dziś 110 zł za 53 tygodnie od dziś 

 

Większość badanych wybierała opcję A. Zdrowy rozsądek podpowiada, żeby kierować się 

czynnikiem czasu, a nie wartości. Po pierwsze, przyszłość jest niepewna. Otrzymanie więcej 

za opóźnienie w czasie to rekompensata za ryzyko nie otrzymania niczego albo otrzymania 

mniej. Po drugie, to co otrzymujemy szybciej możemy spożytkować zgodnie z aktualnymi 

preferencjami – i to jest pewne. Preferencje mogą się zmienić w czasie. Jak się zmienią  

– to jest niepewne.  

 

Zważywszy na czynnik czasu, wartość decyzji dla decydenta jest dyskontowana. Teoria 

dyskontowej użyteczności (discounted utility DU) jest dla wyborów dokonywanych w czasie 

tym samym, czym teoria oczekiwanej użyteczności jest dla wyborów ryzykownych. 

Matematyczna formuła dyskontowania implikuje, że dla danej stopy dyskonta istotna jest 

przede wszystkim długość okresu, za jaki odbywa się dyskontowanie – punkt czasowy,  

dla którego obliczana jest wartość teraźniejsza ma znaczenie mniejsze. Niektórzy twierdzą 

wręcz, że liczy się tylko długość okresu za jaki odbywa się dyskontowanie, a punkt czasowy, 

dla którego obliczana jest wartość teraźniejsza nie ma w ogóle żadnego znaczenia. 
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Przykładowo: wartość teraźniejsza 1 000, którą otrzymamy za rok jest taka sama,  

jak wartość za rok od dziś 1 000, którą otrzymamy za dwa lata czy wartość za 10 lat od dziś 

1 000, którą otrzymamy za 11 lat. Nazywa się to stacjonarnością (stationarity). Jeśli nie 

posługujemy się wartościami, tylko użytecznościami, możemy obliczyć teraźniejszą 

użyteczność na podstawie przyszłej użyteczności i stopy dyskonta. Dyskontować można 

użyteczność wszystkich dóbr, zaś to jakiej stopy użyje się do dyskontowania to kwestia 

indywidualnych preferencji. Preferencje co do siły dyskontowania to preferencje czasowe 

(time preference). Preferujemy przyjemność natychmiastową (palenie) kosztem 

nieprzyjemności (choroba) odroczonej w czasie, zwłaszcza, gdy nieprzyjemność nie jest 

pewna (można w ogóle nie zachorować na chorobę odtytoniową albo nie zdążyć na nią 

zachorować - na przykład zginąć w wypadku albo zachorować na coś innego). Dlatego 

Pascal zalecał, by przy dokonywaniu wyborów brać pod uwagę nie tylko konsekwencje,  

ale także ich prawdopodobieństwa i stworzył nawet zasadę maksymalizacji oczekiwanej 

wartości, jako kryterium wyboru w sytuacji ryzyka: 

 

EV =   ∑ pi V(0i) 

gdzie: 

EV – oczekiwana wartość 

pi – prawdopodobieństwo wystąpienia i-tego zdarzenia 

V(0i) wartość i-tego zdarzenia  

Jednak wyniki stworzonej przez Nicolas Bernoulii gry losowej nazwanej „Paradoksem 

petersburskim”, mimo posiadania przez nią nieskończonej wartości oczekiwanej, wykazały 

jej ograniczoną wartość pieniężną dla większości graczy. Gra polegała na kolejnym rzucaniu 

monetą, aż do momentu, kiedy wypadnie reszka (R). Wypłaty dokonywane są w niej w ten 

sposób, że jeżeli gra kończy się na rzucie (n), to gracz otrzymuje 2n jednostek pieniężnych. 

Jak dużo zatem należałby zapłacić za udział w takiej grze jeżeli jednostka pieniężna wynosi 

1? Teoretycznie, przy maksymalizacji wartości powinno się za udział w grze zapłacić 

nieskończenie dużo. Gdy reszka wypada w pierwszym rzucie, wypłata wynosi 1.  

Jeśli wypada w drugim rzucie – 21= 2, jeśli w trzecim rzucie 22 = 4, jeśli w czwartym - 23= 8    

½ x 2 + ¼ x 4 … + (½)k x 2k + = 1 + 1 +… 1 + … = ∞ 

 

Ale nikt rozsądny nie zapłaci nieskończenie dużo za udział w takiej grze. Bo nie kieruje się 

funkcją wartości, tylko funkcją użyteczności. Daniel Bernoulii (brat Nicolasa) 

zaproponował, jako rozwiązanie paradoksu, zasadę maksymalizacji oczekiwanej 

użyteczności (a nie wartości). Dokonując oceny niepewnego działania mnożymy 

prawdopodobieństwa nie przez obiektywne wartości konsekwencji, a przez osobiste 

użyteczności tych konsekwencji. 
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EU =   ∑ pi U(0i) 

gdzie: 

EU – oczekiwana użyteczność 

pi – prawdopodobieństwo wystąpienia i-tego zdarzenia 

U(0i) wartość i-tego zdarzenia  

Przy rzucie monetą prawdopodobieństwo, że wypadnie reszka wynosi ½. Zakład w postaci:  

jak wypadnie reszka, gracz otrzymuje 200, jak wypadnie orzeł musi zapłacić 100, ma 

korzystną oczekiwaną wartość: 

EV = ½ x 200 + ½ x (-100) = 50 

 

A mimo to wiele osób nie przyjmie takiego zakładu. Czy są nieracjonalni? Nie – mają inną 

oczekiwaną użyteczność. Podobnie jest z decyzjami dotyczącymi palenia tytoniu. 

Podejmowane są na podstawie subiektywnych ocen natychmiastowej użyteczności  

z ewentualnym jedynie szacowaniem prawdopodobieństwa ziszczenia się ryzyka.  

 

Interpretacja socjologiczna podpowiada dodatkowo, że mierzenie prawdopodobieństwa 

ziszczenia się ryzyka ma uwarunkowanie społeczne. W paradygmacie socjologicznym 

pojawia się „tolerancja na niepewność”, jako ważny czynnik różnicujący społeczeństwa10. 

Niepewność ta obejmuje różne aspekty: zagrożenie fizyczne (katastrofy naturalne, 

choroby), zagrożenie ze strony innych (przemoc lub rywalizacja) czy zagrożenie związane  

z niepewnością losów człowieka po śmierci (wyznania religijne). Społeczeństwa rozwinęły 

różne wzorce tolerowania niepewności i sposoby radzenia sobie z tymi niepewnościami. 

Społeczeństwa o niskiej tolerancji na niepewność (unikające niepewności) poszukują 

przewidywalności – funkcjonuje w nich więcej przepisów. Analiza polskiej tradycji i historii 

pozwala postawić tezę, że członkowie naszego społeczeństwa wykazują podwyższoną 

skłonność do ryzyka. Teza ta weryfikowana jest nastawieniem do przedsiębiorczości. 

Istotą przedsiębiorczości - według definicji Josepha Schumpetera - jest podejmowanie 

ryzyka. W Polsce gotowość do zakładania własnych firm jest najwyższa w Europie. Można 

przeto zakładać, że w innych dziedzinach życia, których dotyczą podejmowane decyzje jest 

podobnie - także w przypadku akceptacji ryzyka chorób odtytoniowych. Choć ludzie 

wiedzą, że palenie powoduje uszczerbek na zdrowiu, mają nadzieję, że nie dotknie to 

akurat ich, skoro nie dotyka wszystkich. Dopiero realne zagrożenie, spowodowane 

poważną chorobą, prowadzi ich do przewartościowania preferencji i ograniczenia palenia, 

ale i tak nie zawsze. 

                                                           
10 G. Hofstede, Culturea and Organisations: Software of the Mind, New York 1991. 
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Problem wyboru w warunkach uzależnienia  

Rozważania o decyzjach dotyczących rynku zdrowia i produktów, których konsumpcja na 

wpływa zdrowie, muszą uwzględniać specyfikę niektórych produktów i psychologiczne 

determinanty decyzji o ich konsumpcji, ograniczeniu lub całkowitym zaniechaniu.  

 

W gospodarce  rynkowej suwerenność konsumenta traktuje się jako daną - konsument ma 

prawo wyboru. W niemal każdym społeczeństwie możemy jednak znaleźć wiele wyjątków 

od tej zasady, gdy społeczeństwo zniechęca lub zachęca do dokonywania różnych 

wyborów, a czasami nawet ich zakazuje (nakazy konsumencie są raczej niespotykane, gdyż 

są nieegzekwowalne).  

 

Modele uzależnień budowane są w psychologii, medycynie i w ekonomii. Wyróżniają  się 

trzy modele: 

• niedoskonale racjonalne modele uzależnienia, 

• krótkowzroczne modele uzależnienia, 

• uzależnienia racjonalne. 

 

W modelu niedoskonale racjonalnym zakłada się, że decydent, będąc osobą uzależnioną, 

ma w krótkim okresie niespójne preferencje - w przeciwieństwie do okresu długiego: 

„zachowuje się jak dwie osoby: jedna chce mieć zdrowe płuca i długie życie, a druga 

uwielbia tytoń”. 

 

Wariantem tego modelu jest krótkowzroczność w ocenie przyszłych skutków. Jednak 

najpowszechniejszy jest model uzależnienia racjonalnego, który opiera się na koncepcji 

wzmocnienia i tolerancji. Wzmocnienie oznacza, że większe spożywanie używek  

w przeszłości prowadzi do zwiększenia ich spożywania w teraźniejszości. Tolerancja 

oznacza zaś, że użyteczność z danej konsumpcji jest mniejsza, gdy konsumpcja  

w przeszłości była większa.  

 

Model „zasobu kapitału uzależniającego”11 zakłada, że wraz z nabywaniem większych 

doświadczeń w piciu czy paleniu stosunek pijących i palących do konsumpcji alkoholu czy 

tytoniu się zmienia. Kapitał uzależniający będzie wzmacniał konsumpcję, co oznacza, że im  

większy jest ten kapitał, tym więcej będzie pić/palić dana osoba. Funkcja użyteczności 

wykazuje, że pijący/palący czerpie przyjemność z konsumpcji alkoholu/tytoniu z kapitału 

uzależniającego. Ważnym elementem tego modelu są zmiany nawyków w czasie. Bieżące 

spożycie prowadzi do wzrostu kapitału uzależniającego (ale również z dochodu, który 

pozwala na zakup dóbr innych niż alkohol czy tytoń). Większy kapitał uzależniający sprawia 

jednak, że przyszła konsumpcja jest przyjemniejsza. 

 

                                                           
11  G. Becker, M. Grossman, K. Murphy,  Rational Addiction and the Price of Consumption, [w:] American Economic Review 

1991, 81, s. 237-241. 
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Osoba uzależniona - zgodnie z modelem  uzależnienia krótkowzrocznego - dostrzega 

wyłącznie efekt wzmocnienia, aczkolwiek - racjonalnie - bierze pod uwagę zarówno 

przyszłe szkodliwe konsekwencje bieżącego uzależnienia, jak i korzystny wpływ obecnej 

konsumpcji na przyjemność z konsumpcji w przyszłości. Uzależnienie jest więc bardziej 

prawdopodobne w przypadku osób, które przykładają mniejszą wagę do tego, co się 

zdarzy w przyszłości i nad potencjalne, negatywne konsekwencje wyborów dokonywanych 

w teraźniejszości przedkładają teraźniejszą przyjemność. Jednakże przewidywany wzrost 

cen w przyszłości może mieć ograniczający wpływ na bieżącą konsumpcję, podobnie jak 

wzrost cen bieżących12. Jest podstawą twierdzeń o możliwości radykalnego ograniczenia 

palenia przez podwyżki akcyzy, o których będzie jeszcze mowa w dalszej.  

 

Według teorii racjonalnego uzależnienia13, konsumenci maksymalizują swoją użyteczność 

na podstawie stabilnych preferencji, próbując antycypować przyszłe konsekwencje swych 

wyborów. Ich racjonalność polega na maksymalizacji użyteczności w pewnym okresie, 

jakim może być, na przykład, życie. Wśród dóbr wpływających na poziom użyteczności są 

też takie, których bieżąca konsumpcja wiąże się przeszłą. Są to dobra uzależniające, takie 

jak alkohol czy papierosy. Oczywiście istnieje możliwość zerwania z nałogiem. Racjonalna 

jednostka decyduje się na to, gdy zaistnieją zdarzenia, które obniżą wystarczająco popyt 

indywidualny na dane dobro. Co więcej, konsumpcja danego dobra uzależniającego 

spadnie tym silniej, im większy wpływ na konsumpcję przyszłą ma konsumpcja bieżąca.  

