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Legalisering av cannabis påverkar den illegala marknaden
Sjutton av USAs stater och District of Columbia har fram till i år infört legalisering av
cannabis för rekreationsbruk. I en nyligen publicerad studie har en forskargrupp
analyserat sambandet mellan legal cannabis och illegal cannabis, metamfetamin,
kokain, heroin oxykodon, hydrokodon, morfin, amfetamin och alprazolam när det
gäller gatupris, styrka/kvalitet och legala ingripanden. I undersökningen ingick 11
stater som legaliserat cannabis och 40 som inte legaliserat.
Sammanfattning av de mest framträdande resultaten.
För illegal cannabis sjönk gatupriset med 9,2% och för cannabis av sämre kvalitet var
prisreduktionen 19,5%. Dock var bilden inte entydig. Det fanns områden där den
illegala cannabismarknaden fortsatte att vara oförändrat aktiv.
Priset inom den illegala opioidmarknaden ökade. Det gällde för såväl heroin (64%),
oxykodon 7,3%) och hydrokodon (5,1%). Även styrkan/kvaliteten på heroin ökade med
54% efter cannabislegaliseringen i de undersökta staterna.
Bakgrunden kan, enligt rapporten, bero på att det man förlorar på gungorna tas igen
på karusellerna, d.v.s. de illegala producenterna och distributörerna av cannabis är
samma som hanterar de andra illegala drogerna. Man följer den legala
cannabismarknaden men ökar priset på de övriga drogerna för att täcka
inkomstförlusterna. Det är en av förklaringarna som forskargruppen har.
Det kan också vara så att efterfrågan av opioider ökar och därmed priset. Det finns en
nyligen publicerad studie som pekar på att cannabisintaget hos många vuxna
kompletteras med opoider.
En legal intressant iakttagelse var att polis- och rättsgripanden för innehav av illegal
cannabis minskade med 93% och legala ingripanden för innehav av opioider
minskade med mer än 50 procent.
Forskargruppens sammanfattning understryker att lagarna som tillåter rekreationellt
användande av cannabis synes ha samband med den illegala marknaden, inklusive en
sänkning av gaturpriset på cannabis. Förändringar i gatupriset för illegala opioider
talar för att i stater med legalt utbud av cannabis är den illegala marknaden inte
oberoende av den legala.
Den publicerade studien innehåller många intressanta hypoteser till resultaten, väl
värda att reflektera över.
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