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SUMAR EXECUTIV

Comerțul ilicit cu produse din tutun (ITTP) este un fenomen global care conduce la pierderi
semnificative de venituri atât pentru guvernele naționale, cât și pentru întreprinderile legitime,
oferind în același timp o sursă semnificativă de venit pentru organizațiile criminale din întreaga
lume. Deoarece majoritatea produselor ilicite nu corespund standardelor de calitate și protecție a
sănătății stabilite pentru produsele din tutun, ITTP constituie nu numai o problemă financiară, ci și o
problemă de sănătate publică. Datorită efectelor nocive, UE și statele membre au făcut ca lupta
împotriva ITTP să fie o prioritate politică.
Monitorizarea pieței de țigări ilicite a progresat substanțial în ultimul deceniu. Adoptarea Convențieicadru privind controlul tutunului (FCTC) a Organizației Mondiale a Sănătății și a noii directive a UE
privind produsele de tutun a dus la o reglementare strictă a pieței și la monitorizarea atentă a
lanțului de aprovizionare, de la fabricile de producție până la punctele de vânzare. Implementarea
sistemului european de urmărire a țigărilor și a produselor tăiate fin va permite o monitorizare și mai
precisă a tuturor produselor din tutun produse legal și a mișcărilor acestora în statele membre ale
UE. Cu toate acestea, aceste măsuri nu oferă singure criterii pentru evaluarea amenințărilor și
vulnerabilităților reprezentate de comerțul ilicit cu produse din tutun sau de evaluare a eficacității
administrației publice în limitarea acestei piețe ilegale.
Indicatorii tipici folosiți de autoritățile de aplicare a legii pentru a-și măsura performanța în lupta cu
piața ilicită a țigărilor sunt numărul infracțiunilor înregistrate și numărul făptuitorilor cercetați,
precum și cantitatea de țigări ilicite confiscate. În timp ce acești indicatori indică activitățile și
prioritățile agențiilor de aplicare a legii, acestea nu furnizează date exacte despre efectul general al
acestor eforturi pe piața ilicită a tutunului. Industria tutunului și-a promovat propriile instrumente,
cum ar fi sondajele cu pachete goale (EPS), ca indicator proxy al impactului împotriva ITTP a
răspunsului instituțional general la nivel național și regional. Cu toate acestea, datele EPS primesc,
de asemenea, numeroase critici atât din partea cadrelor universitare, cât și a practicienilor.
Analiza actuală, compară pentru prima dată aceste două seturi mari de date privind tutunul ilicit datele EPS colectate de către companiile de tutun și date despre confiscări colectate de către poliție
și autoritățile vamale. În urma comparației și analizei, au fost dezvoltate două seturi de instrumente
inovatoare pentru a evalua rolul a doi factori foarte importanți - performanța poliției și utilizarea
corupției.
Primul instrument este indicele eficienței poliției în confiscarea țigărilor ilicite. Indicele eficienței
poliției în confiscarea țigărilor ilicite a fost elaborat ca parte a unui model integrat de evaluare a
pieței de țigarete ilicite, care demonstrează potențialul unei evaluări mai cuprinzătoare a
performanței poliției, în ciuda constrângerilor impuse de lipsa sau insuficiența diferitelor tipuri de
date la nivel sub-național.
Al doilea instrument este indicele de abateri al confiscării mărcilor de țigări (SDI) ca metodă de
identificare a prezenței potențiale a actorilor privilegiați pe piețele ilicite locale de tutun și, astfel,
semnale de alarmă privind practicile potențiale de corupție. SDI este un bun exemplu despre modul
în care datele despre confiscările poliției colectate în anii precedenți, împreună cu datele EPS, pot fi
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utilizate pentru a sprijini luarea deciziilor în aplicarea legii și administrarea veniturilor. Instrumentele
au fost pilotate în patru țări ale UE - Bulgaria, Italia, Grecia și România.Mulțumim tuturor
autorităților care ne-au oferit date pentru elaborarea acestui raport. Mulțumiri speciale adresăm
tuturor inspectoratelor județene ale poliției române pentru promptitudine în furnizarea datelor.
Evaluarea performanțelor poliției în confiscarea țigărilor ilicite
Chiar și atunci când performanțele agențiilor de aplicare a legii sunt satisfăcătoare, alți factori care
nu au o legătură directă ar putea duce la creșterea consumului ilicit de tutun înregistrat prin EPS.
Pentru a evalua efectul aplicării legii asupra ITTP, este necesar un model mai cuprinzător al factorilor
care determină piața ilicită a tutunului.
Modelul integrat de evaluare a pieței țigaretelor ilicite la nivel regional
Bariere în comerțul ilicit cu țigarete
Numărul de țigarete ridicate
de poliție din totalul estimat
de țigarete consumate

Index 1.

Eficiența poliției în
confiscarea țigaretelor
ilicite

Numărul de
polițiști pe
cap de
locuitor

Înnoptări turiști
străini

Câștigul salarial
mediu anual la
nivel regional

Index 3.

Index 2.

Dezvoltarea economică la
nivel regional

Forța poliției la nivel
regional

Nivelul comerțului ilicit cu țigarete în regiune
(Procentul țigaretelor non-domestice stabilit conform EPS/
Novel Research)

Index 4.

Activitatea ilicită la nivel
regional

Numărul de amenzi aplicate în
activitatea de supraveghere
vamală, la nivel regional

Cartografierea preliminară a factorilor care determină nivelul comerțului ilicit, a identificat un număr
de 25 de factori distincți și a fost efectuat un test al efectului acestora asupra proporției de țigarete
non-domestice la nivel regional. Dintre acestea, șase variabile s-au dovedit a produce un efect
semnificativ asupra nivelului comerțului ilicit. Acestea au fost grupate în patru indici pentru a forma
un model cuprinzător pentru evaluarea pieței de țigări ilicite la nivel regional.
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Factorii care s-au dovedit a avea o influență semnificativă statistic pe această piață ilegală sunt
grupați în cei care o obstrucționează (bariere) și cei care o facilitează (factori favorizanți). Printre
primele, două bariere cheie legate de funcționarea și capacitatea unităților regionale de poliție sunt
eficacitatea poliției în confiscarea țigaretelor ilicite și numărul existent al forțelor de poliție - cu cât
valoarea acestor indici este mai mare într-o anumită regiune, cu atât ponderea țigaretelor ilegale
este mai mică. Ceilalți factori care limitează piața ilicită sunt nivelul de dezvoltare economică și
turismul în regiune. În ceea ce privește factorii favorizanți, nivelul general al activității ilegale din
regiune (calculat pe baza infracțiunilor contra proprietății înregistrate de poliție și a contravențiilor
legate de tutun constatate de autoritățile vamale) a fost identificat drept factor care facilitează
comerțul ilicit de țigarete - cu atât este mai mare indicele acestui factor pentru o anumită regiune,
cu atât este mai mare proporția de țigări ilicite în respectiva regiune.
Disponibilitatea datelor nu a permis calcularea tuturor celor patru indici pentru toate cele patru țări.
Singurul indice care a fost calculat și validat pentru toate cele patru țări este eficacitatea poliției în
confiscarea țigărilor ilegale. Indicele eficienței forțelor de poliție regionale în combaterea comerțului
ilicit a fost conceput ca un răspuns la dezbaterile continue între organele de aplicare a legii, industria
tutunului și experți cu privire la cei mai potriviți indicatori pentru performanța poliției. Efectul
agențiilor de aplicare a legii pe piața ilicită a tutunului este, în teorie, obținut de către poliție.
Combaterea acestei piețe infracționale presupune două intervenții principale: investigarea și
reținerea făptuitorilor și confiscarea/indisponibilizarea/ridicarea țigărilor ilicite. Prima presupunere
este că, în virtutea reținerii suspecților, agențiile de aplicare a legii perturbă lanțul de aprovizionare
și limitează astfel capacitatea rețelelor de criminalitate de a menține o aprovizionare constantă cu
țigarete ilicite. Cea de-a doua presupunere se referă la confiscarea produselor ilicite - cu cât mai
multe țigări sunt confiscate/indisponibilizate de către autorități, cu atât cantitățile de produse ilicite
care rămân în lanțurile de aprovizionare sunt mai mici și cu atât operațiunea devine mai puțin
profitabilă. Această cauzalitate ar putea conduce la o scădere a marjelor de profit sau la creșterea
prețurilor pentru utilizatorii finali, ceea ce duce la reducerea pieței ilicite.
Măsurarea eficienței poliției la nivel regional
Consumul mediu anual de țigarete

Procentul țigaretelor ridicate de poliție din consum țigarete non-domestice

Indexul eficienței poliției în confiscarea țigaretelor ilicite

Testarea pilot a modelului a arătat că, din cele două tipuri de intervenții ale poliției, doar numărul de
țigarete confiscate are un efect semnificativ asupra nivelului comerțului ilicit la nivel regional. Astfel,
analiza a confirmat că aceste confiscări/indisponibilizări pot fi utilizate ca măsură indicativă a
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eficienței poliției. Atunci când acest indicator este comparat cu datele EPS, permite compararea
performanței forțelor de poliție la nivel regional.
Indicele permite evaluarea mai precisă a impactului eforturilor poliției de a reduce piața ilicită la
nivel regional, întrucât pune în context rezultatele activităților lor. Astfel, permite stabilirea mai
precisă a performanței structurilor regionale în loc să compare pur și simplu scorul EPS de țigarete
non-domestice, deoarece acest nivel este, de asemenea, determinat și de alți factori externi.
Compararea cotei de țigarete non-interne/non-domestice la nivel regional cu eficacitatea poliției în
confiscarea/indisponibilizarea țigaretelor ilicite demonstrează în mod clar că activitatea poliției este
importantă, deși nu este singurul factor care determină nivelul consumului de țigarete ilicite.

Eficiența poliției în confiscarea țigaretelor ilicite în România, pe județe, 2016

Măsurarea vulnerabilității la corupție în cadrul poliției
La fel ca în multe alte forme de corupție, utilizarea corupției de către crima organizată este un
fenomen ascuns și, prin urmare, este dificil să-i măsurăm direct nivelul. O modalitate de a evita
această dificultate este utilizarea de indicatori indirecți, precum existența unor abateri semnificative
în implementarea atribuțiilor legale de către autoritățile competente sau, cu alte cuvinte, existența
unei aplicări selective a legii și indicii privind prezența pe piață a unor actori cu un avantaj
semnificativ față de ceilalți. O abordare similară este utilizată pentru a evalua nivelurile de capturare
a statului prin instrumentul dezvoltat recent Evaluarea diagnostic a capturării statului 1.
Capturarea statului este un tip specific de corupție care implică participarea nelegitimă la procesul
de elaborare a regulilor, ceea ce aduce beneficii atât legiuitorului cât și actorilor privați care

1

CSD. (2019). Evaluarea diagnostic a capturării statului, pp. 39-40.
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furnizează resurse 2. Instrumentul de diagnostic al capturării statului se bazează pe măsurarea
existenței actorilor privilegiați (în economie sau într-un sector dat) sau devianță în comportamentul
instituțiilor publice (fie de la un standard de bună guvernare, fie de la așteptările experților / media
pentru țară / sector). Proxy-urile indică vulnerabilități de capturare a statului într-o măsură mai mică
sau mai mare, mai degrabă decât o dovadă directă a unei capturări efective a statului 3.
Analiza actuală urmărește o abordare similară și prezintă un nou instrument - indicele de abateri în
confiscarea mărcilor de țigări (SDI). SDI permite identificarea potențialelor vulnerabilități de
corupție în activitățile de aplicare a legii în domeniul combaterii comerțului ilegal cu țigări încă dintrun stadiu incipient. Indicele permite semnalizarea prezenței actorilor privilegiați pe piața ilegală a
produselor din tutun. Acest lucru este posibil, deoarece structura pieței infracționale depinde de
mărcile ilegale de țigări - adică diferitele rețele criminale au acces la diferite surse de țigări ilegale, de
obicei contrabandă sau comerț cu diferite mărci. Astfel, mărcile de țigarete ilegale pot fi utilizate ca
indicator pentru identificarea rețelei de crimă organizată care le transportă sau le distribuie. În
multe cazuri, buna funcționare a acestor actori este asigurată de către oficialii vamali care primesc
mită. Criminalitatea organizată folosește mita ca modalitate de corupție pentru a reduce riscul de
reținere sau confiscare a produsului ilicit și, în unele cazuri, reușește să obțină protecție și un anumit
avantaj competitiv față de concurenții criminali rivali de pe unele sau toate nivelurile lanțului de
aprovizionare ilicită. În astfel de cazuri se preconizează existența un număr mai mic de țigări ilicite
confiscate din anumite mărci.
Anomaliile și abaterile surprinse de SDI sunt cazuri în care cantitatea unuia sau a unui grup de mărci
ilicite confiscate într-un anumit oraș este substanțial mai mică decât media națională. În acest scop,
datele anuale privind nivelurile confiscărilor efectuate de către poliție la nivel național sunt
comparate cu datele EPS pe plan regional, ceea ce permite identificarea mărcilor problematice, adică
cele cu confiscări semnificativ mai mici. Motivele acestor abateri pot varia: de la un nivel semnificativ
de călători transfrontalieri care aduc legal o marcă populară de țigări, o nouă rețea de criminalitate
care intră pe piață, apariția de noi canale de aprovizionare sau prezența practicilor rezistente de
corupție în rândul forțelor de ordine de la structurile regionale.
Calcularea SDI într-o țară presupune mai întâi evaluarea, pentru fiecare marcă de țigarete, a
consumului ilicit anual, apoi obținerea nivelului mediu de confiscări de către poliție a respectivelor
mărci la nivel național și, în final, compararea nivelurilor confiscării fiecărei mărci cu eficiența medie
a poliției în confiscarea țigaretelor ilicite la nivelul întregii țări. Astfel, SDI arată abaterile nivelurilor
de confiscări pentru fiecare dintre mărcile ilicite în comparație cu nivelul mediu al confiscărilor din
țară, determinând astfel mărcile cu cel mai mare risc.

Hellman, J., Jones, G., and Kaufmann, D. (2000). Seize the State, Seize the Day: O analiză empirică a confiscării
statului și corupției în economiile de tranziție. Studiu al Băncii Mondiale 2444. Washington D. C.: World Bank.
3
CSD. (2019). op.cit., p. 39.
2
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Componența SDI
Consumul mediu anual de
țigarete non-domestice cu o
anumită marcă (mil.
țigarete)

Consumul mediu anual de
țigarete ilicite (mil. țigarete)

Eficiența medie a poliției într-o
țară, într-un anumit an

Eficiența poliției în ridicarea
unei anumite mărci

Cota ridicată de piață a unei mărci non-domestice poate fi utilizată ca indicator pentru prezența unui
avantaj competitiv, precum și recunoașterea și preferința pentru marcă, calitate mai bună, preț
redus și oportunitate ușoară de a fi cumpărate dintr-o țară vecină sau, rețea stabilită pentru
distribuirea ilicită. Prezența simultană a anomaliilor (abaterilor) semnificative în confiscarea unei
anumite mărci și a unei cote de piață ridicate între țigările ilicite într-un anumit oraș este considerată
a fi o indicație a prezenței potențiale a actorilor de criminalitate privilegiați și, prin urmare, indirect potențiale practici de corupție. Astfel, de exemplu, aplicarea SDI în Italia a identificat 13 mărci cu risc
ridicat în 2016 cu cel mai mare scor SDI, de 100. Analiza distribuției lor regionale relevă că EPS a
înregistrat cantități considerabile din aceste mărci în 6 orașe italiene - Catania, Milano, Napoli,
Palermo, Torino și Trieste. În fiecare dintre orașe, una dintre aceste mărci cu risc ridicat deține
ponderea majoră a pieței ilicite.
Potențiali actori locali privilegiați din zona criminalității în italia, identificați prin utilizarea SDI și
EPS

Top 5 mărci
PINE
MARLBORO
AMERICAN
LEGEND
ORIS
REGINA

Catania, 2016
Procent
țigarete ilicite
47.62%
9.52%
4.76%

SDI

Top 5 mărci

100
100
∞

PINE
ORIS
EGINA

4.76%

∞

4.76%

∞

BUSINESS
ROYALS
MARLBORO
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Palermo, 2016
Procent
țigarete ilicite
33.23%
14.77%
12.92%

100
100
100

7.08%

100

4.00%

100

SDI
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Top 5 mărci
REGINA
MARLBORO
MARBLE
GOLD MOUNT
WINSTON

Napoli, 2016
Procent
țigarete ilicite
24.90%
13.15%
9.31%
7.85%
4.60%

SDI

Top 5 mărci

100
100
100
100
100

MARLBORO
WINSTON
L&M
CHESTERFIELD
REGINA

Milano, 2016
Procent
țigarete ilicite
36.41%
11.52%
7.37%
6.91%
5.99%

Torino, 2016
Trieste, 2016
Procent
SDI
Top 5 mărci
Procent
țigarete ilicite
țigarete ilicite
REGINA
31.05%
100
MARLBORO
30.44%
MARLBORO
18.93%
100
WINSTON
13.84%
WINSTON
11.21%
100
CHESTERFIELD
12.92%
CHESTERFIELD
9.49%
100
CAMEL
7.38%
MARBLE
5.17%
100
L&M
5.54%
Sursă: Calcule CSD bazate pe EPS și pe datele de confiscare ale Agenției Vamale Italiene.
Top 5 mărci

SDI
100
100
100
100
100
SDI
100
100
100
100
100

Cele două metode inovatoare de măsurare oferă autorităților de aplicare a legii și de colectare a
veniturilor la bugetul de stat o gamă complet nouă de instrumente împotriva acestei piețe ilicite și a
practicilor de corupție legate de aceasta. Pentru a valorifica aceste instrumente noi și rezultatele
preliminare din pilotarea lor, sunt necesare acțiuni politice în următoarele domenii:
• Folosirea indicatorilor cantitativi pentru evaluarea eficacității aplicării legii împotriva
țigaretelor ilicite este un mod eficient de a diagnostica vulnerabilitățile și amenințările la
nivel regional.
• Îmbunătățirea funcționării serviciilor de poliție și vamale la nivel regional trebuie să fie
completată de măsuri mai largi împotriva altor factori care facilitează acest comerț ilicit dezvoltarea economică a regiunii, nivelurile economiei gri și criminalitatea cu volum mare.
• Companiile de tutun ar trebui să înceapă să pună la dispoziție instituțiilor publice seturile de
date regionale complete EPS privind prezența și cota de piață a mărcilor de țigarete interne.
Accesul în timp util la datele mărcilor poate ajuta semnificativ la identificarea grupurilor
infracționale active în fiecare loc și, respectiv, la descoperirea eficientă și în timp util a
canalelor ilicite de aprovizionare și distribuție, ajutând astfel ancheta poliției.
• Autoritățile de aplicare a legii și de colectare a veniturilor la bugetul de stat ar trebui să ia în
considerare înregistrarea mai detaliată a țigărilor ilicite confiscate care să permită nu numai
înregistrarea cantităților, ci și pentru fiecare sechestru să înregistreze mărcile de țigări
confiscate, ora exactă și locația confiscării și instituția responsabilă de sechestru.
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INTRODUCERE

Comerțul ilicit cu produse din tutun (ITTP) este o preocupare majoră nu numai din punct de
vedere economic, dar și din perspectiva sănătății publice și a criminalității. Pentru a combate aceste
efecte sociale și economice negative ale ITTP, o multitudine de acte juridice obligatorii
internaționale, UE și naționale, au fost adoptate, inclusiv Convenția-cadru privind controlul tutunului
a Organizației Mondiale a Sănătății și Directiva privind produsele din tutun și al doilea Plan de
acțiune al Uniunii Europene privind combaterea comerțului ilicit cu tutun 2018 - 2022.
Țările balcanice și Italia au jucat de mult timp un rol important în ITTP, în special în ceea ce privește
comerțul ilicit cu țigarete. Grecia este unul dintre punctele de intrare principale și de lungă durată în
UE 4 a tutunului ilicit și un hub principal pentru toate rețelele balcanice 5 de criminalitate. Din 2000,
Grecia a devenit un punct cheie de intrare și o sursă de țigări de tip illicit white pentru EU 6. Acesta a
fost debutul unei infrastructuri criminale transnaționale rezistente și greu de controlat, care se
întinde pe întreaga rută balcanică. La intrarea în Grecia, mărcile „illicit white” au fost traficate în
continuare, fie în Italia și Europa de Vest, fie prin Bulgaria și România pe piețele din Europa
Centrală 7.
România, pe de altă parte, este, de asemenea, un important punct de intrare și țară de tranzit
pentru țigările de contrabandă din Belarus, Moldova, Rusia și Ucraina către piețele lucrative din
Europa de Vest, inclusiv Italia 8.
Raportul actual se concentrează pe amenințarea comerțului ilicit de țigarete și pe eficacitatea
politicilor împotriva acestuia în patru țări UE de-a lungul rutei balcanice - Bulgaria, Italia, Grecia și
România. Analiza abordează vulnerabilitățile și amenințările pe care le prezintă ITTP, concentrânduse pe cele trei aspecte principale:
•
•
•

factorii instituționali, legali și alți factori din contextul socio-economic mai larg care
împiedică un răspuns eficient la ITTP;
performanța agențiilor însărcinate cu combaterea pieței ilicite;
noi metode de măsurare a efectelor corupției asupra combaterii pieței ilicite a tutunului.

Raportul prezintă rezultatul dezvoltării unor metode inovatoare pentru compararea încrucișată a
datelor colectate de industria tutunului privind consumul ilicit și datele privind confiscarea țigărilor
ilicite colectate de agențiile guvernamentale. Acestea sunt seturi de date extinse, mai ales că în
ultimii ani instituțiile guvernamentale și-au îmbunătățit substanțial și au extins colectarea de date.
Aceste două seturi de date cuprinzătoare au fost rareori analizate împreună până acum. Prin
colectarea acestor informații, prezentul raport analizează funcționarea autorităților competente la
Transcrime. (2016). Rețeaua din Balcanii de est a tutunului ilicit.
CSD. (2015). Finanțarea crimei organizate. Sofia: Center for the Study of Democracy.
6
CSD. (2012). Evaluarea amenințărilor privind criminalitatea organizată și ridicată 2010 – 2011. Sofia: Center
for the Study of Democracy.
7
Transcrime. (2016)., op. cit
8
Transcrime. (2016). Rețeaua Belarus a tutunului ilicit
4
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nivel sub-național 9, permițând astfel identificarea vulneabilităților din prima linie de combatere a
comerțului ilicit cu tutun, sprijinirea procesului decizional, la nivel managerial, a instituțiilor
competente, prioritizarea și alocarea mai eficientă a resurselor la nivel regional și ajutând la
prevenirea corupției.
Pentru a stabili contextul juridic și instituțional al luptei împotriva ITTP, raportul examinează mai
întâi aspectele majore ale sectorului tutunului din cele patru țări. Analiza evidențiază diversele
vulnerabilități și amenințări care decurg din mediul politic, instituțional și juridic general din fiecare
țară, funcționarea industriei legale a tutunului și contextul general al criminalității din fiecare țară.
De asemenea, analizează legăturile și colaborarea dintre rețelele de criminalitate din cele patru țări.
Având în vedere accentul tot mai mare pe necesitatea unor politici publice bazate pe dovezi, analiza
se orientează apoi către metode de măsurare în sine a fenomenului și a performanței și eficacității
instituțiilor de aplicare a legii în limitarea acestuia. Modelul integrat pentru evaluarea pieței de
țigarete ilicite prezentat în raport este o metodă care ține cont de factorii socio-economici mai
generali din fiecare țară care au impact asupra ITTP la nivel regional. Acesta este completat de un
indice pentru evaluarea eficacității poliției / autorităților vamale în confiscarea/indisponibilizarea
țigaretelor ilegale ca o măsură cantitativă obiectivă a performanței instituționale. Indicele permite
evaluarea eficienței poliției la nivel regional, prin juxtapunerea cotei de țigarete ilicite confiscate cu
consum total ilicit de țigarete. Modelul integrat este o abordare cuprinzătoare a analizei efectului
combinat a două tipuri de factori: cei legați de performanța organelor de aplicare a legii și factorii
socio-economici regionali.
Un aspect cheie al capacității agențiilor de aplicare a legii - în general și în ceea ce privește
combaterea ITTP, în special - este vulnerabilitatea acestora la presiunea de corupere venită din
partea grupărilor din zona criminalității. Utilizarea corupției de către crima organizată nu este
manifestă și, prin urmare, nu poate fi măsurată direct. Noua metodă dezvoltată în acest raport
vizează oarecum depășirea acestei dificultăți prin detectarea prezenței potențialilor actori privilegiați
pe piața ilegală a tutunului într-o anumită localitate. Metoda se bazează pe presupunerea că scopul
final al infractorilor, atunci când apelează la corupție, este de a obține o poziție favorabilă pe piața
ilicită și de a-și asigura protecția împotriva investigațiilor poliției / autorităților vamale. Pentru a
detecta acești actori privilegiați de pe piață, se creează un indice de abateri al mărcilor de țigări, care
corelează datele raportate de industrie privind marcile ilicite cu datele raportate de către instituțiile
de aplicare a legii. Indicele permite identificarea abaterilor semnificative în privința cantităților
confiscate din diferitele mărci de țigări la nivel regional.
Raportul se încheie cu recomandări de politici publice privind cele mai eficiente modalități de
utilizare a instrumentelor nou dezvoltate, precum și măsuri posibile pentru a le perfecționa și a le
face mai fiabile.

Cele patru țări studiate folosesc o terminologie și clasificări diferite ale unităților lor teritoriale. Întrucât acest
raport se referă atât la nivelurile NUTS3 cât și la nivelul NUTS2 din aceste țări, în scopuri de lizibilitate,
termenul „regional” se folosește pentru a se referi la ambele unități subnaționale.
9
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1. COMERȚUL ILICIT CU PRODUSE DIN TUTUN DE-A LUNGUL RUTEI BALCANICE:
BULGARIA, GRECIA, ITALIA ȘI ROMÂNIA
Balcanii au fost mult timp o cale-cheie pentru diverse mărfuri și fluxuri ilicite - droguri, arme de foc,
trafic de persoane și contrabandă 10. Din 2000, Grecia a devenit un punct cheie de intrare și o sursă a
așa-numitelor țigări illcit white 11. Aceasta a fost debutul unei infrastructuri criminale transnaționale
rezistente și greu de controlat. La intrarea în Grecia, țigaretele de tip illicit white 12 au fost traficate în
continuare, fie în Italia și Europa de Vest, fie prin Bulgaria și România, pe piețele din Europa Centrală.
Aceste patru țări sunt, de asemenea, cele patru state membre din partea de jos a clasamentului UE
în ceea ce privește nivelul de percepție al corupției 13.
Impactul comerțului ilicit de produse din tutun (ITTP) la nivel mondial este multiplu - nu numai din
punct de vedere economic, dar și din perspectiva sănătății publice și a criminalității. ITTP cuprinde
activități infracționale care se bucură de un nivel ridicat de toleranță socială și, în multe cazuri, nici
măcar nu este perceput ca o practică dăunătoare social. Astfel, în ciuda impactului său economic și
social negativ, ITTP se extinde constant în întreaga lume 14.
Un bun indicator al efectelor sociale și economice negative ale ITTP în Bulgaria, Grecia, Italia și
România sunt pierderile bugetare datorate evaziunii fiscale în fiecare dintre țările afectate (figura 1).
Pe lângă faptul că duce la pierderea veniturilor bugetare, ITTP generează, de asemenea, profituri
uriașe pentru criminalitatea organizată, care la rândul lor se traduc prin corupție, spălare de bani și
denaturarea concurenței loiale. De exemplu, în Italia, ITTP este un fenomen foarte îngrijorător
datorită prezenței organizațiilor criminale bine înrădăcinate de tip mafia, precum clanurile Camorra
și grupurile Sacra Corona Unita, care au activat pe această piață încă din anii 1950 și 1960, și care, în
ultimele decenii, au început să colaboreze cu grupări de criminalitate din țările Europei de Est.

UNODC. (2008). Criminalitatea și impactul acesteia asupra Balcanilor. Vienna: UNODC.
CSD. (2012). Evaluarea amenințărilor privind criminalitatea organizată 2010 – 2011. Sofia: Center for the
Study of Democracy.
12
Țigaretele care sunt fabricate de obicei legal într-o țară/piață, dar despre care dovezile sugerează că au fost
deturnate în timpul tranzitului lor către piața de destinație și comercializate într-o altă piată unde au o
distribuție legală limitată sau nu pot vândute fără plata taxelor vamale.
13
Vezi Controlul corupției în Indicatorii guvernanței globale ai Băncii Mondiale din 2014, precum și cel mai
recent Indice de percepție a corupției din 2016 al Transparency International.
14
OECD, ‘Fumatul’, OECD 2015 – 2016: Statistici sociale, economice și de mediu. Paris: Publicația OECD, 2016,
p. 209.
10
11
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Figura 1. Pierderi la bugetul de stat generate de ITTP prin neplata accizelor și a taxelor vamale ca
procent din PIB (2013 – 2016)

România
2013
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Italy

2016
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Bulgaria

0.00%

0.10%

0.20%

0.30%

0.40%
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0.60%

Sursa: KPMG, Project Sun reports

1.1. CADRUL LEGAL PRIVIND ITTP
Politicile naționale privind tutunul din Bulgaria, Italia, Grecia și România reflectă în mare parte
principalele tendințe și evoluții stabilite de mecanismele de reglementare internaționale și UE
relevante (figura 2). Cele patru țări, în calitate de state membre ale Uniunii Europene, nu numai că
au semnat Convenția-cadru privind controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății (OMS
FCTC), dar și respectă toate directivele europene care vizează controlul sectorului tutunului. FCTC
OMS, adoptat în 2003, a fost primul tratat internațional de sănătate publică cu privire la tutun.
Scopul său principal este de a aborda consecințele sociale, de sănătate, economice și de mediu ale
consumului de tutun și expunerea la fumul de tutun. În acest scop, FCTC OMS cuprinde un set de
măsuri multifuncționale pentru reducerea atât a cererii de tutun (de exemplu, norme pentru
etichetare și ambalare; restricții la publicitate, promovare și sponsorizare; preț, impozite și
descurajare prin preț), cât și a ofertei tutun (de exemplu, combaterea comerțului ilicit cu tutun și a
vânzărilor către și de către minori, furnizarea de sprijin pentru activități alternative viabile din punct
de vedere economic).
Protocolul pentru eliminarea comerțului ilicit de produse din tutun, elaborat în contextul OMS FCTC,
cuprinde răspunsul principal al comunității internaționale la comerțul ilicit cu produse din tutun 15.
Protocolul OMS FCTC are ca scop eliminarea tuturor formelor de comerț ilicit cu produse din tutun.

