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Executive Insight:
1) Otyłośd jest coraz poważniejszym problemem zdrowotnym, społecznym
i ekonomicznym. Jej skutki w postaci obciążonego systemu ochrony zdrowia i strat
w wyniku spadku produktywności kosztują Polskę ok. 24 mld zł rocznie.
2) Wśród Polaków w wieku 20 lat i więcej,53% kobiet i 68% mężczyzn miało nadwagę, a
23% kobiet i 25% mężczyzn było otyłych (dane: 2016 r.) Nadwaga i otyłośd są
narastającym problemem także wśród dzieci i młodzieży, dotykającym 1 na 5 uczniów
w wieku 11-15 lat.
3) Otyłośd ma wpływ na powstawanie i rozwój chorób układu krążenia, będących
przyczyną śmierci ponad 40% Polaków, ma również związek z występowaniem
nowotworów i innych chorób. Najskuteczniejszą metodą zapobiegania i walki z
otyłością jest regularny wysiłek fizyczny w połączeniu ze zbilansowaną dietą – ubogą w
cukier, sól i nasycone tłuszcze.
4) Niska świadomośd Polaków w zakresie składu kupowanej żywności powoduje znaczną
konsumpcję cukru dodawanego do wielu spożywanych codziennie produktów – od
pieczywa, jogurtów, po produkty spożywcze typu „fit”.
5) Podstawowym prawem konsumenta jest prawo do informacji. Nawyki zakupowe
Polaków mogą ulec zmianie w wyniku kampanii edukacyjnej oraz szczegółowych
obowiązków informowania o składzie produktów i odpowiedniego ich znakowania.
6) Samo tylko wprowadzanie podatku na produkty wysokosłodzone może spowolnid
przemysł i Rząd w podjęciu dalszych kroków niezbędnych do tego, aby realnie rozwiązad
problem związany z otyłością Polaków, ich dietą i stanem ich zdrowia.
7) Doświadczenia innych krajów pokazują niską skutecznośd rozwiązao podatkowych
w walce z otyłością. Wg OECD nie ma dowodów potwierdzających, że podatek od
cukru długofalowo przyczynia się do poprawy zdrowia obywateli.
8) Podatek od zawartości cukru okazał się nieskuteczny w zakresie kształtowania
nawyków żywieniowych w wielu krajach, które go procedowały.
9) Mimo że podatek, wprowadzany w odpowiednim tempie czasowym, powoduje
dostosowanie sektora przetwórstwa spożywczego, ma jednak negatywny wpływ
głównie na sektor rolniczy i sektor przetwórstwa cukru.
10) Regresywny charakter podatku od konsumpcji spowoduje relatywnie większą utratę
dobrobytu mniej zamożnych gospodarstw domowych, gdzie żywnośd ma większy udział
w koszyku wydatków. Wprowadzenie podatku spowoduje także wzrost popytu na
taosze produkty gorszej jakości.
11) Skuteczna polityka paostwa wobec problemu otyłości jest możliwa w dużej mierze dzięki
synergii rozwiązao, takich jak:
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- szeroka edukacja społeczeostwa w zakresie aktywności fizycznej i świadomości
konsumenckiej,
-reformulacja produktów (zmiana składów -obniżanie kaloryczności).
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1. Problem otyłości w Polsce - konsekwencje dla zdrowia Polaków oraz dla
funkcjonowania systemu gospodarczego i systemu ochrony zdrowia
Otyłośd jest chorobą o złożonym, genetyczno-środowiskowym podłożu, często określaną
mianem choroby cywilizacyjnej. Wraz z postępującym rozwojem społeczno-gospodarczym i
zmianą modelu konsumpcji indywidualnej w ostatnich dekadach, problem otyłości w Polsce
urasta do rangi jednego z najpoważniejszych wyzwao dla systemu opieki zdrowotnej.
Otyłośd definiuje się najczęściej jako stan, w którym nadmierny rozwój tkanki tłuszczowej
i zwiększenie masy ciała mogą powodowad negatywne konsekwencje zdrowotne 1. Jedną
z przyjętych metod zdiagnozowania otyłości jest klasyfikacja masy ciała na podstawie BMI2.
W Tabeli 1. podano przybliżoną wagę ciała dla danej kategorii, w tym granicę otyłości,
w zależności od wzrostu (wyłącznie dla dorosłych kobiet i mężczyzn) na podstawie BMI.

Tab.1.
wzrost [cm]:
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

Waga *kg+ osoby dorosłej
niedowaga
optimum
nadwaga
(BMI < 18,5)
(18,5 < BMI < 25)
(BMI > 25)
42
49
56
44
52
60
47
56
64
50
59
68
53
63
72
57
67
77
60
70
81
63
74
86
67
79
90
70
83
95
Źródło: Opracowanie własne.

otyłośd
(BMI > 30)
68
72
77
82
87
92
97
103
108
114

Otyłośd uważana jest za jedną z najgroźniejszych i najbardziej rozpowszechnionych chorób
XXI wieku. Szacuje się, że w Stanach Zjednoczonych 1 na 3, a w Polsce 1 na 5 osób cierpi
na otyłośd. Leczenie otyłości i jej powikłao pochłania w Polsce ponad 20% budżetu
przeznaczonego na ochronę zdrowia3.
Zgodnie z NCD Risk Factor Collaboration, w 2016 r. w Polsce wśród osób w wieku 20 lat i
więcej 53% kobiet i 68% mężczyzn miało nadwagę, a 23% kobiet i 25% mężczyzn było otyłych.
W przypadku osób poniżej 20 roku życia, nadwagę miało 20% dziewcząt i 31% chłopców, a 5%
dziewcząt i 13% chłopców było otyłych4.