Im silniejsze jest uzależnienie, tym radykalniejsze bywają próby zerwania z nałogiem pod 

wpływem bodźców, które zmienią strukturę funkcji użyteczności. Zerwaniu z nałogiem 

towarzyszy gwałtowny spadek użyteczności w wymiarze krótkookresowym, który 

rekompensowany bywa wyższym zyskiem w długim okresie. Wyjaśnia to dlaczego ciężkie 

uzależnienia kończą się najczęściej jedynie w przypadku całkowitego zaprzestania 

konsumpcji tych dóbr. W takim ujęciu nie jest istotne zjawisko słabej woli i ograniczonej 

samokontroli. Racjonalny nałogowiec może odkładać rzucenie nałogu szukając sposobu na 

złagodzenie krótkookresowej straty użyteczności wynikającej z zerwania z nałogiem. 

Testowanie różnych pomysłów może być czasochłonne i nie sprawdzić się z powodu 

niepewności dotyczącej indywidualnej użyteczności. Rzucanie papierosów porównywane 

jest do zawierania małżeństwa: dojdzie doń, gdy jednostka znajdzie w tym posunięciu 

długoterminowe korzyści, które przewyższą potencjalne krótkookresowe straty. 

 

Z paleniem tytoniu jest jednak inaczej, niż z analizowanym często zjawiskiem „obżarstwa”,  

z którym łączą się dwa czynniki o przeciwstawnym wpływie na użyteczność: decydent 

cieszy się z jedzenia, ale szybko zauważa, że tyje. Obydwa czynniki mają różne stopy 

deprecjacji oraz stopnie komplementarności i substytucyjności z pozostałymi składnikami 

konsumpcji, co jest przyczyną cyklicznego powrotu do nałogu. Po wzroście konsumpcji 

dobra, od którego jest się uzależnionym do momentu, gdy negatywne efekty nałogu 

przewyższają użyteczność z konsumpcji tego dobra, następuje jej spadek aż do momentu 

gdy zanikną owe negatywne efekty. Ale wówczas pojawia się skłonność powrotu do 

                                                           
12  S. Folland, A. Goodman, M. Stano, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, s. 923-951. 
13  Gary S Becker and Kevin M Murphy, A theory of rational addiction [w:] Journal of Political Economy, 1988, 96(4). 
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nałogu. Ta cykliczność jest przykładem zachowania zgodnego z maksymalizacją 

użyteczności w czasie, w której jednostka rozróżnia dwojakie efekty konsumpcji dobra 

uzależniającego: pozytywny związany z przyjemnością z konsumpcji i negatywny 

wynikający z skutków konsumpcji w przyszłości. Problem w tym, że w przypadku palenia - 

inaczej niż w przypadku obżarstwa - efekty negatywne występują z dużo większym 

opóźnieniem.  

 

Rozwinięta teoria racjonalnego uzależnienia w przypadku nałogu tytoniowego14, opierająca 

się na założeniu, że palaczom znane są bieżące efekty decyzji o rzuceniu palenia oraz że zdają 

sobie sprawę z tego, iż niekorzystny wpływ papierosów uwidacznia się dopiero po wielu 

latach, zajmuje się poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie w ogóle zaczynają 

palić i dlaczego w pewnym momencie rzucają palenie z dnia na dzień. 

 

Badacze sugerują istnienie swoistej autopułapki, w którą wpada palacz przez swój wybór. 

Gdyby kiedyś nie podjął decyzji o paleniu, w danym momencie osiągnąłby wyższy poziom 

użyteczności ze względu na negatywne efekty palenia. Jednak, by osiągnąć wyższą 

użyteczności w tym właśnie momencie, nie może palenia rzucić teraz. 

 

Dobra uzależniające cechuje wysoka zależność konsumpcji bieżącej od przeszłej oraz 

bardzo wysoki koszt zerwania z nałogiem. Jednostka decydując się na palenie, godzi się  

z negatywnymi skutkami zdrowotnymi, jakie może to spowodować. Im palacz jest starszy  

i dłużej pali, tym oczekiwane przyszłe straty są wyższe, więc tym większa jest szansa,  

iż przewyższą one krótkookresowe koszty związane z rzuceniem nałogu. Jednak po 

osiągnięciu pewnego wieku sytuacja się odwraca: oczekiwana pozostała długość życia 

zmniejsza się, a potencjalny wpływ papierosów na jej skrócenie wydaje się nieznaczny. 

Dynamiczniej na bodźce zewnętrzne zniechęcające do palenia reagują młodsi, jeszcze tak 

bardzo nie uzależnieni. Wiąże się to z niższym kosztem zerwania z nałogiem. Jednak ci  

z wieloletnich palaczy, którzy nosili się z zamiarem zerwania z nałogiem, pod wpływem 

silnych bodźców zewnętrznych, robią to wcześniej, niż planowali. Popyt na papierosy 

zależy również od innych bodźców - na przykład rozmaitych szoków, a więc 

nieprzewidzianych zdarzeń o dużym znaczeniu (ang. cold turkey effect)15. Przykładem 

takiego zdarzenia może być wiadomość o złym stanie zdrowia.  

 

Ponad 70 proc. amerykańskich palaczy, tkwiących od lat w nałogu, przyznaje, że wypalenie 

nawet jednego papierosa stanowi ryzyko, a 90 proc., że palenie jest szkodliwe dla zdrowia. 

Niemniej przeszacowują prawdopodobieństwo dożycia do wieku 75 lat. Nie personalizują 

wiedzy o szkodliwym wpływie tytoniu, aż do momentu, w którym okazuje się, iż nie mieli 

racji myśląc, że akurat ich one nie dotkną16. 

 

                                                           
14  S. M. Suranovic, R. S. Goldfarb, T.C. Leonard. An economic theory of cigarette addiction. [w:] Journal of Health 

Economics, 1999, vol. 18, issue 1, 1-29. 
15  M. Grossman. On the concept of health capital and the demand for health. [w:] The Journal of Political Economy,  

Vol. 80, No. 2., Mar. - Apr., 1972, s. 223-255. 
16  M. Schoenbaum. Do smokers understand the mortality effects of smoking? evidence from the health and retiremient 

survey. [w:] American Journal of Public Health, May 1987, s. 755-759. 
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Największą przeszkodą dla rozstania się z nałogiem jest koszt w jednostkach użyteczności. 

Najsilniejszy jest w przypadku całkowitego i nagłego rzucenia palenia, aczkolwiek zgodnie  

z teorią racjonalnego uzależnienia jest to rozwiązanie optymalne. Drastyczny spadek 

użyteczności jest potwierdzany przez literaturę medyczną17. Rzucenie palenia wywołuje 

frustrację, nerwowość, niecierpliwość. Dlatego jedynie 46 proc. osób, które próbują rzucić 

palenie nie zapala ani jednego papierosa w ciągu pierwszego tygodnia, 25 proc. w ciągu 

miesiąca i 8 proc. w ciągu roku. Jest to zgodne z teorią racjonalnego uzależnienia: w miarę 

upływu czasu gasną negatywne symptomy skłaniające ludzi do zerwania z nałogiem, więc 

rozpoczyna się kolejny cykl.  

 

Zgodnie z teorią popytu na zdrowie18, jednostka musi zdecydować, czy użyteczność 

wynikająca z palenia przewyższa użyteczność z oczekiwanego stanu zdrowia. Poziom 

zdrowia nie jest egzogeniczny, a ustala się poprzez decyzje konsumenta. Samo zdrowie jest 

obiektem pożądania z dwóch powodów: po pierwsze jego brak jest bezpośrednim 

powodem dysużyteczności, po drugie dobre zdrowie determinuje całkowitą ilość czasu 

dostępnego na życiową aktywność, więc może być traktowane jako inwestycja. Dlatego też 

przy ustalaniu indywidualnego popytu na zdrowie brana jest pod uwagę kondycja 

zdrowotna jednostki.  

D = f(s, x, ɛ) 

gdzie:  

s - oznacza kondycję zdrowotną,  

x - charakterystyki socjoekonomiczne jednostki,  

ɛ - nieobserwowane indywidualne czynniki.  

 

Szczególnie ważne jest wyróżnienie stanu zdrowia, gdyż może wpływać na zmianę popytu 

w przypadku jego pogorszenia. W przypadku zmiennych socjoekonomicznych, związanych  

z popytem na dobro uzależniające, w literaturze wymienia się najczęściej wiek, poziom 

wykształcenia, dochód gospodarstwa domowego19 oraz zmienne charakterystyczne dla 

danego dobra w postaci jego ceny bądź oceny dostępności20. Popytu na zdrowie jednostki 

[s = g(z, ξ)] zależy od szeregu czynników obserwowalnych, takich jak wiek, styl życia, 

historia przebytych chorób, rodzaj wykonywanej pracy oraz nieobserwowalnych, losowych. 

Nie da się podać wartości funkcji dla żadnej jednostki. Jednakowoż można zdefiniować 

zmienną S, przyjmującą wartość jeden, gdy jednostka skarży się na negatywne symptomy 

stanu zdrowia i zero w przeciwnym przypadku.  

                                                           
17  J.E. Harris. Deadly Choices: Coping With Health Risks in Everyday Life. Basic Books, New York 1993. 
18  M. Grossman. On the concept of health capital and the demand for health. [w:] The Journal of Political Economy, Vol. 80, 

No. 2. Mar. - Apr., 1972, s. 223-255. 
19  D. S. Kenkel, J. V. Terza. The effect of physician advice on alcohol consumption: count regression with an endogenous 

treatment effect. [w:] Journal of Applied Econometrics, Volume 16, Issue 2, March/April 2001, s. 165–184. 
20  J. Mullahy, Instrumental-variable estimation of count data models: Applications to models of cigarette smoking behavior, 

[w:] The Review of Economics and Statistics, Volume 79, Issue 4, November 1997, s. 586-593. 
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Teoria perspektywy 

Na treść podejmowanych decyzji - także tych dotyczących palenia - wpływ wywiera 

mentalna reprezentacja problemu decyzyjnego. Amos Tversky i Daniel Kahneman21 

badając nastawienie decydentów odkryli efekt framingu, na którym oparli swoją teorię 

perspektywy. Wyjaśnia ona decyzje podejmowane w warunkach ryzyka w kategoriach 

zysków lub strat i wpływu na nie skłonności decydentów do ryzyka. „Efekt obramowania 

[framingu] jest przykładem szerszego zjawiska zwanego asymetrią pozytywno-negatywną. 

Ludzie inaczej wartościują zyski niż straty, nawet jeśli są one wyrażone w porównywalnych 

jednostkach. (…) Dwukrotny przyrost straty powoduje więcej niż dwukrotnie większą 

frustrację, ponieważ subiektywne poczucie straty rośnie znacznie szybciej niż subiektywne 

poczucie zysku”22. Podczas dokonywania wyboru między opcjami, które są postrzegane 

jako zysk, ludzie wykazują awersję wobec ryzyka. Z kolei, kiedy wybierają między opcjami 

postrzeganymi w kategoriach straty, wówczas są skłonni do ryzykowania23. Kahneman  

i Tversky24 poprosili badanych o dokonanie wyboru pomiędzy: 

A: 50 proc. szans na wygranie $1 000, 

B: pewna wygrana w wysokości $500 

większość wybrała opcję B.  

 

Za drugim razem badani proszeni byli o dokonanie wyboru pomiędzy: 

A: 50 proc. szans na stratę $1 000, 

B: pewna strata w wysokości $500. 

w tym przypadku przeważająca liczba respondentów opowiedziała się za opcją A. 

 

Wykres 1. Ilustracja asymetrii pozytywno-negatywnej 

 

 

                                                           
21  A. Tversky, D. Kahneman, Prospect theory: an analysis of decision under risk, [w:] Econometrica (47) 1979, s. 263 – 292. 
22  E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, Psychologia poznawcza, PWN 2006, s. 582. 
23  Kiedy mamy wybór między otrzymaniem 1000, a możliwością otrzymania 2000, ale z prawdopodobieństwem 50 proc., 

unikamy ryzyka wybierając 1000. Jednak podczas dokonywania wyboru między zapłatą 2000 z prawdopodobieństwem 
50 proc., a zapłatą 1000, mamy tendencję do decydowania się na  ryzykowną opcję – 2000.  

24  https://www.princeton.edu/~kahneman/docs/Publications/prospect_theory.pdf prospect-theory.behaviouralfinance.net; 
www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2002/kahnemann-lecture.pdf. 
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Funkcja wartości posiada większy przyrost pomiędzy $0 i $500 niż pomiędzy $500 i $1 000. 

Zachowania ryzykowne w przypadku strat także mają uzasadnienie, ponieważ funkcja 

wartości spada silniej pomiędzy $0 a $500 niż pomiędzy $500 i $1 000, tak więc pewna 

strata $500 wydaje się być gorsza niż 50 proc. szansa na stratę $1 000. 

 

Mając wybór pomiędzy: 

A: 1:1 000 szansa na wygranie $5 000 

B: pewna wygrana w wysokości $5 

większość ludzi wybiera A – przeceniają bowiem niewielkie szanse wygrania dużej sumy 

(stąd zyski loterii pieniężnych). 

 

Przy wyborze pomiędzy: 

A: 1:1 000 szansa na stratę $5 000 

B: pewna strata w wysokości $5 

większość wybiera B - przeceniają bowiem niewielką szansę zaistnienia bardzo dużej straty 

(stąd zyski towarzystw ubezpieczeniowych).  