European Commission. (2017). Progress report on the implementation of the Commission Communication
Stepping up the fight against cigarette smuggling and other forms of illicit trade in tobacco products – a
comprehensive EU strategy, COM (2017) 235 final, 12.5.2017
15
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La nivelul UE, măsurile de bază ale OMS FCTC și ale Protocolul sunt încorporate în Directiva privind
produsele din tutun 16.
Figura 2. Aspectele principale ale politicilor naționale privind tutunul

Producția,
procesarea și
comerțul de
tutun

Combaterea
comerțului ilicit,
măsuri anti-

Etichetarea
și vânzarea
produselor
din tutun

Aspecte
privind
sănătarea,
Regulile și procedurile
privind acchizele și
taxele

Sursa: CSD
Alte acte juridice cheie ale UE care au fost transpuse în legislația națională din cele patru țări includ
Codul vamal al Uniunii, reglementările și directivele UE cu privire la accize, cooperare reciprocă și
asistență în chestiuni vamale și de justiție penală pentru prevenirea și combaterea fraudei și a
criminalității organizate. Astfel, fiecare dintre țări a încorporat standardele minime prevăzute în
actele juridice internaționale și UE menționate mai sus.
Codul vamal al Uniunii s-a dovedit a fi un instrument important al procesului de modernizare vamală,
care servește ca un cadru de reglementare vamal la nivelul întregii UE. Printre obiectivele stabilite în
Cod se numără asigurarea unui mediu electronic care să asigure un control personalizat mai eficient
bazat pe analiza riscurilor, inclusiv riscul de contrabandă cu țigări. Un alt instrument important în
lupta împotriva ITTP este Regulamentul Consiliului 2015/1525 din 9 septembrie 2015, care are ca
scop îmbunătățirea instrumentelor UE pentru investigarea și detectarea fraudei vamale și a
produselor accizabile, permițând anchetatorilor, printre altele, să coreleze datele privind importul,
tranzitul și exportul cu date privind circulația containerelor cu produse accizabile, inclusiv date
Directive 2014/40/EU on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of
the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products, OJ L
127, 9.4.2014.
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despre țigări. Regulamentul facilitează în plus utilizarea dovezilor obținute într-un stat membru al UE
în procedurile în fața autorităților administrative și judiciare din alte state membre.
Cu toate acestea, fiecare din cele patru țări a dezvoltat propriul răspuns din partea justiției penale și
a instituit mecanisme instituționale diferite pentru a combate comerțul ilicit cu produse din tutun.
În 2013, Comisia Europeană a adoptat o strategie a UE privind combaterea comerțului ilicit cu
produse din tutun 17 care a identificat în mod clar principalii factori care favorizează acest fenomen
advers și a evidențiat acțiunile politice majore necesare la nivelul UE pentru a-l reduce eficient.
Strategia a fost însoțită de Planul de acțiune anti-contrabandă, care prevedea o cronologie cu măsuri
specifice care urmau să fie puse în aplicare de către Comisie, Parlamentul European, Consiliul
European, FRONTEX și toate statele membre 18. În 2018, Comisia Europeană a adoptat și al doilea
plan de acțiune pentru combaterea comerțului ilicit cu tutun 2018 - 2022 19.
Bulgaria
Piața țigărilor și a tutunului din Bulgaria este modelată de nivelul accizelor, a subvențiilor de la stat și
de politica de contracarare a comerțului ilicit. Principalul act legislativ care reglementează fabricarea,
distribuția și comerțul cu tutun și produse din tutun în Bulgaria este Legea privind tutunul, produsele
din tutun și articolele asociate 20. Legea definește regulile și procedurile pentru comercializarea
tutunului brut, prelucrarea industrială a tutunului, inclusiv autorizarea fabricării produselor din tutun
și comercializarea tutunului procesat și a articolelor asociate, cum ar fi țigările electronice. Legea
conține atât dispoziții administrative, cât și penale.
Legea privind tutunul și produsele din tutun impune producătorilor să se înregistreze ca entități
comerciale și cumpărători de tutun brut pentru a obține un permis valabil (articolul 4), obligându-i
pe aceștia din urmă să înregistreze contractele încheiate. Pentru a preveni producția ilicită de tutun
și produse din tutun, articolul 24 din lege permite numai entităților autorizate să participe la etapa
de producție.
Politica privind accizele și punerea în aplicare a legislației relevante privind accizele și impozitele sunt
printre principalii factori care influențează piața ilicită a țigărilor din țară.
Bulgaria este obligată să reglementeze accize egale cu nivelurile minime din UE. Cu toate acestea,
nivelul veniturilor populației este mult mai scăzut, iar termenul rapid de aliniere a accizelor a
transformat acest efort într-o provocare.

Communication from the Commission to the European Parliament. 2nd Action Plan to fight the illicit tobacco trade 2018
– 2022. Stepping up the fight against cigarette smuggling and other forms of illicit trade in tobacco products – A
comprehensive EU Strategy. Brussels, 6.6.2013 COM(2013) 324 final.
18 Commission Staff Working Document [Anti-smuggling Action Plan] accompanying the document Com- munication from
the Commission to the Council and the European Parliament Stepping up efforts to fight against cigarette smuggling and
other forms of illicit trade in tobacco products – A comprehensive EU Strategy. Brussels, 6.6.2013 SWD(2013) 193 final.
19 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Social and Economic
Committee. 2nd Action Plan to fight the illicit tobacco trade 2018-2022. Brussels, 7.12.2018, COM(2018) 846 final.
20 Law on Tobacco, Tobacco Products and Associated Articles, promulgated SG No. 101 of 30 November 1993, last
amended and supplemented SG No. 103 of 28 December 2017.
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Legea privind accizele și antrepozitele fiscale este în vigoare începând cu 1 ianuarie 2006. Trebuie
menționat că Legea privind accizele și antrepozitele fiscale a fost modificată în mod regulat ca
răspuns la schimbarea riscurilor pieței. În 2010, după o serie de creșteri puternice ale accizelor la
produsele din tutun (2008 - 2010) și extinderea preconizată a pieței ilicite, sancțiunile împotriva
comercianților ilegali au fost majorate drastic (amendamentul din 2009 la Art. 108a și la articolul
112). Prin aceste modificări, distribuția ilicită a produselor din tutun a fost împiedicată cu succes. Cu
toate acestea, aplicarea legii a fost mai problematică. Instanțele s-au abținut să impună pedepse
ridicate pentru comercianții cu amănuntul care vând produse de tutun fără licență comercială și fără
accizare, motivând că sancțiunile sunt prea severe (art. 108a, modificat 2009) 21, și, în caz de încălcări
minore, hotărând suspendarea activității de vânzare cu amănuntul. Cu o modificare ulterioară, a fost
redusă pedeapsa pentru vânzările cu amănuntul fără licență.
În februarie 2017, Ministerul Finanțelor a emis o versiune revizuită a Regulamentului de punere în
aplicare a Legii accizelor și a antrepozitelor fiscale 22. Legea însăși a fost modificată în decembrie
2017, în încercarea de a limita publicitatea online a produselor ilegale din tutun, care este o nouă
tendință. Mediul online tinde să înlocuiască piețele publice și bazarurile din orașe ca loc de vânzare a
țigaretelor ilegale și a tutunului neprelucrat. De asemenea, modificările vizează reglementarea pieței
de narghilea în expansiune rapidă 23.
Legislația privind accizele, însă, ca și alte legislații, nu este rezistentă la corupție. În diferite perioade,
anumite componente ale politicii accizelor guvernamentale au fost influențate de lobby-urile
diferitelor companii din industria țigaretelor. Modificările aduse așa-numitului calendar al accizelor
în 2015 și 2016 sunt un exemplu clar.
La începutul mandatului său (2014), guvernul de atunci, după consultările cu industria, stabilise să
majoreze accizele și raportul ad valorem dintre componentele sale specifice. Cu toate acestea, acest
aranjament a fost încălcat în beneficiul câtorva companii de țigări.
Codul penal conține o serie de dispoziții privind activitățile ilegale legate de tutun și produse din
tutun. Articolul 234 reglementează urmărirea penală a infracțiunilor cu produse accizabile, articolul
242 se referă la contrabandă, în timp ce articolul 321 reglementează înființarea, conducerea și
participarea la un grup infracțional organizat. Contrabanda este de asemenea definită ca o încălcare
a reglementărilor vamale în conformitate cu articolul 233 din Legea vamală.
În ultimul deceniu, creșterea ITTP a afectat frecvent nivelul veniturilor statului. Cu toate acestea,
răspunsul instituțional a variat de la măsurile de blocare menite să reducă piața ilicită, până la
eforturi pripite care nu și-au atins obiectivele. Modificările legale și de reglementare sau lipsa
acestora a depins de echilibrul partidelor politice din Parlament și, deseori, de interesele lobbyiste.
Legea cu privire la magazinele fără taxe vamale (duty free) a fost poate cel mai flagrant exemplu de
Prima încălcare este sancționată cu amendă de 50,000 BGN, în timp ce încălcările repetate au drept consecință
închiderea temporară, pentru o perioadă de 6 luni, a centrului comercial.
22 Regulation on the Implementation of Law on Excise Duties and Tax Warehouses, promulgated SG No. 42 of 23 May 2006,
last amended and supplemented SG No. 80 of 6 October 2017.
23 Regulation Amending and Supplementing the Regulation on the Implementation of Law on Excise Duties and Tax
Warehouses, promulgated SG No. 42 of 23 May 2006.
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blocare - a fost nevoie de opt ani și trei parlamente pentru a închide magazinele de tip duty-free de
la granițele terestre bulgare. În alte cazuri, anticipând stimularea comerțului ilicit, s-a adoptat o
legislație pripită care conține sancțiuni atât de severe împotriva centrelor comerciale, încât un
număr mare dintre ele și-au suspendat operațiunile, iar unele au falimentat.
În plus, în perioadele de creștere continuă a pieței ilicite, răspunsul agențiilor de aplicare a legii și de
colectare a veniturilor bugetare a fost lent, din cauza timpului necesar pentru a asigura resursele
umane și finanțarea.
Grecia
Piatra de temelie a cadrului legal grecesc pentru combaterea ITTP este Codul Vamal Național (Legea
2960/2001), care, printre alte teme, abordează contrabanda cu tutun. În conformitate cu Codul,
contrabanda este considerată o contravenție la regimul vamal, în același timp fiind și o infracțiune.
Prin urmare, persoanele condamnate pentru astfel de acțiuni sunt supuse unei duble sancțiuni administrativă („plata taxelor vamale”) și penală (amendă sau închisoare).
O „contravenție vamală” este definită ca (a) nerespectarea formalităților Codului Vamal referitoare
la serviciile vamale (b) evaziune sau tentativă de evaziune fiscală etc .; și (c) nerespectarea
formalităților prevăzute la articolul 155 privind contrabanda.
Actele de contrabandă sunt incriminate proporțional cu mărimea pierderilor de venituri la bugetul
de stat. Contrabanda este considerată contravenție, dacă taxele și impozitele datorate statului sau
Uniunii Europene nu depășesc 50.000 EUR. Când taxele vamale și impozitele datorate depășesc
150.000 EUR, contrabanda constituie infracțiune. Atunci când taxele vamale, impozitele și alte taxe
pentru mărfurile de contrabandă nu depășesc un total de 70.000 EUR, făptuitorul poate evita
confiscarea bunurilor și urmărirea penală, plătind direct taxele vamale, impozitele și alte taxe.
În ceea ce privește legislația existentă, o serie de critici au fost exprimate de experți din partea
autorităților vamale și ale autorităților de aplicare a legii din Grecia. În primul rând, dispozițiile
Codului Vamal Național permit făptuitorilor să pretindă că valoarea taxelor și impozitelor
nedeclarate este sub pragul de 150.000 EUR, pentru a evita urmărirea penală și închisoarea.
Contrabandiștii profită, de asemenea, de acest decalaj pentru a evita sancțiuni mai mari. În plus,
experții au subliniat că au fost mai multe cazuri în care navele au fost confiscate și ulterior scoase la
licitație de către autorități, dar la final, aceeași rețea de criminalitate le-a cumpărat la un preț minim
pentru a le folosi din nou pentru contrabandă.
Italia
Principalele acte juridice din cadrul legislativ italian care vizează prevenirea și combaterea ITTP sunt
Decretul președintelui Republicii nr. 43 din ianuarie 1973, în care articolul 291 definește infracțiunea
de asociere criminală pentru contrabandă transfrontalieră de tutun (infracțiunea se pedepsește cu
închisoare de la 3 la 8 ani pentru liderii grupării și de la 1 la 6 ani pentru cei care participă în ea);
Titlul III din Legea nr. 907 din 1942, art. 64 reglementarea infracțiunii de contrabandă internă; și
Codul penal, în special articolul 416 privind „grupul de criminalitate organizată” (pentru infracțiunile
comise de 3 sau mai multe persoane) și art. 416 bis privind „asociația de tip mafiot”.
15
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O modificare legislativă recentă privind dezincriminarea infracțiunilor supuse unei amenzi a afectat
reglementarea și combaterea ITTP. Decretul legislativ nr. 8 din 15 ianuarie 2016 a inclus printre
infracțiunile dezincriminate contrabanda cu produse ilicite din tutun, atunci când cantitatea de
contrabandă sau cantitatea vândută este sub 10 kg. Întrucât această activitate infracțională este
desfășurată de grupuri transnaționale de criminalitate organizată, efectul reglementării este de a
evita, în practică, pedepsirea cu închisoarea a vânzătorilor de produse ilicite din tutun, conform
percepției publicului larg că ITTP creează un prejudiciu social mai mic.
Romania
În România, principalul act care reglementează industria tutunului este Legea nr. 201/2016, care
determină condițiile pentru fabricarea, prezentarea și comercializarea tutunului și a produselor
conexe. Un alt instrument care reglementează subiectul este Legea nr. 236/2003, care vizează piața
tutunului brut. Legea stabileşte traseul complet al tutunului, din starea brută până la stadiul rafinat
de țigaretă. Traseul pornește de la operațiunile de furnizare de la producătorii locali până la unitățile
prim-procesatoare, reglementează grupurile de producători, autorizarea unităților primprocesatoare a tutunului și asigurarea standardelor de calitate.
Codul fiscal 24 include prevederi pentru produsele din tutun și pentru producători. Venitul din
creșterea și recoltarea tutunului de pe o suprafață de mai puțin de un hectar se consideră venit
neimpozabil. Tot tutunul procesat (țigarete, cigarillos și tutun pentru fumat) este considerat produs
accizabil, cu excepția celui utilizat exclusiv pentru testarea științifică și controlul calității. Codul fiscal
definește, de asemenea, responsabilitățile antrepozitarilor autorizați și importatorilor pentru
distrugerea tutunului procesat confiscat.
Conform dispoziţiilor de natură penală, Codul Fiscal prevede ca fiind o infracțiune depozitarea sau
deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul
României, a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori
cu marcaje false, peste limita a 10,000 țigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai
mari de 3 grame și peste 1 kg de tutun de fumat. Ce se află sub limita maximă menționată se
consideră contravenţie sancționată cu amendă și confiscarea produselor. Producerea de tutun
procesat în afara antrepozitului fiscal autorizat este, de asemenea, o infracţiune.
Codul vamal 25 este unul dintre cele mai importante acte juridice în ceea ce privește ITTP. În
secțiunea infracțiuni, definește contrabanda ca introducerea în sau scoaterea din ţară, prin orice
mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal.
Colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea şi
vânzarea de bunuri care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din
contrabandă sau sunt destinate săvârşirii acesteia este asimilată contrabandei. Sustragerea de la
controlul vamal al bunurilor supuse regimului vamal, în timp ce se află într-un punct de control
vamal, este considerată contrabandă dacă valoarea bunurilor în vamă este mai mare de 20.000 de lei
(4.378 de euro) în cazul produselor supuse accizării, precum produsele din tutun. Sustragerea de la
24
25

Legea nr. 227/2015.
In vigoare din data de 10 aprilie 2006.

16

Comerțul ilegal cu țigarete de-a lungul rutei balcanice

controlul vamal a acelor bunuri supuse accizării cu o valoare în vamă mai mică de 20.000 de lei este
considerată contravenţie sancționată prin amendă și confiscarea bunurilor.
Ordonanța de urgență nr. 54/2010 privind unele măsuri de combatere a evaziunii fiscale s-a aflat în
anul 2017-2018 în dezbatere publică intensă, fiind în cele din urmă aprobată de către Parlament.
Ordonanța reglementează magazinele scutite de taxe vamale (duty free), printre alte dispoziții. În
nota de fundamentare a acestei ordonanțe, Guvernul a susținut că, în 2009, magazinele de tip dutyfree au fost responsabile de 40% din contrabanda cu țigarete pe teritoriul României și 93% dintre
facturile de achiziționare a țigaretelor din aceste tipuri de magazine erau false. De asemenea,
contribuțiile la bugetul de stat ale acestor companii erau nesemnificative, operațiunile fiind
nerezonabile economic. Astfel, prin Ordonanța de urgență nr. 54/2010, magazinele de tip duty-free
au fost reglementate cu strictețe: 100.000 USD/Euro reprezintă valoarea taxei de autorizare a unui
magazin, cantitățile maxime de vânzare pentru o persoană pentru țigarete și alte produse, restricții
privind scutirile fiscale. Efectele Ordonanței au fost pozitive în privința reducerii contrabandei prin
magazinele de tip duty-free, aceasta cunoscând o scădere semnificativă. Deși se afla în vigoare,
Ordonanța de urgență nr. 54/2010 a trebuit să fie aprobată de parlament, dar timp de șapte ani a
fost blocată în comisiile parlamentare. În februarie 2017, Guvernul a informat chiar Parlamentul că
nu mai susține Ordonanța de urgență nr. 54/2010 și a solicitat abrogarea acesteia. Abrogarea
ordonanței ar fi repus în vigoare fost reglementare, iar contrabanda cu țigarete ar fi primit din nou
un impuls.
Ultimul proiect de lege cu impact asupra pieței ilicite a țigărilor este propunerea de a îi recompensa
cu 15% din valoarea recuperată de către autoritatea fiscală pe angajații din sectorul public care
contribuie la recuperarea prejudiciului 26. O astfel de măsură a fost aplicată până în anul 2000, când
echipele vamale de control primeau 10% din valoarea produselor confiscate. Această măsură a fost
abrogată pentru că identificarea contrabandei este o atribuție implicită a personalului vamal pentru
care acesta era deja plătit cu un salariu lunar.

1.2. CADRUL INSTITUȚIONAL LA NIVEL NAȚIONAL ȘI REGIONAL
Lupta împotriva ITTP în cele patru țări este în competența autorităților de poliție și vamale.
Reglementările instituționale, organizarea teritorială și jurisdicția instituțiilor implicate în lupta
împotriva ITTP la nivel regional sunt destul de diverse și nu corespund întotdeauna diviziunilor
administrative din fiecare din cele patru țări.
Bulgaria
Autoritățile competente cu privire la lupta împotriva ITTP din Bulgaria sunt Agenția Vamală, Direcția
Generală Poliția Națională, Direcția Generală a Poliției de Frontieră și Direcția Generală de
Combatere a Criminalității Organizate. Instituția autorizată să aplice legislația accizelor este Agenția
Emergency Ordinance on Some Budgetary Measures and Amending Some Normative Acts, published on 27
December 2017.
26
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Vamală. Agenția vamală este responsabilă pentru controlul administrativ asupra importului,
exportului și comerțului cu produse accizabile. De asemenea, deține competențe de investigare cu
privire la încălcările reglementărilor vamale.
De asemenea, Agenția Vamală este angajată în schimbul electronic de documente privind circulația
mărfurilor accizabile în conformitate cu regimul de urmărire a taxelor. În 2013, Bulgaria a introdus
sistemul de informații centralizate pentru accize. Cu toate acestea, competența teritorială a
agențiilor angajate în lupta împotriva ITTP nu se suprapune cu diviziunea teritorial-administrativă a
țării.
Ministerul de Interne (MAI) este principala autoritate care investighează infracțiunile legate de
fabricarea, distribuirea și transportul ilicit de tutun și produse din tutun. În cadrul MAI,
responsabilitățile sunt partajate după cum urmează: Direcția Generală pentru Combaterea
Criminalității Organizate (GDCOC) își concentrează eforturile pe combaterea grupurilor de
criminalitate organizată, Direcția Generală de Poliție Națională (GDNP) combate răspândirea
produselor ilicite din tutun la nivel regional, în timp ce Direcția Generală a Poliției de Frontieră
abordează contrabanda cu produse din tutun. Din 2010, combaterea comerțului ilicit cu produse din
tutun a devenit o prioritate pentru GDCOC și GDNP, ceea ce a dus la transferul de resurse din alte
domenii cheie precum traficul de droguri, furtul de mașini etc 27. Poliția Națională este singurul
organism cu direcții care acoperă toate 28 de districte administrative ale Bulgariei. GDCOC are 12
unități regionale, în timp ce Poliția de frontieră are șapte unități teritoriale și operează în zonele de
frontieră și în aeroporturi. Agenția Vamală are șase direcții teritoriale în continuare împărțite în nouă
unități vamale teritoriale responsabile pentru zone de diferite dimensiuni sau specializate în anumite
probleme.
Grecia
Principalele agenții implicate în combaterea ITTP în Grecia sunt Poliția Elenă, Direcția Generală Vamă
și Accize, Garda de Coastă Elenă și Secretariatul Special al unității de combatere a criminalității
financiare și economice. Cu toate acestea, datele oficiale indică clar că cele două organe care se
ocupă cu majoritatea confiscărilor de produse din tutun ilicite din Grecia sunt Poliția Națională și
Direcția Generală a Vămilor și Accizelor. Poliția s-a implicat în majoritatea cazurilor legate de ITTP, în
timp ce autoritățile vamale au preluat cea mai mare parte a cantităților confiscate anual.
Există mai multe divizii ale Poliției Elene însărcinate cu diferite aspecte ale ITTP. Comerțul ilicit cu
țigări la nivelul străzii este de competența Poliției Elene și a departamentelor de poliție regionale.
Cazurile legate de activitatea infracțională organizată sunt responsabilitatea subdiviziunii pentru
Combaterea Criminalității Organizate și traficului, care funcționează la Divizia de Securitate Publică
din Attica și Regiunea Salonic. Direcția Poliției Economice (DOA) are misiunea de a preveni, investiga
și identifica infracțiuni financiare împotriva intereselor financiare ale statului și ale economiei
naționale care au caracteristici ale crimei organizate. DOA are birouri în Atena (Regiunea Attica) și în
Salonic (Regiunea Macedonia) și cooperează cu toate departamentele regionale de poliție.

27

Interviuri cu reprezentați ai Ministerului de interne și ai Direcției vamale.
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Direcția Generală Elenă pentru Vamă și Accize este în subordinea Autorității Publice Independente
pentru Veniturile Publice, o nouă autoritate care a succedat Secretariatul General pentru Venituri
Publice al Ministerului Finanțelor în ianuarie 2017. Serviciul vamal are 107 unități regionale, care
sunt situate în toate regiunile țării.
Funcționarii vamali au competențe speciale de investigare cu privire la contrabandă, infracțiuni de
evaziune fiscală sau orice altă încălcare a reglementărilor vamale. Pentru consolidarea autorităților
vamale, în 2015 au fost înființate trei unități de control mobil în cadrul birourilor vamale din Pireu,
Salonic și Serres. În cadrul Serviciului de control vamal din Attica (zona mai mare a Atenei) a fost
înființat un departament special pentru controlul maritim ce folosește nave specializate anticontrabandă.
În 2015, a fost înființat Secretariatul General împotriva Corupției (GSAC) pentru a asigura
coordonarea între serviciile și agențiile interne competente, active în domeniul ITTP. GSAC a fost, de
asemenea, desemnat drept serviciul național de coordonare antifraudă, pentru a asigura cooperarea
cu OLAF. Centrul de coordonare pentru combaterea contrabandei a fost creat în 2016 în scopul
combaterii contrabandei cu produse accizabile (tutun, combustibil și alcool). Acesta coordonează
serviciile implicate în urmărirea contrabandei și primește, analizează, procesează toate informațiile
disponibile.
Centrul de coordonare funcționează ca o unitate națională de informații și este compus din experți
desemnați special de la mai multe servicii: Autoritatea independentă pentru venituri publice, Poliția
elenă, Secretariatul general împotriva corupției și altele.
Măsurile de austeritate și alte restricții financiare în cheltuielile publice au avut un impact grav
asupra capacității și eficienței LEA și a sistemului de justiție penală din Grecia în ansamblu. O serie de
experți, intervievați în cadrul studiului curent, au identificat resursele umane insuficiente și lipsa
echipamentelor și infrastructurii tehnologice ca obstacole majore în lupta eficientă împotriva ITTP.
Mai mult, decalajele instituționale, deciziile legislative și aplicarea acestora și gravitatea pedepselor
sunt în centrul criticilor timp de mai mulți ani. În ciuda severității crescânde a pedepselor și a
controlului îmbunătățit asupra pieței, grupurile de crimă organizată continuă să-și extindă
activitățile.
Italia
Agenția Vamală și a monopolurilor și Poliția Financiară sunt principalele autorități publice însărcinate
cu prevenirea și combaterea comerțului ilicit cu produse din tutun în Italia. Agenția vamală și a
monopolurilor monitorizează, controlează și verifică circulația mărfurilor și plata cuvenită a taxelor
vamale și a accizelor, prin agenți care au și puteri de poliție judiciară. Această autoritate are funcția
de a contracara contravențiile și infracțiunile fiscale, inclusiv ITTP. Este organizat în direcții regionale,
interregionale și provinciale și are prezență în toate provinciile Italiei.
Guardia di Finanza este forța poliției financiare, structurată în unități centrale și teritoriale dedicate
combaterii comerțului ilicit cu produse din tutun cu agenți de poliție specializați. Serviciul central de
investigare a criminalității organizate (SCICO) are un rol informațional, tehnic, logistic și, de
asemenea, exercită o coordonare operațională a grupurilor de investigații privind criminalitatea
19

Comerțul ilegal cu țigarete de-a lungul rutei balcanice

organizată (GICO), care operează la nivel regional. SCICO oferă, de asemenea, suport logistic și
operațional GICO și colectează date despre confiscări și investigații. GICO-urile desfășoară activități
de investigare împotriva asociațiilor criminale și grupurilor de criminalitate organizată implicate în
comerțul ilicit cu produse din tutun și sunt prezente în 26 de orașe din toate regiunile italiene, unde
sunt prezente direcțiile districtului anti-mafie (DDA).
Direcția Națională Antitermie și Antiterorism (DNA) coordonează și sprijină 26 direcții de district antimafie (DDA) din toate regiunile și forțele de poliție italiene în investigarea criminalității organizate
grave, inclusiv a celor implicați în ITTP. Printre parchetele italiene, ADN și DDA sunt singurele unități
dedicate urmăririi penale a organizațiilor criminale de tip mafiot, de asemenea în ceea ce privește
contrabanda cu tutun (Legea nr. 92 din 19 martie 2001).
Cooperarea dintre aceste instituții, precum și cu omologii europeni și alți internaționali, este
guvernată de acorduri și convenții, în timp ce schimbul de date privind ITTP la nivel național lipsește
în continuare de coordonare completă și colectare sistematică. În efortul de a aborda această
problemă, în 2014 a fost înființat Observatorul pentru Combaterea Contrabandei și Produselor
contra Tutunului contrafacerii, ca urmare a unei inițiative comune a Universității din Padova,
Agenției Vamale și Monopolurilor, Guardia di Finanza, Ministerul Dezvoltare economică și
producători de tutun. Observatorul adună diverse date despre comerțul ilicit cu tutun și desfășoară
cercetări și analize. De asemenea, dezvoltă și promovează strategii de prevenire și control.
Romania
Principalele autorități responsabile de combaterea contrabandei și a comerțului ilicit de țigări și
produse din tutun în România sunt Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, Direcția Generală
Vamă (DGV) și Poliția Română. Alte autorități cu mandat sunt Direcția de Investigare a Criminalității
Organizate și Terorismului (DIICOT), Jandarmeriei Române și poliția locală.
Direcția Generală Vamă funcționează în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF),
care este în subordinea Ministerului Finanțelor Publice. Direcția are mandat în aplicarea Codului
vamal al României și a Codului fiscal în ceea ce privește accizele pe întreg teritoriul țării. DGV este
organizată ierarhic și structura centrală coordonează și îndrumă la nivel teritorial opt direcții vamale
regionale, unde sunt înființate 89 de birouri vamale și vamale de frontieră (BVF și BVL).
În ultimii 5 ani, autoritățile vamale române au cunoscut perioade tulburi. Înainte de 2013, acestea
erau o agenție separată - Autoritatea Națională a Vămilor (ANV) din subordinea Ministerului
Finanțelor Publice. În 2013, ANV și-a pierdut statutul juridic și a fost transformată într-o direcție în
cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). În urma restructurării, 120 de echipe de
control mobil au fost desființate, inclusiv echipe asistate de canini. Principalii indicatori ai activității
anti-contrabandă au fost grav afectați de reforma din 2013: numărul țigărilor confiscate a scăzut la
jumătate față de anul precedent, valoarea și numărul amenzilor au scăzut cu 36%, respectiv 27%.
Echipele mobile și asistate de canini au fost restabilite în septembrie 2016, ca parte a unui plan de
combatere a contrabandei cu țigări. După reforma din 2013, comerțul ilicit a crescut de la 11,8% din
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consumul total în iulie 2013 (perioada de reformă ANv) la 17% în iulie 2014 și 19,2% în ianuarie
2015 28.
Poliția Română de Frontieră este, de asemenea, unul dintre actorii instituționali importanți în lupta
împotriva traficului ilicit cu produse din tutun. Poliția Română de Frontieră este responsabilă pentru
combaterea infracțiunilor transfrontaliere săvârșite în zona sa de competență, contrabandă cu
mărfuri și produse supuse regimului vamal și fiscal al României. Poliția de frontieră are divizii
regionale în toate județele de frontieră ale țării, inclusiv în județele de pe coasta Mării Negre.
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF) este structura centrală cu competență teritorială
pentru întreaga zonă de responsabilitate a poliției de frontieră. Acesta a raportat confiscarea a 25 de
milioane de pachete de țigarete în perioada 2014 - 2017 29.
Poliția Română este o instituție specializată din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și are
sarcina de a proteja drepturile și libertățile fundamentale, proprietatea privată și publică, prevenirea
și detectarea infracțiunilor și menținerea ordinii publice. Structura sa se potrivește cu cea a diviziunii
administrativ-teritoriale a României. În structura organizatorică a Poliției Române, se constituie
inspectoratele cu personalitate juridică la nivel de județ (NUTS3); sunt stabilite și alte unități
specializate pentru prevenirea și combaterea criminalității organizate, cum ar fi Departamentul
pentru Combaterea Criminalității Organizate.
DIICOT are mandatul legal de a investiga contrabanda comisă de grupuri de criminalitate organizată.
Pentru infracțiunile care nu implică un grup infracțional organizat, ancheta este condusă de
parchetul obișnuit. DIICOT a raportat că prioritatea principală este traficul de persoane, drogurile și
criminalitatea infracțională, crimele economice - cum ar fi contrabanda cu țigări - având o prioritate
mai mică. Cu toate acestea, DIICOT a raportat că cazurile complexe de contrabandă cu impact asupra
sectorului economic și financiar vor fi finalizate și tratate cu celeritate 30. DIICOT trebuie să acopere
întregul spectru al criminalității organizate din România, dar îi lipsește resurse: echipament, software
/ baze de date și adecvate sediu. Astfel, de exemplu, un procuror are în medie 100 de cazuri / an,
fiind capabil să finalizeze doar jumătate din acestea 31.