1

"Obesity and overweight Factsheet N°311", Światowa Organizacja Zdrowia, 2015 r.
Body Mass Index – obliczany jako: masa [kg]/wzrost2 [m] – otyłośd występuje w przypadku BMI powyżej 30.
3
https://www.medme.pl/choroby/otylosc-prosta,300.html)
4
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/prezentacja-raportu-cukier-otylosckonsekwencje,7296.html
2
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Epidemia otyłości dotyczy w coraz większym stopniu dzieci i młodzieży. Międzynarodowe
badania zachowao zdrowotnych młodzieży HSBC5 (w których od lat uczestniczy również
Polska) wskazują, że nadmierna masa ciała występuje u 29,7% chłopców i 14,3% dziewcząt
w wieku 11-15 lat. Odsetki te są o kilka punktów wyższe w porównaniu do wyników badania
HSBC z 2014 r. W latach 2014-2018 odsetek młodzieży z nadmierną masą ciała wzrósł z 19,9%
do 21,7% ogółem, przy czym silniejszy wzrost zbyt wysokiej masy ciała wystąpił u chłopców
w porównaniu do dziewcząt6.
Do przyczyn tego zjawiska należy zaliczyd przede wszystkim zmniejszającą się aktywnośd
fizycznąspołeczeostwa, co potwierdzają badania epidemiologiczne (NHANES-1, First National
Health and Nutrition Evaluation Survey; MRFIT, Multiple Risk Factor Intervention Trial).
W latach 1970–1990 wzrost liczby otyłych osób na świecie byłskorelowany ze wzrostem
sprzedanych samochodów oraz przeciętnej liczby godzin spędzanych w ciągu tygodnia przed
telewizorem7.
Zgodnie z zaleceniami WHO minimalny poziom aktywności fizycznej to przynajmniej trzy
aktywności w tygodniu, trwające każdorazowo 30 minut, z tętnem na poziomie 130 uderzeo
na minutę (Rys. 1.).

Rysunek 1. Ilustracja zasady aktywności fizycznej zalecanej przez WHO
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Źródło: Opracowanie własne.

Tymczasem według badao Kantar TMS kryterium to spełnia tylko 30% badanych Polaków8.
Zalecana wartośd utraty energii podczas jednego dwiczenia wynosi około 300 kcal.
Najczęstszą przyczyną powstawania otyłości u dzieci i młodzieży diagnozowaną w 98%9 jest
brak lub niewystarczająca aktywnośd fizyczna, powiązana z przekarmieniem. Wśród dzieci
i młodzieży rosnący problem nadwagi i otyłości może wynikad z bardzo wysokiej absencji
5

Health Behaviour in School-age Children
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/nadwaga-i-otylosc-wsrod-dzieci-i-mlodziezy7
Prentice A.M., Jebb S.A. „Obesity in Britain: gluttony or sloth”. Br. Med. J.
8
http://www.tnsglobal.pl/coslychac/2018/05/25/30-polakow-uprawia-aktywnosc-fizyczna-3-razy-wtygodniu/Plewa, Andrzej Markiewicz, "Aktywnośd fizyczna w profilaktyce i leczeniu otyłości", AWF w Katowicach
9
Przybylska D., Kurowska M., Przybylski P., Otyłośd i nadwaga w populacji rozwojowej, „Hygeia Public Health”,
2012 r.
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uczniów na lekcjach WF-u. Według raportu NIK w szkołach podstawowych nie dwiczy 15%
uczniów, a w gimnazjach i liceach 30%. Dodatkowo eksperci z Poradni Leczenia Bólu
w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka zauważają, że występuje już nowy zespół bólowy
"szyja smartfonowa", która jest konsekwencją korzystania z komputera, telefonu czy tabletu10.
Kolejną z przyczyn otyłości jest nadmierne spożycie cukru. W 2018 r. zanotowano wzrost
spożycia niektórych grup produktów - na ich czele widnieją cukier, jajka oraz piwo. Roczne
spożycie cukru przez tzw. statystycznego Polaka wyniosło 51,1 kg, a 10 lat temu było to
jeszcze 38,4 kg. W niewielkim stopniu wzrosło spożycie warzyw i owoców, a spadło
przetworów z ziarna zbóż oraz ziemniaków11. Od początku XX wieku spożycie cukru wzrosło
ponad 10-krotnie (Rys. 2.), chociaż do prawidłowego funkcjonowania organizmu wystarczy 50
g cukru dziennie, tj. 2,5 kg rocznie.

