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1. WSTĉP

W artykule niniejszym, stanowiącym kontynuacjĊ autorskiego opracowania2
pt. „Makroekonomiczny model przestĊpczoĞci i systemu egzekucji prawa dla Polski.
Specy¿kacje równaĔ stochastycznych i rezultaty szacowania parametrów strukturalnych” (Florczak, 2012a), omówiono strukturĊ i wáasnoĞci symulacyjnej wersji modelu
WF-CRIME. Jest to pierwsza w kraju – i jedna z nielicznych w Ğwiecie – konstrukcja tego typu, umoĪliwiająca analizĊ iloĞciową związków pomiĊdzy przestĊpczoĞcią
a wszystkimi skáadowymi systemu egzekucji prawa w ramach powiązaĔ symultanicznych.
Model poszerza ramy dotychczasowych badaĔ nad przestĊpczoĞcią w wielu
wymiarach. Po pierwsze, nie ogranicza siĊ do zbiorczego potraktowania wszystkich
ogniw sytemu – tak jak ma to miejsce w wiĊkszoĞci badaĔ. Po drugie, objaĞnia kluczowe przepáywy pomiĊdzy poszczególnymi czĊĞciami systemu z uwzglĊdnieniem
powiązaĔ jednoczesnych i sprzĊĪeĔ zwrotnych.
Po trzecie, w odróĪnieniu od badaĔ wykorzystujących systemy operacyjne
– ze swej natury deterministyczne (por. np. Blumstein, Larson, 1969; Noam, 1977;
Blumstein, 2007; Rouwette i in., 2007; McDowal, 2010) – parametry strukturalne
zdecydowanej wiĊkszoĞci relacji uzyskiwane są w drodze estymacji, nie zaĞ kalibracji.
Po czwarte, relacje objaĞniające elementy poszczególnych ogniw sytemu egzekucji
prawa mają charakter autorski. W trakcie koncypowania specy¿kacji odpowiednich
równaĔ starano siĊ explicite uwzglĊdniü wszystkie (wiĊkszoĞü) adekwatne hipotezy
formuáowane na gruncie rozwaĪaĔ teoretycznych (por. np. Tulder, Torre, 1999).
Po piąte, w odróĪnieniu od wszystkich wczeĞniejszych analiz empirycznych
– w tym równieĪ przeprowadzonych za granicą – zbiór rozwaĪanych w niniejszym
1

Opracowanie powstaáo w ramach realizacji autorskiego grantu MNiSW, nr 3354/B/H03/2010/38.
Czytelnik proszony jest o zapoznanie siĊ z wymienionym artykuáem z przyczyn zarówno merytorycznych, jak i technicznych. Ze wzglĊdu na limity objĊtoĞci niniejszego artykuáu, zrezygnowano
z powtórnego zamieszczenia w nim informacji na temat listy zmiennych i struktury powiązaĔ modelu
WF-CRIME, które to informacje obecne są w artykule poprzedzającym.
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badaniu czynników wpáywających na przestĊpczoĞü jest wzglĊdnie peány. Dlatego
– biorąc pod uwagĊ procedurĊ selekcji koĔcowych wersji równaĔ, która przebiegaáa
bez arbitralnego wspomagania wyboru ostatecznego zestawu zmiennych objaĞniających – wydaje siĊ, iĪ zmienne te, bardziej niĪ inne, utoĪsamiaü moĪna z dáugookresowymi determinantami przestĊpczoĞci w Polsce. Z kolei fakt, iĪ zbiór statystycznie
istotnych regresorów tworzą zmienne znajdujące teoretyczne uzasadnienie w ekonomicznej teorii racjonalnego wyboru (por. np. Florczak 2012b) oraz teorii dziaáaĔ
rutynowych (por. np. Cohen, Felson, 1979, Florczak, 2012c) dowodzi ich trafnoĞci
i przeczy wyraĪanym czĊsto opiniom o nieadekwatnoĞci uwarunkowaĔ ekonomicznych – w tym zwáaszcza koncepcji kary – do opisu zjawisk związanych z przestĊpczoĞcią.
Struktura artykuáu jest nastĊpująca. W kolejnym punkcie omówiono podstawowe
mechanizmy regulujące funkcjonowanie polskiego systemu egzekucji prawa, które
dodatkowo zilustrowano adekwatnym schematem powiązaĔ. W punkcie trzecim
zbadano wáasnoĞci modelu WF-CRIME poprzez zastosowanie analizy mnoĪnikowej
– impulsowej i podtrzymanej – wzglĊdem wszystkich zmiennych egzogenicznych,
opisujących uwarunkowania instytucjonalne oraz Ğrodowiskowe przestĊpczoĞci w Polsce. Artykuá zawiera równieĪ uwagi koĔcowe.
2. MODEL WF-CRIME JAKO SYSTEM SYMULACYJNY

Równania behawioralne, uzupeánione o odpowiednie relacje toĪsamoĞciowe
tworzą system symulacyjny, w którym poszczególne relacje poáączone są w ukáad
zaleĪnoĞci jednoczesnych. W szczególnoĞci oznacza to, iĪ zasada ceteris paribus
stanowiąca merytoryczny fundament dla interpretacji parametrów strukturalnych jednorównaniowych modeli ekonometrycznych, w przypadku symultanicznych modeli
wielorównaniowych traci swój walor poznawczy i zastąpiona musi byü analizą mnoĪnikową3.
Model WF-CRIME liczy 40 równaĔ, w tym 13 stochastycznych oraz 27 toĪsamoĞci. Liczba wszystkich zmiennych egzogenicznych wynosi 39, z czego 15 stanowią
zmienne zero-jedynkowe. Nieznaczna liczba zmiennych sztucznych wprowadzonych
do modelu miaáa na celu zwiĊkszenie precyzji wyciąganych wniosków poprzez neutralizacjĊ wpáywu obserwacji nietypowych.
Poszczególne relacje systemu charakteryzuje wysoka áączna wspóázaleĪnoĞü:
jedynie 3 równania tworzą grupĊ równaĔ pre-rekurencyjnych, zaĞ 7 naleĪy do grupy
równaĔ post-rekurencyjnych. W modelu wystĊpują 3 zmienne osiowe (POZBW,
TOTALB, ZWOL), co przy jego relatywnie niewielkich rozmiarach ponownie Ğwiadczy o silnych powiązaniach jednoczesnych pomiĊdzy zmiennymi endogenicznymi.
3