1.3. VÂNZĂRILE LEGALE DE TUTUN
Piața legală a produselor din tutun din Bulgaria, Grecia, Italia și România a urmat o dezvoltare foarte
similară în ultimii ani. În urma liberalizării sectorului tutunului, marile companii internaționale de
tutun dețin între 80% și 90% din piețele din fiecare din cele patru țări, deși anumiți producători
naționali au reușit să își păstreze prezența la nivel național.
Consumul de produse din tutun diferă în cele patru țări. În comparație cu nivelul mediu de consum
de țigarete din UE, Grecia și Bulgaria sunt cu cea mai mare prevalență a fumatului în toate statele
Novel Research, Comerțul ilicit cu țigarete August 2008 – Mai 2016, https:/www.novelresearch. ro/comertul_ilicit/
IGPF, Comunicat de presă, 05 iulie 2017.
30 DIICOT. (2016). Raport anual, p. 7.
31 Interviu și DIICOT. (2016). Raport anual, p. 11.
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membre. Prevalența fumatului în România este aproape de media UE, în timp ce Italia este singura
țară cu prevalența fumatului sub medie. Mai mult, în toate țările, cu excepția Bulgariei, există o
tendință constantă de scădere a consumului de țigări în rândul populației globale (Figura 3).
Figura 3. Prevalența fumatului în Bulgaria, Grecia, Italia și România (2006-2016)
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Sursa: Eurobarometer
Aderarea Bulgariei la UE în 2007 a dus la dizolvarea monopolului de stat asupra produselor din tutun
menținute până în acest moment. În primele luni ale anului 2007, cinci corporații multinaționale au
intrat pe piața locală: Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco
International, Imperial Tobacco și Greek Karelia. Peste un an, cota lor de piață a ajuns la 23%. În
2008, două dintre fabricile fostului monopolist de stat Bulgartabac au fost vândute la bursă către
două companii bulgare care au intrat pe piața produselor de tutun cu brandurile Kings Tobacco
International și Sluntse Stara Zagora - Tabac. Până în 2009, erau deja 7 jucători importanți pe piața
tutunului din Bulgaria: Bulgartabac cu o cotă de piață de 49,1%, Philip Morris International cu 13,9%,
British American Tobacco cu 13,5%, Kings Tobacco cu 5,7%, Karelia cu 12,2%, Japonia Tobacco
International cu 3,2%, și Imperial Tobacco cu 1,8%. Începând cu 2010, concurența severă dintre
jucătorii de pe piață a dus la extinderea suplimentară a marilor companii internaționale de tutun și
Karelia, în detrimentul Bulgartabac. În aprilie 2017, a avut loc o schimbare majoră pe piața legală a
tutunului. După achiziționarea tuturor mărcilor bulgărești Bulgartabac și a distribuitorului său
Express Logistics and Distribution pentru 100 de milioane EUR 32, de britanici americani de tutun au
devenit liderul pieței cu o pondere de 40-42%.
Consumul de produse din tutun este extrem de popular în Bulgaria, iar cantitățile consumate sunt
marti. Țara ocupă locul doi în UE conform mai multor sondaje reprezentative la nivel național,
procentul mediu de fumători în perioada 2006 - 2017 variînd de la 35 la 39% 33. Datele
Capital weekly, “Peevski Sells His Cigarette Business to British American Tobacco”, 12 April 2017.
Flash Eurobarometer – Survey on Tobacco, 2009; Special Eurobarometer 429 – Attitudes of Europeans
towards tobacco and electronic cigarettes, 2014.
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Eurobarometrului din 2017 arată că fumătorii activi din Bulgaria erau 36% din populație 34, ceea ce
clasează țara pe locul doi în UE, precedată doar de Grecia (37%). Mai mult, consumul mediu zilnic
este de 15.9 țigarete, peste media UE de 14.1 țigarete.
În Grecia, marile companii internaționale de tutun au dobândit o poziție dominantă pe piață încă de
la începutul anilor 2000. Astăzi, există două companii locale active în fabricarea și exportul de
produse din tutun - Karelia Tobacco Company și SEKAP, care dețin împreună aproximativ 20% din
piața internă. Filialul Papastratos al Phillip Morris International are cota de piață de 34-35%, urmată
de British American Tobacco cu 19%, Japan Tobacco International cu 14,8%, Imperial Tobacco cu
11,6% și alte companii mai mici (0,2%), active în principal în domeniul trabucurilor, tutunul fin tăiat și
alte produse din tutun 35.
În afară de importanța sa pentru piața muncii din țară, industria tutunului este, de asemenea, un
contribuitor semnificativ la bugetul de stat, 7% din veniturile fiscale totale din țară provenind din
impozitarea produselor din tutun 36.
În Italia, Phillip Morris International este de asemenea un lider de piață cu o cotă de piață de 5051%, urmată de Japan Tobacco International cu 23-24%, British American Tobacco cu 19-20%,
Imperial Tobacco cu 4-5%, în timp ce aproximativ 2% din piață este împărțită de alți mici producători
locali și străini.
Singurul producător intern de țigări și tutun de fumat este Manifattura Italiana Tabacco S.p.A. (MIT).
Piața produselor electronice cu vapori s-a extins constant din 2015, cuprinzând în prezent mai mult
de 150 de companii implicate în producție, import sau distribuție. Inovația, atragerea produselor și
eficiența costurilor sunt considerate factorii cheie care conduc la creșterea cererii de produse
alternative 37.
Fumătorii din Italia reprezentau 24% din populație în anul 2017. Majoritatea populației italiene
fumează între 10-19 țigarete pe zi (45,9%), iar vârsta medie pentru a începe fumatul este de 18 ani,
principalul motiv fiind influența cunoscuților sau prietenilor (53,2%). Țigările sunt cel mai obișnuit
produs fumat (94,3%), urmat de tutunul mărunțit (14,8%), a cărui utilizare a crescut din 2010.
Creșterea majoră a consumului de produse electonice cu vapori a fost înregistrată în perioada 2015 2016 ( de la 1,1% la 3,9%).
În România, industria tutunului contribuie cu aproximativ 1% din PIB și este al doilea cel mai mare
contribuabil după sectorul petrolier. Potrivit Ministerului Finanțelor, printre primii 10 contribuabili la
bugetul de stat în 2012, s-au numărat trei producători de tutun: BAT (locul doi, 5,6 miliarde de lei),
PMI (locul cinci, 1,9 miliarde RON) și JTI (locul nouă, 1,3 miliarde de lei). În primele 10 companii din
același an mai sunt nominalizate cinci companii petroliere, o companie de energie și Banca Națională
a României.

34

Special Eurobarometer 458 – Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes, 2017.

IOBE. (2013). The Illicit tobacco trade: Impact for the tobacco sector and economy Athens: IOBE.
36 IOBE. 2016. Effects of the new tax increase on tobacco products.
37 Euromonitor International. 2018. Tobacco in Italy. Executive Summary. Passport.
35
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Cei mai mari jucători de pe piața tutunului din România sunt British American Tobacco, Philip Morris
International și Japan Tobacco International, care formează o piață de oligopol, deoarece cifra de
afaceri cumulată a acestora reprezintă 98% din piața tutunului din România 38.
British American Tobacco are cea mai mare cotă de piață cu 54-56%, urmată de Japan Tobacco
International cu 25-26%, Phillip Morris International - 13-14%, Imperial Tobacco - 4-5% și alți
producători mici cu 1%.
Toate aceste companii au atât fabrici, cât și lanțuri de distribuție în țară. Producătorii cooperează cu
mai mulți angrosiști importanți: Aquila (Imperial Tobacco), Interbrands Marketing & Distribution
(BAT și PMI), Punctual Comimpex (BAT, JTI, PMI și China Tobacco Hongta Hering), Simba Invest SRL
(PMI), Amigo și Intercost ( PMI, BAT, JTI). Există peste 150 de mărci de țigări disponibile pe piață din
România, cele mai populare dintre acestea sunt Kent (BAT), L&M (PMI), Marlboro (PMI), Pall Mall
(BAT) și Winchester (JTI).
Statisticile privind consumul de tutun și produsele asociate indică faptul că 5 milioane de pachete de
țigarete sunt fumate în România în fiecare zi. Conform unui sondaj la nivel național din 2016, realizat
de Institutul IRES, au existat 5 milioane de fumători, inclusiv 4,4 milioane de fumători zilnici.
Cheltuielile pentru fumat reprezintă în medie 5% din bugetul lunar al gospodăriei.
Tutun brut (neprelucrat)
Pe lângă faptul că sunt țări cu tradiție în fabricarea și consumul de țigarete, Bulgaria, Grecia și Italia
au, de asemenea, o lungă istorie în creșterea și procesarea tutunului brut. Reforma politicii agricole
comune a UE, introdusă în 2004, a eliminat cotele de producție de tutun și subvențiile aferente
cultivării tutunului, ceea ce a dus la o scădere accentuată a zonelor de cultivare a tutunului, precum
și a volumului de producție. Noua politică a decuplat sprijinul financiar de activitatea productivă.
În perioada 2005 - 2007, câmpurile cu tutun din Grecia au scăzut de la 500,000 acri la mai puțin de
100,000 acri, iar volumul producției de la 108,000 tone la 22,000 tone. Numărul fermierilor care
cresc tutun a scăzut dramatic, de la 48.000 în 2005, la 16,000 în 2010 39.
Cu toate acestea, în ciuda reducerii volumelor de cultivare a tutunului comparativ cu perioada
anterioară anului 2004, ponderea producției de tutun în economia națională continuă să fie
semnificativă și este chiar în creștere 40.
Indiferent de subvențiile întrerupte pentru cultivarea tutunului, în ultimii ani cultivarea tutunului în
Grecia se extinde din nou (tabelul 1).

Ordinul Consiliului concurenței nr. 609/11.12.2014, paragraful 12.
Karanikolas P., Goussios, J., Nellas, El., Tsiboukas, K. (2008). Tobacco Cultivation and Its Development with the CAP.
40 Fillippidis, N. (30.01.2013). New Turn in Tobacco Cultivation.
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Tabel 1: Suprafață cultivată și producția de tutun în Grecia, 2011-2015
An
2011
2015

acri
144,118
169,623

Tip oriental

tone
26,991
26,736

Burley Virginia
acri
tone
14,815
5,052
29,304
10,296

Sursa: ELSTAT Annual Agricultural Survey – 2011, 2015.
Datele Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor din Bulgaria arată, de asemenea, că în urma
aderării la UE, producția de tutun brut din țară a scăzut de la 41,100 tone în 2007 la 15,211 tone în
2016. Câmpurile de cultivare a tutunului au scăzut și de la 31,144 acri în 2007 la 10,049 acri în
2016 41.
Italia este unul dintre cei mai mari producători de tutun brut din UE 42. Cu toate acestea, în perioada
dintre 2011 și 2016, a fost observată o scădere constantă a suprafeței totale a câmpurilor de tutun
din întreaga țară, de la 22,424 acri la 15,938 acri, această scădere având un impact proporțional
asupra volumului de tutun produs. Numărul total de fermieri a scăzut cu 85%, de la peste 27,000 la
începutul anilor 2000 la doar 4,000 la sfârșitul lui 2017. Reducerea treptată a subvențiilor publice,
însoțită de criza economică de durată și ITTP au condus la scăderea producției anuale cu un procent
de 6%, începând cu 2011 43. Aceste reduceri ale producției interne au dus în mod natural la o creștere
a importurilor, ceea ce a determinat ca Italia să devină al doilea cel mai mare importator de țigarete
la nivel mondial.
În România există o singură companie internă implicată în producția de tutun brut - Rom-Ital, care
are peste 300 de contracte și acorduri de colaborare cu fermierii de tutun din România. Cifra de
afaceri anuală este de 6 milioane lei, iar numărul mediu de angajați este de 67 de persoane.

1.4. PIAȚA ILICITĂ A TUTUNULUI
Bulgaria și România au „tradiții” îndelungate în comerțul ilicit cu tutun, înrădăcinat în greutățile
tranzițiilor lor către economia de piață. Spre deosebire de acestea, Grecia și Italia s-au bucurat de
niveluri mai scăzute ale consumului ilicit de tutun, situație care s-a schimbat odată cu declanșarea
crizei economice globale din anul 2009. Astfel, până în 2012 piața ilicită a crescut de la 2.2% la 8.5%
în Italia și de la 2% la 10 % în Grecia. Criza economică a condus, de asemenea, la o creștere
accentuată a consumului ilicit de tutun și în Bulgaria și în România. Cu toate acestea, în timp ce

Ministry of Agriculture, Food and Forestry, Annual report on the situation and development of agriculture, 2017.
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Presentazione tabacco, 2017.
43 Confagricoltura, Contraffazione e contrabbando: tra prodotti agroalimentari e prodotti del tabacco in “fumo” un mercato
illegale di circa 4mld di euro, 2017.
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Bulgaria și Italia au reușit să restrângă piața ilicită, Grecia și România continuă să se confrunte cu
niveluri ridicate de țigarete contrafăcute și de contrabandă 44 (figura 4).

Figura 4. Procentul țigaretelor contrafăcute și de contrabandă în Bulgaria, Grecia, Italia și România
(2008-2016)
35
30.7

30
25

19.2
20
15

16.5

0

2009

13.4

10.1

15.6
10.9

23.6

19.8

18.8
18

15.6
16.4

3.3

5.3

5

2010

2011
Bulgaria

2013

Greece

15.1

5.9
4.8

5.5
3.7

6.8
5.6

4.7
2012

15.4

11.6

8.5

3.0
2.2

2008

9.3
6.3

9.6
2.0

18.5

17.8

11.1

13.8

5

18.2
15.5

12.9

10

20.6

20.2

2014
Italy

5.8
2015

5.8
2016

2017

2018

Romania

Sursa: KPMG, The Sun Project Reports.

Cea mai recentă estimare disponibilă a veniturilor din ITTP pentru cele patru țări este cea pentru
anul 2013 și sugerează că cea mai mare pondere a pieței ilicite ajustate la PIB este în Bulgaria,
urmată de Grecia, România și apoi Italia (Tabelul 2, pagina următoare). Cu toate acestea, trebuie
menționat că, în ultimii cinci ani, autoritățile bulgare au reușit să diminueze comerțul ilicit la
jumătate, așa cum rezultă din datele EPS din raportul poiectului Sun.
Sarcina fiscală ridicată impusă produselor din tutun este considerată a fi principalul stimulent pentru
participarea la ITTP și este unul dintre factorii asociați cu creșterea comerțului ilicit în toate țările
studiului. Cu toate acestea, datele din alte studii arată că ITTP a devenit mai mare chiar și în țările cu

“Țigaretele de contrabandă” sunt țigarete originale care au fost fie cumpărate dintr-o țară cu taxe mai mici și care
depășesc cantitățile permise la frontieră sau au fost achiziționate fără taxe, pentru export, și sunt revândute ilegal (pentru
profit) într-o țară cu prețuri mai mari. “Tigaretele contrafăcute” sunt produse fabricate illegal și vândute de o altă parte
decât deținătorul licenței originale.
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impozit redus, ceea ce a dus la concluzia că impozitarea nu este singurul factor care contribuie la
creșterea pieței ilicite 45.
În cazul Bulgariei și al României, creșterea rapidă și accentuată a accizelor - ajungând de la 30% la
60% într-un singur an - cu scopul de a respecta pragurile minime stabilite în UE, au dus la consecințe
deosebit de dăunătoare. Creșterea accentuată a prețurilor produselor din tutun le-a făcut greu
accesibile, având în vedere venitul mediu scăzut din cele două țări. Creșterea accizelor a coincis și cu
criza economică globală din 2009 - 2011. Astfel, un pachet de țigarete a atins 26% din venitul zilnic
disponibil în Bulgaria și 20% din venitul zilnic disponibil în România. Pentru comparație, costul unui
pachet de țigarete este egal cu 8-9% din venitul zilnic disponibil în majoritatea țărilor UE (8,8% în
Italia și 7,6% în Grecia).
Analiza ulterioară a piețelor ITTP din cele patru țări arată că, în ciuda unor diferențe, acestea au, de
asemenea, multe caracteristici comune, având în vedere poziția lor geografică, la frontierele externe
ale UE.
Tabel 2: Veniturile estimate ale pieței ITTP (EU 28, 2013)
Tară
Bulgaria
Grecia
Italia
România

Min
(mil EUR)
173
416
485
207

Max
(mil EUR)
216
494
607
296

Estimat
(medie)
195
455
546
251

PIB
(mil EUR)
42,011
180,654
1,604,599
143,801

Veniturile ITTP ca
procent din PIB
0.46%
0.25%
0.03%
0.17%

Sursa: Transcrime
Bulgaria
În Bulgaria, structura pieței ITTP și tipurile de actori au rămas relativ stabile, de la începutul secolului
XXI, până la sfârșitul anului 2014. În această perioadă, ITTP a fost a patra sursă importantă de
venituri pentru criminalitatea organizată, cu 200-250 milioane EUR anual 46. În comparație, pentru
perioada 2010 - 2012, cea mai mare piață infracțională a fost traficul de persoane cu 650 milioane
EUR, urmată de fraudă de TVA, cu 350 milioane EUR și fraudă cu combustibil, cu 200 milioane EUR.
La acea vreme, ITTP era o sursă mai mare de venituri pentru criminalitatea organizată decât
veniturile combinate de pe cele patru piețe majore ale drogurilor (canabis, cocaină, heroină și
amfetamine). Situația s-a schimbat în perioada 2015 - 2017, când autoritățile bulgare au reușit să
reducă drastic această piață ilicită și să reducă cota țigaretelor ilicite tranzacționate de la aproape
20% până la 6-7% 47.
Estimările CSD indică faptul că au existat între 8,000 și 15,000 de participanți la rețelele de
criminalitate active pe piața ITTP în perioada 2009 - 2015 48. O reprezentare adecvată a modului în
Joosens, L., Raw, M., 2012, “From cigarette smuggling to illicit tobacco trade”. Tobacco Control, 21, 230-234.
CSD. (2012). Serious and Organised Crime Threat Assessment 2010 – 2011. Sofia: Center for the Study of Democracy.
47 CSD. (2018). Policy Brief No. 75. The Tobacco Market in Bulgaria: Trends and Risks, Sofia: Center for the Study of
Democracy.
48 CSD. (2015). Financing of Organised Crime. Sofia: Center for the Study of Democracy.
45
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care funcționează această piață în Bulgaria ar fi un sistem de rezervoare în cascadă. Țigaretele
importate sau fabricate din rezervorul de sus se revarsă în rezervoare la niveluri inferioare care, la
rândul lor, furnizează celor de sub acestea. Acest sistem nu este o ierarhie formală, întrucât
antreprenorii criminali de la cel mai înalt nivel lucrează la rezervorul de vârf, importând sau
fabricând țigarete și vând sute de containere anual la nivelurile inferioare, dar nu interferează în
niciun fel cu organizarea și interacțiunea dintre structurile criminale de sub ele.
Nivelul de vârf al antreprenorilor criminali, cel mai des numiți „băieții cu țigări”, asigură cea mai
mare parte a produselor din tutun ilicite - câteva sute de containere anual - prin trei surse diferite:
•
•

•

Importul în Bulgaria de țigarete illicit white din țările din afara UE și din alte state membre 49
Producția locală prin intermediul producătorilor de țigarete legale, cu o cotă importantă de
piață pe piețele legale de țigări din Bulgaria și Grecia. În acest caz, producătorul declară că
țigaretele sunt destinate exportului în țări din afara UE, iar o parte din producție poate fi
exportată efectiv numai pentru a fi returnată în țară prin rețele de criminalitate organizată.
Fabricarea ilegală în mici instalații de producție (imitații ale unor mărci cunoscute sau illicit
white) din Bulgaria sau dintr-o țară vecină, activitate organizată de jucători cu experiență în
industria tutunului 50.

Al doilea nivel sau nivelul de mijloc cuprinde antreprenori criminali regionali care cumpără en-gros
de la nivelul de vârf – de la „băieții cu țigări”. Acești jucători, denumiți adesea „căpetenii”, asigură
legătura dintre nivelul de vârf și rețelele de distribuție. Ei funcționează într-un mod orientat către
piață, cumpărând de la furnizorul care oferă cel mai mic preț și vând într-o zonă vizată, în concurență
cu ceilalți antreprenori criminali locali.
Aceste întreprinderi criminale sunt responsabile pentru furnizarea de produse din tutun în toată țara
și suportă majoritatea riscurilor din proces 51. Mita este un mijloc de a evita urmărirea penală sau
condamnarea eficientă, în cazul în care un membru al rețelei de distribuție este arestat.
Al treilea sau cel mai de jos nivel al pieței ilicite a tutunului se ocupă cu logistica și aprovizionarea cu
amănuntul și, în unele cazuri, actorii săi funcționează și ca retaileri. Achizițiile lor de la distribuitori (al
doilea nivel) sunt determinate de piață. Acest nivel poate fi stratificat suplimentar pe dimensiunea
pieței regionale în 3 până la 5 niveluri, cum ar fi păstrătorii de depozite, mărfuri, curieri etc.
Pentru a scăpa de asocierea cu jucătorii la nivel înalt, distribuitorii la scară mică din unele regiuni de
frontieră din Bulgaria de Sud și Vest, formează parteneriate de tip „contrabanda furnică”, formate
din localnici și străini defavorizați social. Subordonarea criminală în acest sistem este mult mai clară
decât în cazul dealerilor regionali. Contrabandiștii frunică trec granița de mai multe ori pe zi,
transferând mici cantități de țigarete la fiecare trecere, care sunt depozitate în depozitele
desemnate și distribuite cu ridicata pe piața internă.

Ibid.
Ibid.
51 Un container maritim conține în medie 1,000 de cutii master, care reprezintă 500,000 baxuri de 10 milioane de țigarete.
49
50
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Un nivel destul de marginal al pieței infracționale este distribuirea tutunului fin tăiat (rulant manual).
Consumatorii de tutun fin tăiat sunt persoane cu cel mai mic venit, deși contribuie între 20% și 25%
la consumul de produse din tutun ilicit. Tutunul este cumpărat ilegal de la producătorii bulgari, iar
țigările sunt rulate manual de către comercianții/distribuitorii de nivel mic sau de către cumpărătorii
finali. Distribuția se realizează la nivel mediu sau scăzut în relație strânsă cu rețelele de criminalitate
organizată.
O modificare din 2014 a politicii guvernului de combatere a comerțului ilicit a declanșat o evoluție în
ITTP. Guvernul a plasat toate instalațiile de fabricare a produselor din tutun din Bulgaria sub control
fizic la fața locului, iar în următoarele șase luni, au existat ofițeri vamali și ai Ministerului de Interne
la sediul și în jurul acestora, distribuția ilegală a produselor din tutun scăzând și veniturile fiscale
crescând în mod semnificativ. Aceste măsuri au adus schimbări în prezența relativă a produselor din
tutun ilicite din trei surse principale: illcit white 52 din fabricile legitime, illicit white din Grecia/Turcia
și din fabricile ilegale, în timp ce ofertele din toate cele trei tipuri au scăzut.
Ofertele de produse tip illicit white interne, care au dominat piața până în 2015, au scăzut
considerabil din cauza controlului la fața locului. La mijlocul anului 2015, ofițerii vamali și polițiștii au
fost retrași din instalațiile de producție, dar, conform datelor disponibile, livrările către rețelele ilicite
de distribuție au rămas scăzute, deoarece furnizorii s-au retras sub amenințarea reînnoirii prezenței
riguroase a forțelor de ordine. Estimările CSD dezvăluie că la sfârșitul anului 2016, produsele
domestice tip illicit white au reprezentat 15-16% din vânzările ilegale din țară, o reducere drastică de
la 2-2,2 miliarde de țigarete vândute în 2014 la 180-190 de milioane doi ani mai târziu.
Produsele illicit white de contrabandă, pe de altă parte, au reapărut ca sursă dominantă. Totuși,
așteptările privind creșterea în continuare a importurile acestor produse din Grecia, Turcia și alte țări
învecinate, pentru a umple nișa nou formată ca urmare a unei alte creșteri a accizelor, nu au fost
confirmate. Vânzările anuale au ajuns la 500-600 de milioane de bucăți, ceea ce reprezenta o treime
din nivelul lor din 2011 - 2012. Distribuția neuniformă a produselor de tip illicit white în diverse părți
ale țării și multitudinea de mărci și pachete au fost un semn că oferta a fost problematică, situație
confirmată de datele Ministerului de interne și de datele vamale privind confiscările de țigarete
ilicite și de sondajele EPS din 2017. În mod clar, nu mai este posibil să se stabilească canale puternice
și stabile de contrabandă. Cu toate acestea, la sfârșitul anului 2016, o a treia sursă - fabricile ilegale a început să joace un rol important pe piața țigaretelor ilicite.

Țigarete care sunt fabricate legal de către un producător autohton pentru export sau vânzare fără taxe vamale. De
obicei, sunt mărci necunoscute care nu sunt înregistrate ca mărci comerciale în țară și în loc să fie exportate ajung să fie
vândute ilegal pe piața internă.
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Figura 5. Procentul țigaretelor contrafăcute și de contrabandă în Bulgaria, Grecia, Italia și România
(2008-2016)
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Sursa: Empty Pack Surveys, Bulgaria
În plus, agențiile de aplicare a legii bulgare - în ciuda resurselor limitate - au început să coopereze
activ cu omologii lor europeni, deoarece au conștientizat că un antreprenor criminal, deși operează
în străinătate, va continua să prezinte un risc pentru piața internă. Drept urmare, mai multe fabrici
ilegale au fost descoperite în Spania, Grecia și Europa Centrală. Extinderea rapidă a contrabandei cu
migranți și refugiați din 2014 a avut un impact semnificativ și asupra peisajului infracțional. Întrucât
una dintre rutele importante de contrabandă în Europa de Vest pentru migranții din Turcia este cea
prin Balcani, la fel ca omologii lor greci și români, o parte importantă a antreprenorilor criminali din
Bulgaria au trecut de la comerțul ilicit de țigarete la trafic cu migranți, considerând acesta din urmă
mai profitabil și mai puțin riscant. Anul 2015 a fost unul de transformare determinat de politica de
limitare strictă a pieței infracționale a produselor din tutun. Măsurile împotriva țigaretelor de tip
illicit white domestice au vizat actori economici influenți din Bulgaria. Această schimbare poate fi
înrădăcinată în conștientizarea celor două riscuri majore care decurg din expansiunea ilegală a pieței
tutunului. Prima dintre ele este economică, rezultând din faptul că în Bulgaria acciza și TVA pentru
produsele din tutun reprezintă o pondere semnificativă din bugetul de stat, oferind între 9% și 11%
din totalul veniturilor fiscale. Prin comparație, în Europa de Vest, această cifră este de aproximativ 12% (Franța - 1,1%, Austria și Belgia - 1,2%, Germania - 1,3%, Anglia - 1,4%, Spania - 2%).
Grecia
Datele din Grecia arată că țara nu este doar un punct de tranzit important, ci și o piață de destinație
din ce în ce mai importantă 53. În perioada 2009 - 2016, a fost observată o creștere substanțială a

53

Jeffray, C. (2017). Organised Crime and Illicit Trade in Greece: Country Report. On Tap Europe Series No. 3, RUSI.
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pieței de țigarete ilicite (de la 3% la 19%), combinată cu o creștere netă a consumului de țigarete de
contrabandă 54.
Creșterea criminalității organizate în Grecia a fost înregistrată pentru prima dată în anii ’90. Traficul
de persoane și droguri, șantajul și mai recent diferite forme de contrabandă și spălare de bani sunt
unele dintre principalele surse de finanțare pentru întreprinderile criminale care s-au extins în Grecia
în ultimii 20 de ani. Conform constatărilor studiilor naționale și internaționale 55, a existat o creștere
semnificativă a contrabandei cu produse din tutun în Grecia în ultimul deceniu, când această
activitate a devenit o rentabilă și cu risc scăzut pentru criminalitatea organizată în Grecia.
De asemenea, poliția elenă 56 raportează că factorii cheie pentru extinderea ITTP în Grecia sunt
efectele crizei economice, impozitarea ridicată și toleranța socială față de acest tip de criminalitate.
Poliția a observat acești factori au contribuit la modificări semnificative a modului de operare și a
structurii organizațiilor criminale, în special în sectorul produselor ilicite din tutun. Conform
rapoartelor poliției, organizațiile criminale din Grecia sunt caracterizate de legături puternice cu
organizațiile criminale transnaționale, au tendința de a fi implicate într-o varietate de infracțiuni și
scheme criminale, utilizează din ce în ce mai mult internetul pentru a facilita activitatea infracțională
și se implică tot mai mult în infracțiuni economice grave 57.
Profiturile pentru organizațiile criminale din acest tip de activități sunt semnificative. Estimările
veniturilor pieței ITTP din Grecia pentru anul 2013 indică faptul că veniturile globale obținute de pe
această piață infracțională sunt mai mult decât profiturile anuale obținute din traficul de heroină,
ecstasy, canabis și cocaină. În 2011, valoarea totală a veniturilor pierdute la bugetul de stat a fost
estimată la peste 125 de milioane EUR, în timp ce din 2008 până în 2014 bugetul a suferit pagube de
2.5 miliarde de euro, din cauza contrabandei cu produse din tutun58.
ITTP este o activitate importantă și profitabilă pentru grupurile infracționale 59. Potrivit agențiilor de
aplicare a legii din Grecia, un pachet de țigări care se vinde legal la aproximativ patru euro, costă
între de două până la patru ori mai puțin pe piața ilegală. În general, costul de producție al unui
container de țigarete (500.000 pachete) este de aproximativ 150,000 – 200,000 EUR. Prețul engross
este de aproximativ 250,000 EUR, inclusiv transportul pe mare către Grecia. Dacă contrabandiștii
vând pachetul pe stradă la doi euro, profitul lor dintr-un singur container se va ridica la 750,000 EUR.
Prezentarea generală a pieței ITTP poate fi identificată în datele privind confiscarea produselor din
tutun, care sunt publicate de autoritățile vamale. Fiabilitatea acestor date este condiționată de
performanța autorităților vamale, astfel încât aceasta nu indică decât tendințele generale de pe
piața ilegală.