Rysunek 2. Przeciętne roczne spożycie cukru na osobę
1900 rok

5 kg

2018 rok

51 kg

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Jednym z głównych składników diety Polaków, który negatywnie wpływa na zdrowie, jest
również spożywana w nadmiernych ilościach sól. Powoduje ona poważne choroby układu
sercowo-naczyniowego, nadciśnienie tętnicze, schorzenia układu trawienia (w tym
nowotwory żołądka), a także otyłośd. WHO zaleca nieprzekraczanie dziennej dawki soli
powyżej 5gramówdziennie dla osoby dorosłej, a według Samodzielnej Pracowni Ekonomiki
Żywności i Żywienia IŻŻ Polacy spożywają przeciętnie 11g dziennie, tj. 4 kg rocznie12.
Dieta Polaków bogata jest również w tłuszcze, których nadmierne spożycie odbija się
na zdrowiu. Większe niż 10% spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych sprzyja wzrostowi
poziomu cholesterolu, co przyczynia się do zawału serca, chorób niedokrwienia serca, udaru
niedokrwiennego mózgu, choroby niedokrwiennej kooczyn dolnych, ostrego zapalenia
trzustki. W Polsce średnie aktualne spożycie nasyconych kwasów tłuszczowych szacowane jest
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https://pulsmedycyny.pl/szyja-smartfonowa-nowy-zespol-bolowy-w-grupie-pacjentow-pediatrycznych-974732,
https://www.nik.gov.pl/plik/id,5651,vp,7325.pdf
11
https://www.politykazdrowotna.com/49102,gus-w-2018-r-wzroslo-spozycie-cukru
12
http://www.izz.waw.pl/component/content/article/3-aktualnoci/aktualnoci/537-polacy-spozywaja-za-duzo-soli
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na około 13,5% zapotrzebowania kalorycznego. Przekracza więc górną granicę normy
i powinno byd zmniejszone przez odpowiedni dobór produktów spożywczych 13.
Otyłośd rodzi negatywne skutki zdrowotne. Sprzyja rozwojowi takich chorób, jak m.in.
cukrzyca, zaburzenia hormonalne, zmiany zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa, choroby
układy krążenia oraz nowotwory, prowadząc do skrócenia oczekiwanej długości życia, spadku
komfortu życia, a w skrajnych przypadkach do niepełnosprawności. Konsekwencjami nadwagi
i otyłości mogą byd ponadto: obniżenie płodności, zaburzenia psychosocjologiczne, kamica
pęcherzyka żółciowego czy zespół obturacyjnego bezdechu sennego14.
Choroby indukowane przez otyłośd należą do najczęstszych przyczyn umieralności Polaków.
Zwłaszcza choroby układy krążenia, będące przyczyną niemal co drugiego zgonu – w 2016 r.
odpowiadały za 43% przypadków śmierci15. Drugą pod względem częstości występowania
przyczyną zgonów są choroby nowotworowe – w 2016 r. stanowiły 27% wszystkich zgonów.
Rozpowszechnianie się otyłości w Polsce powoduje, że na przestrzeni ostatnich lat zyskała ona
miano jednego z najważniejszych problemów zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych.
Badania naukowe wskazują, że narastająca otyłośd jest obecnie jednym z najważniejszych
obciążeo ekonomicznych dla krajowego ystemu ochrony zdrowia16. Całkowite skutki
ekonomiczne, w postaci obciążonego systemu ochrony zdrowia i strat powiązanych ze
spadkiem produktywności, kosztują Polskę ok. 24 mld zł rocznie17
Ten coraz poważniejszy problem społeczny pozostaje nie bez znaczenia dla rozwoju
gospodarczego, skutkując zwiększeniem obciążenia pracodawców, mniejszą efektywnością
pracowników, wyższymi nakładami na świadczenia socjalne (np. rentami), a bezpośrednio
w systemie opieki zdrowotnej wyższymi kosztami leczenia związanymi z powikłaniami,
hospitalizacjami czy wizytami u specjalistów. Długotrwałe leczenie oraz ujawniające się w jego
trakcie towarzyszące choroby dodatkowo obciążają i tak już niewydolny system ochrony
zdrowia w Polsce18.
Aktualnie w Polsce trwa społeczna i polityczna debata na temat walki z otyłością. Jest to
odpowiedź na coraz bardziej zauważalny problem zdrowotny Polaków, skutkujący nie tylko
obniżonymi wskaźnikami zdrowotnymi, ale także znacznym obciążeniem systemu ochrony
zdrowia. Celem instytucji paostwowych, komunikujących do opinii publicznej plany działao
minimalizujących skalę problemu, wydaje się byd redukcja dziennego spożycia kalorii19.