W odróĪnieniu od klasycznej analizy mnoĪnikowej, celem analizy mnoĪnikowej typu mutatis
mutandis jest nie tyle badanie wáasnoĞci systemowych modelu, co odpowiedĨ na pytanie o oczekiwany
áączny wpáyw spójnych dziaáaĔ z zakresu polityki spoáeczno-ekonomicznej.
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System charakteryzuje siĊ duĪą dynamiką oraz nieliniowoĞcią: w licznych równaniach
wystĊpują opóĨnienia (aĪ do 5-ciu okresów4) oraz schematy autoregresji, zaĞ postaü
funkcyjna wiĊkszoĞci relacji behawioralnych jest nieliniowa.
Z merytorycznego punktu widzenia w modelu wyróĪniü moĪna cztery bloki równaĔ5:
1) Blok generujący podaĪ przestĊpczoĞci wedáug podziaáu rodzajowego, obejmujący
nastĊpujące relacje: CRVIOL, CRPROP, CRREST, CRDRUNK, VIOL, PROP,
REST, LDRUNK, TOTAL, TOTALB, CRTOT, oraz CRTOTB.
2) Blok opisujący funkcjonowanie sekcji policji, do którego naleĪą: AKTOSKB,
SKAZNIE, AKTOSK, PWYK oraz PWYKO.
3) Blok objaĞniający funkcjonowanie sekcji wymiaru sprawiedliwoĞci, w skáad którego wchodzą nastĊpujące zmienne/równania: POZBW, SKAZPOZ, SDW, PSKAZ,
SKAZDOR, SKAZOG, PSW, PSI, KARA, PSZB, PSOB, PSGB oraz SDP.
4) Blok równaĔ sekcji wiĊziennictwa z nastĊpującymi relacjami: ZWOLWAR,
ZWOLN, ZWOL, SDWP, NREC, PRISP oraz CRPRISP.
Trzy relacje systemu – LDRUNKB, NRECB oraz ZWOLNB – mają charakter
techniczny. Okazaáo siĊ bowiem, iĪ pomimo braku báĊdów kodowania oraz zgodnoĞci zawartoĞci symulacyjnej bazy danych z bazą estymacyjną, reszty generowane
w symulacji statycznej pakietu SIMPC nie pokrywaáy siĊ z resztami uzyskanymi
w obliczeniach przeprowadzonych na etapie szacowania parametrów strukturalnych
(program RATS). WydáuĪenie ĞcieĪki powiązaĔ jednoczesnych poprzez wprowadzenie
dodatkowych toĪsamoĞci (zmienne LDRUNKB, NRECB oraz ZWOLNB) pozwoliáo
uporaü siĊ z sygnalizowanym problemem.
Rysunek 1 przedstawia schemat powiązaĔ pomiĊdzy wszystkimi zmiennymi
endogenicznymi modelu oraz zmiennymi egzogenicznymi, kluczowymi z punktu
widzenia egzekucji prawa. W celu zachowania przejrzystoĞci prezentacji na wykresie
celowo pominiĊto pozainstytucjonalne zmienne egzogeniczne – oddziaáujące jedynie
na równania przestĊpczoĞci – oraz zmienne endogeniczne naleĪące do bloku równaĔ
pre- i post-rekurencyjnych. ChociaĪ zmienne pre-rekurencyjne oddziaáują na wartoĞci
przyjmowane przez zmienne naleĪące do bloku równaĔ áącznie wspóázaleĪnych, same
zaleĪą jedynie od zmiennych egzogenicznych. Natomiast zmienne wchodzące w skáad
bloku równaĔ post-rekurencyjnych są funkcją zmiennych áącznie wspóázaleĪnych, ale
same nie oddziaáują wtórnie na wartoĞci przyjmowane przez te drugie. W obydwu