Center for Planning and Economic Research (KEПE in Greek). Newsletter.
See Jeffray, C. op.cit.
56 Hellenic Police. (2016). Annual Report on Organised crime, Athens.
57 Hellenic Police, Annual Reports on Organised crime, Athens. 2012 – 2016. See also Europol. (2013).
Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA), p. 11.
58 KPMG. (2015). Project Sun: A study of the illicit cigarette market in the European Union, Norway and Switzerland, 2014
Results; Hellenic Police. (2012). Annual report on Organised Crime, Athens.
59 Hellenic Police. (2017). Annual Report for Organised and Serious Crime for 2016.
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Datele publicate în buletinul informativ al Autorității Independente a Veniturilor Publice arată că,
pentru anul 2017, valoarea totală a confiscărilor ITTP și a impozitelor pierdute pentru 107 milioane
de țigarete este de 22.6 milioane EUR. Majoritatea produselor ilicite au intrat în țară prin porturile
Piraeus și Salonic 60, care sunt cele mai mari porturi din Grecia. Cel mai obișnuit tip de produse de
tutun de contrabandă sunt țigaretele.
Într-adevăr, poziția Greciei ca țară de tranzit și destinație pentru ITTP este bine documentată atât de
poliția elenă, cât și de autoritatea vamală. Grecia este în principal o țară de tranzit pentru
transporturile din Asia și Africa, care sunt direcționate către Europa Centrală, de Nord și de Vest.
Marea majoritate a produselor din tutun ilegale (70-80%) este îndreptată către țările Europei de
Nord și de Vest, în special spre Germania și Marea Britanie, inclusiv prin Italia. Restul de 25% este
tranzacționat intern pentru consum. Grecia este o țară de destinație pentru produsele din tutun din
Ucraina, Belarus, Muntenegru, Macedonia de Nord, Moldova, Bulgaria, Cipru și Turcia 61. Importul de
produse din tutun prin granițele terestre se face în principal prin Bulgaria, Albania și Turcia. Mai ales
în ceea ce privește Bulgaria, cantitățile mici de țigarete sunt transportate în camioane și sunt
comercializate în satele din nordul Greciei.
Cea mai mare parte a produselor ilicite din tutun este transporată pe rutele maritime. Cele mai
comune țări de origine sunt China, Emiratele Arabe Unite, Egiptul și Libia. Navele care transportă
produse ilicit din tutun fac frecvente opriri intermediare în Liban, Malta, portul Bar din Muntenegru
și Famagusta din nordul Ciprului. Conform rapoartelor poliției, China este unul dintre principalii
producători și țară de origine a produselor ilicite. Marea majoritate a acestor produse care intră în
principalele porturi ale Greciei sunt de tip illicit white produse în China sau în zonele de liber schimb
din Emiratele Arabe Unite. De obicei, aceste produse sunt declarate pentru tranzit și intră în
porturile grecești numai pentru a fi descărcate în containere noi și a își continuă ruta către alte țări
ale UE.
Potrivit rapoartelor Poliției Elene, produsele din tutun au constituit majoritatea produselor
tranzacționate ilicit, în anul 2016. În special, autoritățile de aplicare a legii s-au ocupat de 1,532 de
cazuri de contrabandă cu țigarete și 878 de cazuri de contrabandă cu tutun fin tăiat (roll-your-own),
ceea ce a dus la confiscare unui număr total de 546,389,730 de țigarete și 5,840,680 grame de tutun
fin. Cel mai mare volum de confiscări cu țigarete (92% din total) a vizat confiscări de până la 50,000
de bucăți. Cu toate acestea, autoritățile raportează că în ultimii doi ani a existat o scădere a
numărului de cazuri de contrabandă cu țigarete (respectiv cantități) și o creștere a cazurilor de
contrabanda cu tutun fin tăiat. Datele furnizate de forțele de ordine arată că majoritatea cazurilor
implică contrabandă la scară mică.
În general, autoritățile elene consideră ITTP ca o problemă de „import” 62. Prin urmare, acestea
dezvoltă politici de control care vizează importul și exportul, în timp ce partea internă a lanțului de
aprovizionare rămâne în mare măsură neglijată.

IAPR, Annual Report (in Greek AADE).
Hellenic Police. (2017). Annual Report on Organised crime, Athens.
62 Vidali, S. (2017). Beyond the Limits. Crime Policy Today. Athens, Nomiki Bibliothiki.
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Italia

În mod similar Greciei, Italia reprezintă atât o țară de tranzit, cât și de destinație pentru ITTP. În
2015, principalele țări de origine a țigaretelor de contrabandă confiscate sunt Emiratele Arabe Unite
(28,1% din totalul țigaretelor confiscate), Grecia (14,9%), Turcia (12,4%), Egipt (11,8%), Malaezia
(11,2%) și Vietnam (11,0%). În 2016, ponderea țigaretelor de contrabandă din Grecia a crescut la
23,7%, urmată de Muntenegru (22,6%), Malaezia (20,6%) și Tunisia (17,5%). În 2016, Emiratele
Arabe Unite nu sunt incluse în primele zece țări de origine a țigaretelor de contrabandă 63. Datele de
la EPS și Mystery Shopper 64 subliniază, de asemenea, un rol cheie al țărilor din Europa de Est, cum ar
fi Ucraina și Belarus, ale căror intrări în Italia s-au schimbat între 2015 și 2016, explicând și scăderea
generală a prezenței produselor contrafăcute și de contrabandă pe piața națională ilicită (-4%).
În perioada 2015 - 2016, una din trei țigarete de pe piața ilicită din Italia a provenit din Ucraina,
conform avertismentelor de sănătate de pe ambalaje. Ponderea țigaretelor care provin ilegal din
zone magazinelor scutite de taxe vamale (aproximativ 29,0%) 65 și rolul Belarusului ca țară de origine
este de asemenea importantă. Având în vedere că prețul mediu al unui pachet de țigarete legale în
Italia este de 4,66 EUR față de 0,58 EUR în Ucraina și 0,68 EUR în Belarus, diferența de preț poate
explica cu ușurință aceste intrări. Pe de altă parte, datorită diferenței mici de preț dintre Italia și
Grecia (0,95 EUR), Italia este folosită mai mult de contrabandiști ca țară de tranzit.
Majoritatea țigărilor de contrabandă ajung în Italia pe mare, deși și ruta de contrabandă prin
regiunea Friuli-Venezia Giulia este folosită de contrabandiști. Metoda obișnuită este de a ascunde
țigaretele împreună cu mărfurile licite în transporturi de containere sau camioane care tranzitează
vama terestră, portuară și aeroportuară, însoțite de documentație vamală falsă care certifică
transportul produselor cu valoare comercială mică sau cu impozit redus.
În 2015, rutele maritime implicate în ITTP sunt Emiratele Arabe Unite - Gioia Tauro (regiunea
Calabria) și Egipt – Salerno (regiunea Campania), în timp ce în 2016, cel mai mari cantități au fost
confiscate de agențiile vamale de pe Traseul Adriatic (între orașele Bari din regiunea Apulia și
Ancona în regiunea Marche) și au fost originare din Grecia, Muntenegru și, într-o singură ocazie, din
Malaezia; iar pe partea tirreniană originare din Tunisia. Atunci când produsele din tutun ilicite provin
din Africa de Nord, rutele de transport se suprapun cu cele utilizate pentru traficul de persoane, iar
strâmtoarea Sicilia joacă un rol cheie ca punct de intrare în Italia. În funcție de țara de origine a
țigărilor de contrabandă, punctele de intrare în Italia variază: dacă țigările ajung din Libia și Tunisia,
containerele ajung pe coastele siciliene, dacă provin din Algeria, porturile folosite sunt situate pe
Riviera Franceză și regiunea Liguriei (orașul Genova) și dacă sunt transportate din Egipt, trec prin
Grecia și ajung în regiunea Apulia în sudul Italiei, de exemplu portul Bari și alte porturi Adriatice.

63 Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Relazione annuale. 1 July 2015 – 30 June 2016; data provided by the
Customs and Monopolies Agency during the interview.
64 Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Relazione annuale. Periodo 1 luglio 2014 – 30 giugno 2015; A. Di Nicola
and G. Espa, L’Italia del contrabbando di sigarette. Le rotte, i punti di transito e i luoghi di consumo.
65 A. Di Nicola and G. Espa, L’Italia del contrabbando di sigarette. Le rotte, i punti di transito e i luoghi di consumo.
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Indisponibilizările de țigarete de contrabandă sunt înregistrate și în porturile Napoli și Gioia Tauro (în
sudul Italiei) și pe rutele principale ale autostrăzii 66.
Deși fluxurile de produse din tutun ilicite din Italia către țările vecine au scăzut în perioada 2015 2016 (-7%), Franța rămâne principala destinație pentru țigaretele care trec pe teritoriul național
(Tabelul 3). Scăderea (-30%) înregistrată în special între 2014 și 2015, a fost probabil influențată „de
stabilitatea prețurilor în Franța în 2015” 67.
Tabel 3: Totalul fluxurilor pe țară de destinație, 2012-2016 (miliarde de țigarete)
Franța
Elveția
Germania
Olanda
Marea Britanie
Altele
Total

2012
0.31

2013
0.39

0.10
0.17
0.16
0.18
0.93

0.10
0.13
0.03
0.13
0.78

2014
0.47
0.12
0.08
0.13
0.04
0.24
1.08

2015
0.33
0.18
0.10
0.13
0.05
0.19
0.98

2016
0.40
0.11
0.10
0.07
0.05
0.18
0.91

Sursa: Intellegit elaboration on KPMG (2017)
Dacă luăm în considerare confiscările de produse ilicite din tutun la nivel provincial, în majoritatea
cazurilor (27 de provincii din 52) o mulțime de țigarete ilicite erau în tranzit către destinații
suplimentare, în special în provinciile Bolzano, Como, Imperia, Genova, și Verbano Cusio Ossola. În
provincia Treviso, țigaretele confiscate estau transportate pentru consum în afara provinciei, dar cu
o destinație mixtă atât națională, cât și străină. În toate celelalte provincii, țigările confiscate erau
destinate pieței naționale 68. La nivel provincial și local pe teritoriul național, incidența produselor
ilicite din tutun variază semnificativ. În perioada 2015 - 2017, rolul provinciilor din Napoli și Caserta
este primordial și prezintă cea mai mare rată de incidență, alături de alte provincii precum Reggio
Calabria, Bari, Genova, Ancona și Veneția, care reprezintă zone cheie pentru tranzitul ilicit d țigarete,
în unele cazuri, din cauza prezenței porturilor cheie utilizate pentru import (Gioia Tauro în regiunea
Calabria și Genova în regiunea Liguria).
În ceea ce privește distribuția națională a țigaretelor ilicite, datele din EPS privind incidența
pachetelor ilicite dezvăluie rate mai mari în partea de sud a țării, în special în Napoli (28%), urmată
de Palermo (12%), Giugliano (municipalitate) în provincia Napoli și Salerno (mai mult de 6%). O
incidență similară este înregistrată atunci când se contabilizează numai țigaretele de tip illicit white:
un pachet de țigarete din cinci se găsește în orașul Napoli. Și în zonele nordice ale țării se găsesc
pachete ilicite, deși în procente mai mici, în orașele Trieste (4,4%), Milano (2,1%) și Torino (2,1%) 69.
66 L. Zorloni, “La mappa delle sigarette di contrabbando in Italia”, Wired, May 2017; KPMG, Project Sun. A study of the illicit
cigarettes market in the European Union, Norway and Switzerland. 2016 Results; A. Di Nicola and G. Espa, L’Italia del
contrabbando di sigarette. Le rotte, i punti di transito e i luoghi di consumo.
67 KPMG. (2016). Project Sun. A study of the illicit cigarettes market in the European Union, Norway and Switzerland. 2015
Results.
68 A. Di Nicola and G. Espa, L’Italia del contrabbando di sigarette. Le rotte, i punti di transito e i luoghi di consumo.
69 KPMG. (2017). Project Sun. A study of the illicit cigarettes market in the European Union, Norway and Switzerland. 2016
Results. A. Di Nicola and G. Espa, L’Italia del contrabbando di sigarette. Le rotte, i punti di transito e i luoghi di consumo.
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Țigaretele de tip illicit white reprezintă o pondere mare a pieței de țigarete ilicite în Italia,
reprezentând 49,9% în 2015 și 63,4% în 2016 din volumul total de produse contrafăcute și
contrabandă 70. Această tendință, care a început în urmă cu zece ani, este în concordanță cu tendința
mai largă din Europa și în Italia, de a înlocui progresiv consumul de țigarete contrafăcute.
În ceea ce privește cantitățile confiscate de produse ilicite din tutun, datele Agenției Vamale și a
Monopolurilor evidențiază o creștere între 2014 și 2015 (+ 31,9%), urmată de o mare contracție în
2016 (-48,6%) de pachete de țigarete de contrabandă, conform datelor Guardia di Finanza (274,434
kg tutun ilicit în 2015 și 243,249 kg în 2016). Creșterea ridicată a confiscărilor de trabucuri de
contrabandă și a tutunul manual se subliniază rolul crizei economice, care a împins mulți
consumatori să apeleze la piața ilicită.
La fel ca și în celelalte trei țări, în Italia, consumul de produse ilicite din tutun este acceptabil din
punct de vedere social, iar consumatorii nu simt că comit o infracțiune atunci când cumpără țigarete
de contrabandă; dimpotrivă, apreciază oportunitatea de a economisi bani. În același timp,
majoritatea oamenilor sunt conștienți de faptul că ITTP reprezintă o sursă de profituri pentru
grupurile de criminalitate organizată și simt un sentiment de „vinovăție” atunci când cumpără
țigarete ilicite 71. Nivelul superior de acceptare socială și disponibilitatea produselor ilicite din tutun,
în special în orașele Napoli și Palermo, este legată de prezența diferitelor standuri în aer liber pe
străzi sau piețe utilizate pentru vânzare, care sunt tolerate de populație, fără a fi nevoie ca furnizorii
să ascundă produsele. În Napoli, țigaretele ilicite se vând deschis și din apartamente private, copiii și
bătrânii ocupându-se cu dvânzarea de tutun contrafăcut e și contrabandă de la ferestrele de la
parter. În magazine, țigaretele ilicite sunt vândute în mod deschis, întotdeauna în cantități mai mici
de 10 kg, pentru a menține ferm această activitate în categoria încălcărilor administrative 72.
Vânzarea pe scară largă a țigaretelor ilicite în orașul Bari, deși în locuri mai ascunse, cum ar fi
apartamentele și cluburile private subliniază o toleranță socială similară a populației locale față de
produsele de contrabandă. Din datele Mystery Shopper, mărcile de țigarete care pot fi găsite în
principal în orașele Napoli și Bari sunt MARLBORO și REGINA, în timp ce în orașul Palermo mărcile
sunt PINE, ORIS și AMERICAN LEGEND. Un element comun al acestor orașe și al suburbiilor este
prezența grupurilor autohtone de criminalitate organizată și a distribuitorilor italieni în comparație
cu zonele și orașele din nord, de ex. Milano, unde distribuitorii sunt străini. Puținele studii efectuate
până în prezent sugerează o corelație între prezența mafiei și comerțul ilicite cu țigarete pe teritoriile
provinciale și locale 73.

70 KPMG. (2016). Project Sun. A study of the illicit cigarettes market in the European Union, Norway and Switzerland. 2015
Results; KPMG. (2017). Project Sun. A study of the illicit cigarettes market in the European Union, Norway and Switzerland.
2016 Results; A. Di Nicola and G. Espa, L’Italia del contrabbando di sigarette. Le rotte, i punti di transito e i luoghi di
consumo.
71 A. Di Nicola and F. Terenghi, “Managing finances in the illicit tobacco trade in Italy”, Trends in Organized Crime, 19
(2016): 254-272; F. Calderoni et al., Italy. The Factbook on the Illicit Trade in Tobacco Products 2.
72 KPMG. (2017). Project Sun. A study of the illicit cigarettes market in the European Union, Norway and Switzerland. 2016
Results.
73 A. Di Nicola and G. Espa, L’Italia del contrabbando di sigarette. Le rotte, i punti di transito e i luoghi di consumo; A. Di
Nicola and F. Terenghi, “Managing finances in the illicit tobacco trade in Italy”; F. Calderoni et al., Italy. The Factbook on the
Illicit Trade in Tobacco Products 2.
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Romania

România este unul dintre statele membre UE în care comerțul ilicit cu produse din tutun atinge cote
îngrijorătoare, fiind al doilea stat după Polonia ca nivel al comerțului ilicit. În 2016, România a
înregistrat cea mai mare rată de ITTP din ultimii cinci ani, însumând aproape 4.41 miliarde de
țigarete ilicite. Aceasta reprezintă 10% din cele 48 de miliarde de țigarete ilicite fumate în UE. O
estimare mai recentă din 2017 arată că nivelul pieței ilicite a fost de 18,3%, ceea ce înseamnă că are
o dimensiune dublă față de media UE-28 de 9% 74. În consecință, bugetul de stat român este privat
de venituri de aproximativ 650 milioane EUR. Pe parcursul perioadei cuprinse între 2010 și 2016,
pierderile suportate la bugetul de stat sunt estimate la aproximativ 4,8 miliarde EUR.
În ceea ce privește confiscările, în 2017, autoritățile române au capturat aproape 150 de milioane de
țigarete ilicite în valoare de 80 de milioane de lei, reprezentând doar 3% din piața ilicită. Aproape
60% din țigaretele ilegale din România sunt de tip illicit white, 19% au origine moldovenească și 17%
origine ucraineană. În 2016, DIICOT a avut în total 588 de cazuri care au implicat infracțiuni împotriva
regimului vamal, din care 303 de cazuri înregistrate pe parcursul anului. Dintre acestea, DIICOT a
finalizat 164 de cazuri, dar doar 17 dintre ele cu rechizitori 75. În ultimii 7 ani, infracțiunile vamale au
scăzut, atât în ceea ce privește numărul de cazuri, cât și numărul de făptuitori. Această observație
este în concordanță și cu datele sociologice privind consumul ilicit. Datele de la Poliția Națională
relevă, de asemenea, o scădere a pieței ilicite între 2011 și 2013 și o creștere a contrabandei la
începutul anului 2014.
Regiunea cea mai afectată de contrabanda cu țigarete este Nord-Estul, care se învecinează cu
Ucraina și Moldova. În 2017, regiunea a avut un nivel de contrabandă de 37%, deși este cu 9,3% mai
mic față de noiembrie 2016. Ruta de contrabandă prin Ucraina și Moldova este cea mai activă.
România are 2.000 de km de granițe cu trei țări din afara UE, și anume Ucraina, Moldova și Serbia.
Această mare zonă de frontieră oferă o mulțime de oportunități pentru contrabandiști, deoarece
procedurile de supraveghere sunt dificil de implementat din cauza peisajului stâncos (în special la
granița cu Ucraina), precum și a capacității făptuitorilor de a dezvolta constant noi tehnici de
contrabandă. De exemplu, la granița cu Moldova, tehnicile de contrabandă implică scafandri și
pescari. În 2014, incidența medie a traficului ilicit cu produse din tutun a fost de 15,9%, în timp ce
regiunile Nord-Est și Sud-Vest au avut cea mai mare rată de contrabandă, respectiv 28,4% și 26%. În
2015, cota de piață înregistrată de țigaretele ilicite a fost de 16%, ceea ce este cu 75% mai mare
decât valoarea medie a UE-28 de 10%. Mare parte a ambalajelor au timbre ucrainene (17%),
moldovenești (13,9%) și sârbești (2,8%).
Un important punct în ruta comerțului ilicit este Portul Constanța unde intră în țară majoritatea
țigăaretelor ilicite. În martie 2017, autoritățile vamale din port au descoperit 1,400 de cutii cu 14
milioane de țigarete asiatice încărcate pe navă sub un pavilion thailandez. Potrivit autorităților,
valoarea estimată a mărfii având destinația finală București a fost de aproximativ 2.5 milioane EUR.
Aceasta a fost cel mai mare transport de țigarete de contrabandă interceptat în ultimii 5 ani.
Novel Research, Comerțul ilicit cu țigarete August 2008 – Mai 2016, https:/ www.novelresearch. ro/comertul_ilicit/;
KPMG, Project Sun reports.
75 DIICOT raport anual 2016, p. 19.
74
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Importurile legale de țigarete care tranzitează portul Constanța și România sunt, de asemenea, un
motiv de îngrijorare, deoarece unele dintre camioane nu ajung în țările de destinație și sunt
descărcate în România. Un alt punct nevralgic recent este granița cu Bulgaria, unde a fost deschis un
nou pod la Calafat-Vidin în 2013. Sudul României este alimentat cu țigarete ilegale de camioanele
turcești care tranzitează Bulgaria dinspre Grecia și Turcia.
Între 2008 și 2010, piața românească de țigarete ilicite a atins un nivel de la 13% până la 36% 76.
Acest fenomen a fost exacerbat de diferențele mari de preț între țigaretele din România și cele din
Ucraina și Moldova. În plus, unele părți interesate se plâng de laxitatea măsurilor de securitate la
frontiere. De exemplu, autoritățile române au cumpărat 15 scanere de înaltă tehnologie, dar
fondurile alocate pentru întreținere și mentenanță sunt foarte mici, ceea ce duce la utilizarea
neregulată a scanerelor.
O modificare recentă a legislației din Moldova, introdusă în 2015, a contribuit, de asemenea, la
creșterea nivelurilor de contrabandă. A fost adoptat un nou Cod vamal în Republica Moldova, care
legaliza magazinele fără taxe vamale (duty-free) din regiunea separatistă a Transnistriei. În 2016, în
Moldova au fost funcționale 23 de magazine duty-free, dintre care nouă în Transnistria. Întrucât
regiunea nu este o destinație turistică, magazinele fără taxe vamale sunt aparent utilizate pentru
contrabandă, observație susținută de faptul că doar trei dintre aceste magazine fără taxe vamale au
importat peste 4 miliarde de țigarete într-un singur an.
O altă preocupare este activitatea de contrabandă desfășurată de către cetățeni obișnuiți care
transportă în mod regulat cantități mici de țigarete ilicite pentru a sustrage urmăririi penale.
Persoanele care trăiesc în regiunile de frontieră le oferă contrabandiștilor spațiu de adăpost și de
depozitare pentru țigaretele ilegale. În 2013, potrivit poliției de frontieră, la un singur punct de
control vamal cu Serbia au fost înregistrate 1,300 de persoane care au trecut granița (uneori de două
sau de trei ori pe zi) pentru a aduce în România mărfuri precum țigarete și alcool 77. La începutul
anului 2013, reglementările din România s-au schimbat, iar limitele săptămânale de persoană au
înlocuit limitele per trecere. Astfel, în loc de două pachete de țigarete pe persoană per trecere, noua
regulă permite doar două pachete de persoană pe săptămână 78. Aparent, reprezentanții autorităților
locale sunt de asemenea implicați în contrabandă. De exemplu, un primar a fost condamnat în 2017
pentru contrabandă, făcând parte dintr-un grup împreună cu alți 36 de persoane.
Corupția personalului vamal este, de asemenea, un factor favorizant cheie. În perioada cuprinsă
între 2011 și 2014, Direcția Națională Anticorupție a urmărit penal 276 de ofițeri vamali. La sfârșitul
anului 2016, DIICOT a arestat 18 ofițeri vamali, care lucrau la frontiera cu Serbia, pentru facilitarea
comerțului ilegal. Acesta a fost cel de-al treilea caz grav în respectivul punct vamal, grupuri de 69 și

Novel Research, Comerțul ilicit cu țigarete August 2008 – Mai 2016, https:/ www.novelresearch. ro/comertul_ilicit/
Jurnalul. Ro, “Restricţii la graniţa non-UE. Românii pot aduce doar o dată pe săptămână ţigările, băuturi alcoolice şi
alimentele din Serbia, Ucraina şi Moldova”.
78 Ordinul Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3477/2013 privind definirea caracterului ocazional de trecere în
România a mărfurilor conținute în bagajele personale ale călătorilor care provin dintr-o țară terță. Comanda a fost abrogată
și înlocuită cu Ordinul nr. 1888/2016 având prevederi similare.
76
77
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41 de ofițeri fiind urmăriți penal anterior. Practic, în fiecare an, toate structurile vamale sunt
schimbate, dar noii veniți fiind implicați în aceleași practici ilegale.
Autoritățile vamale recunosc că liderii rețelelor de criminalitate sunt, de obicei, greu de condamnat,
deoarece nu sunt implicați direct în operațiunile de contrabandă, doar membrii de nivel inferior fiind
prinși în flagrant. Grupurile criminale își pot permite să ofere mită mare sau să contribuie la campanii
electorale în schimbul protecției și informațiilor. Percepția cu privire la aceste infracțiuni este, de
asemenea, un factor favorabil, deoarece adesea făptuitorii nu sunt considerați ca amenințare
publică și primesc pedepse cu suspendare sau pedepse civile, de aceea mulți dintre ei revin cu
ușurință în activitate. Chiar și atunci când o persoană este condamnată cu executarea pedepsei,
pedeapsa medie este de trei ani de închisoare. Autoritățile române raportează că zonele de frontieră
de nord și est sunt cele mai vulnerabile și par motivate să lupte împotriva contrabandei și să
coopereze între ele. Autoritățile susțin însă că, odată ce transporturile ilicite de țigarete reușesc să se
sustragă controlului la frontieră, acestea devin foarte greu de interceptat, întrucât făptuitorii
operează în rețele bine conectate și ascunse. Depozitele și rutele de livrare sunt schimbate deseori,
astfel încât țigaretele ajung la distribuitorii de nivel mic, care sunt dificil de prins, investigat și
condamnat. Există chiar și cazuri de servicii de curierat legitime utilizate pentru transportul
produselor ilicite în țară.
Conform unui sondaj recent, țigaretele ilicite sunt distribuite cel mai adesea de vânzătorii din stradă
(83% dintre respondenții cărora le-au fost oferite țigarete de pe piața neagră), în magazinele
obișnuite (9%) și în baruri și restaurante (4%) 79. În câteva cazuri, țigaretele ilicite au fost vândute
folosind un magazin deținut de făptuitori. S-a utilizat contabilitate separată, vânzările ilicite fiind
înregistrate pe caiete simple. În unele regiuni controlate de grupuri de criminalitate organizată,
proprietarilor de magazine locale li se impune o cotă de țigarete ilicite care trebuie vândute
săptămânal.