13

prof. dr hab. Mirosław Jarosz, „Stanowisko Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie popularyzacji sposobu
żywienia sprzecznego z powszechnie uznanymi zasadami opartymi o dowody naukowe”, Instytut Żywności i
Żywienia
14
https://portalemedyczne.pl/index.php/jakie-sa-konsekwencje-nadwagi-i-otylosci/
15
https://www.politykazdrowotna.com/35130,gus-choroby-ukladu-krazenia-nadal-glowna-przyczyna-zgonow-wpolsce
16
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artykuły_291_320/SE_294/16.pdf
17
https://polishbrief.pl/news/4238/podatek_cukrowy_zalety_i_wady_nowej_daniny_analiza
18
https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artykuły_291_320/SE_294/16.pdf
19
https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/otylosc-choroba-wagi-ciezkiej,7355.html
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2. Sposoby walki z otyłością – kampanie edukacyjne zwiększające świadomośd
konsumencką, promowanie zdrowego stylu życia i rozwiązania podatkowe
Zasadniczą trudnością w zapobieganiu ciągle szerzącej się otyłości wśród Polaków jest zmiana
nawyków żywieniowych, redukująca dzienne spożycie kalorii. Problem ten jest wynikiem
niskiej świadomości konsumentów na temat zawartości cukrów w podstawowych artykułach
spożywczych. Większośd społeczeostwa nie zdaje sobie sprawy z tego, że nawet do pozornie
zdrowych produktów dodawany jest cukier pod różnymi postaciami. Zawierają go między
innymi:













płatki śniadaniowe,
owsianki typu instant,
jogurty owocowe (w tym dedykowane dzieciom) i jogurty naturalne,
batoniki zbożowe,
ketchup,
majonez,
musztarda,
pieczywo,
sosy,
wędliny, przetwory mięsne,
suplementy diety,
produkty „typu fit”.

Można więc powiedzied, że cukier znajduje się w większości produktów spożywczych, a
spożywając posiłki, człowiek często nie jest świadomy tego, jak duże ilości cukru dostarcza
do swojego organizmu20.Graficzną wizualizację zawartości cukru w poszczególnych
produktach przedstawiono na Rysunku 3.

20

Krynicka-Gad M., Zawartośd cukru i soli w wybranych grupach produktów spożywczych i potrawach, 2014.
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Rysunek 3. Zawartośd cukru w przykładowych artykułach spożywczych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://czytamyetykiety.pl/

Dane przedstawione w raporcie Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia
wskazują, że na przestrzeni 10 lat nastąpiła redukcja konsumpcji czystego, nieprzetworzonego
cukru, natomiast zwiększyło się spożycie cukrów przetworzonych, znajdujących się głównie
w słodyczach oraz produktach dosładzanych. Obecnie przeciętny Polak spożywa około 3 razy
więcej cukrów przetworzonych(33,3 kg) niż nieprzetworzonych (11,2 kg). W porównaniu do
2008 roku konsumpcja cukrów przetworzonych wzrosła o 12 kg na osobę (Wykres1.).Ten
dynamiczny wzrost spożywania cukrów przyczynił się do pogorszenia zdrowia oraz
zwiększenia częstotliwości występowania nadmiernej masy ciała. Aktualnie w Polsce nadwaga
dotyczy 53% kobiet oraz 68% mężczyzn, natomiast otyłośd dotyczy 23% kobiet i 25%
mężczyzn21.

21

Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Konferencja prasowa: dotycząca raportu o wpływie
spożycia cukru na wzrost zachorowalności i kampanii NFZ i Ministerstwo Zdrowia, 2019.
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Wykres 1. Spożycie cukru na jednego mieszkaoca Polski w kg

Cukier nieprzetworzony

Cukier przetworzony

50
SPOŻYCIE CUKRU W KG

45
40
35
30
25

28,1

27,9

30

14,2

14,4

14

2011

2012

2013

21,5

22,2

24,3

25,2

16,9

16,6

15,6

2008

2009

2010

27,4

30,2

33,3

14,3

13,1

12,1

11,2

2014

2015

2016

2017

20
15
10
5
0

ROK

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Otyłośd i nadwaga to bardzo poważny problemem globalny. Negatywnie wpływa na zdrowie
ludzi, ale także powoduje ogromne straty ekonomiczne. W raporcie Over coming obesity:
Aninitial economic analysis badacze McKinsey Global Institute oszacowali, że światowa
gospodarka z powodu otyłości traci rocznie około 2 bln dolarów. Tak ogromne straty wynikają
przede wszystkim z wysokich kosztów leczenia osób otyłych, a także z niezdolności do
wykonywania pracy. Co więcej, nadmierna tusza wpływa także negatywnie na obronnośd
paostw, gdyż prawie ¼ młodych ludzi z uwagi na swoją wagę nie kwalifikuje się do służby
wojskowej22.
Do podstawowych metod walki z otyłością zalicza się reformulację składu produktów
spożywczych, czyli ograniczenie zawartości soli, cukrów oraz tłuszczów w artykułach. Działania
związane z reformulacją nadzorowane są przez Grupę Wysokiego Szczebla ds. Diety
i Aktywności Fizycznej (HLG). Ważnym elementem wpływającym na zrealizowanie celów
założonych przez HLG jest edukacja społeczeostwa w zakresie zapobiegania otyłości, a także
konieczności ograniczenia spożywania soli, cukrów oraz tłuszczów. Istotną kwestią edukacyjną
jest nauczenie społeczeostwa korzystania z informacji zamieszczonych na etykietach
produktów, w szczególności z danych dotyczących wartości odżywczej. W Polsce widoczne są
działania podjęte w zakresie ochrony przed nadwagą i otyłością. Zalicza się do nich między
innymi regulacje prawne dotyczące wymagao żywieniowych dla artykułów spożywczych
ogólnodostępnych w szkołach tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w
jednostkach systemu oświaty oraz wymagao, jakie muszą spełniad środki spożywcze
stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. 2016