4 Maksymalny 5-cio letni rząd opóĨnieĔ wystĊpuje w równaniu objaĞniającym zjawisko recydywy,
gdyĪ warunkiem koniecznym zaistnienia recydywy jest popeánienie przestĊpstwa w ciągu piĊciu lat po
odbyciu kary pozbawienia wolnoĞci. Ustalenie rzĊdu opóĨnieĔ miaáo zatem charakter prawno-merytoryczny (por. Florczak, 2012b).
5 Symbole zmiennych zawarto w artykule W. Florczaka „Makroekonomiczny model przestĊpczoĞci
i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specy¿kacje i rezultaty szacunku parametrów równaĔ stochastycznych”, opublikowanym w „Przeglądzie Statystycznym” (Florczak, 2012a), i stanowiącym preludium do
niniejszego artykuáu.
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Rysunek 1. Schemat powiązaĔ pomiĊdzy poszczególnymi zmiennymi modelu WF-CRIME
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zatem przypadkach o wewnĊtrznej dynamice systemu i jego wáasnoĞciach decydują
relacje tworzące blok równaĔ áącznie wspóázaleĪnych.
PrzeĞledzenie struktury powiązaĔ pozwala na peáne zrozumienie gáównych
mechanizmów – Ğrodowiskowych i instytucjonalnych – warunkujących nasilenie
przestĊpczoĞci. PoniĪej omówiono gáówne z nich (symbole zmiennych oraz peáną
listĊ równaĔ symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME zawarto w artykule Florczaka,
2012a).
Liczne czynniki Ğrodowiskowe – ekonomiczne, spoáeczne, demogra¿czne i behawioralne – oraz prawne determinują przestĊpczoĞü w danym spoáeczeĔstwie. PrzestĊpczoĞü wzglĊdna – mierzona liczbą popeánionych czynów karalnych na 100 tys.
ludnoĞci wedáug podziaáu rodzajowego (CRVIOL, CRPROP, CRREST, CRDRUNK)
– po uwzglĊdnieniu liczebnoĞci populacji ogóáem przekáada siĊ na liczbĊ popeánionych oraz zgáoszonych i zarejestrowanych przestĊpstw ogóáem (TOTALB, TOTAL).
Nawet przy niezmienionych nakáadach na bezpieczeĔstwo publiczne zwiĊkszona
liczebnoĞü przestĊpstw skutkuje wzrostem absolutnej liczby wykrytych przypadków,
AKTOSKB – równieĪ związanych z przestĊpczoĞcią nieletnich (SKAZNIE) – co
przypisaü naleĪy efektowi skali. JednakĪe nawet w przypadku wzrostu liczby aktów
oskarĪenia, prawdopodobieĔstwo wykrycia przestĊpstwa, PWYK, maleje, gdyĪ liczba
popeánionych przestĊpstw roĞnie jeszcze szybciej. W konsekwencji osáabienie wskaĨników nieuchronnoĞci kary (clearance rate) skutkuje dalszym wzrostem inklinacji
przestĊpczych w spoáeczeĔstwie. Przy zaáoĪeniu niezmiennoĞci uwarunkowaĔ Ğrodowiskowych, relatywnemu wzrostowi liczby popeánionych przestĊpstw nad liczbą
przestĊpstw wykrytych przeciwdziaáaü moĪna jedynie poprzez zwiĊkszenie Ğrodków
na bezpieczeĔstwo publiczne, BSAFE. Opisana ĞcieĪka powiązaĔ odpowiada za blok
sprzĊĪeĔ jednoczesnych, w którym rolĊ zmiennej osiowej peáni TOTALB. OczywiĞcie,
w przypadku impulsu Ğrodowiskowego destymulującego przestĊpczoĞü rozumowanie
powyĪsze ma przebieg analogiczny, z tą róĪnicą, Īe termin „wzrost” naleĪaáoby zastąpiü wówczas sáowem „spadek”.
Sądy zobowiązane są rozpatrzeü wszystkie zgáoszone przez prokuraturĊ akty
oskarĪenia, AKTOSK, ferując okreĞlone orzeczenie wobec kaĪdego z nich: umorzenia,
uniewinnienia lub skazania. W tym ostatnim przypadku – który decyduje o wysokoĞci
wskaĨnika wyroków skazujących, PSKAZ (conviction rate) – kluczowe znaczenie ma
podziaá na bezwarunkowe pozbawienie wolnoĞci, POZBW, oraz pozostaáe rodzaje
sankcji karnych, SKAZPOZ. Podobnie jak w przypadku bezpieczeĔstwa publicznego,
ze wzglĊdu na efekty skali rosnącemu strumieniowi aktów oskarĪenia towarzyszy
mniej niĪ proporcjonalny przyrost orzeczeĔ skazujących: bardzo nikáy w odniesieniu
do bezwzglĊdnego pozbawienia wolnoĞci (elastycznoĞü 0,2) oraz wysoki (elastycznoĞü 0,97) wzglĊdem wyroków skazujących na pozostaáe rodzaje sankcji karnych.
Liczba dorosáych skazanych na bezwarunkowe pozbawienie wolnoĞci, wraz
z liczbą dorosáych skazanych na pozostaáe sankcje karne, tworzą populacjĊ skazanych
dorosáych, która – obok aktów oskarĪenia i z pominiĊciem skazaĔ nieletnich – de¿niuje wskaĨnik wyroków skazujących, PSKAZ. Wraz ze wskaĨnikiem wykrywalnoĞci,
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PWYK, decyduje on o peánym efekcie nieuchronnoĞci kary, przez który rozumieü
naleĪy iloczyn obydwu zmiennych.
Opisana w poprzednich dwóch akapitach ĞcieĪka powiązaĔ identy¿kuje kolejne
sprzĊĪenie zwrotne, tym razem pomiĊdzy skalą przestĊpczoĞci a efektywnoĞcią
systemu sądowniczego, którego kluczowym ogniwem jest wskaĨnik wyroków skazujących, PSKAZ. W warunkach egzogenicznie wywoáanego wzrostu przestĊpczoĞci
– a tym samym liczby aktów oskarĪenia – jedyną moĪliwoĞcią zachowania wskaĨnika wyroków skazujących na niezmienionym poziomie jest zwiĊkszenie nakáadów
na sądownictwo, BSAD. W przeciwnym razie dochodzi do zmniejszenia relatywnej
liczby wyroków skazujących, czego efektem jest zwiĊkszenie poczucia bezkarnoĞci
przestĊpców oraz osáabienie efektu odstraszania ogólnego, a w konsekwencji – wtórny
wzrost poziomu przestĊpczoĞci.
Trzecie ogniwo efektu odstraszania ogólnego, dotkliwoĞü kary, KARA, równieĪ
znajduje siĊ w bloku sprzĊĪeĔ zwrotnych, którego zmienną osiową jest liczba skazaĔ
na bezwarunkowe pozbawienie wolnoĞci, POZBW. PrawdopodobieĔstwo skazania
na bezwarunkowe pozbawienie wolnoĞci, PSW, wraz ze Ğrednią dáugoĞcią orzeczonego pobytu w wiĊzieniu, SDW, stanowią najwaĪniejsze komponenty zagregowanej
miary kary. Pozostaáe skáadowe dotkliwoĞci kary – prawdopodobieĔstwo skazania na
warunkowe pozbawienie wolnoĞci, PSZ, prawdopodobieĔstwo ograniczenia wolnoĞci,
PSO, oraz prawdopodobieĔstwo skazania na grzywnĊ samoistną, PSGS – mają mniejsze znaczenie (ze wzglĊdu na niĪsze wagi w porównaniu z PSW) dla formowania
zagregowanej dotkliwoĞci kary. Mają one przy tym charakter quasi-egzogeniczny,
gdyĪ są wtórne wzglĊdem równania generującego prawdopodobieĔstwo skazania na
pozostaáe – poza wyrokiem bezwzglĊdnego pozbawienia wolnoĞci – rodzaje sankcji
karnych, PSI. Ich poziom jest bowiem bilansowany – za poĞrednictwem zmiennych PSZB, PSOB oraz PSGSB do wartoĞci agregatu, który stanowi zmienna PSI.
I wreszcie, dopeániające komponenty dotkliwoĞci kary – zmienne GS (wysokoĞü
grzywny samoistnej), GD (wysokoĞü grzywny dodatkowej) oraz PSGD (prawdopodobieĔstwo skazania na grzywnĊ dodatkową) – są w modelu zmiennymi egzogenicznymi6.
Dekompozycja kary na wymienione powyĪej kategorie umoĪliwia przeprowadzenie spójnych analiz, których celem jest ustalenie wpáywu zmian w wartoĞciach
owych kategorii na liczebnoĞü poszczególnych rodzajów przestĊpstw. W odróĪnieniu
od dwóch wczeĞniej wymienionych skáadowych ogólnego efektu odstraszania – tj.
wskaĨnika wykrywalnoĞci, PWYK, oraz wskaĨnika wyroków skazujących, PSAKZ,
6

