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História a ekonomika alkoholu v Európe
Správa predstavuj e syntézu publikovaných hodnotení, systematických
m etaanalýz a vedeckých štúdií , ako aj hodnotenie údajov poskytnutých Európskou komisiou a Svetovou zdravotníckou organizáciou.
Alkohol sa v Európe vyrá bal a pil tisícky rokov , pričo m sa používal i ako
liek, a to až do začiatku 20. storočia. Zákony o alkohole slúžili skôr na zachovanie verejného poriadku a reguláciu trhu , ale nie pre verejné zdravie .
Veľké hnutia ,triezvosti', šíriace sa naprie č Európou v 19. a začiatkom
20. storočia, spočiatku motivované obavami z liehovín, často prerástli do odporu voči všetkým alkoholickým nápojom. Vo väčšine krajín hnutia triezvosti koncom 20 . storočia zoslabli a ich význam je zanedbateľný . Pojem ,alkoholizmus' ako choroba sa presadil poča s 19. storočia. Dnes je dominantná
paradigma ,nové verejno- zdravotnícke hnutie', kde sa rozoberajú problémy
súvisiace s alkoholom, čo je šir ší pohľad , nielen sústredenie na malú podskupinu ,alkoholikov'.
Európa je zdroj štvrtiny svetovej produkcie alkoholu a vyše polovice produkcie vína. Z Európy ide 70 % exportu alkoholu a bezmála polovica sveprehľadov ,

l Výber z práce P. Andersona a B. Baumberga ··Alcohol in Europe" (2005) pre Európsku komi siu .
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tového importu zase smeruje do krajín Európskej únie (EÚ). Trh s alkoholom v EÚ prináša asi 9 miliárd eur k celkovej obchodnej bilancii tovarov. Čo
sa týka podvodov a pašovania v EÚ, v roku 1996 škody v dôsledku podvodov s alkoholom boli cca 1,5 miliárd eur. Čoraz väčšiu úlohu zohrávajú cenové rozdiely v legitímnom cezhraničnom nálwpe , v rámci ktorého jednotlivci legálne prinášajú so sebou alkohol z lacnejších krajín. Celkovo asi 1 zo
6 turistov sa vracia zo zahraničia s alkoholickými nápojmi , pričom si často
so sebou nesú asi 2 litre čistého alkoholu na osobu.
Ekonomická úloha priemyselného odvetvia výroby allwholichých nápojov
je v mnohých európskych štátoch veľmi významná. Spotrebné dane za alkohol v štátoch EÚ15 2 v roku 2001 činili 25 miliárd eur, nerátajúc daň z obratu a ďalšie dane platené v rámci spotrebného reťazca .
Existujúce štúdie ukázali, že celkové hmotné náhlady spôsobené alkoholom pre EÚ v roku 2003 boli asi 125 miliárd eur (od 79 do 220 miliárd eur),
čo je ekvivalent 1,3 % HDP a zároveň je to zhruba rovnaká hodnota , ako sa
v súčasnosti zistila pre tabak. Na druhej strane nehmotné náklady (spoločenské a zdravotné straty a škody) sa v roku 2003 odhadovali na 270 miliárd eur. Aj keď tieto odhady majú pomerne široké hranice chybovosti, ide
pravdepodobne o podhodnotenie celkových reálnych spoločenských nákladov
na alkohol, najmä ak vezmeme do úvahy aj viaceré oblasti, z ktorých sa nedali získať údaje . A na druhej strane, aj keď tieto odhady zohľadňujú prospešnosť alkoholu pre zdravotné systémy a stratu života (tie sa započítavajú
ako nehmotné náklady), neexistuje výskum, ktorý by umožnil odhad a vyhodnotenie spoločenského úžitku v iných oblastiach.