 

Generalnie ludzie wykazują skłonność do zawyżania małych prawdopodobieństw  

i zaniżania dużych. Nie powinno to pozostać bez wpływu na sposoby regulacji rynku 

zdrowia oraz rynku towarów, których konsumpcja wpływa na zdrowie - jak to ma 

miejsce w przypadku tytoniu.  

IV. AB. Teoria decyzji 

Na rynku zdrowia decyzje podejmowane są w imieniu własnym i we własnym interesie oraz 

w imieniu cudzym (przez regulatora w interesie publicznym). Tym, jak są one 

podejmowane, zajmuje się teoria decyzji. Analizuje ona sytuację problemową (problem 

decyzyjnym), w której podmiot podejmujący decyzję (decydent) staje przed koniecznością 

wyboru jednego z przynajmniej dwóch wariantów działania (decyzji). Stosuje się ją,  

gdy podjęcie decyzji jest z jakichś powodów trudne.  

 

Trudności te mogą wynikać z: 

• dużej liczby możliwych wariantów, 

• skomplikowanej sytuacji decyzyjnej, 

• znaczących korzyści lub strat, 

• skomplikowanego procesu decyzyjnego, 

• wagi problemu decyzyjnego. 

 

Teoria decyzji opiera się na założeniu, że jednostka kieruje się (świadomie albo 

instynktownie) zasadą maksymalizacji własnej użyteczności i stosowana jest tam, gdzie 

może przynieść wymierne korzyści z punktu widzenia tej użyteczności - a tak jest właśnie  

w przypadku szeroko rozumianego rynku zdrowia.  
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Ze względu na posiadane przez decydenta informacje, możemy mieć do czynienia z: 

• decyzjami podejmowanymi w warunkach pewności – gdy każda decyzja pociąga za 

sobą określone, znane konsekwencje, 

• decyzjami podejmowanymi w warunkach ryzyka – gdy każda decyzja pociąga za 

sobą więcej niż jedną konsekwencję, znany jest zbiór możliwych konsekwencji  

i prawdopodobieństwa ich wystąpienia, 

• decyzjami podejmowanymi w warunkach niepewności – gdy nie znamy 

prawdopodobieństw wystąpienia konsekwencji decyzji. 

 

Klasyczna teoria decyzji poszukiwała najlepszych/optymalnych rozwiązań dla dobrze 

zdefiniowanych problemów (well defined problems). Współcześnie teorie decyzji szukają 

też rozwiązań wystarczających dla źle zdefiniowanych problemów (ill-defined problems), 

które stanowią rzeczywiste problemy współczesnego świata realnego (real world problems). 

Problemy rynku zdrowia są przykładem problemów świata realnego, które są źle 

zdefiniowane z uwagi na współistnienie wszystkich potencjalnych trudności stojących przed 

decydentami: dużej liczby możliwych wariantów, skomplikowanego systemu decyzyjnego, 

znaczących korzyści  i strat, skomplikowanego procesu decyzyjnego i wagi problemu 

decyzyjnego. Dlatego decyzje podejmowane przez uczestników rynku zdrowia są 

najczęściej decyzjami w warunkach niepewności - głównie dotyczącej odroczonych w czasie 

skutków podejmowanych decyzji.  

 

W rozwiązywaniu tych wszystkich trudności podczas procesu decyzyjnego pomaga 

interdyscyplinarny charakter teorii decyzji. Nie jest ona jedną dziedziną nauki, tylko 

zbiorem metod wypracowanych przez różne dziedziny zajmujące się analizą  

i wspomaganiem procesu podejmowania decyzji. Analiza decyzji to proces rozpatrywania 

konkretnych decyzji i wyznaczenia decyzji optymalnej oraz, jeśli podjęta decyzja nie była 

optymalna, odnajdywania przyczyn pomyłki. Wspomaganie decyzji to proces wyznaczania 

rozwiązania najlepszego przy danym zasobie informacji o możliwych konsekwencjach 

decyzji. Z teorii decyzji korzysta matematyka, statystyka, informatyka, psychologia, 

socjologia, ekonomia, zarządzanie, medycyna i kogniwistyka.  

 

Większość metod właściwych dla klasycznej teorii decyzji ma charakter normatywny -  

zajmuje się wyznaczeniem optymalnego rozwiązania przez idealnego decydenta, który 

posiada wszystkie dostępne informacje i całkowicie je wykorzystuje działając w pełni 

racjonalnie. Celem jest wyznaczenie decyzji optymalnej - czyli przynoszącej największe 

korzyści lub minimalizującej straty. Metody normatywne właściwe są matematyce, 

statystyce i informatyce. 

 

Ponieważ ludzie nie postępują w sposób optymalny, istnieje również w teorii decyzji 

podejście deskryptywne - opisujące typowe zachowania człowieka w danej sytuacji 

decyzyjnej. Zajmuje się tym psychologia, socjologia i kogniwistyka. Psychologia koncentruje 

się na przebiegu procesów decyzyjnych w umyśle człowieka, badając wpływ cech 

osobowościowych na podejmowane decyzje. Socjologia natomiast bada uwarunkowania 

społeczne, w jakich znajduje się decydent. 
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Dla zastosowań teorii decyzji w ekonomii używano metod normatywnych - z uwagi na 

zastosowanie metod matematycznych, czyli normatywnych w samej ekonomii. Jednak 

renesans  ekonomii behawioralnej sprzyja rewizji takiego podejścia. Zwłaszcza w ekonomii 

zdrowia, biorącej pod uwagę motywacje decydentów do podejmowania decyzji, których 

skutki są odłożone w czasie, ważna jest - typowa dla psychologii - metoda deskryptywna. 
 

Interdyscyplinarny charakter teorii decyzji, prowadzący do połączenia w jej obszarze 

pozornie odległych dziedzin, sprzyja jej szerokiemu zastosowaniu w nauce i w życiu 

codziennym. Integracja tak odległych od siebie metod programowania liniowego  

i psychologicznej analizy procesu decyzyjnego pomaga w zastosowaniu teorii decyzji do 

rynku zdrowia i rynków z nim związanych. 
 

Dla podjęcia właściwej decyzji należy określić sytuację decyzyjną, czyli określić zbiór 

czynników mających wpływ na podjęcie decyzji przez decydenta w procesie decyzyjnym,  

w szczególności zdefiniować cel do osiągnięcia i warunki ograniczające decyzje, następnie 

zbudować zbiór decyzji dopuszczalnych, wyodrębnić kryteria oceny decyzji i dokonać oceny 

każdej z możliwych decyzji, na podstawie tych kryteriów, a na koniec zbudować model 

decyzyjny, czyli sposób wybrania decyzji optymalnej lub wystarczającej. Czynniki mające 

wpływ na podjęcie decyzji mogą być zależne lub niezależne od decydenta. W procesie 

formułowania problemu decyzyjnego czynniki niezależne od decydenta są warunkami 

ograniczającymi decyzje, a czynniki zależne są kryteriami oceny decyzji. 
 

Decyzje ludzi bywają dynamicznie niespójne. Często dokonują oni wyboru p (palić),  

lecz później dokonują wyboru ~p (nie palić). Wynika to z pokusy, która - znana od Adama  

i Ewy - doczekała się w psychologii i ekonomii swojej własnej teorii. Choć ludzie są 

świadomi istnienia pokus, wielu nie potrafi zastosować metody Odyseusza25. George 

Loewenstein nazwał to „empatyczną rozbieżnością pobudzenia-oziębłości” (hot-cold 

empathy gap)26. W stanie pobudzenia (słysząc uwodzicielski śpiew syren) podejmujemy 

decyzje, którym w stanie oziębłości gotowi bylibyśmy zapobiegać. Jest to wynik problemów 

z samokontrolą i bezmyślnym wyborem, przed czym staje dualistyczna osobowość ludzka, 

w której umysł „dalekowzrocznego planisty” ściera się z „krótkowzrocznym sprawcą”. 

„Planista” jest refleksyjny, a „sprawca” impulsywny. 
 

Różne decyzje „planisty” i „sprawcy” mogą być oceniane według różnych kryteriów. 

Najczęściej ocena polega na dokonaniu przyporządkowania każdej dopuszczalnej decyzji 

ilościowej lub jakościowej ocenie korzyści wynikających z podjęcia takiej właśnie decyzji. 

Kryterium oceny nazywane bywa celem decyzji. 
 

Celem, przynajmniej deklarowanym, w przypadku decyzji dotyczących regulacji palenia 

tytoniu, jest wyeliminowanie, a przynajmniej ograniczenie, palenia. Warunki ograniczające 

to: słabości ludzkiej natury, bieżące potrzeby budżetu państwa, przyszłe wydatki na 

leczenie skutków palenia. 

                                                           
25  Gdy na jego drodze pojawić się miały syreny zwodzące żeglarzy śpiewem, kazał wszystkim swym ludziom zatkać uszy 

woskiem, a jego samego przywiązać do masztu, dzięki czemu uniknął rozbicia statku o okoliczne rafy. 
26  G. Loewenstein, Out of Control, [w:] Organizational Behavior and Human Decision Process, No 65 (1996) s. 272-292. 
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Zbiór możliwych decyzji dotyczących środków prowadzących do osiągnięcia deklarowanego 

celu jest ograniczony. Można: zakazać całkowicie palenia, utrudnić palenie, utrudnić dostęp 

do tytoniu, zniechęcać do palenia, zachęcać do rzucenia palenia, zachęcać do zastąpienia 

tytoniu substancjami mniej szkodliwymi. 

Teoria racjonalnych oczekiwań 

Teoria decyzji opiera się na teorii racjonalnych oczekiwań. Gary Becker twierdzi,  

że założenie racjonalności dokonywanych wyborów jest definicyjną cechą ekonomii27, 

choć empiryczne badania procesu podejmowania decyzji ciągle pokazują niespójne  

i nierozsądne zachowania, które przeczą założeniu doskonałej racjonalności w sensie 

logicznym. Ale racjonalność w ekonomii opiera się na kryterium użyteczności, do którego 

nie stosuje się zasad logiki formalnej. Osoba racjonalna przeprowadza analizę dostępnych 

alternatyw i po prostu wybiera tę, która maksymalizuje jej oczekiwane korzyści  

z jej subiektywnego punktu widzenia. Tak rozumiana racjonalność to zupełnie co innego 

niż „zdolność do logicznego myślenia”.  

 

Istnieją trzy warunki racjonalności: warunek spójności, zachłanności i przechodniości.  

 

Warunek spójności oznacza, że wiemy czego chcemy i czego chcemy bardziej, a czego 

mniej. Wobec wyboru między A i B, preferujemy A nad B lub B nad A lub jesteśmy obojętni. 

Mając do wyboru dwa koszyki z różną ilością różnych owoców wybierzemy jeden koszyk lub 

drugi lub będzie nam obojętne, który otrzymamy.  

 

Warunek zachłanności oznacza, że jeśli A zawiera jakiegoś dobra więcej niż B,  

a pozostałych dóbr nie mniej niż B, wybierzemy A. Jeżeli w koszu B jest jabłko, gruszka  

i śliwka, a w koszu A jabłko, gruszka i dwie śliwki – wybieramy zestaw A. 

 

Warunek przechodniości zakłada, że jeżeli A jest preferowane bardziej niż B, a B bardziej 

niż C, to A jest preferowane bardziej niż C. Jeżeli wolimy gruszkę od jabłka i jabłko od 

śliwki, to mając do wyboru jabłko i śliwkę wybieramy jabłko.  

 

Warunek spójności naruszany bywa w stanie niezdecydowania, co obrazuje anegdota 

Buridana o osiołku tak samo głodnym jak spragnionym, stojącym między wiadrami z wodą 

i owsem. Warunek zachłanności naruszany bywa przez zjawisko altruizmu lub nasycenia 

danym dobrem. A warunek przechodniości naruszany bywa, gdy pojawia się kilka 

elementów branych pod uwagę w ocenie, do których przypisujemy inną wagę. 

 

Jak zachowują się decydenci z punktu widzenia oczekiwanej przez nich użyteczności bada 

się w warunkach laboratoryjnych, z uwzględnieniem wartości ryzyka i nieuchronności 

kosztów w postaci ziszczenia się ryzyka. Decydenci stawiani są w dwóch sytuacjach: 

1. W Sytuacji 1 kara za popełnienie czynu zabronionego wynosiła 10, a wykrywalność 45 proc.  

2. W Sytuacji 2 kara wynosiła 5, ale wykrywalność 90 proc.  

                                                           
27  G. Becker […]. 
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W obu przypadkach oczekiwana wartość wynosiła więc 4,5 (10 x 0,45 = 4,5; 5 x 0,9 = 4,5). 

Istnieje jednak różnica w przeciętnym zróżnicowaniu kary, zwana wariancją:  
 

W =  ∑ pi (xi – x)2 

gdzie: 

x – wartość średnia, 

xi – możliwy wynik niepewnej opcji, 
pi – prawdopodobieństwo tych wyników. 