Z punktu widzenia wysokoĞci efektywnej kary, KARA, przesuniĊcia pomiĊdzy alternatywnymi
rodzajami sankcji karnych w ramach ogólnego prawdopodobieĔstwa skazania na pozostaáe rodzaje sankcji karnych, PSI, czyli wariancje zmiennych PSZ, PSO i PSGS mają znaczenie drugorzĊdne. Z powodu
braku adekwatnych danych w proponowanej operacjonalizacji dotkliwoĞci kary nie uwzglĊdniono
warunków pobytowych w zakáadach karnych. Czynnik ten ma jednak znaczenie wiĊksze znaczenie dla
pomiaru indywidualnego efektu odstraszania niĪ dla pomiaru efektu odstraszania ogólnego, przy czym
prezentowane analizy dotyczą drugiego z wymienionych efektów.
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których wysokoĞü jest determinowana nakáadami ponoszonymi w odpowiadających
im kompetencyjnie ogniwach systemu egzekucji prawa (odpowiednio BSAFE dla
PWYK oraz BSAD dla PSKAZ) – wysokoĞü efektywnej kary jest funkcją nakáadów
ponoszonych zarówno w sądownictwie (BSAD), jak i tej czĊĞci nakáadów ponoszonych w wiĊziennictwie, która kierowana jest na powiĊkszenie istniejącej infrastruktury (LPRIS).
Ostatni blok równaĔ – poáączony zmienną SDW z relacją generującą dotkliwoĞü
kary, zaĞ zmienną POZBW: z grupą równaĔ objaĞniających funkcjonowanie sądownictwa – stanowią relacje opisujące makro-mechanizmy funkcjonowania wiĊziennictwa.
Kluczową, osiową zmienną tego bloku jest liczba zwolnionych wiĊĨniów, ZWOL,
powstająca w wyniku zsumowania liczby przedterminowych zwolnieĔ warunkowych,
ZWOLWAR, oraz zwolnieĔ po upáywie zapadalnoĞci wyroku, ZWOLN. O ile liczebnoĞü personelu, stan infrastruktury czy stopieĔ jej wykorzystania w wiĊziennictwie nie
wywierają bezpoĞredniego wpáywu na wysokoĞü zmiennej ZWOLN, to w przypadku
zwolnieĔ przedterminowych są to czynniki decydujące. W przypadku wzrostu liczby
skazanych na bezwarunkowe pozbawienie wolnoĞci, moĪliwoĞü ograniczenia wysokoĞci zwolnieĔ przedterminowych (w celu absorpcji nowych wiĊĨniów) – a tym samym
zwiĊkszenia populacji wiĊziennej i ograniczenia przestĊpczoĞci poprzez efekt odstraszania i izolacji – daje zwiĊkszenie nakáadów na wiĊziennictwo, w szczególnoĞci zaĞ
– na zwiĊkszenie liczby miejsc pobytowych w zakáadach karnych.
Zmienną áączącą sekcjĊ wiĊziennictwa z grupą równaĔ objaĞniających funkcjonowanie sądownictwa jest zmienna POZBW. Jest to wielkoĞü, która skupia
w sobie efekty zmian wszystkich ogniw systemu egzekucji prawa: bezpieczeĔstwa
publicznego za poĞrednictwem zmiennej AKTOSK; sądownictwa – poprzez zmienną
BSAD oraz wiĊziennictwa – za poĞrednictwem zmiennych ZWOLWAR oraz NREC.
Liczba osób skazanych na karĊ bezwarunkowego pozbawienia wolnoĞci zasila zasób
wiĊĨniów, który powstaje jako toĪsamoĞü ze zsumowania liczebnoĞci populacji
wiĊziennej z poprzedzającego okresu oraz liczby nowych wiĊĨniów, pomniejszony
o liczbĊ áącznych zwolnieĔ (warunkowych i obligatoryjnych). Natomiast od stopnia
wykorzystania przepustowoĞci zakáadów karnych (iloraz PRISP do LPRIS) oraz od
prawdopodobieĔstwa skazania na bezwzglĊdne pozbawienie wolnoĞci, PSW – a zatem
od uwarunkowaĔ przypisanych do sekcji wiĊziennictwa i sądownictwa – uzaleĪniona
jest Ğrednia dáugoĞü orzeczonego wyroku wiĊzienia, SDW. Zmienna ta w dáugim
okresie determinuje Ğrednią dáugoĞü wyroku osób odbywających karĊ pozbawienia
wolnoĞci, która z kolei wpáywa na wielkoĞü zwolnieĔ w trybie normalnym, ZWOLN.
Tym samym nastĊpuje domkniĊcie sprzĊĪeĔ zwrotnych wewnątrz bloku równaĔ objaĞniających funkcjonowanie sekcji wiĊziennictwa.
Przedstawione powyĪej powiązania pomiĊdzy poszczególnymi ogniwami systemu
egzekucji prawa dają dobre wyobraĪenie o stopniu záoĪonoĞci pomiĊdzy nimi. Decyzje podejmowane na okreĞlonym szczeblu systemu egzekucji prawa, np. w obszarze
bezpieczeĔstwa publicznego, wpáywają na dalsze ogniwa systemu: sądownictwo
i wiĊziennictwo oraz oddziaáują wtórnie – poprzez efekt odstraszania ogólnego
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i indukowane nim zmiany w poziomie przestĊpczoĞci – na sekcjĊ bezpieczeĔstwa
publicznego. JednakĪe zidenty¿kowanie struktury powiązaĔ jest niedostateczne, aby
podjąü próbĊ odpowiedzi na pytanie o iloĞciowy wymiar owych powiązaĔ, nawet przy
znajomoĞci oszacowaĔ parametrów strukturalnych uzyskanych w poszczególnych
równaniach modelu. OdpowiedĨ na nie uzyskaü moĪna dopiero w wyniku przeprowadzenia analizy mnoĪnikowej, której poĞwiĊcono kolejny punkt artykuáu.
3. ANALIZA REAKCJI MODELU NA BODħCE
3.1. UWAGI METODOLOGICZNE