Spotreba alkoholu v Európe
EÚ je aj napriek poklesu v spotrebe čistého alkoholu na jedného
z 15 litrov v 70-tych rokoch na dnešných 11 litrov naďalej
najviac pijúci región sveta. Za minulých 40 rokov sa úrovne konzumácie
v EÚ15 harmonizovali, so zvýšeniami v strednej a severnej Európe medzi
1960 a 1980 (tab. 1.; Nociar, 2001), pri neustálom poklese v južnej Európe.
Priemerná konzumácia v EÚ10 3 je tiež bližšie k EÚ15 ako bola predtým, aj
keď v EÚ10 trvajú podstatné rozdiely. Väčšina Európanov pije alkohol, no
obyvateľa ročne

Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Írsko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko a Spojené kráIovstvo .
3 Ide
nové štáty EÚ: Cyprus, Česká republika, Estónsko, Madarsko, Lotyšsko , Litva, Malta,
Poľsko , Slovensko, Slovinsko.
2

°
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55 miliónov dospelých (15 %) abstinuje ; ak vezmeme do úvahy tento fakt
a nezaregistrovanú konzumáciu, spotreba na dospelého dosiahne 15 litrov
ročne .

Tabuľka

1.

Spotreba alkoholu na obyvateľa štátov Európy
ročne (v litroch 100 % liehu )
Obdobi e

Krajina

1

2

3

4

1950-52 1968-70 1974-76 1983-85
Francúzsko
Portugalsko
Taliansko
Španielsko
Švajčiarsko

Belgicko
Rakúsko
Anglicko
ČSSR
Maďarsko

Rumunsko
Dánsko
Švédsko
NSR
Írsko
Poľsko

Juhoslávia
Fínsko
Nórsko
Holandsko
NDR

17 ,6
12,9
9,4
8,1
6,6
6,6
5,4
4,9
4,9
4,8
4,7
4,0
4,0
3,6
3,4
3,1
2,7
2,2
2,1
1,9
1,9

16,1
15,2
13,7
11,9
10,3
8,4
10,8
6,2
8 ,2
8,9
6,3
7,0
5,8
10,1
4,4
5,5
7,8
4,4
3,5
5,3
6,0

16,7
14,3
13,4
13,8
10,8
9,9
11 ,3
8,2
9,8
12,3
7,4
8,8
6 ,1
12,2
5,7
7,0
7,6
6,4
4,2
8,7
8,2

13,6
13 ,1
12,0
12,0
11 ,1
10,6
10,0
6,9
9,4
11,5
7,7
10,0
5,2
10,8
6,2
6 ,6
7,8
6,4
4,0
8,7
10,3

% zme ny

5
199O

od 2-3

3-4

4-5

12 ,7
9,8
8,7
10,8
10,8
9,9
10,4
7,6
8,5
10,9

+ 3,7
-6,7
-2,1
+16,0
+ 4,9
+17 ,9
+ 4,6
+32,3
+20 ,1
+38 ,2
+17,5
+25 ,7
+ 5,2
+10,1
+29 ,5
+27 ,2
-2 ,7
+45 ,5
+20,0
+64 ,2
+ 36,7

-18 ,6
-8 ,4
-10,4
-13,0
+ 2,7
+ 7,0
-11 ,5
-15,5
-4,1
-6,5
+ 3,9
+1 3,6
-15 ,0
-11,5
+ 8,8
-5 ,7
+ 2,7
0,0
-4,7
0,0
+25 ,6

-6,6
-25 ,2
-27,5
-10 ,0
-2,7
-6,6
+ 4,0
+10 ,1
-9,6
-5,2

9,9
5,5
10,6
7,2

7,7
4,1
8,2

-1 ,0
+ 5,8
-1,9
+16,1

+20,3
+ 2,5
-5,7

Poznámka : Kým v prvej polovici 70. rokov spotreba v 87 % krajín stúpala, v nasle·
dujúcom desaťročí sa pomer obrátil a v 65 % krajín došlo bud k poklesu, alebo k stabilizácii spotreby.

Menej ako polovicu alkoholu Európa vypije vo forme piva, zvyšok sa delí
medzi víno (cca 1/3) a liehoviny (1/4). (Tu patri Slovensko k výnimkám
s vyššou spotrebou liehovín najmä v 70. a 80. rokoch - pozri obr. 1. ; Nociar,
2005) V rámci EÚ15, severo a stredoeurópska časť pije hlavne pivo, kým
štáty v južnej Európe pijú hlavne víno. Okolo 40 % prípadov pitia sa vo
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väčšine EÚ15 odohrá popri obedňajšom/večernom jedle, i ked v južnej
Európe je viac ako inde vyššia pravdepodobnosť pitia pri obede. Zatiaľ čo
úroveň pitia počas dňa tiež vykazuje stúpanie od severu k juhu Európy,
častá konzumácia mimo denných hodín sa zdá byť častejšia v strednej
Európe, pričom existujú dôkazy pre súčasnú harmonizáciu v rámci EÚ15 .