1.5. EVOLUȚIA MĂRCILOR ÎN PIAȚA ȚIGARETELOR ILICITE
Mărcile de țigarete ilicite au fost mult timp în centrul atenției polițiștilor și administrațiilor fiscale.
Odată cu accesul sporit și oportunitățile de cercetare de laborator din ultimii ani, un pachet de
țigarete a devenit oarecum o „amprentă” și, prin urmare, oferă un nivel cu totul nou de oportunități
de investigare. Motivul este că produsele din tutun moderne necesită un proces de fabricație
complex, care este în multe privințe extrem de specializat, oferind astfel posibilitatea de a identifica
fabrica de producție, precum și mașinile care au produs fiecare pachet de țigarete, precum și
originea materiilor prime și consumabile. În Bulgaria, de exemplu, folosirea pachetelor de țigarete
confiscate ca punct de referință pentru identificarea diferitelor structuri criminale de pe piață a
început la mijlocul anilor 1990 și a devenit o abordare sistematică în ultimii ani.
Examinarea atentă a datelor EPS disponibile pentru Bulgaria, Grecia și Italia, precum și datele de
sondaj pentru România, arată o dinamică de piață destul de diferită în cele patru țări în ceea ce

79

Comisia Europeană. (July 2016). Eurobarometru special 443 – Comerțul ilicit de țigări, fișă Romania.
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privește mărcile ilicite. În Grecia și România, primele 10 mărci non-domestice 80 pentru perioada
2012 - 2017 au rămas mai mult sau mai puțin constante, schimbând doar cota lor de piață. În
schimb, piețele ilegale din Bulgaria și Italia în aceeași perioadă au fost mult mai versatile și doar
câteva mărci - una în Bulgaria și trei în Italia - și-au păstrat prezența în primele 10 mărci nondomestice. Prezența constantă a unor mărci specifice non-domestice în cele patru țări poate reflecta
preferințele consumatorilor, dar și rutele de contrabandă bine stabilite sau rețelele criminale care le
exploatează. Mai mult, unele mărci non-domestice ajung într-un mod complet legal datorită
comerțului și turismului transfrontalier. Cele mai importante mărci non-domestice din cele patru țări
diferă, deși există unele excepții care sugerează posibile legături între rețelele criminale active pe
piețele ITTP din cele patru țări. Prima excepție notabilă este KARELIA, care se află în primele 10 mărci
non-interne/non-domestice atât în Bulgaria, cât și în Grecia. În mod similar, MARLBORO se numără
printre primele zece mărci non-interne/non-domestice atât în Grecia, cât și în Italia, în timp ce
WINSTON are o pondere mare pe piețele ilicite atât în Italia, cât și în România. Unele alte mărci mai
puțin răspândite au și prezență în mai multe dintre aceste țări precum OME, PRESIDENT și ASSOS
(Bulgaria și Grecia), BUSINESS ROYAL și ROYAL (Bulgaria, Italia și Grecia), MARBLE (Bulgaria, România
și Italia).
Bulgaria
Datele EPS pentru perioada 2012 - 2017 enumeră 243 de mărci de țigarete comercializate pe piața
ilegală. De-a lungul perioadei de cinci ani, singura marcă care a fost întotdeauna în primele zece
mărci non-domestice a fost KARELIA, care este o marcă a companiei grecești Karelia Tobacco
Company Inc. Alte mărci populare care au fost deseori în top zece non-domestice în perioada 2013 2017 sunt EVA, MERYLIN, DIVA și ASSOS (figura 6). EVA este o marcă a producătorului bulgar
Bulgartabac, în timp ce mărcile DIVA și MERYLIN sunt deținute de al doilea cel mai mare producător
bulgar - Kings Tobacco 81. ASSOS este o marcă a lui Philip Morris International.
Figura 6. Procentul din total consum ilicit a primelor 5 mărci non-domestice, Bulgaria
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Sursa: EPS data
80Mărci de țigarete care nu sunt destinate pieței locale, inclusiv produse de țigarete importate legal și ilegal, precum și
țigări contrafăcute care sunt fabricate ilegal în țară.
81 KPMG. (2014). Project Sun. Un stiudiu al pieței ilegale de țigări Uniunea Europeană, Norvegia și Elveția.
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Analiza de tendință a datelor EPS arată că în prima jumătate a anului 2012 ponderea țigărilor ilicite a
ajuns la 15,3%. S-a înregistrat o creștere între a doua jumătate a anului 2012 și a doua jumătate a
anului 2014, când țigările care nu sunt destinate pieței bulgare ajung la un nivel de 20% 82. Tendința
ascendentă s-a încheiat în 2015, când autoritățile bulgare au înăsprit măsurile împotriva ITTP. În anii
următori, nivelul consumului non-domestic a scăzut efectiv la 4% în 2018 83.
Brandurile ilicite de țigări înregistrate de EPS în Bulgaria pot fi clasificate în mare parte în patru
grupuri principale. Primul grup este cel al iliicit white care au contribuit cel mai mult la creșterea
extremă a numărului țigaretelor ilicite în Bulgaria înainte de 2012. Țigaretele de tip iliicit white intră
în Bulgaria ilegal în principal prin Grecia și într-o măsură mai mică - Turcia. Sunt fabricate legal în
țările din Orientul Mijlociu (în principal Dubai) și fostele republici sovietice. Cel mai popular dintre
acestea este RAQUEL. Al doilea grup de țigarete care nu sunt destinate pieței bulgare sunt mărci
distribuite legal în țările vecine Bulgariei (de exemplu, TROKADERO), precum Macedonia de Nord și
Serbia. O parte din aceste țigarete este importată legal, în timp ce o altă parte este adusă prin
contrabandă, în cantități mici, de populația care trăiește pe ambele părți ale graniței. Unele mărci
bulgare precum EVA sunt comercializate legal în țările vecine și sunt, de asemenea, aduse în țară în
mod similar.
Al treilea grup de țigarete care nu sunt destinate pieței bulgare este tipul duty-free. Datele EPS
disponibile arată că principala sursă de țigarete din acest grup sunt magazinele fără taxe vamale de-a
lungul frontierei cu Turcia 84, din cauza faptului că începând cu 2012, celelalte țări vecine nu au
magazine fără taxe vamale de-a lungul frontierelor. Cu toate acestea, conform evaluărilor polițiștilor
și ofițerilor vamali specializați în combaterea comerțului ilicit cu tutun, unele dintre cele mai
distribuite mărci ilegale din țară cu etichetă “scutit de taxe” au o origine diferită 85 și nu au nicio
legătură cu comerțul fără taxe vamale. Prima mare sursă problematică de țigarete etichetate fără
taxe vamale este legată de marca greacă KARELIA. Structurile criminale balcanice 86 reușesc să obțină
cantități mari din această marcă de țigarete direct de la producător. Respectiv, o mare parte din
aceste țigarete este importată în Bulgaria fără a trece prin magazinele turcești scutite de taxe
vamale. A doua cea mai mare sursă de țigarete etichetate fără taxe vamale sunt fabricile ilegale din
Bulgaria și Grecia, care imită diferite mărci de țigarete globale și bulgare.
Al patrulea grup de țigarete ilicite este legat de un producător legal bulgar, care în 2011 a început să
distribuie ilegal anumite mărci de țigarete 87. Datele arată o cantitate mare de mărci de țigarete care
nu sunt vândute oficial pe piața bulgară, dar sunt înregistrate legal de companii cu legături indirecte
la producător. Strategia folosită este similară cu modelul illicit white. Un număr mare de mărci
necunoscute fabricate legal pentru țări străine sunt distribuite ulterior în Bulgaria în mod ilegal. Cu
toate că pachetele de țigarete poartă eticheta “scutite de taxe vamale”, în practică, acesta este un
Date EPS pentru Bulgaria, Noiembrie 2014.
Date EPS pentru Bulgaria, 2018.
84 Potrivit EPS, există date, de asemenea, și în Moldova și alte câteva foste republici sovietice.
85 Informații obținute prin interviuri structurate.
86 În afară de grupările de crimă organizată bulgărești, există și structuri criminale grecești, române, sârbe și alte grupări din
Balcanii de Vest.
87 EPS a înregistrat de asemenea 0.9% în 2010.
82
83
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nou grup de țigări ilicite, care pot fi în mare parte clasificate ca illicit white domestice. Acest nou
grup de illicit white, împreună cu țigaretele ilegale ale mărcii KARELIA, sunt principalele surse care au
menținut piața de țigarete ilicite la un nivel de 20% în 2013 și 2014 (figura 7).
În 2013, cota totală a mărcilor din grupul illicit white intern, împreună cu KARELIA, a ajuns până la
56-57% din piața de țigarete ilicite din Bulgaria. Cea mai des consumată țigaretă ilicită în anul
respectiv a fost KARELIA cu 11,4%. Producătorul legal bulgar acoperea 45% din piața de țigarete
ilicite, iar mărcile sale ilicit white interne MY WAY, CORSAIR, MERILYN și PADADIUM erau respectiv al
doilea, al treilea, al patrulea și al cincilea dintre cele mai des vândute mărci de țigarete ilicite.
Tendința ascendentă a țigarelor de tip illicit white domestice a continuat în 2014, iar mărcile
producătorului bulgar au atins 53-54%, iar în a doua parte a anului - 60,5%. Conform datelor EPS,
împreună cu țigările marca KARELIA, acestea au reprezenat 64,6%, respectiv 74,3% din piața ilicită de
țigarete. Cu toate acestea, pentru prima dată un brand al unui producător bulgar, DON, este brandul
de lider pe piața ilicită.
Figura 7. Volumul total al pieței țigarelor ilicite și cota de piață a illicit whites domestice
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Sursa: Calculele CSD pe baza datelor EPS și a datelor privind accizele obținute de la Agenția vamală
În anul 2015, autoritățile bulgare au introdus măsuri drastice împotriva țigaretelor de tip illicit white
domestice și, în consecință, piața de țigarete ilicite s-a redus semnificativ. În prima jumătate a anului,
nivelul consumului de țigarete ilicite a scăzut la 13,4%, iar în a doua jumătate, la 8,3% 88 din totalul
consumului de țigarete din țară.
În ceea ce privește mărcile, cota de piață a țigaretelor de tip illicit white autohtone a scăzut la 24%,
iar fenomenul producătorului legal bulgar care domina piața ilicită a luat sfârșit. În 2016, ponderea
88

Conform datelor din cele două valuri de EPS realizate în 2015 în Bulgaria.
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țigaretelor de tip illicit white domestice a scăzut la 11,5% din consumul total, dar pe o piață ilicită de
țigarete de aproape trei ori mai mică. Evoluția între 2015 și 2018 arată că procentele țigaretelor de
tip illicit white și marca KARELIA au rămas relativ neschimbate, la 20-25% din piața ilicită (figura 7).
Ponderea acestor țigarete a scăzut brusc, deoarece piața ilicită totală a scăzut de la 8% la 4% 89.
În aceeași perioadă, grupul de țigarete ilicite cu eticheta “scutite de taxe vamale” a înregistrat o
creștere semnificativă a cotei de piață ilicită, iar originea lor a fost legată de apariția unei noi surse
de țigarete ilicite la sfârșitul anului 2016 - fabrici ilegale din Bulgaria și Grecia. Un alt grup de țigarete
ilicite “scutite de taxe vamale”, care încep să apară în cantități semnificative în 2017, sunt MURATTI,
BUSINESS ROYALS, ROYAL, ROYALE, GOLDEN și COMPLIMENT. În prezent, sursa acestor mărci de
țigarete ilicite nu este încă cunoscută și, în conformitate cu unele opinii ale experților, acestea sunt
produse și în fabricile ilegale.
Rețelele de criminalitate care gestionează aceste fabrici ilegale s-au adaptat atenției sporite
acordate mărcilor de țigarete de către agențiile de aplicare a legii. Producătorii ilegali au urmat
strategia producătorului legal bulgar implicat în fabricarea țigaretelor autohtone de tip illicit white
de a nu produce cantități mari dintr-o singură marcă pentru a nu atrage atenția instituțională.
Aceștia s-au concentrat pe mărci ale unor producători legali puțin cunoscuți sau ai unor producători
de illicit whites.
Italia
Studiile EPS au înregistrat 291 de mărci non-interne/non-domestice în Italia pentru perioada 2013 2017. Trei mărci au dominat topul primelor zece țigarete non-domestice consumate pe parcursul
întregii perioade - MARLBORO, CHESTERFIELD și WINSTON.
Primele două sunt mărci înregistrate ale Philip Morris International și au fost supuse contrabandei
din Ucraina și Rusia. MARLBORO este raportat, de asemenea, ca fiind cea mai des contrafăcută
marcă în Italia 90. WINSTON este marcă înregistrată a Japan Tobacco International și este, de
asemenea, frecvent adusă prin contrabandă, de obicei, din Belarus, Ucraina și Rusia. Cele trei mărci
sunt de asemenea importate în mod legal de călătorii transfrontalieri din Slovenia.
Alte mărci care au fost prezente în cel puțin 3 ani în perioada examinată sunt AMERICAN LEGEND și
REGINA (figura 8). Primul este un brand al Karelia Tobacco și a fost în primele zece mărci nondomestice în perioada 2013 - 2015, în timp ce cel de-al doilea este un brand al China Tobacco
International Europe și a dominat piața țigaretelor non-domestice/non-interne în perioada 2014 2017. Ambele mărci au fost înregistrate cu o eticheta “scutite de taxe vamale” și pot fi clasificate în
mare parte ca illicit white de origine necunoscută.

EPS data pentru Bulgaria, 2015, 2018.
KPMG. (2015). Proiectul Sun. Un studiu al pieței de țigări ilicite din Uniunea Europeană, Norvegia și Elveția. Rezultate
2016.
89
90

42

Comerțul ilegal cu țigarete de-a lungul rutei balcanice
Figura 8. Procentul din total consum ilicit a primelor 5 mărci non-domestice, Italia
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Sursa: datele EPS
Grecia
Studiile EPS au înregistrat 238 de mărci non-domestice în Grecia pentru perioada 2013 - 2017. Cu
toate acestea, nouă mărci au dominat piața ]naceastă perioadă - KARELIA, COOPER, GR, MARLBORO,
GOLD MOUNT, RGD, PRESIDENT, RAQUEL și ROYAL (tabelul 4).
Tabel 4: Procentul din total consum ilicit a celor mai importante mărci non-domestice, Grecia
non-domestic
brand
MARLBORO
KARELIA
COOPER
ROYAL
PRESIDENT
GR
GOLD MOUNT
RAQUEL
RGD

Procent din total piață non-domestică
2013
2014
2015
2016
2017
3%
3%
8%
10%
15%
5%
6%
3%
4%
9%
3%
5%
7%
12%
9%
4%
13%
11%
9%
7%
4%
1%
3%
4%
7%
8%
8%
8%
10%
6%
15%
13%
8%
7%
3%
11%
5%
5%
4%
2%
16%
6%
7%
3%
2%

Sursa: datele EPS
În 2013, aceste nouă mărci reprezentau 70% din piața ilicită, deși în 2017 cota lor de piață totală a
scăzut la 59% din piața ilicită. KARELIA, COOPER și GR sunt mărci deținute de doi producători greci de
tutun - primul este proprietatea Karelia Tobacco Company, iar ultimele două sunt proprietatea
SEKAP S.A. GOLD MOUNT este un brand al companiei americane internaționale de tutun Kaane, cu
sediul în Dubai. RGD este o marcă a producătorului China Tobacco Hubei Industrial și RAQUEL a
Explosal Ltd. cu sediul în Cipru. PRESIDENT este o marcă comercială a European Tobacco A.S. producătorul de frunte din Turcia, în timp ce ROYAL este un brand al Fabrika duhana Sarajevo din
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Bosnia. GOLD MOUNT, RGD, RAQUEL, PRESIDENT și ROYAL sunt toate mărci de tip illicit white,
MARLBORO se numără printre mărcile cel mai des contrafăcute din Grecia 91 și, de asemenea, printre
mărcile aduse cele mai achiziționate în călătoriile transfrontaliere sau de către turiști. KARELIA, GR și
COOPER sunt mărci interne din care sondajele EPS au înregistrat pachete fără ștampile și, cu
etichetare nespecificată și de origine necunoscută.
Romania
Studiul Novel Research a înregistrat 138 de mărci non-domestice în România în perioada 2013 2017, dar doar opt mărci au fost responsabile pentru peste 90% din piața ilicită în 2017. Aceste mărci
non-domestice sunt MARBLE, ASHIMA, JIN LING, WINSTON, ROTHMANS , RITM, KENT și PLUGARUL.
ROTHMANS și KENT sunt mărci BAT, în timp ce WINSTON este un brand JTI. RITM și PLUGARUL sunt
mărci moldovenești (International Tobacco Orhei și Tutun CTC), în timp ce pentru ASHIMA și
MARBLE, proprietarul mărcii comerciale este Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd (China) 92. JIN LING
este un brand al Baltic Tobacco Company.
Figura 9. Procentul din total consum ilicit a primelor 5 mărci non-domestice, România
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Sursa: datele EPS
Cele cinci mărci cele mai tranzacționate ca pondere pe piața ilicită au avut o evoluție remarcabilă în
perioada 2013 - 2017 (figura 9). MARBLE a avut cea mai spectaculoasă evoluție în timp, de la
aproape 6.5% din totalul comerțului ilicit în 2013 la 33% în 2017. Toate aceste mărci au fost
tranzacționate ilicit și în 2013, dar au reprezentat doar 22% din piața ilicită în acel moment,
comparativ cu 82 % în 2017.
În ultimii ani, piața ilicită din România a devenit dominată de un număr mic de mărci. În 2013, 22 de
mărci au fost responsabile pentru 90% din piața ilicită, în timp ce în 2017 doar opt mărci reprezintă
91 KPMG. (2016). Project Sun. A study of the illicit cigarettes market in the European Union, Norway and Switzerland. 2016
Results.
92 https:/ www.zaubacorp.com/trademarks/proprietorid/1142125
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aceeași cotă de piață. Datele existente sugerează că piața ilicită s-a consolidat în această perioadă în
termeni de furnizori, aranjamente pe termen lung și rețele majore implicate. Performanța generală a
aplicării legii a rămas scăzută, deoarece doar 2-3% din țigările ilicite sunt confiscate anual.

2. MĂSURAREA VULNERABILITĂȚILOR ȘI AMENINȚĂRILOR LA NIVEL REGIONAL
2.1. IMPORTANȚA ȘI PROVOCĂRILE MĂSURĂRII
Accentul tot mai mare pe nevoia unor politici publice bazate pe dovezi indică influența continuă a
școlii moderniste de gândire asupra progresului fundamentat pe rațiune. Deși presupunerile
raționaliste ale procesului elaborării politicilor publice pe bază pe dovezi au fost contestate de unii
universitari, nevoia de a face politici publice fundamentate de o cunoașterea mai fiabilă a ceea ce
funcționează își păstrează relevanța și importanța 93. Într-o guvernare modernă, evaluarea joacă un
rol important prin furnizarea de informații despre performanță pentru a spori responsabilitatea și
controlul prin rezultate, precum și prin furnizarea de dovezi despre ceea ce funcționează în vederea
învățării și îmbunătățirii în domeniul politicilor publice 94.
Există două abordări principale ale procesului politicilor publice bazate pe dovezi, care sunt de obicei
aplicate pentru a îmbunătăți eficacitatea guvernamentală. Prima este legată de promovarea
răspunderii în termeni de rezultate sau, cu alte cuvinte, de a oferi dovezi că guvernul funcționează
eficient. A doua abordare este de a demonstra cât de bine funcționează politicile și programele
specifice, în diferite circumstanțe. Aceste două abordări se bazează pe două tipuri diferite de dovezi.
Primul se bazează în principal pe dovezi despre aspecte specifice ale performanței și este direct legat
de importanța crescândă a managementului performanței în guvernare - utilizarea tot mai mare a
indicatorilor și țintelor de performanță în diferite instituții guvernamentale. Al doilea este axat pe
modul în care intervențiile de politici publice obțin schimbări în sistemele sociale. Se bazează pe
ideea conform căreia cunoștințele fiabile oferă o bază solidă pentru o acțiune eficientă, precum și o
înțelegere a modului de funcționare a politicilor publice 95.
Deoarece majoritatea produselor ilicite din tutun nu corespund standardelor de calitate și de
protecție a sănătății stabilite pentru produsele din tutun, ITTP constituie nu numai o problemă
financiară, ci și o problemă de sănătate publică. Datorită efectelor nocive, UE și statele membre au
făcut ca lupta împotriva ITTP să fie o prioritate politică 96. Cu toate acestea, măsurarea dimensiunii și
a răspândirii fenomenului s-a dovedit dificilă, făcând din aceasta un prim pas important pentru
evaluarea impactului răspunsul instituțional și de politici publice privind această piață ilegală.
Monitorizarea pieței ilicite de țigarete a progresat substanțial în ultimul deceniu. Adoptarea OMS
FCTC97 și a noii directive privind produsele din tutun a dus la o reglementare strictă a pieței și la o
Sanders, I. (2002). Evaluation, Policy Learning and Evidence-Based Policy Making, Public Administration vol. 80, No. 1,
Blackwell Publishers, Oxford, p. 2.
94 Ibid.
95 Ibid.
96 Comisia Europeană. (2013). Raport de progres privind punerea în aplicare a Comunicării Comisiei „Accelerarea luptei
împotriva contrabandei cu țigarete și a altor forme de comerț ilicit cu produse din tutun - o strategie globală a UE COM
(2013) 324 final of 6.6.2013.
93
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monitorizare atentă a lanțului de aprovizionare de la fabricile de producție până la punctele de
vânzare. Punerea în aplicare a sistemului european de urmărire a țigaretelor și a produselor fin
tăiate va permite o monitorizare și mai precisă a tuturor produselor din tutun produse legal și a
mișcărilor acestora în statele membre ale UE. Cu toate acestea, aceste măsuri nu asigură singure un
temei suficient pentru evaluarea riscurilor comerțului ilicit cu produse din tutun și nici pentru
evaluarea eficacității administrației publice în limitarea acestei piețe ilegale 97.
Indicatorii tipici folosiți de autoritățile de aplicare a legii pentru a evalua performanța lor în
combaterea pieței ilicite de țigarete sunt numărul infracțiunilor înregistrate și numărul făptuitorilor
cercetați, precum și cantitatea de țigarete ilegale confiscate. În timp ce acești indicatori indică
activitățile și prioritățile agențiilor de aplicare a legii, nu reușesc să furnizeze date exacte despre
efectul general al acestor eforturi asupra pieței ilicite a produselor din tutun. Industria tutunului și-a
promovat propriile instrumente, cum ar fi sondajele cu pachete goale (EPS) 98, ca indicator proxy cu
privire la impactul răspunsului instituțional general la nivel național și regional împotriva ITTP. Cu
toate acestea, datele EPS primesc, de asemenea, multe critici atât din partea mediului academic 99,
cât și a practicienilor din agențiile de aplicare a legii 100.
Raportul de față detaliază metodologia și rezultatele aplicării pilot a unui instrument care este
destinat să completeze acest gol. Prezenta analiză se bazează pe implementarea pilot a acestui
instrument în Bulgaria, Italia, Grecia și România pentru a evalua eficacitatea răspunsului organelor
de aplicare a legii la nivel regional și pentru a defini mai precis vulnerabilitățile și amenințările pe
care le prezintă comerțul ilicit de țigarete. Acesta contribuie la măsurarea performanței poliției, a
capacității instituționale locale și a factorilor majori care afectează cota de țigarete ilegale la nivel
regional.

2.2. VULNERABILITĂȚI ȘI AMENINȚĂRI ÎN CELE PATRU ȚĂRI
Deși Bulgaria, Italia, Grecia și România se confruntă cu provocări diferite legate de ITTP, acestea se
confruntă, de asemenea, cu numeroase amenințări și vulnerabilități comune, care pot fi grupate în
trei mari categorii: vulnerabilități derivate din mediul instituțional și juridic general din fiecare țară,
legate de legislația sectorul tutunului și cele legate de contextul criminalității din fiecare țară.
Mediul institutional și legal

97 Convenția-cadru privind controlul tutunului din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, SG No. 15 din 18 februarie
2006.
98 Afișate de producătorii participanți la tutun, sondajele la pachete goale sunt realizate de companii de cercetare
independente pe fiecare piață individuală (de exemplu, Ipsos, Nielsen, etc.). Metoda presupune colectarea unui eșantion
mare de pachete de țigarete aruncate de pe străzi și pubele publice în locații alese aleatoriu pe fiecare piață. Aceste
pachete de țigarete sunt apoi analizate de către experți pentru a identifica dacă sunt de origine internă sau non-domestică
(pe baza caracteristicilor individuale ale fiecărui pachet, de exemplu, prezența timbrelor fiscale, avertismente grafice de
sănătate etc.).
99 Gallagher et al. (2019). “Datele din industria tutunului privind comerțul ilicit cu tutun: o revizuire sistematică a evaluărilor
existente”, Tobacco Control, 28:334-345.
100 CSD. (April 2019). Index integrat pentru evaluarea pieței de țigarete ilicite, Policy Brief No. 84. Sofia: Center for the
Study of Democracy.
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Analiza mediilor juridice și instituționale din cele patru țări, rezumate în secțiunile 1.1. și 1.2. de mai
sus, indică faptul că, în afară de Italia, unde răspunsul legal și instituțional la ITTP pare a fi eficient,
răspunsul autorităților din Grecia, România și Bulgaria este perceput ca fiind slab. Cadrul legal din
aceste țări permite interpretarea normelor, ceea ce duce la clemență și aplicarea inconsistentă a
pedepselor. Agențiile de aplicare a legii și cele vamale au adesea capacitate administrativă și tehnică
limitată (de exemplu, un număr insuficient de scanere, o infrastructură IT slabă sau deloc, lipsa de
cunoștințe tehnice), în timp ce personalul nu are motivație. Un factor major de vulnerabilitate, în
special în Bulgaria, Grecia și România, este corupția larg răspândită. În numeroase cazuri,
reprezentanții organelor de aplicare a legii și ai serviciilor vamale fac parte din rețelele de
criminalitate. O vulnerabilitate majoră este și cooperarea slabă dintre justiția penală și autoritățile
vamale din țările balcanice, care este exploatată cu succes de rețelele de criminalitate balcanice.
O altă vulnerabilitate comună împărtășită de Bulgaria, Grecia și România este ingerința politică în
activitatea autorităților vamale și de aplicare a legii. O schimbare a guvernului presupune, de
asemenea, schimbări ale șefilor agențiilor de aplicare a legii și a autorităților vamale. Astfel, orice
instabilitate politică se traduce cu ușurință în creșterea pieței ilicite a tutunului. Această tendință a
fost observată de mai multe ori în Bulgaria, de exemplu, în urma alegerilor prezidențiale sau
parlamentare. Ultima schimbare a coaliției de guvernământ din România a dus, de asemenea, la
activități de lobby pentru re-instituirea magazinelor fără taxe vamale (duty-free) de la granițele
externe ale țării. În schimb, Italia are un cadru și instituții juridice relativ stabile, care rămân imune la
schimbările politice din țară.
Anumiți factori externi au un impact semnificativ și asupra priorităților politice și instituționale din
toate țările. Astfel, creșterea fluxurilor de migrație ilegală în țări precum Grecia și Italia, dar și în
Bulgaria în perioada 2014 - 2015, a condus la prioritizarea acestei probleme asupra altor amenințări
de crimă organizată, inclusiv ITTP, deoarece agențiile de ordine au fost sub presiune pentru a aloca și
resurse umane și financiare semnificative pentru a face față crizei migrației.
Piața legală a țigaretelor
Armonizarea ratelor accizelor pe teritoriul UE a diminuat numărul consumatorilor de pe piața licită
din unele țări analizate. Ratele accizelor minime prestabilite nu iau în considerare diferențele
semnificative ale accesibilității prețurilor produselor din tutun din diferite țări. Astfel, de exemplu,
costul unui pachet de țigarete în Bulgaria a ajuns la 26,1% din veniturile zilnice disponibile în
Bulgaria, ca urmare a creșterii accentuate a accizelor în 2010 și a fost un factor principal pentru
creșterea ITTP în perioada respectivă. Deși după 2010 acest raport s-a îmbunătățit, costul pachetului
de țigarete este în continuare de 16.7% din venitul zilnic disponibil. În perioada 2010 - 2017 s-a
înrăutățit și accesibilitatea prețurilor în Grecia, Italia și România. În prezent, România este țara cu
prețul cel mai puțin accesibil din UE, 20.3% din venitul zilnic disponibil. Creșterea impozitării cuplată
cu agravarea accesibilității prețurilor la produsele din tutun au fost raportate ca factori de
vulnerabilitate importanți care au contribuit la creșterea ITTP în România și Grecia. În Bulgaria,
creșterea accesibilității prețurilor în ultimii cinci ani este unul dintre factorii asociați cu declinul pieței
ITTP.
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Alte vulnerabilități importante legate de piața licită este prezența anumitor companii - fie
producători sau comercianți cu amănuntul - care, pe lângă activitatea lor legitimă, s-au angajat
periodic în practici ilegale. În Bulgaria, unul dintre principalii producători autohtoni a încheiat
contracte cu comercianți cu risc ridicat implicați în scheme de evaziune fiscală și distribuire ilegală a
țigaretelor, fără plata accizelor cuvenite. Cazuri similare au fost raportate cu privire la unii
producători greci de tutun. În România, o sucursală a unui mare producător asiatic s-a angajat, de
asemenea, în astfel de practici împreună cu numeroși comercianți de nivel mic, suspectați că
distribuie produse ilicite din tutun.
Contextul infracțional
A treia categorie importantă de amenințări și vulnerabilități legate de ITTP sunt legate de prezența
unor rute de trafic bine stabilite (așa-numita rută balcanică), precum și de prezența istorică a
criminalității organizate autohtone în cele patru țări. Criminalitatea organizată în cele patru țări a
reușit într-o măsură diferită să se înfiltreze în agențiile de aplicare a legii, în cadrul autorităților locale
și a administrației din zonele strategice și din porturi și să le folosească pentru fabricarea sau
tranzitul produselor ilicite din tutun. Un factor la fel de important de vulnerabilitate din această
categorie este și acceptabilitatea socială a tranzacțiilor de pe piața neagră și a consumului de
produse ilicite. Astfel, făptuitorii de pe piața ITTP nu sunt văzuți că prezintă același pericol pentru
societate precum alte tipuri de infractori. Adesea, grupurile de criminalitate organizată angajează
rețele întregi de distribuitori de nivel scăzut din grupuri sociale marginalizate - defavorizați, săraci,
fără locuri de muncă, etc. În general, zonele rurale, cu probleme economice, par mai afectate de
comerțul ilicit decât zonele urbane din toate cele patru țări.
Analiza structurii și a modului de operare a grupurilor de criminalitate organizată implicate în ITTP
din cele patru țări sugerează că ar putea fi distinse două tipuri diferite de organizații criminale.
Primul tip de organizații s-au specializat în distribuirea ilegală a produselor ilicite din tutun pentru
piețele interne. Al doilea tip s-a specializat în traficul transfrontalier și contrabandă produse ilicite
din tutun pentru marile piețe din Europa de Vest. Ultimele organizații colaborează adesea cu actori
criminali din toate cele patru țări analizate și sunt transnaționale. De asemenea, aceștia exploatează
libera circulație a persoanelor și bunurilor în UE și constrângerile legale și punctele slabe ale
colaborării dintre autoritățile de justiție penală din Europa.
După cum rezultă din analiză, riscurile și vulnerabilitățile identificate ale sectorului tutunului din cele
patru țări sunt destul de diverse și derivă din factori cauzali diferiți – de la mediul juridic și
instituțional general, la specificul sectorului tutunului și prezența criminalității organizate.
Mai mult, mulți dintre acești factori se află într-o interacțiune constantă și complexă. O evaluare
atentă și minuțioasă a acestor factori este o condiție necesară pentru conceperea unei strategii
adecvate de combatere a ITTP la nivel național și regional, deoarece doar o abordare cuprinzătoare
poate garanta rezultate clare și durabile. În această privință, o importanță majoră este
disponibilitatea datelor omogene despre piață. Cadrele instituționale trebuie să fie concepute astfel
încât să permită colectarea de date la toate nivelurile (producție, transport, comerț cu amănuntul),
care să permită o analiză adecvată și previziuni privind potențialele activități ilegale.
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2.3. MODELUL DE EVALUARE A PIEȚEI ILICITE A ȚIGARETELOR
Comerțul ilegal de țigarete este foarte influențat de specificul regional. Rolul contrabandei
transfrontaliere, dificultățile de administrare a rețelelor de distribuție la nivel național, diferențele
de cerere locală și puterea de cumpărare, impactul turismului și o serie de alți factori contribuie la
variații pe această piață ilegală nu numai între țări, ci și printre regiuni ale aceleiași țări.
Există dezbateri continue între organele de aplicare a legii, industria tutunului și experți cu privire la
cei mai adecvați indicatori pentru evaluarea performanței poliției la nivel regional. Abordarea
evaluării comerțului ilicit de țigarete și a eficacității forțelor de poliție regionale în combaterea
țigaretelor ilicite prezentată aici este concepută ca o contribuție la aceste dezbateri. Cartografierea
preliminară pe această temă a identificat un număr de 25 de factori distincți și a fost efectuat un test
al efectului acestora asupra proporției de țigarete non-domestice la nivel regional 101. Din ele, șase
variabile s-au dovedit a produce un efect semnificativ asupra nivelului de țigarete ilicite. Acestea au
fost grupate în patru indici pentru a forma un model cuprinzător pentru evaluarea pieței de țigarete
ilicite la nivel regional 102 (figura 10) 103.
Modelul grupează factori sub două categorii legate de influența lor semnificativă statistic asupra
nivelului de țigarete ilicite din zonă. Primul reunește factori care afectează negativ comerțul ilicit
(bariere), în timp ce cel de-al doilea enumeră factori care îl facilitează (factori favorizanți). Cei doi
factori principali de reducere a comerțului ilicit și legați direct de funcționarea și capacitatea
unităților sau diviziilor regionale de poliție sunt cuprinși în doi indici: eficienței poliției în confiscarea
țigaretelor ilicite și numărul forțelor existente de poliție. Cu cât este mai mare valoarea acestor indici
într-o anumită regiune, cu atât ponderea țigaretelor ilegale este mai mică. Ceilalți factori care
diminează piața ilicită sunt strict economici. Aceștia sunt grupați în indicele de dezvoltare economică
și turism în regiune. Idicele de dezvoltare economică nu este afectat de activitățile de aplicare a legii
și include două variabile: venitul mediu al regiunii și numărul de nopți petrecute de cetățenii străini
care vizitează regiunea. Cel de-al doilea grup de factori care facilitează piața ilicită a țigaretelor este
cuprins în cadrul indicelui activității ilegale 104 din regiune, care este calculat pe baza infracțiunilor
împotriva proprietății înregistrate de poliție și a contravențiilor legate de tutun aplicate de
autoritățile vamale. Cu cât este mai mare indicele pentru o anumită regiune, cu atât este mai mare
proporția de țigarete ilicite în respectiva regiune.
Disponibilitatea datelor nu a permis calcularea tuturor celor patru indici pentru toate cele patru țări.
Singurul indice care a fost calculat pentru toate cele patru țări este eficacitatea poliției în confiscarea
țigaretelor ilicite. Indicele forțelor de poliție a fost calculat pentru Bulgaria și România. Indicele de
101 Așa-numitele țigarete non-domestice sunt țigarete care nu sunt destinate pieței interne și sunt un indicator cheie
măsurat de EPS. Indicatorul de țigarete non-domestice cuprinde țigăretele produse ilicit (contrafăcute) și cele
comercializate ilicit, precum și țigaretele achiziționate legal în străinătate care au fost aduse în țară de către cetățeni străini
sau resortisanți. Întrucât EPS oferă singurele date disponibile privind consumul de țigări ilicite la nivel regional, în analiza
actuală țigările non-domestice sunt utilizate ca indicator proxy al țigărilor ilicite. Prin urmare, în multe părți ale raportului,
țigările ilicite și țigările non-domestice sunt utilizate în mod inter-schimbabil.
102 Dacă nu se specifică altfel, concluziile din această secțiune sunt aplicabile nivelului regiunilor.
103 Lista completă a variabilelor testate și abordarea metodologică sunt disponibile în anexa I.
104 Inclusiv criminalitatea convențională, încălcările administrative, corupția, etc.
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dezvoltare economică și turism a fost calculat pentru Bulgaria, Italia și România, în timp ce indicele
de activitate ilegală a fost calculat pentru Bulgaria și România. Cei patru indici atribuie un punctaj pe
o scară de la 0 la 100 fiecărei regiuni din țară.
Figura 10. Modelul integrat de evaluare a pieței țigaretelor ilicite la nivel regional