Analiza reakcji modelu na bodĨce (analiza mnoĪnikowa) stanowi ostatni etap
prac związanych z konstruowaniem wielorównaniowych modeli ekonometrycznych.
Poprzedzaü ona powinna etap praktycznego wykorzystania modelu, gdyĪ wszelkie
wewnĊtrzne niespójnoĞci, których nie udaáo siĊ zidenty¿kowaü na etapie specy¿kacji i estymacji poszczególnych równaĔ, mogą przejawiü siĊ w symulacyjnej wersji
modelu reakcjami niezgodnymi z ustaleniami teoretycznymi ze strony zmiennych
endogenicznych w odpowiedzi na impulsy zadawane zmiennym egzogenicznym (por.
np. Florczak, 2004). Mając na uwadze fakt, iĪ caáa idea modelu WF-CRIME zasadza
siĊ na tzw. podejĞciu strukturalnym, z dominującą rolą przypadającą ustaleniom teoretycznym, reakcje modelu niezgodne z postulatami teoretycznymi uznaü naleĪaáoby
za dyskredytujące jego wartoĞü poznawczą.
MnoĪniki są to pochodne poszczególnych zmiennych endogenicznych wzglĊdem
wybranych zmiennych egzogenicznych:
um/k,s =

wymt
,
wxk ,t  s

(1)

gdzie um/k,s oznacza mnoĪnik m – tej zmiennej endogenicznej wzglĊdem k – tej zmiennej endogenicznej po upáywie s – okresów, m = 1, …, M; k = 1, …, K; s = 1, …, S.
W przypadku modeli liniowych wartoĞci mnoĪników moĪna wyznaczyü w sposób
analityczny – są one bowiem elementami postaci koĔcowej modelu (por. np. Welfe,
1990, s. 228–229). Analityczne rozwiązanie modelu nieliniowego wzglĊdem zmiennych endogenicznych i otrzymanie postaci koĔcowej jest bardzo káopotliwe, bądĨ
nawet niemoĪliwe (por. np. Gajda, 1988, s. 57–65). Dlatego teĪ w celu uzyskania
wartoĞci mnoĪników wykorzystuje siĊ metody numeryczne.
Procedura uzyskania wartoĞci mnoĪników w modelu nieliniowym skáada siĊ
z dwóch etapów. W pierwszym dokonuje siĊ symulacji bazowej (kontrolnej). W drugim, zwiĊksza siĊ wartoĞü zmiennej egzogenicznej (w ogólnym przypadku mogą to
byü równieĪ zmienne endogeniczne), wzglĊdem której liczony jest mnoĪnik, o pewną
wartoĞü. WartoĞü ta nie moĪe byü zbyt maáa – zaokrąglenia w procesie obliczeniowym
mogáyby bowiem zdominowaü jej efekt. Stąd najczĊĞciej jest to impulsowy wzrost
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o 10% wartoĞci w okresie startowym7. NastĊpnie przeprowadza siĊ symulacjĊ zakáóconą. Odchylenia postaci:
'm =

A
B
yms
 yms
,
B
yms

(2)