Spotreba alkoholu na obyvateľa ročne
(vek 15+) Slovenská republika od 1960 do 2004

Obrázok 1.
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Hazardné pitie alkoholu v Európe
Pitie do opitosti kolíše naprieč Európou, pričom Juhoeurópania menej
uvádzajú opitosť počas každého mesiaca ako ostatnÍ. To celkom neplatí pri
,nadmernom pití' (viac než určitý počet dávok pitia na jednu príležitosť), no
aj tu výnimky potvrdzujú pravidlo - napr. Švédsko má jednu z najnižších
úrovní tohto spôsobu pitia v EÚ15 . Celkovo v EÚ15 je 40 miliónov obyvateJov, ktorí ,pijú priveľa' každý mesiac; a 100 miliónov (1 z 3), ktorí pijú
nadmerne aspoň raz mesačne. Menej údajov je o EÚ10, no tie, ktoré existujú, naznačili, že určitú časť pitia vína nahrádzajú liehoviny, frekvencia pitia je nižšia, ale frekvencia nadmerného pitia je vyššia než v EÚ15.
Kým 266 miliónov dospelých vypije denne do 20 g alkoholu (ženy) alebo
40 g (muži), u viac ako 58 miliónov dospelých (vyše 15 %) je spotreba nad
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touto úrovňou . Pritom 20 miliónov z nich (6 %) vypije denne viac ako 40 g
(ženy) alebo 60 g (muži). Ak berieme do úvahy závislosť a nie úroveň pitia,
možno odhadnúť , že 23 miliónov Európanov (5 % mužov, 1 % žien) je každoročne záv islých od alkoholu.
Vo všetkých kultúrach vždy muži pravdepodobnejšie ako ženy pili vôbec
a aj pili viac, pričom čím vyšší bol rozdiel , tým riskantnejšie bolo aj ich
správanie. Aj keď mnoho žien sa vzdá alkoholu počas tehotenstva, podstatný počet (25 %-50 %) z nich pokračuje v pití, pričom niektoré ďalej pijú
na seba-poškodzujúcej úrovni.
Skoro všetci 15 - 16-roční študenti (>90 %) už v živote pili alkohol, priemerný vek začiatku pitia bol u nich 12'h roka a prvýkrát sa opili ako
14-roční . Priemerné množstvo vypité pri jednej priležitosti u 15 16-ročných študentov bolo viac ako 60g alkoholu, a bolo bezmála 40g aj
v menej konzumujúcej južnej Európe . Viac ako 13 % (1 z 8) z 15 16-ročných sa opilo viac ako 20-krát počas svojho života, a viac ako 18 %
(1 zo 6) z nich ,pilo nadmerne' (5+ dávok pitia pri jednej priležitosti) 3 alebo
viackrát za minulý mesiac. Chlapci aj naďalej pijú viacej a opíjajú sa čas
tejšie ako dievčatá , pričom tento absolútny rozdiel medzi pohlaviami sa
znižuje len veľmi málo. Väčšina krajín vykazuje v rokoch od rokov 1995
a 1999 do 2003 nárast v nadmernom pití u chlapcov a skoro všetky krajiny
to vykazujú u dievčat .