22
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r., poz. 1154) oraz nadzór nad kontrolą jakości produktów spożywczych reklamowanych w
mediach, sprawowany przez Kodeks Etyki Reklamy23.
Każdy konsument posiada prawo do rzetelnej informacji, która umożliwi mu podjęcie
właściwego i świadomego wyboru podczas zakupu danego produktu. W tym celu nałożono
na producentów
obowiązek
szczegółowego
znakowania
produktów
zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października
2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności. Dokument ten
wskazuje, że producent obowiązkowo na etykiecie musi zamieścid następujące dane 24:









nazwa produktu,
wykaz składników,
ilośd netto żywności,
wykaz alergenów,
data przydatności do spożycia,
termin minimalnej trwałości,
wartośd odżywcza,
warunki przechowywania.

Nałożenie podatku VAT bądź akcyzy na artykuły spożywcze o wysokiej zawartości cukru
wydawałoby się idealnym rozwiązaniem, które z uwagi na wzrost ceny, powinno zniechęcid
konsumentów do zakupu artykułów o podwyższonej zawartości cukru. Warto jednak
zauważyd, że ten sposób walki z negatywnymi nawykami żywieniowymi nie zawsze przyniesie
oczekiwane rezultaty, gdyż konsumenci poszukując kalorii, będą zmuszeni do wybierania
taoszych produktów, wytworzonych ze składników gorszej jakości (i często przy tym bardziej
kalorycznych).
Powyższe stwierdzenia obrazują dane uzyskane z badania opinii publicznej z zakresu sytuacji
na rynku spożywczym, opublikowane w listopadzie2019 r. wskazują, że ponad 70% Polaków
negatywnie ocenia wzrost cen żywności, jaki miał miejsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Większośd Polaków (72,9%) jest przeciwna tzw. podatkowi cukrowemu oraz innym nowym
podatkom mogącym wpłynąd na wzrost cen żywności. Aż 77% osób o niższym statusie

materialnym deklaruje, że w przypadku podwyższenia ceny żywności będzie szukała
taoszych zamienników, nawet jeżeli będą one gorsze jakościowo.25
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przyznaje, że opracowany przez nią postulat w sprawie
nałożenia podatków na produkty o podwyższonej zawartości cukru nie jest do kooca
skutecznym rozwiązaniem. Co więcej, WHO zdaje sobie sprawę z tego, że nie ma
wystarczających dowodów na to, by promowad pozytywny wpływ zastosowania podatków
na stan zdrowia konsumenta.
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Stoś K., Kłys W., Reformulacja składu produktów spożywczych, Instytut Żywności i Żywienia.
Sałata B., Wymagania w zakresie znakowania produktów spożywczych, Centrum Doradztwa Rolniczego w
Brwinowie Oddział w Radomiu, Radom 2015.
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Dane przedstawione w raporcie McKinsey Global Institute również wskazują, że
opodatkowanie produktów o dużej zawartości cukru jest mało efektywnym rozwiązaniem pod
kątem redukcji kalorii w diecie. Co więcej, spośród 40 zastosowanych metod, opodatkowanie
nie znalazło się nawet w pierwszej dziesiątce26.
Eksperci z New Zealand Institute of Economic Research w raporcie Sugar taxes A review of the
evidence zwracają uwagę na to, że aby opodatkowanie wysokokalorycznej żywności przyniosło
pożądany efekt, a więc poprawę stanu zdrowia społeczeostwa, muszą byd spełnione
następujące czynniki:






nałożony podatek musi podnieśd cenę produktu,
wzrost ceny powinien prowadzid do zmniejszenia konsumpcji danego produktu,
redukcja konsumpcji produktów wysokokalorycznych powinna dążyd do zmniejszenia
zawartości cukru w tych artykułach,
mniejsza zwartośd kalorii w produkcie powinna przyczynid się do ograniczenia złych
nawyków żywieniowych,
ograniczenie złych nawyków żywieniowych powinno korzystnie wpłynąd na wyniki i
stan zdrowia konsumenta27.