A
B
i yms
oznaczają wartoĞci zmiennej ym w okresie s otrzymaną odpowiednio
gdzie yms
w symulacji zakáóconej i bazowej, zaĞ ǻm są relatywnymi wartoĞciami mnoĪników
wyraĪonymi jako odchylenia wzglĊdne (lub procentowe) od rozwiązania bazowego.
Poprzez zadawanie impulsowych zaburzeĔ zmiennym egzogenicznym bada siĊ
zatem reakcjĊ systemu na bodĨce. Wymaga siĊ przy tym, aby model generowaá
odchylenia zgodne z postulatami formuáowanymi na gruncie odpowiednich teorii.
Wraz z wydáuĪaniem horyzontu analizy dobry model powinien równieĪ, w przypadku
zaburzeĔ impulsowych, charakteryzowaü siĊ wygasaniem pierwotnego impulsu, zaĞ
w przypadku mnoĪników podtrzymanych odchylenia od rozwiązania bazowego
powinny wykazywaü tendencjĊ do stabilizowania swoich bezwzglĊdnych lub relatywnych poziomów. O ile w przypadku zaburzeĔ impulsowych analiza mnoĪnikowa sáuĪy
przede wszystkim celom diagnostycznym, o tyle w przypadku zaburzeĔ podtrzymanych wyniki analizy mnoĪnikowej posiadają wymierny walor praktyczny. W rzeczywistym Ğwiecie zjawisk przypadki, w których dyskrecjonalne zmiany okreĞlonych
instrumentów polityki spoáeczno-ekonomicznej mają charakter incydentalny i przejĞciowy są stosunkowo rzadkie. Znacznie czĊstsze są sytuacje, w których zmiany takie
mają charakter podtrzymany i dáugookresowy.
OdrĊbną kwestiĊ stanowi sposób wyznaczania rozwiązania bazowego. MoĪna
je bowiem uzyskaü w oparciu o symulacjĊ ex-post bądĨ ex-ante8. Wykorzystanie
symulacji ex-post dla otrzymania wartoĞci mnoĪników niesie ze sobą pewne ni
ebezpieczeĔstwa. Po pierwsze, struktura modelu moĪe byü mody¿kowana poprzez
zastosowanie warunków logicznych, w sytuacjach gdy odpowiednie zmienne przekroczą wartoĞci progowe. W konsekwencji moĪe zaistnieü sytuacja, gdy symulacje
bazowe i zakáócona dotyczyü bĊdą innego ukáadu równaĔ. Po drugie, wystĊpowanie
w równaniach zmiennych zero-jedynkowych powoduje zmianĊ struktury modelu
w odpowiednich okresach próby. WiąĪe siĊ to z osáabianiem lub wzmacnianiem
caáych sprzĊĪeĔ wystĊpujących w systemie, co w konsekwencji doprowadziü moĪe
nawet do niezbieĪnoĞci algorytmu symulacyjnego (por. np. Welfe, 1990). Ze wzglĊdu

7 Dodaü naleĪy, iĪ ze wzglĊdu na nieliniowoĞü poszczególnych relacji wystĊpujących w modelu,
efekty wprowadzanych zaburzeĔ nie są proporcjonalne wzglĊdem wielkoĞci zadawanych szoków. JednakĪe badania empiryczne nad mechanizmami funkcjonowania gospodarki polskiej pokazują, Īe proporcjonalnoĞü jest zakáócona jedynie w znikomym stopniu (por. np. Welfe, Welfe, Florczak, 1996; Welfe,
Welfe, Florczak, 2004).
8 Symulacja ex-post oznacza rozwiązanie symulacyjnej wersji modelu przy wykorzystaniu danych
historycznych, natomiast symulacja ex-ante dotyczy okresów wybiegających poza okres próby estymacyjnej.
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na wymienione przyczyny, analizując wáasnoĞci modelu WF-CRIME zdecydowano
siĊ na symulacjĊ ex-ante, w którym rozwiązanie bazowe dla lat 2012–2020 stanowi
wewnĊtrznie spójna prognoza9.
3.2. OPIS BADANIA

W dalszych partiach niniejszej sekcji omówiono reakcje systemu na impulsowe
i podtrzymane zaburzenia wartoĞci wszystkich zmiennych egzogenicznych. W pierwszej kolejnoĞci omówiono odpowiedzi symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME na
10% wzrost realnych nakáadów na poszczególne czĊĞci systemu egzekucji prawa,
odpowiednio: (i) bezpieczeĔstwo publiczne, (ii) sądownictwo i (iii) wiĊziennictwo.
NastĊpnie, w celu porównania efektywnoĞci poszczególnych ogniw systemu egzekucji
prawa, analizĊ powtórzono, tym razem zaburzając wielkoĞci nakáadów nie o 10%,
ale o 100 mln. záotych (ceny staáe 1995 roku). Oddzielny eksperyment przeprowadzono dla oceny wpáywu zwiĊkszenia efektywnej przepustowoĞci zakáadów karnych,
poprzez powiĊkszenie liczby funkcjonujących wiĊzieĔ o 10%.
W celu iloĞciowej oceny efektywnoĞci pozostaáych instrumentów polityki karnej
analizie mnoĪnikowej poddano równieĪ nastĊpujące zmienne:
a) wysokoĞü grzywny samoistnej, GS;
b) wysokoĞü grzywny dodatkowej, GD;
c) prawdopodobieĔstwo skazania na grzywnĊ dodatkową, PSGD.
Obok analizy wraĪliwoĞci na zmiany instrumentów polityki karnej, analizą mnoĪnikową objĊto takĪe egzogeniczne zmienne Ğrodowiskowe, w podziale na nastĊpujące
grupy czynników:
a) ekonomiczne:
(i) páace realne, W;
(ii) zamoĪnoĞü spoáeczeĔstwa, CSCAP;
(iii) wydatki socjalne, SOCAP;
(iv) liczba samochodów, CARS;
b) spoáeczno-ekonomiczne:
(i) stopa bezrobocia, UNR;
(ii) wspóáczynnik nierównoĞci ekonomicznych, GINI;
9