 
Wariancja Sytuacji 1 wynosi: 0,45 x [-10 – (-4,5)]2+ 0,45 x (0 – (-4,5)]2= 20,25. 

Wariancja Sytuacji 2 wynosi: 0,9 x [-5 – (4,5)]2+ 0,1 x (0 – (44,50]2= 2,25. 
 

Stanowi to tak zwaną miarę ryzykowności. Z jej punktu widzenia Sytuacja 1 jest bardziej 

ryzykowna od Sytuacji 2. Jeżeli jednak jest tak, że prawdopodobieństwo wykrycia jest dla 

sprawcy ważniejsze niż surowość kary, to bardziej zachęca go sytuacja bardziej ryzykowna 

(Sytuacja 1), z czego wynika, że przestępcy mają większą skłonność do ryzyka. Podobnie jest  

z palaczami. Przestępcy ryzykują karę w przypadku wykrycia czynu zabronionego, palący ryzykują 

karę (którą jest choroba) w przypadku „wykrycia” przez ich organizm tytoniu. Skoro nie każdy 

palacz choruje, to znaczy, że nie każdy organizm wykrywa „przestępstwo” w postaci palenia. 

IV. AC. Teoria wyboru publicznego  

Jak twierdzi Roger Myerson, choć „założenie doskonałej racjonalności jest oczywiście 

niedoskonałe”28, jako opis rzeczywistych ludzkich zachowań, nie zostały sformułowane 

żadne teorie niespójności tych zachowań, które byłyby bardziej wiarygodne. Dlatego 

najlepsze modele analityczne oparte są właśnie na założeniu doskonałej racjonalności  

– z braku jakiegokolwiek innego punktu oparcia. Podobnie jak w fizyce – jakiś model 

rzeczywistości przyjmowany jest jako aksjomat tak długo, aż nie zostanie stworzony inny 

model lepiej opisujący rzeczywistość i do tej rzeczywistości lepiej pasujący. Stosujemy więc  

w analizie metodę aksjomatyczną. Do nauk społecznych jako pierwszy wprowadził ją 

matematyk John Nash w swojej teorii gier niekooperacyjnych, za którą też otrzymał Nagrodę 

Nobla z ekonomii. Polega ona na przyjęciu pewnych rozsądnych założeń określających 

warunki, jakie powinny spełniać dobre metody rozgrywania gry (takie warunki nazywane są 

aksjomatami) i następnie sprawdzeniu, które z metod spełniają te warunki. Pozwala to 

ocenić metody i wybrać taką, która najlepiej spełnia aksjomaty uważane za najważniejsze. 

Aksjomat racjonalności zakłada, że rozwiązanie gry powinno należeć do zbioru 

negocjacyjnego, czyli spełniającego postulat optymalności w sensie Pareto. Zakłada on,  

że nie można oczekiwać zaakceptowania jakiegoś rozwiązania, jeżeli możliwe jest inne, 

korzystniejsze dla wszystkich. Jak pisze Philip Straffin, „wynik gry jest nieoptymalny w sensie 

Pareto (albo subparetooptymalny lub nieefektywny Pareto), jeśli gra ma inny wynik, dający 

obu graczom wyższe wypłaty lub jednemu z graczy taką samą, a drugiemu wyższą. Wynik jest 

paretooptymalny, jeśli takiego innego wyniku nie ma”29. Ważne jest to, że „optymalny”  

                                                           
28  Roger B. Myerson, Nash Equlibrium and The History of Economic Theory, [w:] Journal of Economic Literature, 36/1999. 
29  Ph. D. Straffin, Teoria gier, op.cit., s. 87. 
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nie oznacza „najlepszy”, a jedynie „niebędący gorszy niż inny”. Straffin twierdzi, że tylko 

wynik optymalny w sensie Pareto może być akceptowalny jako rozwiązanie. Kryterium 

Pareto jest podstawową zasadą racjonalności zbiorowej pozostającej jednak w konflikcie  

z zasadą racjonalności indywidualnej, która nakazuje kierowanie się tak zwaną strategią 

dominacji. Czasami bowiem najskuteczniejszy wybór nie zależy od tego, co zrobią 

pozostali. Mamy wówczas do czynienia ze strategią dominującą. Kiedy indziej zaś wybór 

jest zawsze zły, w tym sensie, że inny wybór byłby lepszy, bez względu na decyzje podjęte 

przez pozostałych. Mamy wówczas do czynienia z tak zwaną strategią dominowaną. 

Strategia X dominuje strategię Y, jeżeli każdy wynik osiągany przy wyborze strategii X  

jest co najmniej równie korzystny, jak odpowiedni wynik osiągany przy wyborze strategii Y,  

a przynajmniej jeden z wyników osiąganych przy wyborze strategii X jest bardziej 

korzystny, niż odpowiedni wynik osiągany przy wyborze strategii Y30.  

 

Na teorii Pareto i teorii Nasha opiera się teoria wyboru publicznego. Poszukuje ona 

najlepszych sposobów podejmowania decyzji grupowych na podstawie indywidualnych ocen 

dostępnych alternatyw31. Można ją określić jako „ekonomiczną analizę decyzji, które nie są 

podejmowane przez rynek”32. Jej przedmiot pochodzi z nauk politycznych, a metodologia  

z ekonomii.33 Znaczna część wyników jej badań ma postać twierdzeń o nieistnieniu metody 

spełniającej określony zestaw postulatów. W teorii wyboru publicznego podkreśla się rolę 

ludzkich wyborów – ergo ludzkiego działania. O ile jednak teoria decyzji koncentruje się na 

analizie ludzkiego działania na człowieku, o tyle teoria wyboru publicznego, podkreślająca 

rangę różnych instytucji, zaliczana jest do ekonomii instytucjonalnej. Wykorzystuje ona wiele 

osiągnięć normatywnej teorii wyboru społecznego (social choise theory). Istotnym ich 

elementem jest indywidualizm metodologiczny, zgodnie z którym sposób i efekty działania 

grup społecznych i organizacji należy rozpatrywać przez pryzmat preferencji jednostek 

wchodzących w ich skład. Teoria ta łączy podstawowe zasady logiki ekonomicznej z decyzjami 

grupowymi podejmowanymi w procesie wyborczym, bądź przez jakieś instytucje państwowe. 

Zakłada ona, że nie tylko wyborcy, ale i wybrani przez nich przedstawiciele, dbają głównie  

o własny interes, a nie o interes publiczny. W konsekwencji koszty działań państwa mogą  

niekiedy przewyższać wynikające z nich korzyści. Może się tak zdarzyć, gdy wskutek działań 

różnych grup interesów, osoby podejmujące decyzje dostrzegą możliwość odniesienia 

własnych korzyści, które mogą wygenerować koszty obciążające całe społeczeństwo lub gdy 

państwo stawia sobie inne cele niż efektywność ekonomiczna. Zarówno obywatele,  

jak i urzędnicy nie zawsze sami ponoszą koszty swoich decyzji. Dlatego często podejmują 

działania, których koszty przewyższają korzyści społeczne. Urzędnicy ulegają pokusie 

działań, których koszty rozkładają się na wielkie grupy społeczne, natomiast korzyści z nich 

czerpią ograniczone kręgi o znacznych wpływach. 

                                                           
30  Ph. D. Straffin, Teoria gier, op.cit., s. 7. 
31  Więcej na temat teorii wyboru publicznego w: C.K. Rowley (ed.), Public Choice Theory, Aldershot 1993; w literaturze 

polskiej: M. Malewski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach 
społecznych, Warszawa 2004; J. Miklaszewska, Filozofia a ekonomia. W kręgu teorii publicznego wyboru, Kraków 2001; 
Sosnowska H., Wprowadzenie do teorii publicznego wyboru, Rzeszów 2000; Wilkin J. (red.), Teoria wyboru publicznego, 
Warszawa 2005. 

32  H. Sosnowska, Wprowadzenie do teorii publicznego wyboru, Rzeszów 2000 s. 7. 
33  ibidem., s. 7. 
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IV. B.  SYTUACJA DECYZYJNA 

Przemysł tytoniowy, z punktu widzenia oceny społecznej, nadal postrzegany jest 

negatywnie poprzez pryzmat szkodliwości tytoniu dla zdrowia. Jednak zgoła inaczej można 

go postrzegać, jeśli spojrzy się na niego jako na sektor gospodarki zatrudniający setki 

tysięcy osób i stanowiący źródło niebagatelnego wolumenu dochodu państwa, głównie  

z tytułu podatku akcyzowego. Mamy zatem w tym obszarze podobny, choć odwrotny, 

dualizm, jak w przypadku wydłużania się średniej długości życia, co jest korzystne dla 

dłużej żyjących ludzi, a niekorzystne dla finansów publicznych. Gdyby wszyscy palacze 

nagle przestali palić – co byłoby korzystne dla ich zdrowia i długości życia - budżet państwa 

czekałaby zapaść. Wydłużanie średniej długości życia jest dużym wyzwaniem dla systemu 

emerytalnego - zwiększa wydatki na emerytury oraz na ochronę zdrowia, ponieważ 

wydatki na ten cel są najwyższe właśnie w ostatnim okresie ludzkiego życia.  

 

W Unii Europejskiej o miano największego producenta wyrobów tytoniowych Polska 

konkuruje z Niemcami. W 2016 roku legalnie wyprodukowano w Polsce 175 mld sztuk 

papierosów oraz ok. 27 tys. ton pozostałych wyrobów tytoniowych, zaś w 2017 roku było 

to już 204 mld sztuk papierosów i 23 tys. ton pozostałych wyrobów. Branża tytoniowa 

tworzy 560 tys. miejsc pracy. 50 tys. osób pracuje przy uprawie tytoniu, 10 tys. przy 

produkcji wyrobów tytoniowych, a prawie pół miliona jest zatrudnionych w handlu34. 

 

Dlatego tak istotne jest znalezienie punktu równowagi między wolnością podejmowania 

przez palaczy decyzji o paleniu lub rzuceniu palenia, a wpływami podatkowymi. 

IV. BA. Palenie  

Popularność palenia papierosów wśród Polaków systematycznie spada35. W dalszym ciągu pali 

jednak ponad 23 proc. badanych. Niewielka jest przy tym popularność e-papierosów,  

z których korzysta 3,6 proc. społeczeństwa. Znaczna większość osób palących, bo 82 proc., jest 

uzależniona od nikotyny od minimum sześciu lat. Dużo mniej osób zaczęło palić  

w przeciągu 3–5 lat (jedynie 7 proc.). Polscy palacze próbują również walczyć z nałogiem  

– 52 proc. deklarujących się jako osoby palące przyznało, że podejmowało  próby rzucenia palenia. 

IV. BB. Choroby 

Palenie wyrobów tytoniowych stanowi istotny czynnik ryzyka wielu chorób. Wśród 

składników dymu tytoniowego znajduje się ponad 5 000(!) substancji odziaływujących 

negatywnie na organizm, w tym część mających właściwości toksyczne lub wręcz 

kancerogenne36.  Spośród nich najbardziej szkodliwe są substancje smoliste, tlenek węgla, 

                                                           
34  Raport Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych [w:] www.case-research.eu/files/?id_plik=5380. 
35  Źródło danych: https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Postawy-Polaków-do-palenia-tytoniu-Raport-2017.pdf. 
36  T.A. Perfetti, A. Rodgman, The Chemical Components of Tobacco and Tobacco Smoke (2nd ed.) CRC Press (2013);  

J. Fowles, E. Dybing, Application of toxicological risk assessment principles to the chemical constituents of cigarette 
smoke, [w:] Tobacco Control (2003), vol. 12, ss. 424-430. 
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amoniak, cyjanowodór, chlorek winylu, aceton, kadm czy fenol. Liczba zgonów w Polsce 

wynikających bezpośrednio z palenia tytoniu wynosi blisko 90 tys. rocznie. Szacuje się,  

że 38 proc. wszystkich zgonów mężczyzn w wieku 38-69 lat pozostaje w związku  

z paleniem tytoniu, z czego 55 proc. zgonów wynika bezpośrednio z powodu nowotworu 

powstałego na skutek palenia tytoniu. Rak płuc jest najczęstszą przyczyną zgonów pośród 

nowotworów złośliwych, zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet w Polsce. 94 proc. 

przypadków raka płuca wśród mężczyzn i 68 proc. wśród kobiet jest wynikiem palenia 

tytoniu. Oznacza to, iż tylko z powodu palenia tytoniu umiera na nowotwór płuca około  

15 tys. mężczyzn oraz 4,2 tys. kobiet. Bierne narażenie na dym tytoniowy osób niepalących 

powoduje dodatkowe straty - z powodu biernej ekspozycji na dym tytoniowy rocznie 

umiera blisko 2 tys. niepalących, głównie z powodu choroby niedokrwiennej serca, udaru 

mózgu, raka płuca i przewlekłych chorób układu oddechowego37. 