Bariere în comerțul ilicit cu țigarete
Numărul de țigarete ridicate
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Index/indice 1: Eficiența poliției în confiscarea țigărilor ilicite
Analiza preliminară a efectului operațiunilor poliției asupra pieței țigaretelor ilicite pe regiune a
presupus testarea a două tipuri de date - numărul de infracțiuni descoperite care implică produse
accizabile și numărul de țigarete confiscate. Analiza statistică a arătat că dintre cei doi indicatori doar
numărul de țigarete confiscate are un efect semnificativ asupra nivelului de țigarete ilicite pe regiune
și, prin urmare, a fost inclus în indexul/indicele 1. Indicele permite clasificarea serviciilor de poliție
regională în funcție de eficiența lor pentru un anume an. Dacă rezultatele indicelui/indexului sunt
comparate cu datele EPS din 2016, de exemplu, s-ar putea - având în vedere scăderea generală a
pieței pe o scară națională - să se identifice direcțiile regionale cele mai performante (figura 11).
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Figura 11. Eficiența poliției în ridicarea țigaretelor ilicite la nivel regional în Bulgaria, Grecia, Italia
și România (2016)
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Indicele permite evaluarea mai precisă a impactului eforturilor poliției de a reduce piața ilicită
regională, deoarece pune în context rezultatele activităților lor. Astfel, permite stabilirea mai precisă
a performanței structurilor regionale în loc de a compara pur și simplu scorul EPS de țigarete nondomestice, deoarece acest nivel este, de asemenea, modelat de alți factori externi. Compararea
cotei de țigarete non-domestice la nivel regional cu eficacitatea poliției în confiscarea țigaretelor
ilicite demonstrează în mod clar că activitatea poliției este un factor important, dar nu singurul care
determină nivelul consumului ilicit de țigarete. Acest lucru este evident în special din datele
referitoare la Grecia, unde cele două regiuni cu direcții de poliție raionale mai eficiente au, de
asemenea, unele dintre cele mai ridicate niveluri de consum ilicit de țigarete.
Index/indice 2: Forța de muncă a poliției în funcție de regiune
Pentru a evalua eficiența poliției, au fost căutați indicatori cantitativi care să măsoare resursele și
capacitatea fiecărei divizii de aplicare a legii, inclusiv capacitățile sale de combatere a comerțului
ilicit.
Figura 12. Efectivele poliției la nivel regional în Bulgaria și România (2016)
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Cu toate acestea, datele necesare privind resursele financiare și tehnologice ale serviciilor regionale
care pot fi analizate statistic nu sunt disponibile public în majoritatea țărilor. Astfel, a fost utilizat un
singur indicator pentru care s-au găsit astfel de date publice, adică numărul de polițiști în funcție de
populația regiunii. Analiza a confirmat efectul important al acestui indicator asupra nivelului de
comerț ilicit cu țigarete (figura 12).
Prezenta evaluare folosește numărul de polițiști la 1,000 de locuitori, ceea ce constituie baza
indicelui privind forță efectivelor poliției pe regiune. Datele publice disponibile pe regiune nu
reprezintă proporția de ofițeri angajați direct în combaterea comerțului ilicit cu țigarete, astfel încât
numărul total de ofițeri a trebuit să fie utilizat. Colectarea datelor cu privire la numărul de polițiști
implicați în combaterea pieței ilicite de țigarete la nivel regional și publicare acestor informații ar fi
un pas către îmbunătățirea acestui indice. În acest caz, a fost calculat doar pentru Bulgaria și
România, deoarece autoritățile din Grecia și Italia nu au dezvăluit informații despre distribuția
personalului lor la nivel regional.
Index/indice 3: dezvoltarea economică a regiunii
Alături de răspunsul poliției, răspândirea țigaretelor ilicite într-o anumită zonă este puternic
influențată de o serie de factori economici care determină cererea locală. Un factor esențial este
prețul uniform al țigaretelor de aceeași marcă la nivel național. Spre deosebire de alcool și
combustibili - celelalte produse accizabile principale ale căror prețuri variază de la o zonă la alta sau
de la un lanț de vânzări la altul, reflectând puterea de cumpărare locală - o astfel de discriminare de
preț este interzisă de lege în cazul produselor din tutun. În același timp, diferența de accesibilitate a
produselor legale din tutun între regiuni poate fi de până la 200% (de exemplu, între orașele capitale
și regiunile cu venituri cele mai mici din Bulgaria sau România). Au fost testate mai multe variabile
economice pentru care datele sunt colectate la nivel regional de către statisticile naționale, printre
care rata șomajului și PIB pe cap de locuitor 105. După cum arată analiza, variabila cu cel mai mare
impact asupra cotei de țigarete care nu este destinată pieței locale este salariul mediu anual.
Spre deosebire de prețurile strict controlate ale țigaretelor legale, cele ale produselor ilegale din
tutun diferă mult, chiar și în limitele aceluiași oraș, dovedindu-se extrem de sensibile la puterea de
cumpărare a populației. În întreaga țară, variațiile de venituri între diferite regiuni ajung la 50-70% în
funcție de condițiile economice locale. Astfel de fluctuații ale prețurilor exercită o presiune în
creștere asupra consumatorilor, ceea ce face ca produsele ilicite să fie mai atractive.
O serie de studii internaționale 106 constată că comerțul transfrontalier și fluxul de turiști cresc nivelul
țigaretelor care nu sunt destinate pieței locale, presupunând că turiștii aduc de obicei propriile
țigarete la intrarea în țară.

Discrepanțele cu restul indicatorilor economici, cum ar fi PIB pe cap de locuitor, ar putea fi explicate prin locul de
înregistrare fiscală a companiilor. Analiza preliminară a datelor colectate sugerează că companiile tind să se înregistreze
fiscal în orașele mari, deși locul lor de producție ar putea fi situate în alte părți ale țării.
106 Vezi, de exemplu, Gilmore et al. (2014). “Spre o mai bună înțelegere a comerțului ilicit de tutun în Europa: o revizuire a
raportului „Stea de proiect” finanțată de PMI.” Tobacco Control, 23: 51-61; Gallagher et al. (2019), “Tobacco industry data
on illicit tobacco trade: a systematic review of existing assessments.” Tobacco Control, 28:334-345.
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Figura 13. Dezvoltarea economică și înnoptările turiștilor la nivel regional în Bulgaria, Italia și
România (2016)
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Totuși, analiza statistică pentru Bulgaria a arătat inversul - impactul turiștilor (numărat prin numărul
de nopți petrecute într-o anumită regiune) este de a scădea, decât de a crește ponderea țigaretelor
ilicite. Acest lucru se poate explica prin faptul că o industrie turistică prosperă crește nivelul
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veniturilor în regiunea respectivă. În același timp, turiștii optează în mod evident pentru țigaretele
legale locale, deoarece acestea sunt, de asemenea, mai ieftine decât în țările de origine (cel puțin
pentru Bulgaria și România). Indicele dezvoltării economice și turismului surprinde impactul asupra
comerțului ilicit atât a puterii de cumpărare a consumatorilor, cât și a fluxurilor turistice într-o
anumită regiune (a se vedea figura 13). Regiunile cu un scor mai mare pe index/indice tind să aibă un
consum mai mic de țigarete ilicite. Deoarece nu există date regionale recente privind salariul mediu
anual pentru Grecia, indicele nu a putut fi calculat corespunzător pentru această țară.
Index/indice 4: Activități ilegale la nivel regional
Studiile anterioare cu privire la ITTP au sugerat că distribuirea ilicită a țigaretelor într-o regiune se
bazează adesea pe rețelele criminale locale 107. În cadrul analizei statistice, au fost testate o serie de
indicatori pentru activitatea infracțională pentru a verifica relația lor cu nivelul pieței locale ilicite a
țigaretelor. Peste 80 de tipuri de infracțiuni înregistrate conform Codului penal bulgar au fost
examinate pentru a identifica puterea lor predictivă în legătură cu țigaretele ilicite din fiecare
regiune. Concluziile au indicat că majoritatea infracțiunilor de tip criminalitate organizată, cum ar fi
traficul de droguri, furtul de mașini și altele asemenea, sunt slabi predictori pentru mărimea pieței
ilicite de țigarete. Cei mai buni predictori pentru nivelul țigaretelor ilicite s-au dovedit a fi
infracțiunile împotriva proprietății/patrimoniului. Acestea par a fi cel mai bun indicator pentru
măsurarea activității infracționale locale, reflectând îndeaproape acoperirea rețelelor criminale din
regiune. S-a constatat că numărul contravențiilor constatate de către autoritățile vamale este un alt
factor legat de nivelul pieței ilicite locale a țigaretelor. Aceste procese-verbale sunt emise pentru
contravențiile cu accize și ar putea fi privite ca un indicator indirect al mărimii sectorului gri local.
Indicele activităților ilegale a fost creat ca medie ponderată a primilor doi indicatori. Spre deosebire
de ceilalți indici, acesta poate fi clasificat ca factor favorizant al ITTP, cu cât scorul său este mai mare,
cu atât nivelul țigaretelor non-domestice din regiune este mai mare (a se vedea figura 14). Cu toate
acestea, întrucât nu există date privind procesele-verbale de contravenții emise de autoritățile
vamale regionale din Italia și Grecia, pentru aceste două țări, indicele nu a putut fi calculat în mod
corespunzător.
Figura 14. Activități ilegale la nivel regional în Bulgaria și România (2016)
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CSD. (2015). Finanțarea crimei organizate. Sofia, Center for the Study of Democracy.
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Indicele integrat pentru evaluarea ilicită a pieței țigărilor
Modelul teoretic prezentat și factorii de bază pot servi, de asemenea, ca bază pentru elaborarea
unui indice integrat care ar putea fi utilizat ca instrument pentru evaluarea pieței ilicite de țigarete
la nivel regional. Indicele integrat este calculat ca o medie ponderată 108 din cei patru indici detaliați
mai sus. Pe baza valorilor indicelui, regiunile sunt clasate de la 0 (cel mai mic risc) la 100 (cel mai
mare risc). Analiza statistică demonstrează că indicele se corelează semnificativ cu scorurile EPS ale
țigaretelor non-domestice la nivel regional.
În același timp, indicele integrat oferă câteva avantaje în ceea ce privește utilizarea scorului EPS de
țigarete non-domestice pentru evaluarea riscului ITTP la nivel regional. În primul rând, indicele
integrat este calculat pe baza datelor publice disponibile, ceea ce reprezintă o alternativă ieftină la
celelalte metode cunoscute bazate pe sondaje. În al doilea rând, datele regionale ale EPS se bazează
efectiv pe datele colectate doar în orașele regionale, în timp ce indicele funcționează cu statistici
regionale oficiale, cum ar fi venitul mediu, numărul polițiștilor, numărul infracțiunilor contra
patrimoniului. Indicele integrat se bazează, de asemenea, pe patru tipuri diferite de factori, care
permite o evaluare mai largă a contextului general într-o anumită regiune și, prin urmare, captează
mai bine dinamica din spatele nivelurilor manifestate ale țigaretelor non-domestice.
O eficiență mai bună a poliției în confiscarea țigaretelor ilicite, creșterea numărului de ofițeri de
poliție și o dezvoltare economică mai bună ar îmbunătăți clasamentul unității administrativteritoriale respective, în timp ce un nivel de activitate ilicit mai ridicat ar fi plasat-o mai jos pe listă.
Indicele eficiența poliției în confiscarea de țigarete ilegale măsoară performanța aplicării legii la
nivel regional. Toate direcțiile regionale ale autorităților de aplicare a legii sunt evaluate în funcție de
eficiența lor în confiscarea țigaretelor ilicite. În același timp, factori de influență mai puternici,
precum forța poliției, dezvoltarea economică a regiunii și activitatea infracțională la nivel regional
La calcularea sa, a fost luată în considerare media ponderată a acestui indicator față de efectul său la nivelul țigaretelor
ilicite. Metodologia detaliată a analizei statistice este prezentată în Anexa I.
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determină, de asemenea, dimensiunea pieței ITTP. Interacțiunea dintre aceste patru tipuri de
influențe nu este simplă și unidirecțională. De exemplu, sarcina poliției în regiunile mai puțin
dezvoltate economic este aparent mai dificilă - țigaretele interne sunt mai puțin accesibile și riscurile
ITTP sunt mai mari. Pe de altă parte, datele sugerează că există o tendință (cel puțin în Bulgaria)
pentru forța de poliție să fie ceva mai mare în astfel de regiuni cu venituri mici și acest lucru are un
efect descuranjant asupra nivelului de țigarete ilicite. În schimb, există mai multe poziții neocupate
în structurile de poliție din regiunile cu venituri mari din cauza abundenței oportunităților de
angajare în slujbe mai bine plătite. Astfel, în regiunile cu venituri mici forța poliției compensează
parțial accesibilitatea mai scăzută a produselor licite din tutun.
Indicele integrat pentru evaluarea pieței de țigarete ilicite evidențiază regiunile în pericol, unde
sunt necesare eforturi suplimentare pentru a reduce piața ilegală (a se vedea figura 15). Astfel,
indicele integrat evaluează, de asemenea, măsura în care serviciile locale de aplicare a legii sunt
împiedicate de mediul în care își desfășoară activitatea. În plus, cei patru indici pot ajuta la definirea
tipului de măsuri relevante pentru o anumită regiune pentru a diminua în continuare ITTP.
Figura 15. Indicele de evaluare a pieței țigaretelor ilicite la nivel regional (2016)
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Greece

Italy
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ANATOLIKI, MACEDONIA,…
53.59
DYTIKI MAKEDONIA
50.72
IPEIROS
47.84
THESSALIA
46.52
KENTRIKI MAKEDONIA
45.58
VOREIO AIGAIO
44.25
IONIA NISIA
12.70
NOTIO AIGAIO
0.00

LIGURIA - PIEMONTE -…

100.00

LAZIO - ABRUZZO

98.02

LOMBARDIA

90.30

EMILIA ROMAGNA -…

88.83

SICILIA

81.69

PUGLIA - MOLISE -…

72.66

CAMPANIA - CALABRIA

69.82

TOSCANA - SARDEGNA -…
VENETO - FRIULI…
TRENTINO ALTO ADIGE

120.0
0.00 20.0040.0060.0080.00100.00

65.53
44.69
0.12

120.00
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Pe baza valorii medii a fiecărui indice, s-ar putea decide dacă măsurile ar trebui să se concentreze pe
eficientizarea organizării interne pentru a spori eficacitatea confiscărilor, creșterea numărului de
ofițeri sau intensificarea măsurilor împotriva autorilor infracțiunilor contra proprietății.
Deși indicele integrat poate fi calculat chiar și atunci când unele date de intrare lipsesc, puterea sa de
predicție ar fi în mod evident mai mică în astfel de cazuri. Acesta este motivul pentru care, în special
pentru Grecia și Italia, scorurile produse în cadrul testării pilot ar trebui interpretate cu mare
precauție. Mai mult, elaborarea inițială a modelului s-a făcut pe baza setului de date bulgar,
deoarece acesta a fost cel mai complet și exhaustiv.
Cu toate acestea, este de așteptat ca în toate țările să existe diferiți factori specifici țării care au un
impact semnificativ asupra nivelului țigaretelor non-domestice din țară și care nu au fost
contabilizate. Un exemplu în acest sens este prezența puternică a mafiei în sudul Italiei, unde EPS
prezintă niveluri ridicate de țigarete ilicite.
Analiza a demonstrat potențialul unei evaluări mai cuprinzătoare a performanței poliției și a
limitărilor modelului care rezultă din lipsa sau insuficiența anumitor tipuri de date la nivel regional.
Un astfel de avertisment se aplică rezultatelor pilot ale modelului, deci ar trebui să fie interpretate
cu prudență. Acest lucru lasă loc pentru elaborarea și rafinarea ulterioară a modelului și a
indexului/indicelui integrat. Un mod de a face evaluarea mai fiabilă ar fi ca organele de aplicare a
legii să îmbunătățească colectarea datelor pe regiuni.
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2.4. MĂSURAREA VULNERABILITĂȚII LA CORUPȚIE ÎN ACTIVITATEA POLIȚIEI
În timp ce indicele integrat care evaluează piața ilegală a țigaretelor dintr-o anumită regiune
funcționează cu date statistice disponibile public, există o serie de alți factori care contribuie la
dimensiunea pieței ilicite, dar pentru care nu există date oficiale directe. Având în vedere natura
clandestină a pieței, capacitatea antreprenorilor criminali este dificil de evaluat; acest lucru este
valabil în special în ceea ce privește capacitatea lor de își asigura o poziție privilegiată pe piața ilegală
și imunitate în fața urmăririi penală prin diferite metode de corupție.
Din fericire, activitățile ascunse, atunci când afectează populații mari - cum ar fi, în acest caz,
fumătorii - tind să lase o serie de urme care – având o matrice adecvată pentru interpretarea lor - ar
putea permite ca aceste activități ascunde să fi scoase la lumină. Abaterile privind confiscarea
țigaretelor ilegale de către forțele de ordine locale reprezintă un astfel de indicator care indică
vulnerabilități și amenințări – în principal de corupție - la nivel regional.
Corupția a fost mult timp unul dintre principalele instrumente utilizate de criminalitatea organizată
pentru a accesa informații anticipative, pentru a dobândi avantaje competitive, pentru a evita
cercetările și urmărirea penală, pentru a facilita diferite aspecte ale activităților ilegale și a se înfiltra
în economia legală 109. Comerțul ilicit cu produse din tutun este un exemplu tipic în această relație,
deoarece în multe cazuri grupurile și rețelele criminale folosesc corupția 110 ca instrument pentru a
facilita acest comerț; de obicei, presiunea de corupție se exercită asupra polițiilor și birourilor
vamale și în Europa de Est, de asemenea, asupra oficialilor publici la nivel regional și național.
Utilizarea corupției în ITTP oferă criminalității organizate posibilitatea de a dezvolta o bază mai mare
de clienți pentru produsele sale ilicite, de a asigura funcționarea neîntreruptă a vânzătorilor săi de
retail 111.
Una dintre abordările posibile pentru elucidarea utilizării corupției este utilizarea indicatorilor
indirecți, precum prezența unor abateri semnificative în implementarea funcțiilor legal prescrise de
autoritățile competente și indicatori privind prezența actorilor de pe piață cu un avantaj semnificativ
față de ceilalți. O astfel de abordare a fost sugerată recent ca o modalitate de evaluare a nivelurilor
de capturare a statului și se află la baza instrumentului recent dezvoltat de evaluare a capturării
statului 112. Capturarea statului este un tip specific de corupție care implică participarea nelegitimă la
procesul de elaborare a regulilor, ceea ce aduce beneficii atât legiuitorului, cât și actorilor privați
care furnizează resurse 113.

Europol. (2017). Serious and Organised Crime Threat Assessment 2017 (SOCTA 2017). The Hague: European Police
Office. Gounev & Ruggiero. (2012). Corruption and Organized Crime in Europe. Illegal partnerships. London: Routledge;
UNODC. (2010). The globalization of crime. A transnational organized crime threat assessment.
110 De exemplu, Joosens & Raw, From cigarette smuggling to illicit tobacco trade. Tobacco Control, 2012; 21:230-234; CSD.
(2010). Examining the Links between Organized Crime and Corruption. Sofia: Center for the Study of Democracy; WB,
Confronting Illicit Tobacco Trade: A Global Review of Country Experiences, 2019.
111 CSD. (2010). Examining the Links between Organized Crime and Corruption. Sofia: Center for the Study of Democracy,
pp. 129-130.
112 CSD. (2019). State Capture Assessment Diagnostics, Sofia: Center for the Study of Democracy, pp. 39-40.
113 Hellman, J., Jones, G., and Kaufmann, D. 2000. Seize the State, Seize the Day: An Empirical Analysis of State Capture and
Corruption in Transition Economies. World Bank Policy Research Working Paper 2444. Washington D. C.: World Bank.
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Modelul de evaluare empirică sugerat al capturării statului se bazează pe măsurarea proxy pentru
existența actorilor privilegiați (în economie sau într-un sector dat) sau devierea în comportamentul
instituțiilor publice (fie de la un standard de bună guvernare, fie de așteptările experților / media
pentru țara / sectorul respectiv). Proxy-urile indică vulnerabilități ale capturării statului în dimensiuni
diferite, mai degrabă decât o dovadă directă pentru o capturare realizată efectiv 114.
Analiza actuală urmărește o abordare similară și prezintă un nou instrument - indicele de abatere al
mărcilor de țigări (SDI). SDI permite identificarea potențialelor vulnerabilități de corupție în practicile
de aplicare a legii în ceea ce privește ITTP-ul într-o etapă timpurie 115.
Indicele permite indicarea prezenței actorilor privilegiați pe piața ilicită de țigarete. Instrumentul se
bazează, de asemenea, pe indicele integrat de evaluare a pieței ilicite de țigarete prezentat în
secțiunea anterioară. SDI compară datele privind țigaretele ilicite confiscate de către autoritățile de
aplicare a legii și vamale cu datele din anchetele cu pachete goale (EPS) din Bulgaria, Grecia și Italia.
Unitatea de analiză este marca țigărilor tranzacționate ilegal, iar abordarea sugerată ia în
considerare atât intensitatea confiscării diferitelor mărci (măsurată ca proporție cu nivelul mediu de
confiscări de țigarete al țării), cât și distribuția regională a acestora în țară. Diferența dintre datele
EPS și datele privind confiscările indică vulnerabilitățile eficienței poliției, precum și prezența
potențială a actorilor privilegiați pe piață, după marcă și regiune.
Datele detaliate acumulate în ultimii ani cu privire la mărcile de țigarete ilicite atât de administrația
publică, cât și de EPS oferă o oportunitate de a urmări tendințele pe piața ilicită a tutunului. Analiza
acoperă perioada cuprinsă între 2012 și 2017, deoarece aceasta a fost perioada în care există atât
date despre confiscările poliției / vamale, cât și datele EPS. Aceste date oferă, de asemenea,
oportunitatea de a evalua anomaliile, inclusiv indicații pentru prezența actorilor privilegiați pe piața
ilicită la nivel național și regional.
Analiza datelor mărcilor EPS oferă oportunități de a înțelege contextul mai larg al pieței și rețelele
criminale din spatele distribuției anumitor mărci tranzacționate ilegal. Mai mult, analiza permite
urmărirea modului în care principalele rețele se adaptează justiției penale și răspunsului
administrativ al instituțiilor publice. Datele recent îmbunătățite și mai detaliate privind confiscările
de tutun ilicit colectate de către instituțiile publice permit, de asemenea, extinderea analizei la nivel
regional și prin compararea cu datele mărcilor EPS pentru a identifica practicile corupte potențiale.
Principala presupunere din spatele acestei analize este că structura pieței infracționale depinde de
mărcile ilicite de țigarete. Cu alte cuvinte, rețelele criminale diverse au acces la diferite surse de
țigarete ilicite și, prin urmare, de obicei fac contrabandă sau comerț cu diferite mărci. Astfel, mărcile
de țigarete ilicite pot fi utilizate ca indicator pentru identificarea rețelei criminale specifice care le
transportă sau le distribuie. Puține rețele criminale au contactele și relațiile de încredere necesare
pentru a stabili un canal de contrabandă pentru țigarete de tip illicit white din, să zicem, Dubai.
Odată ce țigaretele de tip illicit white sunt introduse în țară, contrabandiștii vând, de obicei, produsul
doar jucătorilor regionali de încredere, care, de asemenea, tind să lucreze cu anumiți retaileri.
114
115