Jakakolwiek niezgodnośd w wyżej wymienionych kryteriach zaburza całą koncepcję wpływu
opodatkowania cukru na poprawę zdrowotności społeczeostwa, a tym samym sprawia, że
postulat zaproponowany przez WHO jest mało efektywnym narzędziem walki z otyłością. Co
więcej, nie znaleziono dowodów na to, że nałożony podatek poprawia stan zdrowia
konsumentów w długim przedziale czasowym, a prezentowane badania powołują się tylko i
wyłącznie na opracowane modele, które nie uwzględniają rzeczywistych zmian dotyczących
kwestii poprawy stanu zdrowia człowieka. Dotychczasowe globalne doświadczenia
z opodatkowaniem cukrów wskazują jedynie początkowy, minimalny, ale nietrwały spadek
kalorii, który nie ma wpływu na redukcję otyłości wśród społeczeostwa.
W 2017 roku odkryto, że kluczowym czynnikiem wpływających na przedwczesną umieralnośd
jest status społeczno-ekonomiczny. Tezę tę potwierdzają wyniki analizy przeprowadzonej
w siedmiu krajach członkowskich WHO, w której wzięło udział 1,7 miliona osób, cechujących
się wysokimi dochodami. Udowodniono, że status społeczno-ekonomiczny w znacznie
większym stopniu oddziałuje na zdrowotnośd społeczeostwa niż nadwaga, otyłośd, używki tj.
alkohol czy inne elementy sformułowane w inicjatywie WHO. Ciekawy jest fakt, że koncepcja
WHO, analizująca problem otyłości i problemów zdrowotnych obywateli, nie wzięła pod
uwagę tego statusu. Dane pozyskane z badania podkreślają, że w przypadku osób o niskim
statusie społeczno-ekonomicznym umieralnośd na różne choroby była znacznie wyższa niż u
ludzi o wysokim statusie.
Nie w każdym paostwie został wprowadzony podatek od cukru, gdyż częśd krajów uważa, że
problem otyłości i nadwagi nie jest związany z cenami cukru, lecz ze źle zbilansowaną dietą oraz
26
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brakiem aktywności fizycznej. Natomiast długofalowe korzyści przynosi połączenie odpowiednio
dobranej diety oraz regularna gimnastyka. Przykładowo, w Niemczech nie obowiązuje
opodatkowanie zawartości cukrów. W celu zapobiegania otyłości społeczeostwa paostwo
zachęca obywateli do uprawiania sportu, poprzez zastosowanie niskiej stawki VAT na zajęcia
fitness.
3. Modele podatku od cukru w wybranych krajach – przykłady i wnioski
W Berkeley w Kalifornii w 2015 roku wprowadzono podatek od cukru. Działanie to
spowodowało, że mieszkaocy kupując wysokosłodzone napoje, płacili nawet o pół dolara
więcej za litr. Nałożenie opodatkowania miało ograniczyd szerzącą się otyłośd, jednak wzrost
cen produktów nie okazał się skuteczny. Badacze z University of North Carolina
przeanalizowali wpływ wprowadzonego opodatkowania słodkich napojów na stan zdrowia
konsumentów. Dane uzyskane z badania wskazały, że pomimo spadku sprzedaży płynnych
produktów o dużej zawartości cukrów, otyłośd mieszkaoców wcale nie uległa zmniejszeniu.
Nałożenie podatku przyczyniło się do zwiększenia spożycia kalorii, średnio o 26 dziennie. Stało
się tak, dlatego, że ludzie jako alternatywę do słodkich, opodatkowanych napojów, zaczęli
konsumowad koktajle, napoje mleczne oraz inne produkty, na które nie został nałożony
podatek. Ponadto, w USA wzrost cen wysoko cukrowych napojów spowodował wzrost
sprzedaży piw, cydrów i win.
Podobną sytuację zaobserwowano w Meksyku, w którym opodatkowanie niealkoholowych
napojów z dużą zawartością cukru wprowadzono w 2014 roku. Co prawda, zmniejszył się
zakup słodkich trunków, jednak nie był on związany ze zmniejszeniem otyłości, gdyż
wprowadzony podatek ograniczył liczbę kalorii u konsumenta o zaledwie 4 kalorie na dobę.
Wartośd ta jest znikoma w porównaniu z ilością kalorii, jaką człowiek dostarcza organizmowi w
ciągu dnia. Dla zobrazowania, w tradycyjnym obiedzie kumuluje się następująca ilośd kalorii:




kotlet schabowy w panierce: 200g –636 kcal
ziemniaki: 250 g –192 kcal
ogórek kiszony: 100g – 11 kcal