 

Rak płuc jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn i drugim rodzajem 

nowotworu u kobiet. Jest to najczęstsza przyczyna zgonów wśród chorób 

nowotworowych. Nowotwory złośliwe płuc stanowią ponad 20 proc. wszystkich 

nowotworów złośliwych u mężczyzn i prawie 10 proc. u kobiet. Głównym czynnikiem 

ryzyka jest narażenie na wdychane karcynogeny, a zwłaszcza dym tytoniowy - szacuje się, 

że aż 70 proc. zgonów z powodu raka płuc jest spowodowanych paleniem tytoniu – czyli  

14 tys. To jednak tylko 3,5 proc. wszystkich zgonów, których jest rocznie około 400 tys. 

Szacuje się, że na różne inne choroby wywołane paleniem tytoniu umiera około 70 tys. 

osób rocznie. To stanowi aż 17,5 proc. wszystkich zgonów - jeśli patrzymy na zagadnienie  

z perspektywy społecznej albo tylko 17,5 proc. - jeśli patrzymy na zagadnienie z punktu 

widzenia indywidualnego szacowania ryzyka. Wielokrotnie w różnych sytuacjach o wiele 

wyższe ryzyko nie zniechęca nas do jego podejmowania. Dla osób decydujących się na 

palenie ryzyko, że umrą na chorobę odtytoniową jest zbyt małe i zbyt odległe w czasie,  

by zrezygnować z nałogu. 

IV. BC. Wpływy z akcyzy 

Produkcja i konsumpcja wyrobów tytoniowych przyniosły w 2016 roku około 24,4 mld zł 

dochodu państwa. To blisko 9 proc. ówczesnych podatkowych dochodów budżetu. Palący 

wydali w 2017 roku niemal 18,8 mld zł na akcyzę od papierosów. Płacą także około  

5,5 mld zł z tytułu podatku VAT. Państwo zyskuje też około 124 mln zł z tytułu podatku PIT 

od osób pracujących w branży tytoniowej i 250 mln zł CIT od spółek działających  

w tej branży38. 

 

O ile opodatkowanie akcyzą tytoniu drobno krojonego (tytoniu do palenia) było w Polsce 

adekwatne do regulacji unijnych, o tyle susz tytoniowy, który nie jest objęty regulacjami 

unijnymi, został w Polsce opodatkowany akcyzą dopiero od 1 stycznia 2013 roku. 
 

                                                           
37  Odpowiedź Ministra Zdrowia na interpelację nr 20854 z 11 września 2013 roku znak: SPS-023-20854/13. 
38  Raport Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych [w:] www.case-research.eu/files/?id_plik=5380. 
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Ministerstwu Zdrowia na mocy zapisu art. 4 ust. 3 ww. ustawy z dnia 9 listopada 1995 r.  

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

przysługują z budżetu państwa środki w wysokości 0,5 proc. wartości podatku akcyzowego 

od wyrobów tytoniowych na finansowanie programów zdrowotnych. 

 

W 2015 roku, przy udziale szarej strefy w rynku papierosów na poziomie 19 proc.,  

a w rynku tytoni do palenia znacznie ponad 50 proc., szacunkowe straty budżetu z tytułu 

szarej strefy wyrobów tytoniowych wynosiły ok. 6,5 mld zł w skali roku39. Trzy lata później,  

w 2018 roku, po przeprowadzeniu szeregu skutecznych działań, udział szarej strefy w rynku 

papierosów zmalał do 12,3 proc., a w rynku tytoni do palenia do ok. 30 proc., w rezultacie 

czego roczne straty budżetu z tytułu nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi zostały 

ograniczone do ok. 4 mld zł.  

IV. C. ROZWIĄZANIA  

Podejmowane są próby rozwiązania problemów palenia papierosów przy pomocy działań 

administracyjnych i ekonomicznych. Działania administracyjne to: 

• całkowita prohibicja, 

• zakazy palenia w miejscach publicznych, 

• zakaz reklamy (nawet  pośredniej - producenci ubrań nie mogą korzystać z nazw 

producentów papierosów, jak marki odzieżowe Camel Trophy czy Marlboro Country, 

które były bardzo popularne pod koniec XX wieku), 

• ograniczenia w sposobie eksponowania papierosów w miejscach sprzedaży, do 

zakazu ich eksponowania włącznie, 

• nakaz specjalnego oznakowania wyrobów tytoniowych,  

• wprowadzenie zauważalnych rozróżnień między tradycyjnymi papierosami  

a e-papierosami i nowatorskimi wyrobami tytoniowymi, mając na względzie 

potencjalną mniejszą szkodliwość tych ostatnich (wliczając w to między innymi brak 

drastycznych ostrzeżeń zdrowotnych na opakowaniach tych produktów w UE, 

wprowadzenie kategorii modified risk tobacco products w USA, zalecenia  

Public Health England odnośnie roli alternatyw dla tradycyjnych papierosów  

w rzucaniu palenia czy też możliwość informowania o mniejszej szkodliwości tych 

produktów we Włoszech, Bułgarii czy na Cyprze). 

 

Działania ekonomiczne to: 

• odziaływanie na popyt poprzez administracyjne wymuszanie podnoszenia cen przy 

pomocy polityki akcyzowej, 

• metody bahawioralne oddziaływujące na decyzje konsumentów.  

 

Generalnie środki i metody mogą być etatystyczne lub behawioralne. 

                                                           
39  Szacunek własny, raport Związku Przedsiębiorców i Pracodawców [w:] http://zpp.net.pl/wp-content/uploads/2018/10/ 

ZPP-BP_Walka-z-szar%C4%85-stref%C4%85-wyrob%C3%B3w-tytoniowych.pdf. 

http://www.wei.org.pl/


REGULACJE RYNKU TYTONIOWEGO W ŚWIETLE TEORII,  

NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ EKONOMIA ZDROWIA   

 

ANALIZA 

 

 

 

Fundacja Warsaw Enterprise Institute 

office@wei.org.pl,  www.wei.org.pl   29 

IV. CA. Rozwiązania etatystyczne   

Raport z 2011 roku w sprawie opodatkowania wyrobów tytoniowych, sfinansowany przez 

organizację Bloomberg Philanthropies oraz fundację Bill and Melinda Gates Foundation  

w ramach Inicjatywy Bloomberga na Rzecz Ograniczenia Używania Tytoniu (Raport 

Bloomberga), stwierdzał, że:  

1) zwiększenie średniego podatku akcyzowego z poziomu ok. 6 zł (wówczas) do 9,76 zł  

na paczkę papierosów w Polsce, spowodowałoby rzucenie palenia przez  

618 000 dorosłych i zniechęciłoby 215 000 młodych osób do rozpoczęcia palenia,  

co oznaczałoby ograniczenie liczby przypadków przedwczesnej śmierci o 7,2 proc.  

w populacji Polski.  

2) zwiększyłoby dochody z podatku akcyzowego o 7,1 mld zł40. 

 

Szacowano, że skoro wskaźniki elastyczności cenowej popytu na papierosy wynoszą  

od –0,4 do –0,8 w krajach o niskich lub średnich dochodach, to 10 proc. wzrost ceny 

papierosów jest powiązany ze spadkiem konsumpcji o 4 do 8 proc. Jednak szacunki oparte 

o szereg czasowy z Polski sugerowały względnie niski poziom elastyczności cenowej popytu 

na poziomie –0,11 – 0,12, co oznaczało, że wzrost ceny papierosów o 10 proc. prowadzić 

powinien do spadku ich konsumpcji o 1,1 proc. do 1,2 proc.41. Dokładność wyliczeń była 

zdumiewająca. Życie je zweryfikowało.  

 

Szacunki te opierały się na modelach, które w badaniu zachowań ludzkich uwzględniają 

upływ czasu i szukają „stanu stacjonarnego”, w którym wszystkie „przypływy” i „odpływy” 

utrzymują równowagę systemu. W modelach tych, wraz ze wzrostem cen, zmniejsza się 

konsumpcja42. Ekonomiści pracujący na tych modelach oferują dwa główne narzędzia, 

które ich zdaniem mogą być skuteczne w zmniejszaniu konsumpcji używek: ograniczenie 

reklamy i nałożenie podatku akcyzowego43. Silniejszy wpływ wywiera podatek akcyzowy. 

Mimo, że elastyczności cenowe alkoholu i tytoniu znajdują się w przedziale nieelastycznym 

(wziąwszy pod uwagę całkowitą konsumpcję, nie tylko z legalnych źródeł),  

są wystarczająco duże w wartości bezwzględnej, aby stanowić hamulec konsumpcji. 

Zgodnie z modelem racjonalnego uzależnienia w długim okresie, elastyczności cenowe  

w wartościach bezwzględnych są większe niż w krótkim okresie44. Czy te modele 

sprawdzają się w praktyce? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, choć większość 

doświadczeń sugeruje, że nie.    

 

Owszem, nastąpił w Polsce spadek sprzedaży papierosów po podwyższeniu akcyzy  

- jak zakładano w Raporcie Bloomberga - ale głównie z produkcji opodatkowanej.  

W 2012 roku sprzedaż legalnych wyrobów tytoniowych zmalała o 6,3 proc. - do 52,1 mld 

sztuk. W 2013 roku wyniosła 46,7 mld. sztuk. Ale, po pierwsze, spadki odnotowano już 

                                                           
40  C.C. Ciecierski, R. Cherukupalli, M. Weresa, Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych 

w Polsce, Paryż: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2011. 
41  C.C. Ciecierski, R. Cherukupalli, M. Weresa, Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych 

w Polsce, Paryż: International Union Against Tuberculosis and Lung Disease; 2011 s. 32. 
42  S. Folland, A. Goodman, M. Stano, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, s. 923-951. 
43  S. Folland, A. Goodman, M. Stano, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, s. 933. 
44  S. Folland, A. Goodman, M. Stano, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, s. 949. 
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wcześniej. W roku 2005 w legalnej sprzedaży znalazło się w Polsce 74 mld szt. papierosów. 

Dynamika spadku legalnego rynku - o ok. 36 proc. w okresie 8 lat - była bardzo wysoka. 

Ilość papierosów, które przestały być kupowane stanowiła prawie 60 proc. tych, które nadal 

były kupowane. Takiej dynamiki spadku w żaden sposób nie tłumaczy zmiana stylu życia 

konsumentów, ograniczenie palenia czy całkowite jego zaprzestanie. Ponieważ badania 

wskazują, iż w tym czasie z palenia zrezygnowało 4 proc. Polaków, część musiała się 

przenieść do szarej strefy. Legalny rynek tytoniowy nie skurczył się dlatego, że aż tak bardzo 

ubyło osób palących (choć ich liczba rzeczywiście też się zmniejszała). Był to efekt rosnącej 

sprzedaży produktów pochodzących z przemytu i nielegalnej produkcji. Ministerstwo 

Finansów procentowy udział papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł w ogólnym 

rynku tytoniowym w 2011 roku szacowało na poziomie 12,27 proc.45. Według badań 

Almares, polegających na zbieraniu pustych opakowań po papierosach i sprawdzaniu źródła 

ich pochodzenia, po podwyżkach akcyzy w 2013 roku udział papierosów pochodzących 

z przemytu w całości rynku papierosowego wynosił ponad 15 proc. Po drugie, 

na rzeczywisty spadek liczby palaczy wpływ mogły mieć restrykcje dotyczące palenia i zakaz 

palenia w miejscach publicznych, który wprowadzono w 2010 roku. 

 

Co prawda w roku 2011 roku Służba Celna odnotowała spadek ilości ujawnionych 

papierosów z nielegalnego obrotu papierosów - zajęła ponad 508 mln szt. tych wyrobów 

wobec 606 mln szt. w 2009 roku, ale czynniki mające wpływ na mniejszą ilość ujawnionych 

papierosów to:  

• przeniesienie się na południe Europy głównego strumienia przemytu tych wyrobów,  

• zmniejszanie się różnicy w cenie legalnych i nielegalnych papierosów (w 2010 roku  

w porównaniu do roku 2008 roku różnica ta zmniejszyła się o 8 proc.), 

• wzrost nielegalnego obrotu tytoniem do palenia, który stał się łatwym w zdobyciu 

towarem wykorzystywanym głównie do produkcji nielegalnych wyrobów 

tytoniowych - co ilustruje porównanie ilości tytoniu zajętego przez organy celne 

 w 2009 roku: 38 ton tytoniu i 115 ton tytoniu w 2011 roku. Służba Celna 

kontrolowała jednak jedynie obrót wyrobami tytoniowymi, a nie surowcem 

tytoniowym, z którego produkuje się te wyroby46. 

 

Odnotowano również spadek liczby osób palących, ale jest to trend długookresowy. 