CSD. (2019). Diagnostic de evaluare al confiscărilor de către stat, p. 39.
O descriere detaliată a metodologiei pentru calculul indicelui este furnizată în anexa II.
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Lanțuri similare de aprovizionare bazate pe rețele de relații de încredere se află în spatele distribuției
ilicite a majorității mărcilor ilicite. În multe cazuri, funcționarea continuă a acestor lanțuri de
aprovizionare este facilitată prin luare de mită de către oficialii vamali sau de către forțele de
ordine 116. Grupările de criminalitate organizată folosesc mita pentru a reduce riscul de reținere sau
confiscare a produsului ilicit și, în unele cazuri, reușesc să obțină protecție și un anumit avantaj
competitiv față de concurenții criminali rivali pe unele sau toate nivelurile lanțului de aprovizionare
ilicit (Figura 16) 117. Astfel, într-un anumit oraș, actorii privilegiați de pe piața ilegală pot deveni
dominanți, deoarece poliția sau autoritățile vamale îi vor viza activ concurenții. Acest lucru se
reflectă, la rândul său, într-un număr mai mic de țigări ilicite confiscate de la anumite mărci.
Figura 16. Modele de protecție a rețelelor de criminalitate și a actorilor privilegiați de pe piața
țigaretelor ilicite de către funcționari publici
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CSD. (2015). Finanțarea crimei organizate. Sofia: Center for the Study of Democracy.
CSD. (2010). Examinarea legăturilor dintre criminalitatea organizată și corupție. Sofia: Center for the Study of
Democracy.
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Pe baza ipotezelor de mai sus, a fost elaborat un nou instrument - indicele de abatere al mărcilor de
țigarete (SDI) - pentru a evalua riscul unor potențiale practici de corupție în instituțiile de aplicare a
legii și vamale la nivel regional. Indicele surprinde anomalii sau abateri semnificative ale nivelurilor
de confiscare a diferitelor mărci de țigarete la nivel național și regional. În acest caz, abaterile sunt
cazuri în care cantitatea unuia sau a unui grup de mărci ilegale confiscate într-un anumit oraș este
semnificativ mai mică decât nivelul național mediu. În acest scop, datele anuale privind nivelurile
confiscărilor realizate de polițiști la nivel național sunt comparate cu datele EPS pe plan regional,
ceea ce permite identificarea mărcilor problematice, adică cele cu confiscări semnificativ mai mici.
Motivele acestor abateri pot varia: de la un nivel semnificativ de călători transfrontalieri care
importă legal o marcă populară de țigarete, o nouă rețea criminală care intră pe piață sau apariția de
noi canale de aprovizionare sau prezența practicilor corupte în rândul forțelor de ordine în
structurile regionale.
Datele despre mărcile de țigarete ilicite înregistrate de EPS pentru anul respectiv sunt utilizate ca
bază pentru acest indice. Calcularea SDI include trei etape. Primul este evaluarea consumului ilicit
anual de tutun în țară pentru fiecare marcă, pe baza cotei sale procentuale conform EPS. Al doilea
este o evaluare a nivelului mediu de confiscări ale poliției pe fiecare marcă la nivel național. Ultimul
pas este compararea nivelurilor de sechestru ale fiecărei mărci cu eficacitatea medie a poliției în
confiscarea țigaretelor ilicite la nivel național. SDI arată abaterea nivelurilor de confiscări pentru
fiecare dintre mărcile confiscate în comparație cu nivelurile medii ale confiscărilor din țară. Astfel,
este determinat gradul de corupție al fiecărei mărci. SDI atribuie un scor pe o scară de la 1 la 100
pentru fiecare marcă înregistrată prin sondajele EPS din țară. În cazul în care poliția nu a confiscat o
anumită marcă, SDI nu poate fi calculat 118 și, prin urmare, este egal cu 100. În mod similar, toate
scorurile SDI mai mari de 100 sunt, de asemenea, egale cu 100. Cu cât o marcă specifică este
confiscată în comparație cu media pentru toate mărcile dintr-o țară, primește cel mai mare scor. Prin
urmare, SDI oferă oportunitatea de a determina mărcile cu cel mai mare risc din țară.
Pentru calculul SDI, au fost utilizate doar date pentru perioada 2013-2017, datorită faptului că atât
datele EPS privind mărcile, cât și datele instituțiilor publice privind țigările ilicite confiscate pe marcă
au fost disponibile. Cele două seturi de date au fost disponibile numai pentru Bulgaria, Italia și
Grecia, în timp ce în România nu au fost disponibile date privind mărcile ilicite confiscate la nivel
național.
Mărci cu risc ridicat și jucători privilegiați ai pieței criminale la nivel regional 119
Branduri cu risc ridicat
SDI surprinde abateri semnificative în îndeplinirea funcțiilor prevăzute de lege ale poliției și agențiilor
vamale în confiscarea țigaretelor tranzacționate ilicit. Compararea indexului cu datele EPS regionale
oferă posibilitatea de a localiza unde se consumă cel mai des aceste mărci slab confiscate, precum și
care este cota lor de piață per oraș.
Împărțirea la zero nu este o operație matematică valabilă.
Mărcile etichetate sunt confiscate de mai mult de cinci ori mai puțin în comparație cu nivelurile naționale medii și,
conform EPS, 100 de țigarete ale mărcii au fost găsite în regiunea respectivă.
118
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Aplicarea SDI pentru Bulgaria a relevat faptul că două dintre mărcile identificate cu risc ridicat
BUSINESS ROYALS și ROYAL au dominat preferințele consumatorilor în 13 din 28 de regiuni din
Bulgaria în 2017. Opiniile experților leagă aceste două mărci cu un grup de criminalitate organizată
recent destructurat, a cărui fabrica ilicită a fost descoperită în 2019 în apropierea orașului Plovdiv. Se
presupune că fabrica ilicită a funcționat anterior în Grecia. Brandul AMERICAN GOLD EAGLE, care
este cel mai popular în alte patru regiuni, este legat de un producător intern legitim. În mod similar,
în Grecia, două mărci cu risc ridicat WINSTON și GR au dominat majoritatea regiunilor, deși GR este
aparent concentrată mai ales în nord-estul Greciei și Attiki. În Italia, diferențele regionale au fost
mult mai mari și niciuna dintre mărcile cu risc ridicat nu a avut o prezență semnificativă la nivelul
întregii țări.
Actorii privilegiați pe piețele ilicite locale
Cota ridicată de piață a unei mărci naționale poate fi utilizată ca indicator pentru prezența unui
anumit avantaj competitiv, precum recunoașterea ridicată și preferința pentru marcă, calitate mai
bună, preț redus și oportunitate ușoară de a fi cumpărate dintr-o țară vecină sau o rețea bine
stabilită pentru distribuirea ilicită. Prezența simultană a anomaliilor (abaterilor) semnificative în
confiscarea unei anumite mărci și a unei cote de piață ridicate între țigaretele ilicite într-un anumit
oraș poate fi utilizată ca metodă pentru identificarea actorilor criminali privilegiați și, prin urmare,
indirect - potențiale practici corupte.
SDI aplicat identifică nouă mărci cu risc ridicat în Bulgaria pentru 2015, confiscate de mai mult de
zece ori mai rar decât nivelul mediu al poliției - DON, EVE, FAMOUS, MEHR, MURATTI, TURQUOISE,
VELVET și MARSHAL (tabelul 5).
Pachetele acestor mărci au fost găsite în cantități considerabile în 10 orașe bulgare, conform EPS în
2015 - Blagoevgrad, Gabrovo, Haskovo, Montana, Plovdiv, Sofia, Svilengrad, Varna, Veliko Tarnovo și
Vidin. Comparând scorurile SDI și datele EPS arată că două mărci - DIVA și TURQUOISE - au avut cea
mai mare pondere a tuturor țigărilor ilicite, ajungând între 19% și 33% din piață în patru dintre
aceste orașe (Blagoevgrad, Varna, Veliko Tarnovo și Montana) , indicând astfel prezența potențială
acolo a unor actori criminali privilegiați.
Analiza regională a riscurilor bazată pe datele mărcilor ilicite de țigarete poate fi completată în
continuare prin realizarea unor evaluări ale experților asupra originii mărcilor. Opt mărci de tip illicit
white - BOHEMI, DIVA, DON, FAMOUS, TURQUOIS, MY WAY, MERILYN, PALLADIUM - se presupune
că sunt toate legate de aceiași producători legitimi bulgari. Astfel, atunci când se iau în considerare
cota de piață a mărcilor ilicite din diferite regiuni, este mai indicat să se țină cont de cota de piață a
tuturor mărcilor din aceeași rețea de criminalitate. Printre altele, acest lucru permite stabilirea
poziției reale și a puterii unei rețele criminale date pe piața ilicită, deoarece acestea pot distribui mai
multe mărci. Aparent, atunci când cotele de piață ale tuturor mărcilor ilicite de la aceeași origine
sunt grupate, aceasta nu numai că indică mai multe localități cu jucători privilegiați pe piață, dar
relevă, de asemenea, că au o putere de piață mult mai mare (figura 17).
Aplicația SDI în Italia identifică 13 mărci de mare risc în 2016 - ROYALS DE AFACERI, CHESTERFIELD,
CONFORMARE, E-MAIL, GOLD MOUNT, L&M, MARCA 1, MERIT, ORIS, PALL MALL, PINE, RGD și
ROTHMANS.
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Tabel 5: Actori infracționali locali potențial privilegiați în Bulgaria, pe baza SDI și EPS
Top 5 mărci
DIVA
TROKADERO
YORK
BENSTON
TURQUOISE

Blagoevgrad, 2015
Procent
țigarete ilicite
27%
17%
17%
10%
6%

Veliko Tarnovo, 2015
Top 5 mărci
Procent
țigarete ilicite
DIVA
19%
TURQUOISE
16%
MY WAY
16%
MARBLE
11%
LE BLANC
11%

SDI
10
0.3
0.4
4.9
34

Top 5 mărci
TURQUOISE
BOHEMI
MEHR
PALLADIUM
ROTHMANS

SDI
10
34
2
1
100

Top 5 mărci
RAQUEL
TURQUOISE
LEADER
PRESIDENT
PINE

Varna, 2015
Procent
țigarete ilicite
24%
18%
14%
13%
5%
Montana, 2015
Procent
țigarete ilicite
36%
33%
5%
3%
3%

SDI
34
6
14
3
2
SDI
34
6
14
3
2

Sursa: Calculele CSD bazate pe EPS și date ale Ministerului de Interne

Toate aceste mărci nu au fost identificare în rândul mărcilor ilicite confiscate de autoritățile italiene
în 2016 și, prin urmare, au cel mai mare scor SDI de 100. Analiza distribuției lor regionale relevă că
EPS a înregistrat cantități considerabile din aceste mărci în șase orașe italiene - Catania, Milano,
Napoli, Palermo, Torino și Trieste (tabelul 6). În Catania și Palermo, marca illicit white PINE a
dominat total piața ilegală, în timp ce o altă marcă illicit white - REGINA - a dominat piețele ilegale de
la Napoli și Torino. Regiunile Sicilia și Campania au o tradiție îndelungată în contrabanda cu tot felul
de bunuri ilicite și în prezența puternică a grupurilor de criminalitate organizată de tip mafiot, astfel
încât prezența actorilor privilegiați pe piața ilegală nu este o surpriză pentru orașe precum Catania,
Palermo și Napoli. Unele dintre aceste grupuri au prezență și în nordul Italiei. Cu toate acestea, la
Milano și Trieste, marca cu cota de piață cea mai mare este MARLBORO, pentru care majoritatea
ambalajelor înregistrate de EPS la Milano indică Ucraina ca țară de origine, pe când în Trieste –
țigaretele provin din Slovenia vecină. Acest lucru sugerează că potențialii actori privilegiați ai pieței
din cele două orașe au origine est-europeană.
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Figura 17. Distribuția și procentul din țigaretele ilicite a opt mărci domestice ilicite din total
consum non-domestic în anul 2015
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Sursa: Calculele CSD calculations, bazate pe EPS și date confiscări Ministerul Afacerilor Interne

Aplicarea SDI în Grecia a identificat șase mărci de mare risc în 2016 - ASSOS, AVALON, GR, PALL MALL
și L&M. Toate au un scor SDI peste 10 și au fost înregistrate în cantități considerabile în 12 orașe
grecești - Acharnes, Atena, Chania, Ioannia, Iraklion, Kordelio-Evosmos, Larisa, Patras, Pavlos-Melas,
Peristeri, Salonic și Volos. Singura marcă care a avut o cotă de piață semnificativă în trei orașe Ioannia, Iraklion și Volos a fost GR, ceea ce indică actorii privilegiați pot avea o prezență pe piața
ilegală.
Exemplele furnizate mai sus demonstrează că aplicarea SDI ar putea servi ca o metodă eficientă din
punct de vedere al costurilor pentru a ajuta instituțiile în identificarea semnalelor de alarmă cu
privire la actorii privilegiați de pe piețele ilicite locale și, prin urmare, indirect – a potențialelor
practici de corupție. Totuși, metoda trebuie aplicată cu precauție, deoarece are și anumite limitări. În
primul rând, este predispus la o creștere artificială a riscului în cazurile de mărci legale populare care
sunt aduse în țară în mod legitim - de către călători sau turiști frecvenți transfrontalieri. Acest lucru
este valabil în special pentru regiunile învecinate cu prețuri mai mici la produsele din tutun sau
destinații turistice majore și poate fi greu de stabilit dacă cota de piață a unei anumite mărci este
rezultatul contrabandei sau este doar un efect secundar al preferințelor consumatorilor.
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Tabel 6: Actori infracționali locali potențial privilegiați în Italia, pe baza SDI și EPS
Top 5 mărci
PINE
MARLBORO
AMERICAN
LEGEND
ORIS
REGINA

Top 5 mărci
REGINA
MARLBORO
MARBLE
GOLD MOUNT
WINSTON

Top 5 mărci
REGINA
MARLBORO
WINSTON
CHESTERFIELD
MARBLE

Catania, 2016
Procent
țigarete ilicite
47.62%
9.52%
4.76%

100
100
∞

4.76%

∞

4.76%

∞

Napoli, 2016
Procent
țigarete ilicite
24.90%
13.15%
9.31%
7.85%
4.60%
Torino, 2016
Procent
țigarete ilicite
31.05%
18.93%
11.21%
9.49%
5.17%

SDI

Top 5 mărci
PINE
ORIS
EGINA
BUSINESS
ROYALS
MARLBORO

SDI

Top 5 mărci

100
100
100
100
100

MARLBORO
WINSTON
L&M
CHESTERFIELD
REGINA

SDI

Top 5 mărci

100
100
100
100
100

MARLBORO
WINSTON
CHESTERFIELD
CAMEL
L&M

Palermo, 2016
Procent
țigarete ilicite
33.23%
14.77%
12.92%

100
100
100

7.08%

100

4.00%

100

Milano, 2016
Procent
țigarete ilicite
36.41%
11.52%
7.37%
6.91%
5.99%
Trieste, 2016
Procent
țigarete ilicite
30.44%
13.84%
12.92%
7.38%
5.54%

SDI

SDI
100
100
100
100
100

SDI
100
100
100
100
100

Sursa: Calculele CSD bazate pe EPS și datele de confiscare ale Autorității Vamale și Monopolii
În acest caz, analiza trebuie să țină seama și de originea mărcilor non-domestice înregistrate de
sondajele EPS și, în acest sens, noul mecanism de urmărire introdus de cea mai recentă directivă UE
privind produsele din tutun este de așteptat să îmbunătățească semnificativ trasabilitatea
produselor din tutun.
Tabel 7: Actori infracționali locali potențial privilegiați în Grecia, pe baza SDI și EPS
Top 5 mărci
GR
COOPER
ROYAL
MARLBORO
BON

IOANNIA, 2016
Procent
țigarete ilicite
23.93%
11.34%
10.08%
8.82%
3.78%

SDI
100
9
1
2
100

Top 5 mărci
GR
MARLBORO
COOPER
ROYAL
RAQUEL
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IRAKLION, 2016
Procent
țigarete ilicite
17.56%
13.25%
12.26%
9.28%
6.63%

SDI
100
2
9
1
1
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Top 5 mărci
GR
GOLD MOUNT
COOPER
ROYAL
GR

VOLOS, 2016
Procent
țigarete ilicite
15.63%
11.46%
9.38%
6.25%
15.63%

SDI
100
100
9
1
100

Sursa: Calculele CSD bazate date EPS și date despre confiscările poliției și a vămilor

În al doilea rând, metoda sugerată poate subestima prezența actorilor privilegiați de pe piață în
cazurile în care rețeaua criminală diversifică în mod deliberat mărcile tranzacționate ilegal sau le
modifică regulat. Astfel, o anumită rețea de criminalitate organizată poate tranzacționa două sau
mai multe mărci diferite, care luate separat nu ar deține o cotă de piață semnificativă, dar atunci
când sunt luate în considerare împreună, ar părea că domină piața locală. Astfel de exemple au fost
furnizate în cazul Bulgariei și pot fi o consecință neîntenționată a eforturilor din partea industriei și a
instituțiilor publice de a monitoriza îndeaproape piața ilicită. Astfel, unii experți bulgari au susținut
că, după popularizarea pe scară largă a rezultatelor EPS, grupurile de criminalitate organizată își
îndreaptă atenția asupra localităților care nu fac obiectul EPS, precum și spre o diversificare mai
largă a mărcilor ilicite. Singura modalitate de control pentru o astfel de subestimare este prin
triangularea rezultatelor SDI cu date ale poliție și informații vamale.
În al treilea rând, evaluarea ar trebui să țină seama de mărimea cantităților de țigarete confiscate de
la respectiva marcă. În situația în care procentul de tutun ilicit scade la mai puțin de 7-8% din
consumul total de tutun, ca în perioada de după 2016 în Bulgaria, punerea în aplicare a SDI, în
special pentru mărcile mai puțin răspândite, este problematică. Prin urmare, metoda a fost
implementată în Bulgaria pe baza datelor din 2015.

RECOMANDĂRI
Amenințările și vulnerabilitățile sectorului tutunului din cele patru țări identificate în acest raport
sunt destul de diverse și derivă din factori cauzali diferiți - de la mediul juridic și instituțional general
la specificul sectorului tutunului și prezența criminalității organizate. Mai mult, mulți dintre acești
factori se află într-o interacțiune constantă și complexă. O evaluare atentă și minuțioasă a acestor
factori este o condiție necesară pentru conceperea unei strategii adecvate de combatere a ITTP la
nivel național și regional, deoarece doar o abordare cuprinzătoare poate garanta rezultate clare și
durabile.
Analiza actuală compară, pentru prima dată, două seturi de date privind tutunul ilicit - datele EPS
colectate de către companiile de tutun și date despre confiscări colectate de poliția și autoritățile
67

Comerțul ilegal cu țigarete de-a lungul rutei balcanice

vamale. În urma comparației și analizei, au fost dezvoltate două seturi de instrumente inovatoare
pentru a evalua rolul a doi factori foarte importanți - performanța poliției și utilizarea corupției:
•
•

un indice al eficienței poliției în confiscarea țigaretelor ilicite;
un model integrat pentru evaluarea pieței ilicite a tutunului.

Aceste instrumente demonstrează potențialul unei evaluări mai cuprinzătoare a performanței
poliției, în ciuda constrângerilor impuse de lipsa sau insuficiența diferitelor tipuri de date la nivel
sub-național.
Identificarea vulnerabilităților la corupție în aplicarea legii și prezența potențială a actorilor
privilegiați pe piețele locale ilicite de tutun se poate face utilizând indicele de abatere de sechestre
(SDI) prezentat mai sus. SDI semnalizează practicile de corupție potențiale și este un bun exemplu
despre modul în care datele despre confiscările poliției colectate în anii precedenți împreună cu
datele EPS pot fi utilizate pentru a sprijini procesele de luare a deciziilor în aplicarea legii și
administrarea vămilor.
Pilotarea instrumentelor în patru țări ale UE - Bulgaria, Italia, Grecia și România - a indicat că aceste
metode de măsurare oferă o gamă complet nouă de oportunități pentru a îmbunătăți contracararea
pieței ilicite a țigăretelor și a practicilor corupte legate de aceasta. Pentru a valorifica aceste
instrumente noi și rezultatele preliminare din pilotarea lor, sunt necesare politici publice în
următoarele domenii:
•

Introducerea și aplicarea sistematică a indicatorilor cantitativi obiectivi pentru evaluarea
eficacității aplicării legii împotriva comerțului ilicit cu tutun la nivel regional.

Indicatorii utilizați în prezent în ceea ce privește performanțele polițienești și vamale, cum ar fi
cantitatea de țigarete confiscate și numărul de făptuitori identificați nu oferă o măsură pentru
impactul real asupra pieței ilicite a tutunului la nivel regional.
Introducerea indicelui de eficiență a poliției în confiscarea țigaretelor ilicite ar asigura o evaluare
obiectivă a performanței poliției și a impactului acesteia asupra pieței ilicite a tutunului la nivel
regional. Utilizarea indexului în combinație cu modelul integrat pentru evaluarea pieței ITTP ar
permite, în plus, să se țină seama de contextul mai larg și de modul în care reacția poliției afectează
rezultatele.
Aplicarea indicelui de abatere a confiscărilor de țigarete, pe de altă parte, ar trebui să fie utilizată ca
indicator al vulnerabilității potențiale a forțelor de poliție regionale - indică riscul ca puterea de
aplicare a legii să fi fost utilizată într-un mod particularist, pentru a suprima selectiv anumiți jucători
de pe piață, în timp ce i-au menajat pe alți jucători. Cei doi noi indici sunt un bun exemplu despre
modul în care datele despre confiscările poliției, precum și datele EPS pot fi utilizate pentru a sprijini
procesele de luare a deciziilor în aplicarea legii și administrarea veniturilor statului. SDI poate fi
utilizat în comun cu indicele de eficiență al poliției în confiscarea țigaretelor ilicite, pentru a da
prioritate și a distribui mai bine resursele între direcțiile regionale sau pentru a oferi asistență
suplimentară din partea nivelului central. Mai mult, metoda de identificare a prezenței potențiale a
actorilor privilegiați pe piețele ilegale locale poate fi utilizată pentru prevenirea corupției în agențiile
de aplicare a legii și direcțiile vamale.
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•

Planificarea măsurilor globale de răspuns împotriva piaței ilicite la nivel regional

Măsurarea pilot a indicelui de eficiență a poliției și a modelului integrat demonstrează că nu este
posibilă diminuarea pieței ilicite a tutunului doar cu măsuri la nivel regional pentru îmbunătățirea
funcționării serviciilor poliției și vamale. Unele direcții regionale ar beneficia de o creștere a
personalului sau de o îmbunătățire a organizării lor interne. Cu toate acestea, ar trebui să fie
abordați și alți factori, cum ar fi nivelul de dezvoltare economică generală, nivelul economiei gri și al
criminalității. Modelul integrat ar putea fi, de asemenea, utilizat pentru a identifica regiunile care
trebuie priorizate și vizate de instituțiile naționale.
•

Companiile de tutun ar trebui să înceapă să comunice instituțiilor publice seturile de date
regionale complete EPS privind prezența și cota de piață a mărcilor de țigarete noninterne/non-domestice

Analiza regională a datelor privind mărcile poate deveni un instrument suplimentar eficient pentru a
acorda prioritate și focalizarea eforturilor instituționale. Accesul în timp util la datele mărcilor ilicite
poate ajuta semnificativ la identificarea grupurilor infracționale active în fiecare regiune și, respectiv,
la descoperirea eficientă și în timp util a canalelor ilicite de furnizare și distribuție, ajutând astfel
ancheta poliției. Mai mult, compararea sistematică a datelor EPS cu confiscările poliției și a
autorităților vamale oferă posibilitatea de a identifica simptomele apariției unor fabrici ilicite sau a
unor canale ilicite de tutun în sau prin țară într-un stadiu incipient.
•

Colectarea datelor privind confiscarea țigaretelor ilicite ar trebui să se efectueze într-un
mod mai cuprinzător

Cea mai semnificativă constrângere pentru introducerea unei evaluări mai obiective a răspunsului
instituțional la comerțul ilicit cu produse din tutun este disponibilitatea unor date omogene și
cuprinzătoare cu privire la piață.
Îmbunătățirea colectării datelor de către instituțiile publice la nivel regional ar permite elaborarea și
rafinarea suplimentară a noilor instrumente de evaluare propuse și ar face evaluările mai fiabile.
Pentru a perfecționa și a valida instrumentele, ar trebui colectate date suplimentare la nivel regional
atât de către direcțiile de poliție regionale, cât și de către autoritățile vamale. Direcțiile regionale de
poliție ar putea colecta și furniza date despre numărul de polițiști implicați în combaterea ITTP și cu
privire la echipamentul tehnic disponibil. Autoritățile vamale ar trebui să ia în considerare
înregistrarea mai detaliată a țigaretelor ilicite confiscate care să permită nu numai înregistrarea
cantităților, ci și înregistrarea, pentru fiecare sechestru, a mărcilor de țigarete confiscate, ora exactă
și locația confiscării și instituția responsabilă pentru confiscare.
Datele din sistemul de urmărire (track and trace) introdus recent ar trebui integrate în datele privind
confiscăriile poliției și autorităților vamale, pentru a oferi informații mai precise despre originea
țigaretelor confiscate.
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ANEXA I. METODOLOGIA MODELULUI DE EVALUARE A PIEȚEI ȚIGARETELOR ILICITE
Considerente metodologice generale
Sondajul EPS 120 permite măsurarea ponderii așa-numitelor țigarete non-domestice/non-interne din
totalul țigaretelor consumate într-o anumită țară sau regiune. Ponderea acestui consum de produse
non-domestice este utilizată ca indicator al ITTP în țară. Nivelul consumului ilicit de tutun este, însă,
influențat de o multitudine de factori, inclusiv de o serie de factori socio-economici. Chiar și atunci
când performanțele agențiilor de aplicare a legii (LEA) sunt satisfăcătoare, alți factori care nu au
legătură ar putea duce la creșterea nivelului de consum ilicit de tutun înregistrat prin EPS. Pentru a
evalua efectul pe care LEA îl au asupra ITTP, este nevoie de un model mai cuprinzător al factorilor
care determină piața ilicită a tutunului.
Figura 18. Abordarea elaborării modelului de evaluare a pieței țigaretelor ilicite

Efectul pe care LEA îl au asupra piaței ilicite a tutunului este, în teorie, obținut datorită activității
poliției. Combaterea acestei piețe infracționale presupune două intervenții principale: investigarea și
reținerea făptuitorilor și confiscarea țigaretelor ilicite. Prima ipoteză este că, prin reținerea
infractorilor, LEA-urile perturbă lanțul de aprovizionare și limitează astfel capacitatea rețelelor de
criminalitate de a menține o aprovizionare constantă cu țigarete ilicite. A doua ipoteză se referă la
confiscarea produselor ilicite - cu cât sunt confiscate mai multe țigarete de către autorități, cu atât
cantitatea de produse ilicite rămasă în lanțurile de aprovizionare este mai mică și cu atât
operațiunea devine mai puțin profitabilă. Această cauzalitate ar putea conduce la o scădere a
marjelor de profit sau la creșterea prețurilor pentru utilizatorii finali, ceea ce conduce la reducerea
pieței ilicite.
Datele EPS au fost disponibile numai pentru Bulgaria, Grecia și Italia. În România, EPS a fost considerat un instrument
inadecvat datorită ponderii mari a populației rurale, ceea ce împiedică colectarea ambalajelor aruncate. În schimb, în
România a fost utilizată o metodă de sondaj, oarecum similară, bazată pe ancheta sociologică pe gospodării, folosind
schimbul de pachete.
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În afară de poliție, acțiunile multor alte instituții, precum și variabilele generale de context socioeconomic influențează, de asemenea, volumul și tendințele vânzărilor ilicite de tutun. Pentru a
evalua amploarea diferențelor de performanță a directoarelor regionale, este conceput, testat
empiric și prezentat un model cuprinzător al comerțului ilicit de tutun.
Un model cuprinzător al ITTP
Conceptul inițial al modelului a fost elaborat pentru a testa următoarele ipoteze:
–

–

–

–

–

–

–

Ipoteza 1: activitatea poliției (arestarea/reținerea făptuitorilor și confiscarea țigaretelor
ilicite) are ca efect direct diminuarea piaței ilicite a tutunului.
Ipoteza 2: controlul administrativ exercitat de autoritățile vamale prin inspecții, sancționarea
contravențională și confiscarea țigaretelor ilicite diminuează ITTP.
Ipoteza 3: nivelurile ridicate ale activității infracționale dintr-o anumită regiune conduc la o
ofertă mai mare de produse iliite din tutun (o mulțime mai mare de potențiali recruți / actori
pentru organizarea ITTP).
Ipoteză 3.1: anumite tipuri de infracțiuni (de ex. cele privind produsele accizabile) sunt mai
buni predictori decât altele.
Ipoteza 4: un număr mai mare de turiști într-o anumită regiune va conduce la un nivel mai
mare de consum de țigarete non-domestice.
Ipoteza 5: nivelul de trai (de exemplu, nivelul de ocupare a forței de muncă, salariul mediu
sau PIB / locuitor) influențează în mod direct accesibilitatea produselor din tutun și, astfel,
are impact asupra nivelului de consum ilicit.
Ipoteza 6: apropierea geografică a unei regiuni date de o țară cu prețuri mai mici ale
produselor din tutun va duce la un nivel mai ridicat de consum de țigarete non-domestice.