Badanie przeprowadzone w Meksyku w 2016 roku wykazało niesatysfakcjonujące wyniki, gdyż
liczba osób otyłych oraz z nadwagą ciągle rosła. W przypadku kobiet odnotowano wzrost
o 2,6%28.
Kilka krajów wprowadziło system opodatkowania dla napojów słodkich, tłuszczów
nasyconych, wyrobów cukierniczych, lodów oraz czekolady. Zalicza się do nich między innymi
Danię, Finlandię, Francję oraz Węgry.
Badania prowadzone w Finlandii podkreślają, że zastosowany system podatkowy jest mało
skutecznym rozwiązaniem. Zwiększenie cen wyrobów cukierniczych o 14,8% spowodowało
niewielki spadek konsumpcji, kształtujący się na poziomie 2,6%. W przypadku napojów cena w
28
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przeciągu dwóch lat wzrosła o 7,3%, natomiast spożycie nie zmniejszyło się znacząco,
ponieważ w pierwszym roku od wprowadzenia podatku zmalało o niecały 1%, a w drugim
roku o 3,1%. 29
Na Węgrzech opodatkowanie nałożono na szerokie spektrum napojów oraz żywności. Wzrost
cen spowodował, że konsumenci zaczęli poszukiwad nowych, taoszych marek, które nie
oznaczały mniej kalorycznego składu czy wysokiej jakości produktów.
Brak skuteczności podatku nałożonego na żywnośd wysokokaloryczną odnotowano także
w Danii. Z uwagi na ogromne straty finansowe, liczące miliony euro, duoski rząd postanowił
zrezygnowad z opodatkowania napojów. Tak ogromny deficyt wynikał z tego, że konsumenci
chcąc zaoszczędzid na zakupie wysokokalorycznych produktów, po produkty udawali się poza
granicę swojego paostwa, a konkretnie do Niemiec, gdzie nie obowiązywał podatek cukrowy.
Jest to kolejny przypadek podkreślający fakt, że wprowadzenie podatku od produktów
bogatych w cukry nie ma wpływu na kształtowanie nawyków żywieniowych społeczeostwa30.
W Wielkiej Brytanii, pomimo wspólnych działao podejmowanych przez rząd i niektóre firmy
z branży spożywczej, spożycie cukrów nadal wykazuje trend rosnący. W roku 2016 rząd
brytyjski nakłaniał wszystkich producentów do zmniejszenia zawartości cukru w produktach
spożywczych o 20%. Wiele firm sprzeciwiło się temu postulatowi i zamiast ograniczyd poziom
cukru, zwiększyło jego zawartośd 0,6% w słodyczach oraz o 0,5% w puddingach. Badania
przeprowadzone przez Public Health England (PHE) wskazały, że ilośd cukru zmniejszyła się
minimalnie w następujących produktach:




wyrobach czekoladowych - o 0,3%
lodach, lizakach, sorbetach - o 0,3%
herbatnikach - o 0,6%

Z otrzymanych danych wynika również, że w latach 2015-2018 spożycie cukru wzrosło o 2,6%,
co świadczy o tym, że konsumpcja w Anglii, Walii i Szkocji wzrosła o 0,5%31.
Informacje podane przez Irish Beverage Council wskazują, że według prognozy Ministerstwa
Finansów oczekiwany miesięczny dochód z opodatkowania cukru pierwotnie miał kształtowad
się na poziomie 11,18 mln euro. Jednakże od czasu wprowadzenia podatku wartośd ta ciągle
się obniżała. W maju 2018 r. wynosiła 3,38 mln euro, natomiast w lutym bieżącego roku 2,75
mln euro na miesiąc.
Aktualnie, w Irlandii 76% bezalkoholowych napojów jest nieopodatkowanych, ponieważ
konsumenci chcą sami decydowad o zawartości cukru w swojej diecie. Producenci z kolei chcą
sprostad wymaganiom kupujących, ciągle inwestując w innowacyjne produkty32.Podatek w
29https://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/IEA Sugar Taxes Briefing Jan 2016.pdf, dostęp
04.12.2019
30Anstoetter Mark D., McDonough Madeleine M., Denmark repeals beverage tax, Shook Hardy & Bacon LLP
31 Public Health England ,Sugar reduction: Report on progress between 2015 and 2018, 2019
32
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14

Irlandii obejmuje zatem 24 % napojów. Pozostałe napoje zawierają mniej niż 5 gramów cukru
na 100 ml i nie są objęte podatkiem. Podatek również nie obowiązuje dla zawierających cukier
napojów bazujących na mleku oraz dla soków owocowych.