Badania prowadzone cyklicznie pod kierunkiem Janusza Czapińskiego „Diagnoza społeczna” 

pokazują spadek odsetka palących z 32,3 proc. w 2000 roku do 27,2 proc.  

w roku 2011 i 25,8 proc. w roku 2013. W tym samym okresie zmniejszyła się również 

przeciętna liczba wypalanych papierosów w ciągu dnia z 16,48 do 15,43 w roku 2011  

i 14,93 w roku 201347. Ale te same badania pokazują, że odsetek byłych palaczy, wśród 

osób niepalących, który w roku 2000 wynosił 34,2 proc. i wzrósł w roku 2005 do 38,9 proc., 

w kolejnych latach do roku 2013 ukształtował się na poziomie 36,1 proc. z chwilowym 

                                                           
45  Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację nr 6533 z 11 lipca 2012 w sprawie planów Ministerstwa Finansów 

dotyczących zmian podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. 
46  Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację nr 6533 z 11 lipca 2012 w sprawie planów Ministerstwa Finansów 

dotyczących zmian podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe. 
47  J.  Czapiński (red.) Diagnoza Społeczna 2013, tab. 5.10.9 s. 238. 
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spadkiem do poziomu 35,8 proc. w roku 201148. Uzasadnia to tezę, że spadek konsumpcji 

papierosów nie mógł być tak duży, jaki odnotowano na rynku wyrobów opodatkowanych. 

Płynie stąd wniosek, że konsumpcja przeniosła się do szarej strefy. Istnieją bowiem 

alternatywne możliwości zaspokojenia potrzeb konsumentów, takie jak nielegalny rynek 

wyrobów tytoniowych/papierosów, często wykorzystujący luki istniejące w prawie  

(tak, jak działo się to choćby w przypadku „cygar imprezowych” czy też produkowania 

papierosów w maszynach, bezpośrednio w sklepach). Znajduje on swe miejsce zarówno  

w sferze produkcji wyrobów tytoniowych w zakładach wytwórczych działających poza 

systemem fiskalnym, jak i w sferze „importowanych” – czyli przemycanych wyrobów 

tytoniowych z innych państw49.  

 

Trudno też przyjąć, że realny spadek liczby osób palących i wypalanych przez nich papierosów 

był konsekwencją zwiększania stawek akcyzy. Największy spadek - o 4 punkty procentowe - 

odnotowano wśród młodych w wieku 15-24 lata. Co oznacza, że zdecydowanie mniej 

młodych osób podejmowało palenie, a na to wpływ ma moda i administracyjne zakazy 

palenia w  miejscach, w których młodzież spędza najwięcej czasu. Statystyczną ciekawostką 

są studenci, którzy kojarzą się z imprezowym i niezdrowym trybem życia. Według danych GIS 

regularnie pali zaledwie 3 proc. mężczyzn z tej kategorii oraz 6 proc. kobiet50.  

 

Trudno to przypisać samej akcyzie, aczkolwiek niektórzy badacze utrzymują,  

że elastyczności cenowe papierosów w przypadku młodzieży są zazwyczaj większe  

w wartościach bezwzględnych niż w przypadku dorosłych51, a więc zwyżka cen papierosów 

bardziej zniechęca do palenia młodzież niż dorosłych, zwłaszcza, że dorośli są bardziej 

uzależnieni i trudniej im rzucić palenie niż młodzieży nie zacząć palić. Ludzie młodzi, 

dopiero wchodzący w nałóg i słabiej uzależnieni, dynamiczniej reagują na bodźce 

zewnętrzne zniechęcające do palenia. 

 

Zgodnie z tezami z Raportu Bloomberga dotyczącymi elastyczności cenowej popytu na 

papierosy w strukturze legalnej sprzedaży wyraźny był spadek udziału papierosów 

najtańszych. Ale to właśnie ich konsumenci mają znacznie większą skłonność nie tylko do 

nabywania tańszych papierosów z przemytu, ale i do korzystania z tańszych produktów 

substytucyjnych, takich jak susz tytoniowy czy tytoń do samodzielnego skręcania. Nabywcy 

papierosów z segmentu premium to zazwyczaj osoby o wyższych dochodach, mieszkające 

w dużych miastach, które cechuje większe przywiązanie do marki palonych papierosów  

i mniejsza skłonność do robienia sobie własnoręcznie „skrętów” tylko z powodu ceny. 

 

Większość palaczy próbowała rzucić palenie, ale udaje się to jedynie co piątemu52. 

Pokazuje to, że wzrost ceny na skutek wzrostu akcyzy nie jest czynnikiem wystarczającym 

do rzucenia palenia. 

                                                           
48  J. Czapiński, Diagnoza społeczna 2013, tab. 5.10.9 , s. 238. 
49  R. Gwiazdowski [red.], op. cit., s. 22. 
50  https://gis.gov.pl/images/gis_raport_tns_polska_2015.pdf  Raport z ogólnopolskiego badania ankietowego na temat 

postaw wobec palenia tytoniu TNS Polska dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego 2015. 
51  S. Folland, A. Goodman, M. Stano, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Warszawa 2011, s. 949. 
52  www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Eurobarometr-tak-pala-papierosy-Europejczycy,18563,14.html. 
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Jak wynika z danych GIS, regularnie sięga po papierosy około 67 proc. bezrobotnych 

mężczyzn i 39 proc. kobiet. W nałóg wpadają także zatrudnieni o najniższych dochodach. 

Pali 55 proc. mężczyzn, którzy oceniają swoją sytuację majątkową jako złą - głównie 

niewykwalifikowani robotnicy53. 

 

Wykres 2. Regularne palenie a sytuacja materialna (odsetek osób palących codziennie 

wśród kobiet i mężczyzn według sytuacji materialnej), dane w proc.  

 

 
 
Źródło: GIS 

 

A zatem teza o pozytywnym wpływie podwyższania akcyzy na spadek liczby osób 

palących z uwagi na elastyczność cenową popytu została sfalsyfikowana przez życie. 

 

Podatek wpływa na cenę opodatkowanego dobra, tym samym na jego popyt, co z kolei 

rzutuje na jego sprzedaż, ergo na produkcję i wpływy budżetowe. Rynek każdego dobra jest 

kształtowany przez podaż i popyt na nie oraz jego cenę. Wzrost ceny w skutek 

nakładania/zwiększania podatków musi rzutować na sytuację na rynku. Zwiększenie stawek 

podatkowych na jakieś dobro powoduje zazwyczaj wzrost jego ceny, co powoduje albo 

zmniejszenie bezpośredniej konsumpcji, albo zmianę wyborów konsumenckich (wybór 

tańszych alternatyw albo produktów pochodzących z szarej strefy), albo zmniejszenie 

oszczędności. Zmniejszenie konsumpcji powoduje zmniejszenie wpływów podatkowych.  

 

W przypadku rynku tytoniowego, podobnie jak innych używek, analiza zachowań 

konsumentów jest szczególnie istotna, gdyż dotyczy dóbr, dla których krzywa użyteczności 

konsumentów kształtuje się inaczej niż w przypadku innych dóbr. Badanie funkcji 

użyteczności konsumenta polega na przyporządkowaniu liczb różnym koszykom konsumpcji 

                                                           
53  www.wple.net/plek/numery_2012/numer-10-2012/973-977.pdf; Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz Palenie papierosów  

i picie alkoholu wśród bezrobotnych. 
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w taki sposób, iż bardziej preferowane koszyki otrzymują wyższe numery. Oznacza to,  

że koszyk A jest preferowany bardziej niż koszyk B wtedy i tylko wtedy, gdy koszyk A ma 

większą użyteczność od koszyka B54. 

 

Gdy zwracamy uwagę tylko na określenie kolejności i hierarchii owych koszyków, mówimy  

o użyteczności porządkowej. Geometrycznym obrazem takich funkcji użyteczności są 

krzywe obojętności. Koszyki leżące na tej samej krzywej obojętności muszą mieć tę samą 

użyteczność. Nie zawsze da się jednak zbudować funkcję użyteczności porządkowej. 

Spowodowane jest to możliwością wystąpienia nieprzechodniości preferencji np. gdy 

koszyk A>B>C>A.  

 

Graficzne przedstawienie funkcji użyteczności sprowadza się do poprowadzenia w układzie 

współrzędnych półprostej pod kątem 45 stopni i oznaczenia każdej krzywej obojętności 

zależnie od tego, w jakiej odległości znajduje się ona od początku układu współrzędnych, 

mierzonej wzdłuż tej linii. Krzywe obojętności mają nachylenie ujemne i są wypukłe 

względem początku układu współrzędnych. Dokładny kształt krzywej określa marginalna 

stopa substytucji i użyteczność krańcowa. 

 

W matematycznych wzorach użyteczności mowa jest o „wartościach pieniężnych”, gdyż 

inne wartości nie dają się ująć matematycznie. Funkcją użyteczności u(x) dla wartości 

pieniężnych x jest funkcja spełniającą warunki: 

 

u0(x) > 0, u00(x) < 0, 

 

Dla modelowania popytu konsumenta zasadnicze znaczenie ma natomiast określenie 

przestrzeni towarów (Rn) – tak nazwa się zbiór X, którego elementy reprezentują plany 

konsumpcji (koszyki towarów) – (ang. bundle of commodities). Jeśli mamy do czynienia ze 

skończoną liczbą wzajemnie rozróżnialnych i ponumerowanych kolejnymi liczbami 

naturalnymi 1, . . . , n towarów, to:  

 
X = Rn

+
 = { (x1, x2, . . . , xn) | xi ≥ - 0 dla i = 1, . . . , n }, 

 

Porównując ze sobą dowolne dwa rożne koszyki towarów, konsument może określić, przez 

odniesienie do pewnej skali liczbowej, swój własny stopień użyteczności każdego z nich. 

Powstającą w ten sposób funkcję: 

u : X → R 

 

nazywa się funkcją użyteczności konsumenta (ang. utility function). Zbiory punktów 

(koszyków towarów), które mają jednakową użyteczność, nazywa się zbiorami obojętności 

konsumenta. Przekrój wykresu funkcji użyteczności u dwuwymiarową płaszczyzną (u, xi), 

                                                           
54  Aleksander Strasburger, Wstęp do teorii popytu  www.mors.sggw.waw.pl/~astrasburger/em/w1_2_10.pdf;  tenże: 

Teoria popytu konsumenckiego: www.mors.sggw.waw.pl/~astrasburger/EM/Konsument_2013.pdf. 
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powstającą przez ustalenie wartości wszystkich poza i-tą zmienną, jest wykresem funkcji 

nazywanej krzywą użyteczności i-tego towaru: 

 

xi → ui(xi) = u(x01, . . . , xi, . . . x0n) 

 

W oparciu o badania empiryczne postuluje się by funkcja użyteczności wykazywała szereg 

własności, które odpowiadają obserwowanym prawidłowościom ekonomicznym.  

Postulat niedosytu zakłada, że dla każdej ze zmiennych xi, przy wszystkich pozostałych 

zmiennych ustalonych, funkcja xi →u(x01, . . . , xi, . . . x0n) jest rosnąca. Z kolei postulat 

lokalnego niedosytu zakłada, że w stosunku do każdego dobra istnieją granice jego 

użyteczności czy możliwości wykorzystania (mit o królu Midasie).  

 

Zgodnie z Prawem Gossena krańcowa użyteczność każdego towaru maleje w miarę,  

jak wzrasta jego spożycie. Nie dotyczy to jednak, albo dotyczy w znacznie mniejszym 

stopniu, używek. 

 

Każdy konsument dysponuje ustalonym dochodem I, którego nie może przekraczać i jego 

postępowanie jest podporządkowane celowi, jak przy danym wektorze cen p wybrać plan 

konsumpcji o maksymalnej użyteczności w zbiorze budżetowym B(p, I). Zbiór koszyków  

o wartości nie przekraczającej I nazywamy zbiorem dopuszczalnych planów konsumpcji przy 

dochodzie I lub zbiorem budżetowym: 

 

B(p, I) = { x ∈ X | p・x ≤ I }. 

 

Optymalny plan konsumpcji x leży na płaszczyźnie budżetowej w punkcie styczności tej 

płaszczyzny do powierzchni obojętności. Szczególnie ważna jest przy tym krańcowa stopa 

substytucji i-tego towaru przez j-ty towar w optymalnym koszyku, gdyż, wbrew 

matematycznym modelom,  nie dla każdego dobra proporcja między jego użytecznością 

krańcową a ceną jest taka sama. 

 

Funkcja użyteczności to pojęcie psychologiczne, choć opisywane matematycznie. Każdy ma 

swoją funkcję użyteczności. Gdyby się dała ona rzeczywiście zapisać matematycznie, ludzie 

różniliby się nimi jak odciskami palców. W nauce zakłada się, że ponieważ każdy woli 

posiadać więcej niż mniej, funkcja użyteczności jest rosnąca. Ale choć zdecydowana 

większość „woli posiadać więcej niż mniej”, to nie można powiedzieć, że „wszyscy”. Drugie 

założenie jest takie, że „krańcowa użyteczność jest malejąca” – ergo każdy dodatkowy 

procent czegoś powoduje coraz mniejszy przyrost użyteczności. Jest to kolejne 

uproszczenie. Ale w matematycznych wzorach użyteczności musi być mowa o wartościach 

pieniężnych, gdyż inne wartości – jak satysfakcja palacza z palenia – nie dają się ująć 

matematycznie. 