Surse de date, calcule inițiale și limitări ale modelului
Activitatea de colectare a datelor efectuată în toate cele patru țări care face obiectul cercetării de
față a arătat că în Bulgaria este disponibil cel mai cuprinzător set de date. Seturi complete de date
privind confiscarea tutunului ilicit în perioada 2012-2017 la nivelul NUTS3 au fost puse la dispoziție
de Direcția Generală Bulgară a Poliției Naționale. Datele privind sechestrele vamale au fost agregate
la nivelul birourilor vamale, fiecare acoperind între două și șase regiuni NUTS3 din Bulgaria. Pentru a
corela datele la nivel regional, au fost utilizați și alți indicatori socio-economici 121 și indicatori ai
infracționalității 122 puși la dispoziție de serviciile naționale de statistică din cele patru țări și de către
autoritățile de aplicare a legii.
Calculul eficacității autorităților de aplicare a legii în confiscarea țigaretelor ilicite a implicat trei
etape. Primul pas a fost stabilirea numărului total de țigarete consumate anual în fiecare județ și pe
regiune de dezvoltare. Datele utilizate pentru calcularea indicatorului au fost obținute din EPS, date
demografice și statistici ale poliției, toate aceste date find publice. Primul pas către formarea
Numărul de înnoptări ale turiștilor străini per regiune, salariul mediu anual per regiune/județ.
Numărul de infracțiuni înregistrate pe regiune, numărul personalului poliției pe regiune la începutul fiecărui an,
indicatori de supraveghere și control vamal. Autoritățile elene și italiene nu au dezvăluit informații cu privire la numărul
personalului poliției / vamal la nivel regional, deoarece aceste date au fost tratate ca fiind clasificate.
121
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indicelui a fost stabilirea variațiilor demografice și de consum semnificative între regiuni. În acest
scop au fost utilizate date din statisticile naționale cu privire la numărul populației din fiecare
regiune/județ. Numărul mediu anual de țigarete consumate la nivel regional/județean a fost calculat
pe baza datelor cu privire la prevalența și intensitatea fumatului din Eurobarometrul din anul
2017 123.
Al doilea pas a fost estimarea numărului de țigarete care nu sunt destinate pieței naționale, dar care
au fost consumate în cursul anului în fiecare regiune. Au fost utilizate date EPS pentru anul respectiv,
scăzând numărul de țigarete ilicite din numărul total de țigarete consumate. De exemplu, în
România, la nivel național, pentru anul 2016, în urma etapelor de calcul descrise, s-a stabilit o medie
de 4.118.418 de fumători. După distribuireaa acestora pe județe, având în vedere un consum mediu
zilnic de 16,6 țigarete/bețe/bucăți, calculele au indicat un consum total (domestic și non-domestic)
de 24.611.662.980 de bucăți/bețe la nivel național. Cu un consum mediu anual non-domestic de
11,85%, calculat din setul de date EPS, rezultă, pentru anul 2016, un consum total de 2.917.256.666
de țigarete ilicite. Al treilea și ultimul pas a fost determinarea numărului exact de țigarete ilegale
confiscate pe parcursul anului respectiv de către fiecare dintre structurile regionale/județene ale
agențiilor de aplicare a legii, comparativ cu numărul total de țigarete ilicite consumate în regiune.
Restul indicatorilor – numărul ofițerilor de poliție din regiune, numărul de nopți petrecute de turiștii
străini, infracțiuni înregistrate contra proprietății, sancțiuni contravenționale stabilite de către
autoritățile vamale din regiune - au fost obținute direct de la instituțiile respective (poliție sau
direcții vamale). Indicatorii au fost apoi ponderați cu mărimea populației din fiecare regiune.
Cel mai mare impediment în construirea modelului ITTP, precum și a indicatorului privind eficiența
LEA-urilor a fost lipsa de date sau / și agregarea incongruentă a datelor din cele patru țări de către
diferite instituții publice. În plus, lipseau multe date. De exemplu, nu au existat date recente despre
salariul mediu la nivel regional în Grecia (datele existente privreau doar anii 2014 și 2015);
autoritățile de poliție atât din Grecia, cât și din Italia nu au dezvăluit informații despre numărul de
polițiști la nivel regional; autoritățile vamale atât din Grecia, cât și din România nu aveau date
dezagregate pe regiuni/județe privind sancțiunile contravenționale. O altă problemă care apare din
lipsa de date este dezechilibrul între punctele de date disponibile 124 din fiecare țară pentru fiecare
dintre factorii testați în model. Astfel, setul de date bulgar este format din 168 de puncte de date,
setul român - 210 puncte de date, greacesc - 65 și italian - 60. Limitările enunțate reduc într-o
oarecare măsură puterea explicativă a modelului și prezintă anumite limitări ale validării sale finale.
Întrucât Bulgaria deținea cea mai completă și cuprinzătoare categorie de indicatori potențiali care
puteau fi incluși și testați empiric într-un model ITTP, analiza statistică inițială a fost efectuată doar
cu setul de date bulgar. Această abordare a avut, de asemenea, limitările sale, deoarece în acest fel
factorii specifici restului țărilor analizate, care ar fi putut avea un impact semnificativ asupra nivelului

Eurobarometrul special 458: Attitudinile europenilor față de tutun și țigări electronice. 2017. DG SANTE & DG COMM.
Aici, “punctele de date” sunt utilizate ca unitate discretă de informații (indicator statistic) disponibil la nivel regional
pentru perioada 2012-2017. Astfel, punctele de date pentru Bulgaria pot fi calculate ca 28 de regiuni înmulțite cu șase ani,
ceea ce este egal cu 168.
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țigaretelor non-domestice din unele din aceste țări, au fost omiși și ulterior nu au fost incluși în
forma finală a modelui ITTP.
Testarea empirică preliminară a modelului în Bulgaria
Analiza de regresie liniară a fost utilizată pentru a testa legătura dintre diferiți factori (variabile
independente) și nivelurile de tutun ilicit, așa cum sunt raportate de către EPS (variabilă
dependentă). Seturile de date disponibile pentru Bulgaria la nivel NUTS3, pentru anii 2012, 2013,
2014, 2015, 2016 și 2017, care au fost introduse în analiza de regresie, au avut un număr total de
168 de intrări/puncte (șase ani înmulțiți cu 28 de regiuni NUTS3). Înainte de a efectua analiza de
regresie, a fost aplicată normalizarea datelor folosind metoda Min-Max. Indicatorii regionali au fost
testați în mai multe modele de regresie. Din cauza multi-coliniarității, unii indicatori au fost ulterior
eliminați din model (de exemplu, majoritatea variabilelor privind tipul de infracțiune erau corelate
puternic între ele) și au fost păstrate doar variabilele cu cea mai bună putere de predicție.
Tabel 8: Rezultate detaliate pentru fiecare dintre indicatorii regionali primari testați
Cod Nume

Rezultatul analizei de regresie

VD

Variabila dependentă: nivelul pieței DA
ilicite (ITL – Illicit Tobacco Levels), %

v1

Ponderea/cota de țigarete străine (nondomestice)
din
eșantionul
total
(EPS/Novel, variabila dependentă)
Numărul de țigarete confiscate de către
poliție din numărul total estimat de
țigarete ilicite de pe piață (raport)

Corelație negativă semnificativă (cu cât DA
mai
mare
rata
țigaretelor
confiscate/total țigarete ilegale, cu atât
mai mic ITL)
Legătură negativă semnificativă (cu cât DA
e mai mare nr. de polițiști per capita,
cu atât mai mic ITL)

v3

Număr polițiști per capita

v4

Număr de nopți de cazare pentru cetățeni Legătură negativă semnificativă (cu cât
străini per capita
e mai mare nr. de nopți de cazare pt.
Turiști străini per capita, cu atât mai
mic ITL)
Venituri medii nete anuale
Legătură negativă puternică (cu cât
sunt mai mari veniturile, cu atât mic
ITL)
Infracțiuni contra proprietății per capita
Legătură pozitivă puternic (cu cât e mai
mare nr. de infracțiuni împotriva
proprietății, cu atât mai mare ITL)
Amenzi aplicate în activitatea de Legătură pozitivă puternică (cu cât sunt
supraveghere vamală per capita
mai multe amenzi per capita, cu atât
mai mare ITL)
Infracțiuni de distrugere/ vandalism/ Legătură negativă semnificativă (cu cât
huliganism per capita
sunt mai multe per capita, cu atât mai
mic ITL)
Cazuri înregistrate de comerț ilicit per Deficit de date necesare (date
capita
disponibile numai pentru 2017). Nu
este semnificativ (probabil din cauza

v7
v13
v26
v18
v21

Inclus
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Cod Nume
v19

v20

v23
v25
v10
v11
v12
v14
v15
v16
v17
v8
v9
v5
v6
v2

Rezultatul analizei de regresie

datelor lipsă)
de Deficit de date necesare (date
disponibile numai pentru 2017). Nu
este semnificativ (probabil din cauza
datelor lipsă)
Rata contrabandiștilor de țigarete Nesemnificativ;
probleme
de
reținuți/sancționați/urmăriți
penal coliniaritate (corelat cu v19)
(raportul dintre numărul contrabandiștilor
și estimarea la nivel de grup de experți a
numărului total al acestora la nivelul țării)
Supraveghere vamală: raportul dintre Nesemnificativ;
probleme
de
numărul de amenzi aplicate și numărul de coliniaritate (corelat cu v25, v26)
acțiuni de control
Număr de acțiuni de control desfășurate Nesemnificativ;
probleme
de
de către autoritățile vamale per capita
coliniaritate (corelat cu v23, v26)
Numărul total de infracțiuni per capita
Nesemnificativ; probleme de multicoliniaritate
Infracțiuni contra persoanei per capita
Nesemnificativ; probleme de multicoliniaritate
Procentajul dosarelor finalizate
contrabandă/comerț ilicit

Inclus
NU

NU

NU
NU
NU
NU

Omoruri per capita
Alte tipuri de infracțiuni per capita

Probleme de multi-coliniaritate
NU
Nesemnificativ; probleme de multi- NU
coliniaritate
Furturi de mașini per capita
Problem de multi-coliniaritate
NU
Infracțiuni privind traficul de droguri per Nesemnificativ; probleme de multi- NU
capita
coliniaritate
Incendieri per capita

Nesemnificativ; probleme de multicoliniaritate
Rata șomajului
Nesemnificativ
PIB per capita
Probleme de multi-coliniaritate (corelat
cu f7)
Minorități vulnerabile (% din întreaga Nesemnificativ
populație 16+)

NU

Riscul la graniță (regiunea aflată în Nesemnificativ
apropierea graniței cu state care au
prețuri mai mici la țigarete)
Regiunea de risc (evaluarea experților Nesemnificativ
bazată pe apropierea regiunii de una
dintre rutele contrabandei de țigarete)

NU

NU
NU
NU

NU

Rezultatele analizelor de regresie au demonstrat următoarele:
(1) Legătura negativă preconizată dintre activitatea poliției și ITTP a fost confirmată, dar numai
pentru țigaretele ilicite deja confiscate/indisponibilizate. Indicatorii referitori la investigarea
și reținerea făptuitorilor (v19, v20) nu au avut un impact semnificativ asupra nivelurilor de
consum ilicit.
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(2) A fost respinsă ipoteza privind diminuarea consumului ilicit de tutun ca urmare a activității
de control ulterior a autorității vamale. Nici numărul controalelor ulterioare și nici numărul
de țigarete ilicite confiscate nu au avut un efect semnificativ asupra nivelului consumului
non-domestic dintr-o anumită regiune. Dimpotrivă, numărul sancțiunilor contravenționale
emise de către autoritățile vamale a avut o legătură pozitivă puternică cu nivelul consumului
ilicit. Aparent, această variabilă surprinde mai degrabă nivelul economiei negre/nedeclarate
și al evaziunii fiscale într-o regiune.
(3) A fost parțial confirmat impactul asupra ITTP a infracțiunilor cercetate de către poliție. Deși
cele mai multe variabile legate de numărul de cazuri înregistrate privind diferite tipuri de
infracțiuni nu au arătat un efect semnificativ asupra ITTP, două tipuri de infracțiuni
(infracțiuni înregistrate contra proprietății și huliganism) au avut un impact pozitiv
semnificativ. Infracțiunile de huliganism au avut o legătură negativă slabă, dar semnificativă,
cu ITL. Cu toate acestea, este dificil de explicat teoretic cum cercetarea huliganilor (o
infracțiune măruntă care nu conduce, în general, la privarea de liberate) ar putea diminua
ITTP; a fost, prin urmare, privit ca un artefact. Astfel, în modelul final a fost păstrat doar
indicatorul privind numărul de infracțiuni contra proprietății.

Tabel 9: Modelul final al regresiei privind comerțul ilicit de țigarete, conform datelor din Bulgaria

Model
1

R
.601a

R Square
0.361

Adjusted
R Square
0.338

Std. Error
of the
Estimate
0.10

Change Statistics
R Square
Change
0.361

F
Change
15.186

df1
6

df2
161

Sig. F
Change
0.000

a. Predictors: (Constant), f26 f13, f1, f3, f7, f4

Unstandardized
Coefficients
(Constant)
v1 Numărul de
țigarete confiscate
de către poliție din
numărul total estimat
de țigarete ilicite de
pe piață (raport)
v3 Număr polițiști
per capita
v4 Număr de nopți
de cazare pentru
cetățeni străini per
capita
v7 Venituri medii
nete anuale
v13 Infracțiuni contra
proprietății per
capita
v26 Amenzi aplicate
în activitatea de
supraveghere
vamală per capita

B
0.17

Std. Error
0.025

Standardized
Coefficients

0.034

-0.15

0.046

Tolerance
6.606

0.000

-2.006

0.047

0.913

VIF
1.096

index 1

-2.233

0.027

0.864

1.158

-2.957

0.004

0.809

1.237

-0.21

-0.14
0.054

-0.42

0.042

0.036

-6.158

0.000

0.847

1.180

5.315

0.000

0.735

1.360

index 4
4.278

0.29
75

index 2
index 3

0.39

0.22

0.15

Collinearity
Statistics

-0.13

-0.56

-0.33

Sig.

Beta

0.277

-0.08

t

Group
of
indicator
s

0.000

0.882

1.133
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Variabilă dependentă: Ponderea țigaretelor non-interne față de totalul eșantionului (date EPS).
(4) Ipoteza accesibilității a fost confirmată printr-o legătură negativă puternică - regiunile cu o
dezvoltare economică mai mare și, respectiv, salarii mai ridicate au avut niveluri mai mici de
ITTP - un efect care reflectă accesibilitatea mai mare a țigărilor licite de pe piața internă (și
invers, accesibilitate mai mică pentru țigarete non-domestice).
(5) Numărul de turiști a avut un efect semnificativ din punct de vedere statistic asupra cotei de
țigarete non-domestice la nivel regional, dar legătura dintre nopțile petrecute și nivelurile
ITTP a contrazis ipoteza inițială (adică cu cât mai mulți turiști vizitează o regiune, cu atât mai
mare este nivelul de consum de țigarete non-domestice). Legătura negativă între turism și
nivelurile ITTP reflectă mai degrabă dezvoltarea economică a regiunii - destinațiile turistice
populare sunt de obicei mai dezvoltate, în special într-o țară precum Bulgaria, care se
bazează foarte mult pe turism (10-12% din PIB în ultimii ani) 125.
(6) Ipotezele privind apropierea geografică (regiunea de risc) și ponderea populației nu au fost
confirmate.
• Modelul final a fost format din șase variabile primare, care au fost supuse în continuare
analizei componentelor principale și în final grupate în patru factori principali.
Folosind cei patru factori, a fost alcătuit un indice integrat al pieței ilegale a tutunului, care cuprinde
patru indici (vezi Figura 19 pentru întregul model).
Indicele integrat pentru evaluarea pieței țigărilor ilicite reprezintă efectul combinat al celor patru
indicatori pentru o anumită regiune. Prin urmare, atunci când se evaluează performanța regională a
LEA și se clasifică în funcție de eficiența poliției în confiscarea de țigarete ilegale, indicele integrat ar
putea fi luat în considerare și contabilizat pentru a evalua contextul mai larg al performanței LEA.
Testarea modelului pentru toate cele patru țări
Modelul descris mai sus a fost testat în final pe setul de date general conținând datele regionale
colectate din toate cele patru țări. Analiza de regresie liniară a demonstrat că toți factorii, cu
excepția unuia, au avut un efect semnificativ asupra cotei de țigarete non-domestice la nivel
regional. Singura excepție au fost factorii de poliție pe cap de locuitor, care nu au putut atinge un
nivel de semnificație. Cu toate acestea, factorul a fost lăsat în modelul final 126 pentru o completare
teoretică 127 deoarece datele privind polițiștii pe cap de locuitor pe regiune erau disponibile doar
pentru Bulgaria și România, iar diferențele specifice fiecărei țări ar putea explica de ce acest factor
este semnificativ pentru Bulgaria, dar nu și pentru România în acest caz.

Knoema, Bulgaria – Contribution of travel and tourism to GDP as a share of GDP: https:/
knoema.com/atlas/Bulgaria/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/ Contribution-of-travel-andtourism-to-GDP-percent-of-GDP
126 Un model fără f3 “ofițeri de poliție pe cap de locuitor”, a fost, de asemenea, testat pentru datele combinate din patru
țări, iar toți factorii rămași erau încă importanți.
127 Factorul a avut o greutate foarte mica de 0,012, ceea ce face ca influența sa să fie nesemnificativă.
125
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Figura 19. Factorii care influențează nivelul de comerț ilicit cu țigarete la nivel regional

Bariere în comerțul ilicit cu țigarete
Numărul de
polițiști pe
cap de
locuitor

Numărul de țigarete ridicate
de poliție din totalul estimat
de țigarete consumate

Index 1.

Înnoptări turiști
străini

Câștigul salarial
mediu anual la
nivel regional

Index 3.

Index 2.

Eficiența poliției în
confiscarea țigaretelor
ilicite

Dezvoltarea economică la
nivel regional

Forța poliției la nivel
regional

Nivelul comerțului ilicit cu țigarete în regiune
(Procentul țigaretelor non-domestice stabilit conform EPS/
Novel Research)

Index 4.

Activitatea ilicită la nivel
regional

Numărul de amenzi aplicate în
activitatea de supraveghere
vamală, la nivel regional

Tabel 10: Modelul final al regresiei privind comerțului ilicit de țigarete, conform datelor din toate
cele patru state
Change Statistics

Model
1

R
.440a

R Square
0.193

Adjusted
R Square
0.174

Std. Error of
the
Estimate
11,10344%

R
Square
Change
0.193

F Change
9,784

df1
6

df2
245

Sig. F
Chang
e
0.000

a. Predictors: (Constant), f26 f13, f1, f3, f7, f4
Unstandardized
Coefficients
Std. Error
B

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.
0.000

(Constant)
v1 Numărul de țigarete confiscate de către
poliție din numărul total estimat de țigarete
ilicite de pe piață (raport)
v3 Număr polițiști per capita
v4 Număr de nopți de cazare pentru

9.883

1.941

-12.619

3.752

-0.202**

-3.363

0.001

-3.145

2.664

-10.632

3.540

-0.071
-0.199**

-1.180
-3.003

0.239
0.003
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cetățeni străini per capita

v7 Venituri medii nete anuale

-12.638

-0.215**

v13 Infracțiuni contra proprietății per
capita

16.581

0.308**

v26 Amenzi aplicate în activitatea de
supraveghere vamală per capita

8.036

0.197**

Variabilă dependentă: Ponderea țigaretelor non-interne față de totalul eșantionului (date EPS); **
semnificativ la un nivel de p<0.01.
Calcularea celor patru indici și a indicelui integrat
Cei patru indici sunt calculați ca medie ponderată, unde ponderile reflectă importanța relativă
derivată din beta-ul standardizat (vezi Tabelul 10). În mod similar, indicele integrat pentru evaluarea
pieței ilicite a tutunului este calculat ca medie ponderată a celor patru indici cu ponderi derivate
dintr-un model de regresie, cu cei patru indici ca variabile independente și ponderea țigaretelor nondomestice din eșantionul total ca variabilă dependentă. Atât indicii cât și indicele/indexul integrat
atribuie un scor pe o scară de la 0 la 100 fiecărei regiuni din țară.
Tabel 11: Ponderea relativă aplicată pentru calcularea celor patru indici și a indicelui integrat
Indicator
Pondere
v4 Număr de nopți de cazare pentru cetățeni străini per capita
-0.20
v7 Venituri medii nete anuale
-0.22
v13 Infracțiuni contra proprietății per capita
0.31
v26 Amenzi aplicate în activitatea de supraveghere vamală per capita
0.20
Index/indice 1 Eficiența poliției în confiscarea țigaretelor ilicite
-0.213
Index/indice 2 Forța poliției
0.012
Index/indice 3 Dezvoltarea economică a regiunii
-0.261
Index/indice 4 Activitatea infracțională a rețelelor specializate în
0.185
comerțul ilicit de țigarete

Nivel de calcul
Calculul celor
patru indici

Calcul indicelui
integrat

Indicele integrat pentru evaluarea pieței ilicite a țigaretelor poate fi calculat chiar și atunci când
unele dintre componente lipsesc. În acest caz, indicele integrat este calculat ca media ponderată a
indicatorilor rămași, divizorul 128 rămânând întotdeauna același, indiferent dacă sunt prezente mai
puține sau toate cele patru componente. Desigur, acest lucru diminuează puterea predictivă a
indicelui pentru țara / regiunea respectivă.

128

Divizorul este egal cu suma celor patru ponderi de indici înmulțite cu -1/0.28.
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ANEXA II. METODOLOGIA INDICELUI DE ABATERE A CONFISCĂRII MĂRCILOR DE
ȚIGARETE
Istoric și justificare
Prioritizarea din ultimii ani a luptei împotriva ITTP atât la nivelul UE, cât și în statele membre a sporit
semnificativ datele disponibile pentru această piață ilegală. Atât autoritățile vamale, cât și
autoritățile de aplicare a legii au început în mod sistematic să colecteze și să analizeze informații
despre fluxurile ilicite, numărul de confiscări, făptuitori și așa mai departe. Metodologia propusă și
indicele de abatere a confiscării mărcilor de țigarete (SDI) se bazează în special pe informațiile
disponibile privind mărcile de țigarete ilicite care au fost confiscate de către autoritățile polițienești
și vamale. Acestea sunt comparate în mod inovator cu datele privind mărcile non-domestice
colectate în cadrul sondajelor EPS, comandate regulat de către industria tutunului. Seturile de date
au fost solicitate și ulterior transmise de către autoritățile naționale însărcinate cu combaterea ITTP
din Bulgaria, Grecia și Italia, precum și de către industria tutunului. Datele de sechestru dezagregate
pe mărci de țigarete nu sunt colectate de către autoritățile de aplicare a legii din România și, prin
urmare, țara nu a fost inclusă în analiză.
Ipoteza care fundamentează SDI este că autoritățile de aplicare a legii și autoritățile vamale trebuie
să identifice și să indisponibilizeze toate mărcile de țigarete ilicite consumate în țară cu o rată medie
de succes similară. Consumul unor anumite mărci, care nu sunt deloc confiscate sau sunt
indisponibilizate într-un ritm semnificativ mai mic decât performanța medie a autorităților, indică o
anomalie. Metoda sugerată permite detectarea inconsistențelor în confiscarea anumitor mărci de
țigarete ilicite de către autoritățile de poliție și vamale din anumite regiuni ale unei țări. Astfel,
acesta ar putea servi drept instrument pentru indicarea riscurilor potențiale de corupție în cadrul
diviziunilor regionale ale agențiilor de aplicare a legii, mai ales dacă instrumentul este aplicat în mod
regulat pentru a surprinde tendințele.
Calculul SDI
Calculul indicelui urmează, în general, cinci pași (Figura 20).
Figura 20. Compoziția SDI
Consumul mediu anual de
țigarete non-domestice cu o
anumită marcă (mil.
țigarete)

Consumul mediu anual de
țigarete ilicite (mil. țigarete)

Eficiența medie a poliției într-o
țară, într-un anumit an

Eficiența poliției în ridicarea
unei anumite mărci
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Estimarea consumului mediu anual de țigarete ilicite

Primul pas implică stabilirea consumului mediu anual de țigarete ilicite în fiecare țară. Consumul
global de țigarete (OC) în fiecare țară poate fi calculat pentru populația cu vârsta de 16 ani și peste,
pentru o țară (P) și pentru o anumită perioadă, pe baza datelor privind prevalența fumatului (SP) și a
consumului mediu zilnic (DC), conform datelor Eurobarometrului 129 (OC = P x SP x DC). Consumul
total de țigări ilicite (OIC) poate fi estimat pe baza incidenței țigaretelor non-domestice (IND) 130 și a
consumului mediu anual de țigarete (OC) în respectiva țară (OIC = IND x OC). De exemplu, urmând
acești pași de calcul, s-au stabilit în medie 4.118.418 de fumători la nivel național în România.
Conform celor mai recente date ale Eurobarometrului, consumul mediu zilnic de către resortisanții
români este de 16,6 bucăți/bețe țigaretă. Astfel, calculele sugerează un consum mediu anual de
24.611.662.980 de țigarete la nivel național pentru anul 2016. Cu o cotă non-domestică de 11,85%
pentru anul 2016, calculată din setul de date EPS, rezultă un număr total de 2.917.256.666 de
țigarete ilicite.
Determinarea consumului mediu anual de țigarete non-domestice ale unei anumite mărci
Al doilea pas este de a calcula rata anuală de incidență a fiecărei mărci non-domestice (INDn) din
setul de date EPS pentru fiecare țară. Acest lucru permite calcularea consumului ilicit (ICb) la nivel
național al fiecărei mărci (ICb = INDn x OIC).
Calcularea eficacității medii a poliției / autorităților vamale pentru o țară, într-un an
Al treilea pas este să calculăm eficacitatea poliției (Eff) în confiscarea țigaretelor ilicite într-un an
anume pentru aceeași țară. Eficacitatea este calculată ca un raport între numărul de țigarete ilicite
confiscate de către autoritățile de poliție într-un an și consumul de țigarete ilicite (OIC) deja estimat
în prima etapă. Acest lucru permite stabilirea ratei de succes a confiscărilor polițienești/ vamale în
comparație cu numărul total de țigarete non-domestice consumate (Eff = Sz / OIC).
Tabel 12: Scorul indexului eficienței poliției în ridicarea/confiscarea țigaretelor ilicite, Bulgaria
Year
2015
EPS mărci țigarete domestie (bucăți)
209,405
EPS mărci țigarete non-domestice (bucăți)
31,500
EPS total eșantion (bucăți)
240,905
Procent țigarete non-domestice în eșantion EPS, %
13.1%
Estimarea numărului de țigarete non-domestice
1,739,273,556
Număr țigarete indisponibilizate de poliție din toate
70,325,092
mărcile (bucăți)
Număr țigarete indisponibilizate de poliție toate
12,576,724
mărcile – diferențe de confiscare (bucăți)
Eficacitatea medie a poliției în confiscarea
0.7%
țigaretelor ilicite

2016
2017
225,234
239,149
20,755
20,770
245,989
259,919
8.4%
8.0%
999,104,304 948,107,104
83,275,039 22,215,926
12,756,656
1.3%

7,761,620
0.8%

Eurobarometru special 458: Atitudinile europenilor față de tutun și țigările electronice. 2017- DG SANTE & DG COMM.
Estimarea se bazează pe % de fumători dintr-o țară (date Eurobarometru) și pe numărul de țigarete fumate zilnic pe care
le raportează.
130 Date privind ponderea țigaretelor non-interne disponibile în rapoartele anuale SUN, în anexe- rezultatele EPS pe țări.
129
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Calcularea eficacității poliției / autorităților vamale în confiscarea unei anumite mărci
Al patrulea pas este calcularea eficacității poliției în confiscarea unei anumite mărci. Indicatorul este
calculat ca raport între numărul de țigarete confiscate de poliție dintr-o anumită marcă (Szn) și
consumul mediu anual estimat de țigarete non-domestice din acceași marcă (ICb). Acest lucru
permite stabilirea ratei de succes a poliției/ autorităților vamale în confiscarea unei anumite mărci,
în comparație cu numărul total de țigarete non-interne/non-domestice ale acestei mărci care sunt
consumate (Effn = Szn / ICn).
Indicele abaterilor în confiscare
Ultimul pas este calcularea indicelui de abatere al confiscării mărcilor de țigarete (SDIn) pentru
fiecare dintre mărcile non-domestice identificate în sondajul anual EPS. Indicele este calculat ca
raport între eficiența medie a poliției / autorității vamale (Eff) de la a treia etapă și eficiența poliției /
autorității vamale în indisponibilizarea unei anumite mărci (Effn) de la a patra etapă. Astfel, SDI
măsoară rata de succes reală a poliției / autorităților vamale în confiscarea unei anumite mărci, în
comparație cu rata medie de success a acestora într-un an dat (SDIn = Eff / Effn). Dacă rezultatul este
sub 1, eficiența poliției / autorității vamale pentru respectiva marcă este mai bună decât media.
Dacă este peste 1, este mai scăzută decât media. Dacă este substanțial mai mare decât 1, atunci
eficiența pentru această marcă este suspect mai scăzută decât media - confiscările raportate nu au
consistență. De exemplu, dacă SDI este de 5, aceasta înseamnă că indisponibilizările realizate de
către poliției pentru respective marcă sunt de 5 ori mai mici decât rata medie a confiscărilor pentru
respectiva țară / an.
SDI atribuie un scor pe o scară de la 0 la 100 pentru fiecare marcă non-domestică identificată de
către sondajul EPS. În cazul în care poliția nu confiscat nicio o țigaretă din respective marcă ilicită,
SDI nu poate fi calculat 131 și, prin urmare, este egal cu 100. În mod similar, toate scorurile SDI care
sunt mai mari de 100, de asemenea, sunt egale cu 100. După ce indicele SDI pentru fiecare marcă
este calculat, se pot stabili nu numai mărcile de mare risc la nivel național și regional, dar și dacă o
anumită marcă cu risc ridicat este concentrată într-o anumită regiune. Dacă mărcile cu risc ridicat
sunt concentrate într-o anumită regiune / oraș, acest lucru indică un risc potențial de corupție.
Exemplu
Într-un caz ipotetic, în medie, autoritățile din țara A au confiscat 10% din numărul total de țigarete
ilegale în 2017. Acum, putem compara eficiența poliției în confiscarea fiecărei mărci cu media țării A
în 2017 (10% în acest exemplu). Presupunând că au fost confiscate exact 10% din țigaretele ilegale
de la marca x - aceasta ar fi aceeași cu media pentru țară. Pentru marca Y - 15% din țigaretele ilegale
au fost confiscate - chiar mai bine decât media națională. Însă, pentru marca Z, doar 1% din
țigaretele ilegale au fost confiscate de poliție. Aceasta este de 10 ori (10% / 1%) mai mică decât
media pentru țara A în 2017 - o eficiență suspect de scăzută a autorităților în cazul mărcii Z. SDI este
raportul dintre eficacitatea totală a țării și eficacitatea mărcii sau în acest exemplu: SDI = 10.
131

Împărțirea la zero nu este o operație matematică valabilă.
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Această analiză la nivel național ajută la identificarea mărcilor care au fost confiscate cu mult mai
puțin decât media țării. Dacă aceste mărci ar fi concentrate într-o anumită regiune sau într-un set de
regiuni, acest lucru ar putea indica o rută bine dezvoltată de trafic a respectivei mărci, care rămâne
necunoscut autorităților. Atunci când un nivel substanțial de mic de confiscări pentru o anumită
marcă (de cel puțin 10 ori mai mică decât media) este cuplat cu o pondere dominantă a mărcii pe
piața ilegală a țigaretelor într-o anumită locație, acest lucru este presupus ca fiind un indicativ pentru
practici potențiale de corupție.
Disponibilitatea datelor, limitări și constrângeri
Activitatea de colectare a datelor, efectuată în toate cele patru țări incluse în cercetarea de față, a
stabilit că toate țările, cu excepția României, au date care sunt organizate în funcție de tipul de mărci
de țigarete ilicite confiscate. Aparent autoritățile române nu colectează date privind mărcile de
țigarete ilicite confiscate la nivel național. Seturi de date complete pentru perioada 2012-2017
privind mărcile țigaretelor ilicite confiscate au fost furnizate de Direcția Generală Bulgară a poliției
naționale, Agenția Vamală și a Monopolurilor din Italia și Centrul de Coordonare Grec pentru
combaterea contrabandei. Cea mai mare limitare în construirea indicelui pilot a fost lipsa datelor în
cele patru țări și în diferite instituții. Astfel, de exemplu, datele pentru Italia și Grecia privind mărcile
confiscate nu sunt diferențiate în funcție de autoritatea de aplicare a legii care a instituit sechestrul –
aceste date combină atât sechestrele instituite de către poliție, cât și pe cele instituite de către
autoritățile vamale.
O altă limitare importantă provine din faptul că EPS este un studiu bazat pe eșantion. Prin urmare,
un număr mic pentru anumite mărci poate fi supraestimat atunci când este convertit în cantități
reale. Astfel, 1 pachet de țigarete în EPS ar putea corespunde unor mii de pachete în realitate. De
exemplu, în cazul Bulgariei, în 2015 - 1 pachet de țigări în EPS corespunde la 2,761 pachete, când se
ia în considerare consumul total. Cu toate acestea, dacă acest pachet ar fi fost descoperit accidental
în EPS și ar fi de fapt un caz izolat, estimarea numărului real ar fi extrem de supraestimată. În acest
scop, analiza SDI se concentrează asupra mărcilor non-domestice care se găsesc în cantități mai mari
în EPS. Au fost incluse în analiză numai mărcile în care au fost identificate cel puțin 10 pachete 132 în
eșantionul EPS (pentru Italia, 20 de pachete), deoarece aceasta a fost considerată o cantitate minimă
care cu greu ar putea fi atribuită unui pachet de țigarete aruncat la întâmplare.

În cele din urmă, numărul a fost ajustat pentru Bulgaria și Italia, pentru a ține cont de disponibilitatea datelor (în Italia,
mărcile de țigarete ilicite cu mai puțin de 20 de pachete în confiscările generale ale poliției/autorităților vamale nu au fost
înregistrate) sau avizul experților (în Bulgaria).
132
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