O ile konstrukcja rozwiązania bazowego (prognozy) jest interesującym zadaniem per se
(badawczym i praktycznym), o tyle z punktu widzenia analizy wraĪliwoĞci na impulsy, której celem
jest diagnostyka systemowych wáasnoĞci modelu symulacyjnego, konstrukcja prognozy ma znaczenie
drugorzĊdne. Trafnie kwestiĊ tĊ oddaje nastĊpujący cytat zaczerpniĊty z pracy Z. CzerwiĔskiego i in.,
1998: „Scenariusz bazowy nie jest ani „prawdziwy” ani „lepszy” od innych. Zostaá przyjĊty jako pewien
punkt odniesienia dlatego, Īe jest scenariuszem umiarkowanego i wzglĊdnie zrównowaĪonego wzrostu
(...) ZbudowaliĞmy go po to, aby porównaü z nim scenariusze wynikające ze zmian parametrów i zmiennych egzogenicznych (autonomicznych i decyzyjnych)”.
W Ğwietle powyĪszej konstatacji oraz – w nie mniejszym stopniu – ze wzglĊdu na ograniczenia
objĊtoĞci artykuáu zrezygnowano z przytoczenia zaáoĪeĔ i wyników prognozy bazowej.
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(iii) kapitaá ludzki, RWYZ;
c) spoáeczne:
(i) kapitaá spoáeczny, ROZMAL;
(ii) wspóáczynnik urbanizacji, URB;
d) demogra¿czne i behawioralne:
(i) odsetek máodych mĊĪczyzn w spoáeczeĔstwie, M1530Z;
(ii) spoĪycie alkoholu, ALCOH.
Efekty zaburzeĔ – w postaci procentowych odchyleĔ od rozwiązania bazowego
– analizowane są wzglĊdem nastĊpujących zmiennych endogenicznych10:
1) liczby przestĊpstw przeciwko zdrowiu i Īyciu na 100 tys. ludnoĞci, CRVIOL,
2) liczby przestĊpstw przeciwko mieniu na 100 tys. ludnoĞci, CRPROP,
3) liczby pozostaáych przestĊpstw (z wykluczeniem prowadzenia pojazdów w stanie
nietrzeĨwoĞci) na 100 tys. ludnoĞci, CRREST,
4) liczby przestĊpstw ogóáem (z wykluczeniem prowadzenia pojazdów w stanie
nietrzeĨwoĞci) na 100 tys. ludnoĞci, CRTOTB,
5) prawdopodobieĔstwa wykrycia przestĊpstwa, PWYK,
6) prawdopodobieĔstwa skazania, warunkowego wzglĊdem wykrycia przestĊpstwa,
PSKAZ,
7) Ğredniej dotkliwoĞci orzeczonej kary, KARA,
8) liczebnoĞci populacji wiĊziennej, PRISP.
PodkreĞliü naleĪy, iĪ celem przeprowadzonych lege artis analiz byáa przede
wszystkim ocena wáaĞciwoĞci dynamicznych modelu, jego wewnĊtrznej spójnoĞci
i zgodnoĞci z przesáankami teoretycznymi, nie zaĞ dbaáoĞü o realizm wprowadzanych
zaburzeĔ. Dlatego teĪ w przypadku licznych zmiennych egzogenicznych – zwáaszcza
w odniesieniu do szoków impulsowych – ich 10% wzrost jest, w Ğwietle obserwacji
historycznych, maáo realistyczny. JednakĪe z powodów wymienionych w podrozdziale
poprzedzającym zbyt niskie impulsy nie są metodologicznie wskazane.
3.3. MNOĩNIKI WZGLĉDEM ZWIĉKSZENIA NAKàADÓW NA SYSTEM
EGZEKUCJI PRAWA ORAZ ZWIĉKSZENIA LICZBY FUNKCJONUJĄCYCH WIĉZIEē

Gáówne instytucjonalne narzĊdzia ograniczania zjawiska przestĊpczoĞci są przypisane do poszczególnych czĊĞci systemu egzekucji prawa: bezpieczeĔstwa publicznego,
sądownictwa i wiĊziennictwa. Stąd zwiĊkszenie nakáadów na ich funkcjonowanie
skutkuje ograniczeniem przestĊpczoĞci (por. tabela 111). Porównanie odpowiednich
mnoĪników w podziale na poszczególne ogniwa systemu pokazuje, iĪ skala redukcji
10 Ze wzglĊdu na limity objĊtoĞci artykuáu dokonano tabelaryzacji wyników analizy mnoĪnikowej
jedynie dla wybranych instrumentów (tabele 1 i 2). Pozostaáe wyniki są dostĊpne na Īyczenie czytelnika.
11 Tabele przedstawiają odchylenia procentowe zmiennych endogenicznych od rozwiązania bazowego (prognozy) w odpowiedzi na impulsowe/podtrzymane szoki zewnĊtrzne zadawane zmiennym
egzogenicznym.
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Tabela 1.
MnoĪniki wzglĊdem uwarunkowaĔ instytucjonalnych