 

Znaczenie psychologii uwypukla krzywa użyteczności dóbr doskonale komplementarnych, 

których użyteczność jest teoretycznie żadna w przypadku ich osobnej konsumpcji. 
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Najczęściej podawanym w nauce przykładem jest tu lewy i prawy but – posiadanie tylko 

jednego jest racjonalnie bezużyteczne. Funkcja użyteczności w tym przypadku wygląda 

następująco:  

u(A,B) = min {A,B}. 

 

Ale to może być but, który miał na nodze czyjś piłkarski idol, gdy strzelał jakiegoś ważnego 

gola. I kształt funkcji użyteczności zmienia się natychmiast. 

 

W przypadku używek podejście konsumentów jest szczególnie istotne. Badania pokazują, 

że palacze są skłonni zaniżać ilość wypalanych przez siebie papierosów. Z drugiej strony,  

w praktyce wybierają raczej wypalenie papierosa, niż zjedzenie bułki. Dlatego na rynku 

używek teoria racjonalnych decyzji nie ma w pełni zastosowania. 

 

Palacze mają w praktyce większą skłonność przewartościowywania koszyka z papierosami, 

niż deklarują w badaniach jakościowych i większą skłonność korzystania z substytutów, 

którymi w przypadku wyrobów tytoniowych są wyroby nieopodatkowane, jeśli są one 

łatwo dostępne i ich konsumpcja nie wiąże się z dodatkowym nakładem czasu w celu 

zaspokojenia popytu i innymi trudnościami, zwłaszcza z niepokojem towarzyszącym 

podejmowaniu działań nielegalnych. 

 

Na sytuację na rynku wyrobów  tytoniowych rzutuje szczególnie elastyczność popytu na te 

wyroby. Elastyczność popytu to zmiana w wielkości popytu na dane dobro wywołana 

zmianami różnych czynników oddziaływujących na popyt na owo dobro. Z ekonomicznego 

punktu widzenia elastyczność oznacza wrażliwość jednej wielkości (traktowanej jako 

zmienna zależna - reakcja) na zmianę innej wielkości (traktowanej jako zmienna niezależna 

– bodziec). W odniesieniu do rynku wielkościami tymi są podaż i popyt, które reagują na 

cenę lub cena, która reaguje na zmiany w relacji: podaż-popyt. W teoretycznych modelach 

rynkowych rozróżnia się więc elastyczność cenową podaży (elastyczność podaży względem 

ceny) i elastyczność cenową popytu (elastyczność popytu względem ceny). Odwrotność 

tych elastyczności określana jest jako ekspansywność i giętkość ceny. 

 

Elastyczność popytu w modelu matematycznym jest miarą względnych zmian funkcji 

wywołanych względnym przyrostem zmiennej niezależnej. W funkcji y = (f) x, elastyczność 
Exy definiuje się jako granicę, do której dąży stosunek względnego przyrostu (Δy) zmiennej 

zależnej y do względnego przyrostu (Δx) zmiennej niezależnej x, kiedy Δx dąży do zera. 

Elastyczność zmiennej zależnej y względem zmiennej x jest iloczynem pochodnej funkcji  

i stosunku zmiennej x do y, służy więc do mierzenia elastyczności w określonym punkcie 

(dla określonego x), a więc do badania reakcji zmiennej zależnej y na zmiany zmiennej 

niezależnej x przy założeniu, że inne czynniki są stałe i nie mają wpływu na zmienną y. 

Obliczona w ten sposób elastyczność nazywa się elastycznością punktową. Ponieważ 

jednak elastyczność jest funkcją, dla większości typów funkcji w każdym punkcie jest ona 

inna (z wyjątkiem funkcji izoelastycznej, którą jest funkcją podwójnie logarytmiczną:  

logy = logA + logx, gdzie: A – wyraz stały; ŋ - elastyczność stała dla wszystkich punktów). 
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Elastyczność punktowa może być zadawalającą miarą przy analizie rynku tylko i wyłącznie 

w określonym punkcie krzywej, gdy zmiany zmiennej niezależnej x są nieskończenie małe  

i rzadkie. Tymczasem zmiany zmiennych objaśniających (jak na przykład dochody czy ceny) 

są zazwyczaj skokowe. Dlatego właściwsze jest określenie elastyczności łukowej dla zmian 

zmiennej niezależnej x powyżej 5 proc.). Elastyczność łukowa pokazuje przeciętną 

elastyczność w pewnym przedziale. Gdy znana jest wielkość x i y w dwóch punktach (0 i 1) 

można obliczyć zmiany stosunkowe obu zmiennych i dzieląc stosunkową zmienną y przez 

stosunkową zmienną x, otrzymać elastyczność y względem x.  

 

Miarą elastyczności jest współczynnik elastyczności, którego wartość odzwierciedla stopień 

wrażliwości zmiennej zależnej y na zmiany zmiennej niezależnej x. Określa on, o ile 

jednostek zmieni się wielkość y, jeżeli x zmieni się o jedna jednostkę.  

 

W dominującym nurcie teorii ekonomii, popyt uważany jest za zmienną zależną.  

Za zmienne niezależne uważa się czynniki kształtujące popyt: dochody, ceny danego dobra 

oraz ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych. W zależności od tego, który  

z czynników wpływa najmocniej na wielkość popytu wyróżnia się: (i) elastyczność 

dochodową, czyli elastyczność funkcji popytu na dane dobro względem poziomu dochodu; 

(ii) elastyczność cenową, czyli elastyczność funkcji popytu względem poziomu ceny danego 

dobra i (iii) elastyczność mieszaną (nazywana też krzyżową), czyli elastyczność funkcji 

popytu na dobro A względem ceny dobra B. 

 

Zależność pomiędzy dochodami konsumentów a wielkością popytu na dane dobro jest 

najczęściej jednokierunkowa – wraz ze wzrostem dochodów konsumentów, przy innych 

czynnikach nie zmienionych, zwiększa się popyt na nie i odwrotnie. Dlatego współczynnik 

elastyczności dochodowej popytu informujący o zmianach popytu wyrażonych w procentach 

przy jednoprocentowych zmianach dochodu przyjmuje najczęściej wartości dodatnie. 

 

Elastyczność dochodowa popytu kształtuje się różnie, nie tylko w zależności od dochodów 

konsumentów, ale także od rodzaju dobra. W teorii ekonomii wyróżnia się trzy 

podstawowe kategorie dóbr: dobra niższego rzędu, dobra pierwszej potrzeby i dobra 

wyższego rzędu. 

 

O ile elastyczność dochodowa popytu ma charakter podmiotowy, gdyż jest skorelowana  

z podmiotami generującymi rynkowy popyt, o tyle elastyczność cenowa popytu ma 

charakter przedmiotowy, gdyż jest skorelowana z przedmiotem wymiany. Podstawową 

relacją między ceną a popytem pokazuje krzywa popytu. Wskazuje ona, jaką ilość danego 

dobra nabędą konsumenci przy różnych poziomach ceny w określonym czasie na 

określonym rynku. Krzywa popytu ma nachylenie ujemne – im wyższa jest cena jakiegoś 

dobra, tym mniejszą jego ilość konsumenci są skłonni nabyć. I odwrotnie. Obrazuje ona 

prawo popytu sformułowane przez Alfreda Marshalla. Im bardziej płaska (stroma) jest 

krzywa popytu w danym punkcie, tym większa (mniejsza) jest wartość absolutna 

elastyczności cenowej popytu. 

http://www.wei.org.pl/
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Siłę reakcji popytu na zmiany ceny danego dobra mierzy elastyczność cenowa popytu.  

Jest to stosunek procentowej zmiany wielkości popytu do procentowej zmiany ceny 

danego dobra, przy założeniu, że pozostałe zmienne nie ulegają zmianie (ceteris paribus). 

 

Z uwagi na reakcje popytu na zmianę ceny wyróżnia się: 

• popyt proporcjonalny (gdy procentowej zmianie ceny odpowiada dokładnie taka 

sama procentowa zmiana wielkości popytu w kierunku odwrotnym), 

• popyt elastyczny (gdy procentowa zmiana popytu jest większa niż procentowa 

zmiana ceny), 

• popyt nieelastyczny (gdy procentowa zmiana popytu jest mniejsza niż procentowa 

zmiana ceny), 

• popyt doskonale elastyczny (gdy dla danej ceny popyt może przybierać dowolnie 

różne rozmiary), 

• popyt sztywny (gdy dla dowolnej zmiany ceny zmiana popytu jest równa zeru). 

 

Elastyczność cenowa popytu jest determinowana: 

• stopniem, w jakim dane dobro zaspakaja podstawowe potrzeby konsumenta, 

• dostępnością substytutów danego dobra, 

• udziałem wydatków na zakup danego dobra w budżecie konsumenta, 

• poziomem ceny danego dobra, 

• czasem dostosowań konsumentów do zmiany ceny. 

 

Odwrotnością elastyczności cenowej popytu jest giętkość ceny. Współczynnik giętkości 

ceny pokazuje, o ile procent należy zmienić cenę na dane dobro, aby popyt na nie zmienił 

się o 1 proc. 

 

Elastyczność cenowa popytu jest jednym z podstawowych narzędzi analizy marginalnej. 

 

W przypadku rynku tytoniowego elastyczność ta - z uwagi na różną użyteczność różnych 

dóbr -  kształtuje się inaczej niż na innych rynkach. Z obiektywnego punktu widzenia 

tytoń absolutnie nie należy do dóbr niższego rzędu czy pierwszej potrzeby. Jednak  

z punktu widzenia konsumentów używek, i teorii uzależnień, charakter „dobra”, jakim 

jest tytoń nie może być już określony tak jednoznacznie. 

 

Dlatego częstszym odruchem palących niż rzucenie palenia na skutek bodźca, jakim jest 

podwyżka ceny wywołana podwyżką akcyzy, jest poszukiwanie tańszych substytutów - 

także papierosów z przemytu, nielegalnej produkcji albo własnego wyrobu z tytoniu. 

Zjawisko to zachodzi tym częściej, im „elastyczność” na regulacje i różnego rodzaju 

nakazy i zakazy jest w danym społeczeństwie większa, a do takich społeczeństw należy 

bez wątpienia społeczeństwo polskie.       
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Jeszcze wyraźniejszy i łatwiejszy bezpośrednio do udowodnienia błąd w raporcie 

Bloomberga polegał na przyjęciu założenia, że wzrost stawek i kwot akcyzy spowoduje 

wzrost dochodów akcyzowych. Choć podatki zawarte w cenie paczki papierosów wzrosły  

w latach 2004-2014 o ponad 200 proc. - a więc ponad 3 razy szybciej niż wynagrodzenia - 

ilość wypalanych papierosów nie malała aż tak bardzo (biorąc pod uwagę przemyt, wyrób 

nielegalny, substytuty - własnoręcznie robione skręty), a dynamika wzrostu wpływów 

akcyzowych spadła (w latach 2013 i 2014 wpływy wręcz malały) - co unaoczniło się 

zwłaszcza po podwyżkach akcyzy w 2012 roku, czyli zaraz po wydaniu Raportu Bloomberga. 

W roku 2009 wzrost wpływów z akcyzy wynosił ponad 19 proc., w roku 2010 było to  

8,6 proc., a w latach 2011 i 2012 odpowiednio już tylko 4,7 i 1,7 proc. W kolejnych dwóch 

latach, mimo podwyżek akcyzy, wpływy do budżetu malały.  

 

Zgodnie z formułą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku, stawka minimalna akcyzy równa 

była akcyzie od papierosów sprzedawanych po „średniej ważonej detalicznej cenie 

sprzedaży”, ustalonej na podstawie danych za rok 2010. W obwieszczeniu z 13 grudnia 

2010 roku Minister Finansów ogłosił, że ta średnia cena wynosi 453,23 zł za 1 000 sztuk 

papierosów (ok. 9,06 zł. w przeliczeniu na paczkę złożoną z 20 sztuk).  W związku  

z ogólnymi stawkami obowiązującymi od 1 stycznia 2011, papierosy w cenie podanej przez 

ministra, podlegały akcyzie w wysokości 300,72 zł na 1 000 sztuk. Dlatego też stawka 

minimalna obowiązująca w 2011 wynosiła 300,72 zł na 1 000 sztuk. W przeliczeniu na 

paczkę złożoną z 20 sztuk, minimalne obciążenie wynosiło nieco ponad 6,01 zł.  

W 2012 roku akcyza wzrosła - zgodnie z zaleceniami z Raportu Bloomberga. Na podstawie 

art. 11 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 

ustawy budżetowej wprowadzono zmiany dotyczące stawek akcyzy, które obowiązywały 

od dnia 2 stycznia 2012. W I półroczu 2012 roku wpływy z tytułu akcyzy były wyższe  

o 6,1 proc. w porównaniu z 2011 rokiem Trzeci kwartał 2012 roku przyniósł już załamanie 

wpływów akcyzowych o 3,4 proc. - do 4,82 mld zł. W październiku i listopadzie do budżetu 

trafiły tylko 3 mld zł - o 4,7 proc. mniej niż rok wcześniej55. W 2013 roku wpływy 

budżetowe z tytułu podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych były zaś mniejsze  

niż w 2012 (po raz pierwszy od wejścia do UE) i mniejsze niż zakładano w budżecie na rok 

2013 i to już po jego nowelizacji – pierwotnie zakładano wpływy jeszcze większe. Spadek  

w stosunku do roku 2012 wyniósł 373,1 mln zł56. 