Vplyv alkoholu na Európu
Alkohol je podstatné bremeno pre život Európanov, čo sa týka zdravotných aj spoločenských škôd. Napríklad minulý rok sa sedem miliónov
dospelých dostalo do bitiek počas pitia a ekonomické náklady s alkoholom
spojenej kriminality boli v EÚ v roku 2003 odhadnuté na 33 miliárd eur.
Škody na majetku pre jazdu pod vplyvom alkoholu boli 10 miliárd eur, kým
nehmotné náklady na fyzické a psychologické následky kriminality boli
v rozsahu od 9 do 37 miliárd eur.
Alkohol ovplyvňuje aj rodinu a jeho pitiu možno pripísať 16 % zo
zneužívania a zanedbávania detí, pričom 4 .7 až 9.1 milóna detí (6 % až
12 %) žije v rodinách , ktoré nepriaznivo ovplyvňuje alkohol. Rozsah škôd na
pracovisku sa odhaduje ťažšie , no asi 5 % mužova 2 % žien v EÚ15 uvádza
negatívny vplyv alkoholu na prácu alebo štúdium. Strata produktivity pre
alkoholom spôsobenú absenciu sa dala odhadnúť na sumu od 9 do 19 miliárd eur a pri nezamestnanosti na sumu od 6 do 23 miliárd eur.
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Zo zdravotníckeho hladisha alkohol v EÚ zodpovedá za asi 195000 úmrtí
ročne, aj keď na strane druhej odďaľuje približne 160 000 úmrtí u starších
ľudí , a to v smere jeho kardioprotektívneho účinku u žien, ktoré zomrú po
dosiahnutí 70 rokov. Meranie vplyvu alkoholu rokmi života prerátanými
vzhľadom na zneschopnenia ("Disability-Adjusted Life Years" - DALY) ukazuje , že alkohol zodpovedá za 12 % predčasných úmrtí a zneschopnení
u mužova za 2 % u žien, a to aj keď zarátame jeho prospešnosť pre zdravie.
Toto robí z alkoholu tretí najvyšší z 26 rizikových faktorov narušeného
zdravia v EÚ, čím sa dostáva pred nadváhu/obezitu a pred ním je už len tabak a vysoký krvný tlak.
Tento dopad na zdravie sa prejavuje v širokom pásme podmienok, kam
patrí 17 000 úmrtí ročne pri nehodách v cestnej premávke (celkovo 1 z 3
smrteľných nehôd), 27 000 úmrtí po úrazoch , 2 000 vrážd (4 z 10 vrážd)
10 000 samovrážd (1 zo 6 samovrážd), 45 000 úmrtí na cirhózu pečene ,
50 000 úmrtí na rakovinu, z ktorých 11 000 je u žien na rakovinu prsníka,
17 000 úmrtí v dôsledku neuropsychiatrických porúch, ako aj 200 000
epizód depresie ( čo taktiež zodpovedá 2.5 miliónu DALY). Náklady na liečbu
porúch zdravia sa odhadujú na 17 miliárd eur, vrátane 5 miliárd eur na
liečbu a prevenciu poškodzujúceho pitia alkoholu a závislosti.
Mladí ľudia nesú neprimerané množstvo tohto bremena s vyše 10 %
úmrtnosti mladých žien a okolo 25 % úmrtnosti mladých mužov v dôsledku
alkoholu. Málo informácií je o rozsahu sociálnych škôd u mladých ľudí, aj
keď 6 17(' z 15 - 16-ročných študentov v správe EÚ uvádza bitky a 4 % nechránený sex sex v dôsledku svojho pitia .