4. Dyskutowany model podatku od cukru w Polsce – podatek od napojów
wysokosłodzonych czy wszystkich produktów zawierających dużą ilośd
cukru?
Rozważając optymalny model podatku od dowolnego dobra, należy mied na uwadze, że
większośd podatków konsumpcyjnych ma charakter regresywny, ponieważ gospodarstwa
domowe o niskich dochodach przeznaczają na konsumpcję relatywnie wyższą częśd swoich
dochodów33. W rezultacie, np. podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych czy alkoholu
stanowi większą częśd wydatków gospodarstw domowych o niższych dochodach,
w porównaniu z gospodarstwami o wyższych dochodach.
O ile w przypadku dóbr, których konsumpcja nie jest konieczna, a wręcz niepożądana
z powodu negatywnych skutków społecznych (jak wspomniane papierosy czy alkohol),
regresywny charakter podatku nie rodzi dotkliwych skutków dla wszystkich gospodarstw
domowych (promuje zdrowy styl życia, nie oddziałując na budżet konsumentów
nie spożywających szkodliwych wyrobów), to w przypadku dóbr, których konsumpcja jest
w wielu przypadkach konieczna dla codziennego normalnego funkcjonowania (np. benzyna),
taki podatek najdotkliwiej drenuje kieszenie najmniej zamożnej części społeczeostwa.
Podobne skutki dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych zrodzi podatek od cukru
zawartego w żywności i napojach, albowiem dzienne zapotrzebowanie energetyczne
wszystkich ludzi jest podobne, co oznacza utrzymanie popytu na daną ilośd kcal zawartych w
nabywanych produktach spożywczych. Mniej zamożne gospodarstwa domowe mogą zostad
dotknięte wręcz ze zdwojoną siłą, ponieważ dzienne zapotrzebowanie energetyczne
pracowników fizycznych jest wyższe niż w przypadku pracowników umysłowych, a charakter
wykonywanej pracy wiąże się z wykształceniem oraz wynagrodzeniem.
O ile w przypadku takich dóbr jak benzyna, efekt dochodowy podwyższenia podatku jest
niewielki z uwagi na sztywny popyt (dostępnym substytutem dla podróży samochodem może
byd transport publiczny, jednak nie zawsze dostępny i konkurencyjny), o tyle w przypadku
słodzonej żywności dostępnośd całej gamy substytutów spowoduje wzrost popytu na taosze
odpowiedniki. Konsumenci zareagują na podatek, przechodząc na taosze marki produktu lub
robiąc zakupy w taoszych sklepach. Podatek w bardzo wysokiej stawce może nawet
spowodowad przesunięcie konsumentów na czarny rynek/ do szarej strefy (jak np. w
przypadku akcyzy na alkohol).
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Konsumenci przechodzący na taosze marki ponoszą utratę dobrobytu w wyniku konsumpcji
dóbr gorszej jakości. W przypadku żywności mało prawdopodobne jest jednak, że skonsumują
dzięki temu mniej kalorii i spadnie częstotliwośd występowania otyłości 34.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego z czerwca 2019 r. wskazują, że ceny żywności wzrosły
w ciągu roku o 5%, a w ciągu miesiąca o 1,4% (tylko ceny cukru w ciągu roku wzrosły o 23%).
Żywnośd to aktualnie około 25% wydatków Polaków, a uboższe rodziny na jedzenie wydają
większą częśd swojego budżetu domowego35. Opodatkowanie wybranych produktów
żywnościowych, poprzez wzrost ich cen, powoduje zmiany strukturalne w gospodarce. Wzrost
cen wybranych produktów skutkuje przenoszeniem potencjału produkcyjnego do innych gałęzi
produkcji i przetwórstwa spożywczego. To wymaga wielu dostosowao, m.in.: zamknięcia
niektórych przedsiębiorstw, zmiany produkcji, technologii, jak również zmiany miejsca pracy, co
generuje dodatkowe koszty. Badania dostarczają dowodów, że podatek ma negatywny wpływ
głównie na sektor rolniczy36.
Efektywnośd opodatkowania wysokokalorycznej żywności oraz jego wpływ na sektor rolno spożywczy były przedmiotem badao European Competitiveness and Sustainable Industrial
Policy Consortium. Wykazały one, że wprowadzenie podatku powoduje redukcję spożycia
opodatkowanych produktów i w niektórych przypadkach zmianę składu produktów w celu
zmniejszenia zawartości cukru, soli lub tłuszczu, aby produkt nie podlegał opodatkowaniu.
Stwierdzono również, że na skutek podatku i wzrostu cen może nastąpid wzrost konsumpcji
opodatkowanych produktów taoszych marek, produktów nieobjętych podatkiem
lub opodatkowanych w mniejszym zakresie. Na spadek konkurencyjności sektora
po wprowadzeniu podatku ma wpływ wzrost kosztów administracyjnych, w szczególności
gdy podatek pobierany jest od składników lub gdy podstawa opodatkowania jest bardzo
zróżnicowana i skomplikowana37.
Według raportu Związku Producentów Cukru potencjalny podatek od napojów słodkich,
słodyczy i wyrobów cukierniczych zmniejszy konkurencyjnośd firm oraz zwiększy popyt
na produkty gorszej jakości. Tym samym najmocniej trafi w najbiedniejszych konsumentów,
bo to oni kupują najwięcej przetworzonej, słodzonej żywności. Wskaźniki pokazują, że na 1,8
mln ton konsumowanego w Polsce cukru przemysł zużywa 1,2 mln ton, a gospodarstwa
domowe jedynie 0,5 mln ton, lecz nie jest to spowodowane nadmiernym spożyciem. Dr Piotr
Szajner z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zauważa, że rosnące
zużycie cukru w przemyśle spożywczym jest wynikiem rosnącego eksportu słodzonych
artykułów żywnościowych38.
Skuteczna polityka paostwa wobec problemu otyłości jest możliwa dzięki synergii rozwiązao:
edukacji w zakresie aktywności fizycznej i świadomości konsumenckiej i reformulacji
produktów. Połącznie różnych rozwiązao przyniesie realną redukcję kalorii i zmniejszenie
34
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problemu otyłości w społeczeostwie39.W grudniu 2019 roku badania omnibusowe
przeprowadzone przez firmę badawczą IPSOS wykazały, że 70% Polaków negatywnie ocenia
wzrost cen żywności w ostatnich 12 miesiącach. Ponad 78% ankietowanych było również
przeciwna tzw. podatkowi cukrowemu oraz innym nowym podatkom mogącym wpłynąd na
wzrost cen żywności40.
W walkę z otyłością i decyzję nt. ostatecznego kształtu dyskutowanej w Polsce daniny tj.
podatek od napojów wysokosłodzonych czy wszystkich produktów zawierających dużą ilośd
cukru, powinny angażowad się szerokie grupy społeczne. Ostatecznie jest to problem
społeczny i dlatego wymaga rozwiązania opartego o konsensus społeczny41.
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