 

Stanowi to kolejny dowód na poparcie tezy ilustrowanej przez tzw. Krzywą Laffera,  

że podwyższanie stawek podatkowych nie powoduje automatycznego zwiększenia 

wpływów podatkowych, a wręcz może skutkować ich obniżeniem.  

 

                                                           
55  www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/raport_pwc_akcyza_na_papierosy_wyzsza_stawka_nizsze_wplywy.pdf. 
56  Wystąpienie pokontrolne Prezesa Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego wykonania budżetu państwa w 2013 roku, 

Warszawa 2014, s. 8. 
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V. PODSUMOWANIE 

Mając na uwadze przedstawione w niniejszym opracowaniu konkluzje z zakresu teorii 

decyzji (IV AB) zwłaszcza w kontekście problemu wyboru w czasie (IV AA) i w warunkach 

uzależnienia (IV AB), a z drugiej strony teorię wyboru publicznego - czyli decyzji 

podejmowanych za innych, które wpływają na innych (IV AC) - można przedstawić 

następujące wnioski:   

• Teoria decyzji i publicznego wyboru oparta na teorii racjonalnego wyboru ma 

najwięcej przeciwników wśród zwolenników interwencjonizmu, którzy uważają,  

że ludzie nie są racjonalni i właśnie dlatego konieczne są działania poprawiające 

niedoskonałość rynku wynikającą z błędnych ludzkich wyborów. Twierdzenie  

o nieracjonalności ludzi mylących się na własny rachunek jest jednak trudne do 

pogodzenia z twierdzeniem o racjonalności innych, nie mylących się na cudzy 

rachunek. 

• Wydaje się, że autorzy opracowań na temat palenia powinni składać deklarację,  

czy sami kiedykolwiek palili lub w ich środowisku palono. Ci, którzy palili mogą 

bowiem sami ocenić na własnym przykładzie, czym jest nałóg tytoniowy i jakie 

bodźce najlepiej wpływają na decyzję o rezygnacji z palenia oraz co może pomóc  

w podjęciu takiej decyzji. Można bowiem odnieść wrażenie, że wielu autorów pisze 

in abstracto - bo tak im się wydaje. 

• Odnosząc przedstawiony w niniejszym opracowaniu model miary ryzykowności do 

palenia tytoniu, zachorowanie w przyszłości może być uznane za „karę” po 

„wykryciu” „czynu zabronionego” - czyli palenia. Wykrywającym jest organizm,  

karą jest choroba. Jeżeli jednak palacze też mają większą skłonność do ryzyka,  

jak przestępcy – a skoro palą to podejmują ryzyko zachorowania, więc pewnie mają 

większą skłonność do ryzyka – to penalizacja palenia nie będzie skuteczna, a może 

być wręcz przeciwskuteczna. 

• Jeśli wiemy, że: 

o są ludzie, którzy palą, bo chcą palić, 

o są ludzie, którzy palą, bo nie potrafią rzucić palenia, 

o są ludzie, którzy zaczną palić, 

o nikotyna jest mniej niebezpieczna od substancji smolistych, 

o „ludzie palą dla nikotyny, ale umierają od substancji smolistych”57, 

o są substytuty papierosów mniej od nich szkodliwe, 

to konsumenci powinni wiedzieć, jaki mają wybór w ramach „polityki redukcji 

szkód”58. 

• Jeśli zakładamy, że systemy ENDS i HNB59 są mniej szkodliwe od tradycyjnych 

wyrobów tytoniowych, co nie jest przedmiotem niniejszej analizy, aczkolwiek 

                                                           
57  M.A. Russell, Low-tar medium-nicotine cigarettes: a new approach to safer smoking, [w:] British Medical Journal,  

vol. 1(6023), 1976, ss. 1430–1433. 
58  Por. Tobacco harm reduction approaches to smoking, National Institute for Health and Care Excellence, 2013. 
59  Papierosy elektroniczne, zwane również w nomenklaturze Światowej Organizacji Zdrowia („WHO”) „Elektronicznymi 

Systemami Dostarczania Nikotyny” („ENDS” lub „e-papierosy”) - zasilane baterią urządzenia inhalacyjne umożliwiające 
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potencjał mniejszej szkodliwości systemów ENDS dostrzega nawet niechętna tym 

wyrobom WHO60 i że - jak stwierdza angielska rządowa agencja Public Health 

England - mogą one być nawet o 95 proc. mniej szkodliwe od ich tradycyjnych 

odpowiedników61 oraz że mogą skutecznie wspomagać proces rzucenia palenia  

(bez konieczności porzucania samego nałogu nikotynowego)62, to zakaz 

informowania palaczy o ich istnieniu jest działaniem na szkodę palaczy, ich zdrowia   

i zdrowia publicznego. 

• Dostępność substytutów papierosów o obniżonym poziomie ryzyka (jeśli takie są) 

spełnia prozdrowotne cele regulacyjne. Zakaz informowania o ich mniejszej 

szkodliwości (jeśli tak rzeczywiście jest), w porównaniu do tradycyjnych wyrobów 

nikotynowych, ma odwrotny skutek od zamierzeń ustawodawcy, ogranicza bowiem 

dostęp do nich i część konsumentów, nie posiadając wystarczających informacji  

o alternatywie, nadal korzysta z bardziej niebezpiecznych produktów.  

• Brak dostępnych na rynku informacji dotyczących stopnia szkodliwości różnych 

sposobów dostarczania organizmowi nikotyny, poprzez wprowadzenie zakazu 

komunikacji pomiędzy ich producentami a konsumentami, prowadzi do 

negatywnych skutków w zakresie ochrony zdrowia publicznego, skazując de facto 

użytkowników na najbardziej szkodliwe na rynku produkty.  

• Jeśli prawdą jest, że istnieją systemy dostarczania organizmowi nikotyny mniej 

szkodliwe od papierosów, zakaz informowania o nich można kwestionować z punktu 

widzenia praw i wolności przysługujących konsumentom w szczególności 

gwarantowanej w art. 54 Konstytucji RP: wolności pozyskiwania i rozpowszechnia 

informacji. 

• Wolności konstytucyjne mogą podlegać ograniczeniom (na przykład, gdy jest to 

konieczne dla ochrony zdrowia - jak to wynika z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP),  

gdy ograniczenia te są przydatne, konieczne i proporcjonalne. Jeżeli […] to zakaz 

informowania o nich nie spełnia żadnej z tych przesłanek. O „przydatności” możemy 

mówić jedynie wówczas, gdy dana regulacja jest racjonalnie uzasadniona - to znaczy, 

że „według dostępnego stanu wiedzy (…) jest w stanie doprowadzić do 

zamierzonych przez nią skutków”63. O „konieczności” możemy mówić jedynie 

wówczas, gdy dana regulacja służy ochronie interesu publicznego (tzn. czy wskazany 

cel można osiągnąć za pomocą innych środków). O „proporcjonalności” możemy 

mówić jedynie wówczas, gdy wprowadzone ograniczenia praw i wolności są 

proporcjonalne do wartości, którą mają chronić. Jeżeli zatem prawdą jest, że nowe 

                                                                                                                                                                   
dostarczanie nikotyny poprzez wdychanie przez użytkowników oparów powstających w procesie podgrzewania 
specjalnego roztworu (tzw. e-liquidu) oraz systemy podgrzewania tytoniu (ang. heat-not-burn, „produkty HNB”) - 
urządzenia, w których dochodzi do podgrzewania specjalnie spreparowanego tytoniu  do temperatury 300 stopni 
Celsjusza. Tytoń taki nie ulega spalaniu, a wydziela szereg substancji (w tym i nikotynę). 

60  WHO, Electronic Nicotine Delivery Systems and Electronic Non-Nicotine Delivery Systems (ENDS/ENNDS). Report  
by WHO, FCTC/COP/7/11, August 2016, par. 11. 

61  E-cigarettes: an evidence update, 19 August 2015, [w:] https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-an-
evidence-update. 

62  Por. np. M. Malas, J. van der Tempel, R. Schwartz, A. Minichiello, C. Lightfoot, A. Noormohamed, J. Andrews,  
L. Zawertailo, R. Ferrence, Electronic Cigarettes for Smoking Cessation: A Systematic Review, [w:] Nicotine & Tobacco 
Research (2016), vol. 18(10), ss. 1926-1936 (oraz literatura tam wskazana).  

63  Wyrok TK z 23.11.2009, sygn. P 61/08. 
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systemy dostarczania organizmowi nikotyny stanowią mniej szkodliwą alternatywę  

w stosunku do tradycyjnych wyrobów nikotynowych, ograniczenia o informowaniu  

o nich nie są ani konieczne, ani przydatne, ani proporcjonalne. 

• Jeśli prawdopodobieństwo, że jakiś wybór będzie dla decydenta korzystny jest 

większe od tego, że będzie niekorzystny albo neutralny, decydenci mogą być nawet 

skłaniani do dokonania takiego właśnie wyboru - zgodnie z teorią libertariańskiego 

paternalizmu Tahlera. 

• Dalekowzroczne zamiary „planisty” mogą być odpowiednio wzmocnione, czemu 

służą różne mechanizmy rynkowe, opierające się na teorii zakładu i ludzkiej 

niechęciu do ponoszenia strat.  

• Istnieją przykłady paternalistycznego interwencjonizmu pomagania  

w podejmowaniu decyzji bardziej racjonalnych w dłuższej perspektywie poprzez 

zmniejszanie użyteczności bieżącej: 

o  Firma StickK.com. założona w 2007 roku w New Haven przez dwóch 

profesorów Uniwersytetu Yale - Deana Karlana i Iana Ayresa. Inspiracją było 

własne doświadczenie Karlana z zakładem, jaki podczas studiów w M.I.T. 

zawarł z Johnem Romalisem. Każdy z nich zobowiązał się, że w ciągu  

9 miesięcy schudnie 13 kilogramów, a jak mu się to nie uda zapłaci drugiemu 

10 tys. dol. Niechęć do strat okazała się skuteczna. Obaj schudli. Firma była 

początkowo finansowana przez samych założycieli z kapitałów własnych,  

a z czasem pozyskała nawet zewnętrznych inwestorów i przeniosła się do 

Nowego Yorku. Użytkownicy StickK zawierają prawnie wiążącą umowę 

(commitment contract), w której zobowiązują się do osiągnięcia określonego 

celu, takiego jak utrata wagi, oszczędzanie energii czy rzucenie palenia,  

a niewywiązanie się z zobowiązania skutkuje przekazaniem wpłaconych przez 

nich kwot na uzgodniony cel. Beneficjentem może być „przyjaciel” lub „wróg" - 

wspierany podmiot lub akcja albo wręcz przeciwnie - realizujący 

przeciwstawne cele. Aż 78 proc. użytkowników StickK osiąga swoje cele,  

w porównaniu do zaledwie 35 proc., którzy nie posługują się metodą 

zakładu64. 

• Z drugiej strony można postawić tezę, że skoro pozywane są przez palaczy koncerny 

tytoniowe, to dlaczego nie wolno byłoby pozwać w przyszłości urzędników za 

blokowanie dostępu do informacji, dzięki którym można spowolnić procesy 

chorobotwórcze? Pozwy skierowane przeciwko koncernom tytoniowym opierały się 

na zarzucie zatajanie wiedzy, którą koncerny te posiadły, o szkodliwości palenia.  

Czy dziś nie może być postawiony zarzut o zatajaniu wiedzy o mniejszej szkodliwości 

substytutów? Czy fakt, że wynika to z decyzji regulatora oznacza brak 

odpowiedzialności po stronie tych, którzy taką wiedzę mają, a nie mogą jej 

rozpowszechniać i tym samym brak odpowiedzialności kogokolwiek - czy może 

oznaczać przeniesienie odpowiedzialności na twórców takich zakazów? Czy będzie 

to odpowiedzialność podatników - gdy pozwanym będzie ewentualnie Skarb 

                                                           
64  S. Schweitzer, A Web contract for personal goals, [w:] The Boston Globe. Retrieved 2008-12-23. 
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Państwa - czy odpowiedzialność urzędników? To drugie rozwiązanie jest raczej  

nieprawdopodobne z punktu widzenia teorii winy w prawie kontynentalnym,  

ale czy regulatorzy, zarzucający - słusznie - winę za skutki zdrowotne palenia 

koncernom tytoniowym i ich polityce zatajania informacji o szkodliwości palenia,  

nie robią dziś tego samego? Art. 76 Konstytucji stanowi, iż „władze publiczne 

chronią konsumentów (…) przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu”, co może 

odczytywać, że nie mają prawa nakazywać zatajania przed konsumentami informacji 

mogących mieć znaczenie dla poprawy ich zdrowia.  
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