Alkohol hrá podstatnú rolu v nižšej očakávanej dÍžke života v EÚ10
oproti EÚ15 a možno mu pripísať aj veľký rozdiel vo všeobecnej úmrtnosti,
ktorá sa odhaduje na 100 (muži) oproti 60 (ženy) na 100 000 obyvateľov.
Veľa škôd spôsobených alkoholom znášajú iní ludia ako pijan, ktorý za
ne nesie zodpovednost". To sa týka 60 000 novorodencov so zníženou pôrodnou hmotnosťou, ako aj 16 % zneužívaných a zanedbávaných detí , ale aj 5 9 miliónov detí v rodinách nepriaznivo ovplyvnených alkoh olom. Alkohol
ovplyvňuje aj iných dospelých, vrátane odhadnutých 10 000 úmrtí pri nehodách s účasťou alkoholu u iných osôb ako sú opití šoféri, a má i podstatný
podiel na kriminalite súvisiacej s alkoholom, ktorá sa týka aj iných ľudí.
Časť týchto ekonomických nákladov tiež platia iné osoby alebo inštitúcie,
pričom odhad je 33 miliárd eur kvôli kriminalite, 17 miliárd eu r pre systémy zdravotnej starostlivosti, a napokon od 9 do 19 miliárd eur kvôli absencii v práci.
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H odnotenie opatrení proti alkoholu v Európ e
K účinným opatreniam proti šoférovaniu pod vplyvom al/wholu patria
náhodné dychové skúšky, zníženie povolenej úrovne koncentrácie alkoholu
v krvi ("blood alcohol concentration": BAC), odňatie vodičského preukazu ,
a napokon nižšie úrovne BAC pre mladých šoférov. Malý počet štúdií zatiaľ
nezistil účinný vplyv programov tzv. určeného šoféra 4 a bezpečného šoférovania. Zablokovanie auta kvôli prítomnosti alkoholu môže byť účinné ako
preventívne opatrenie, ale proti p áchateľom takýchto priestupkov bude
účinkovať len vtedy, ak sa hodí k prislušn ému vozidlu. Keď WHO modelovala vplyv a náklady na neobmedzené dychové skúšky v porovnaní s nijakými
skúškami a aplikovala to na EÚ, zistilo sa, že by sa dalo predísť strate asi
111 000 rokov zneschopnení a predča sných úmrtí za odhadovanú cenu 233
miliónov eur ro č ne .
Sú silné dôkazy o účinnosti tých opatrení pri znižovaní škôd v dôsledku
alkoholu, ktoré regulujú trh s alkoholom . Ak by zdanenie alkoholu zvýšilo
jeho cenu v EÚ15 o 10 %, ďal ší rok by sa predišlo viac ako 9 000 úmrtiam,
pričom sa odhadlo, že by sa dodatočne získalo asi 13 miliárd eur z dodatočnej spotr ebnej dane . Ak by sa hodiny predaja alkoholu rozšírili, viedlo by
to k väčšiemu rozsahu násilnej kriminality. Keď napr. WHO modelovala
vplyv zníženia dostupnosti alkoholu vo výčapoch o 24 hodín týždenne a aplikovala to na EÚ, zistilo sa, že možno predí sť strate približne 123 000 rokov
zneschopnení a pre dčasných úmrtí za odhadnutú cenu 98 miliónov eur
roč ne .

Vplyv podpory vzdelávania, komunikácie a povedomia verejnosti je nízky. Dosah školských vzdelávacích programov je značný pre povinnú pritomnosť v školách , no ich vplyv je malý kvôli obmedzeniam a nízkej neefektívnosti. Masmediálne programy hrajú značnú úlohu pri apelovaní na spoločenské uvedomovanie si problémov, ktoré spôsobuje pitie alkoholu a v priprave pôdy na špecifické zásahy.
Taktiež obmedzenie rozsahu a obsahu komerčnej komunikácie o alkoholových produktoch môže znížiť škody. Seba regulácia komerčnej komunikácie
zo strany výrobcov alkoholických nápojov opakovane nepreukázala, že by
bola efektívna. Keď WHO modelovala vplyv zákazu reklamy a aplikovala to
na EÚ, zistilo sa, že by bolo možné predísť strate približne 202 000 rokov
zneschopnení a predčasných úmrtí za odhadnutú cenu 95 miliónov eur
ročne.

• Program, kde si skupiny mladých idúce za zábavou vlastnými autami určia vopred jedného
čl e na, ktorý počas večera nebude piť, aby nakoniec ostatných odviezol domov (pozn. prekl. ).
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Existuje aj množstvo dôkazov vplyvu krátkych intervencií na znižovanie
škodlivej úrovne konzumácie alkoholu, a to hlavne v zariadeniach pre
primárnu starostlivosť . Ked WHO modelovala vplyv a náklady na poskytovanie tejto starostlivosti založenej na krátkych intervenciách pre 25 % rizikovej populácie a aplikovala to na EÚ, zistilo sa, že by sa tak dalo predísť
strate cca 408 000 rokov zneschopnení a predčasných úmrtí za odhadnutú
cenu 740 miliónov eur ročne .
Ak by sa v praxi použili modely WHO a porovnali by sa s nulovými opatreniami, alebo ničnerobením , v rámci Európskej únie by kompletný balík
učinných opatrení a programov: náhodné dychové skúšky, zdanenie, obmedzenie dostupnosti, zákaz reklamy a krátky lekársky poradenský zásah,
vyšiel vlády v Európe na 1,3 miliard eur (čo je okolo 1 % všetkých hmotných
nákladov spoločnosti na alkohol) , pričom by sa odhadom predišlo strate
1,4 milióna rokov zneschopnení a predčasných úmrtí každý rok, čo sú asi
2 % všetkých zneschopnení a predčasných úmrtí, ktoré čakajú Európsku
úniu v budúcnosti.
Prehlad politiky proti alkoholu v Európe
Najdôležitejšie medzinárodné právne záväzky ovplyvňujúce politiku proti
alkoholu sú Rámcová dohoda o clách a obchode (GATT), ktorá sa týka tovarov , a Rámcová dohoda o obchode a službách (GATS). Ostatné prípady
v týchto oblastiach ukázali, že Svetová obchodná organizácia (WTO) uprednostnila v niektorých prípadoch zdravie pred obchodom (napr. zákaz dovozu
azbestu), aj ked takéto opatrenia musia prejsť sériami prísnych testov, aby
začali platiť a aj sa udržali v platnosti.
Najväčší vplyv na politiku proti alkoholu v praxi má obchodné právo
Európ skej únie. Väčšina prípadov, ktoré sa týkajú alkoholu, vychádza
z ,národnej úpravy' pravidla o zdanení, čo znamená, že členské štáty majú
zákaz diskriminovať - či už priamo alebo nepriamo - alebo uprednostňovať
domáce výrobky pred akýmikoľvek inými z EÚ. Ani na základe zdravia nie
sú možné žiadne výnimky z tohto pravidla, v dôsledku čoho krajiny čelia obmedzeniam v uskutočňovaní svojej daňovej politiky. Na rozdiel od toho
Európsky súdny dvor napr. jednoznačne podporil zákazy reklamy v Katalánsku a vo Francúzsku , ked akceptoval, že ,je ozaj nepopierateľné, že reklama pôsobí ako povzbudzovanie ku konzumácii".
Aj ked sama EÚ nemôže prijímať zákony na ochranu ľudského zdravia
(členské štáty neodovzdali túto právomoc európskym inštitúciám), sú určité
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postupy týkajúce sa vnútorného trhu , do ktorých možno včleniť zásadné
zdravotné záujmy, ako je napr. paragraf o reklame na alkohol v rámci di rehtivy Televízia bez hraníc. V ostatných prípadoch sa akcia EÚ proti alkoholu prijala iba ako ,mäkký zákon', teda vo forme nezáväzných rezolúcií alebo odpo rú čaní , ktoré vyzývajú členské štáty , aby konali v určitom smere
(napr. Závery Rady EÚ z 5. júna 2001 o Stratégii spoločenstva na znižovanie škôd súvisiacich s alkoholom).
Každý čl enský štát EÚ m á množstvo zákonov a opatrení, ktoré stavajú
alkohol do odlišn ej situácie ako iné produkty, s ktorými štát na svojom
území obchoduj e, a to nezriedka kvôli verejnému zdraviu . Ale aj napriek tomu bezmála polovica štátov EÚ stále nemá akčný plán alebo koordinujúci
útvar pre alkohol na národnej úrovni. Ked niečo také majú , tak vo väčšine
krajín to sú progr amy pre jeden aspekt politiky proti alkoholu, pričom najčastejšie ide o šholské vzdelávacie programy5. Všetky krajiny majú nejakú
formu obmedzení proti šoférovaniu p od vply vom alkoholu a všade okrem
Spojenéh o kráľovstva, Írska a Luxemburska je maximálny obsah alkoholu
v krvi pre šoférov na úrovni odporúčanej Európskou komisiou (0,5g/l).
Lenže aj tak si veTa európskych šoférov myslí, že je len mizivá šanca, aby
ich chytili - tretina je presve dče ná , že oni sami nikdy nebudú musieť dýchať
do prístroja n a detekciu alkoholu, aj ked tento postoj je slabší v štátoch
s náhodným testovaním.
Predaj alhoholu podlieha obmedzeniam vo všetkých štátoch EÚ , bud cez
obchodné monopoly, no častej šie pomocou licencií , kým miesta, kde možno
predávať alkohol, tiež často podliehajú obmedzeniam . Viac ako tretina krajín tiež obmedzuj e hodiny predaja, n o obmedzenia dní predaja alebo hustoty
maloobchodného predaja existujú tiež, aj ked len v malom počte krajín .
Všetky krajiny zakazujú predaj alkoholu mladým ľudom do určité ho veku
v baroch a krčmác h . Veková hra nica pre predaj akoholu mladým ľudom je
v Európe rôzna a pohybuje sa od 18 rokov v severnej Európe do 16 rokov
v južnej Európe.
Odbyt alkoholu sa sleduje rôzne v závislosti od typu marketingovej čin
nosti. Reklamy na pivo v televízii podliehajú zákonným obmedzeniam
(okrem obmedzení obsahu) vo viac než polovici Európy, príčom v piatich
krajinách je úplný zákaz reklamy; a spolu v 14 krajinách sa k tomu pridáva
zákaz reklamy na liehoviny. Bilboardy a tlačoviny sú regulované menej ,
pričom jedna z troch krajín (najmä v EÚ10) nemá žiadnu kontrolu . SponKomplexný Národný a k č ný plán pre problémy s alkoholom (NAPPA) má od 21. 8. 2002 i Slovensko; žiar. ide len o deklaratívny dokument. na k tor ý napriek opakovaným žiadostiam
a plánom dodnes neboli v štátnom rozpočte vyčlenené nijaké prostriedky.
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zorstuo športu podlieha najslabším obmedzeniam, takže tu iba sedem krajín
má vôbec nejaké právne obmedzenia .
Zdanenie alkoholických nápojov je ďalšia konzistentná črta európskych
krajín, aj keď samotné sadzby daní sa medzi krajinami značne odlišujú . To
sa dá zreteľne vidieť na víne, kde bezmála polovica krajín nemá nijakú daň ,
a len jedna z piatich krajín má sadzbu dane nad 1 000 eur, prepočítan é
v parite kúpnej sily. Celkovo priemer platnej daňovej sadzby je najvyšší
v severnej Európe, najnižší v južnej a v častiach strednej a východnej
Európy. Štyri krajiny už tiež zaviedli od roku 2004 aj cielenú darí na
alcopops6, ktorá , ako sa zatiaľ ukazuje, o niečo znížila ich spotrebu .
Ak rozličné aspekty politiky proti alkoholu skombinujeme do j ednej škály, celková striktnosť tejto politiky sa pohybuje v rozsahu od 5,5 (Grécko) do
17,7 (Nórsko ), keď maximálna možná striktnosť je 20 , pričom priemer
krajín bol 10,8. Najmenej prísna politika je v južnej Európe a v č astiach
strednej a východnej Európy, najprísnejšia je v severnej Európe - avšak
skóre sa vždy neznižujú od severu k juhu, ako vidno z vysokého skóre vo
Francúzsku.
Záverom možno konštatovať , že tento obraz politiky proti alkoholu sa
veľmi odlišuje od toho , ktorý tu bol pred päťdesiatimi rokmi - celkovo sú
rôzne stránky tejto politiky v mnohých krajinách navzájom bližšie, najmä
v oblasti šoférovania pod vplyvom alkoholu, kde všetky krajiny prijali urči
té zákonné obmedzenia . Aj kontrola predaja , minimálny vek na kupovanie
alkoholu, ako aj štruktúry verejnej politiky proti alkoholu, majú omnoho
viac spoločného v roku 2005, než mali v roku 1950.

Literatúra
Anderson, P. - Baumberg, B. (2005) Alcohol in Europe. London. Institute of Alcohol
Studies
Nociar, A. (2001 ) Alkohol , drogy a osobnosť . Bratislava , Asklepios
Nociar, A. (2005) Slovak Republic. Bratislava. Country report for the Bridging the
Gap Project
Do redakcie prišlo dňa : 16. 2. 2006
Adresa autora : PhDr. A. Nociar, CSc., Kolískova 10, Bratislava
"Alcopops" sú pôvodne nealkoholické nápoje (napr. malinovka, šťava ) s príchuťou alkoholu;
a lebo pôvodne alkoholické (ako pivo, liehovina) s príchuťou malinovky alebo inou prísadou,
pričom ide o nízke koncentrácie, spravidla nížšie ako uvádza definícia alkoholického nápoja
v tej-ktorej krajine . Ide o nápoje, ktoré sú v zmysle skrytého podmieňovanía zamerané na to,
aby popri už známej chuti naučili deti a mládež aj na chuť alkoholu a jeho pitie (pozn . prekl. ).
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