Symbol
zmiennej
CRVIOL
CRPROP
CRREST
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PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP
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ħródáo: obliczenia wáasne.
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przestĊpczoĞci jest bardzo zróĪnicowana: od praktycznie niezmienionego poziomu
– a nawet marginalnego przyrostu przestĊpczoĞci – w przypadku zwiĊkszenia tych
nakáadów na wiĊziennictwo, które nie powiĊkszają liczby miejsc w zakáadach karnych, przez permanentne obniĪenie o ok. 3% ogólnej liczby przestĊpczoĞci per capita,
aĪ po jej spadek o ok. 6% w przypadku trwaáego zwiĊkszenia o 10% Ğrodków kierowanych do sekcji bezpieczeĔstwa publicznego.
Obok wymienionych róĪnic w skali ogólnej reakcji modelu na zwiĊkszenie
nakáadów na funkcjonowanie poszczególnych ogniw polskiego systemu egzekucji
prawa, odnotowaü moĪna równieĪ znaczące zróĪnicowanie wedáug rodzajów popeánianych przestĊpstw. ZwiĊkszenie nakáadów na bezpieczeĔstwo publiczne jest okoáo
dwukrotnie efektywniejsze z punktu widzenia walki z przestĊpczoĞcią pospolitą niĪ
analogiczne dziaáanie w stosunku do sądownictwa (w przypadku mnoĪników podtrzymanych – ok. 4% spadek przestĊpstw przeciwko zdrowiu i Īyciu oraz blisko 8%
dla przestĊpstw przeciwko mieniu wobec odpowiednio ok. 2% i 4% w przypadku
podwyĪszenia nakáadów na sądownictwo). Z kolei dąĪąc do ograniczenia pozostaáych
rodzajów przestĊpstw naleĪy zasilaü system sądowniczy, gdyĪ zjawisko przestĊpczoĞci tego typu okazuje siĊ zupeánie niewraĪliwe na zwiĊkszenie aktywnoĞci policji
i pozostaáych organów bezpieczeĔstwa publicznego (w przypadku zasilenia sądownictwa odnotowujemy ok. 2% spadek pozostaáych rodzajów przestĊpstw (mnoĪnik
podtrzymany) wobec praktycznego braku zmian w przypadku zasilenia dodatkowymi
Ğrodkami sekcji bezpieczeĔstwa publicznego).
RóĪnice powyĪsze wynikają ze zróĪnicowania wpáywu poszczególnych komponentów efektu odstraszania na przestĊpczoĞü wedáug podziaáu rodzajowego.
PrawdopodobieĔstwo wykrycia, PWYK, stanowi kluczowy element efektu odstraszania w przypadku przestĊpstw pospolitych. ElastycznoĞü przestĊpczoĞci przeciwko
zdrowiu i Īyciu wzglĊdem PWYK jest niemal równa sumie elastycznoĞci dwóch
pozostaáych skáadowych efektu odstraszania: prawdopodobieĔstwa skazania, PSKAZ,
i dotkliwoĞci kary, KARA. W przypadku przestĊpczoĞci przeciwko mieniu analogiczna elastycznoĞü jest nawet od owej sumy wyĪsza (-0,969 (PWYK) wobec -0,407
(PSKAZ) oraz ponownie: -0,407 (KARA)). Natomiast prawdopodobieĔstwo wykrycia
jest w zasadzie czynnikiem irrelewantnym w przypadku pozostaáych rodzajów przestĊpczoĞci.
Zgodnie z wewnĊtrzną logiką modelu, wzrost nakáadów na bezpieczeĔstwo
publiczne powoduje najwiĊkszy wzrost prawdopodobieĔstwa wykrycia (do 6,5% dla
mnoĪnika podtrzymanego), zaĞ zmiany prawdopodobieĔstwa skazania i dotkliwoĞci
kary mają charakter wtórny i są o rząd wielkoĞci niĪsze. W przypadku impulsów
zadanych nakáadom na sądownictwo najwiĊkszy jest natomiast przyrost prawdopodobieĔstwa skazania (do 7,5%), któremu towarzyszą wtórnie indukowany, marginalny
wzrost prawdopodobieĔstwa wykrycia (o ok. 0,25%) oraz równie nieznaczny spadek
dotkliwoĞci kary (do -0,5%).
W odniesieniu do zmian populacji wiĊziennej, najwaĪniejszym czynnikiem – obok
wielkoĞci zadawanych impulsów – jest odlegáoĞü od systemu wiĊziennictwa, z jakiej
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impulsy te są zadawane. W przypadku ¿nansowego wsparcia organów bezpieczeĔstwa
publicznego, pierwotny impuls wprowadzony do subsystemu najbardziej odlegáego
od sekcji wiĊziennictwa przechodzi jeszcze przez subsystem sądownictwa zanim jego
wpáyw uwidoczni siĊ w zmianach strategicznej kategorii dla subsystemu wiĊziennictwa, jaką jest populacja wiĊĨniów. Stąd skutki wzrostu nakáadów na bezpieczeĔstwo
publiczne mają niewielkie przeáoĪenie na wzrost liczby wiĊĨniów (do 0,4%; mnoĪnik
podtrzymany). Z wymienionych wzglĊdów wyraĨnie wyĪszy przyrost populacji wiĊziennej nastĊpuje w rezultacie zwiĊkszenia aktywnoĞci sądownictwa (do 1,5%), zaĞ
najwyĪszy ma miejsce wówczas, gdy dodatkowe Ğrodki kierowane są bezpoĞrednio
do systemu wiĊziennictwa (3%).
Na odrĊbny komentarz zasáuguje fakt, iĪ we wszystkich przytoczonych analizach
mamy do czynienia z nieznacznym spadkiem dotkliwoĞci kary, KARA. BezpoĞrednią
tego przyczyną jest skrócenie Ğredniej dáugoĞci kary bezwarunkowego pozbawienia
wolnoĞci, SDW. Wywoáane jest ono z jednej strony zwiĊkszeniem prawdopodobieĔstwa wydania wyroku skazującego na bezwarunkowy pobyt w wiĊzieniu, PSW, z drugiej zaĞ pogorszeniem wskaĨnika wydolnoĞci absorpcyjnej wiĊziennictwa. Liczba
wiĊĨniów roĞnie, co – przy staáej liczbie funkcjonujących wiĊzieĔ – prowadzi do
zwiĊkszenia stopnia wykorzystania istniejących mocy absorpcyjnych, a w konsekwencji skrócenia Ğredniej dáugoĞci orzekanych wyroków wiĊzienia. Ostatecznie zatem
stymulujący dotkliwoĞü kary wzrost PSW nie jest w stanie zneutralizowaü destymulującego wpáywu zmniejszenia wysokoĞci SDW, co prowadzi do spadku zagregowanej
wysokoĞci kary.
Na podstawie przedstawionej analizy moĪna byáoby wyciągnąü nieuprawniony
wniosek, iĪ kierując siĊ kryterium efektywnoĞci ekonomicznej rozwiązaniem najwáaĞciwszym, prowadzącym do najznaczniejszego obniĪenia przestĊpczoĞci ogóáem,
byáoby zasilenie dodatkowymi Ğrodkami sekcji bezpieczeĔstwa publicznego. JednakĪe
dotychczasowa analiza abstrahuje od wysokoĞci absolutnych nakáadów asygnowanych na funkcjonowanie poszczególnych czĊĞci systemu egzekucji prawa. 10% przyrost np. od kwoty 1000 (= 100) nie jest bowiem równy 10% przyrostowi od kwoty
np. 500 (= 50), co w sposób poglądowy dotyka istoty problemu. Dlatego teĪ biorąc
pod uwagĊ duĪe róĪnice w wysokoĞci Ğrodków budĪetowych wydatkowanych na
poszczególne ogniwa systemu egzekucji prawa, jedyną szansĊ odpowiedzi na pytanie
o ich ekonomiczną efektywnoĞü daje analiza mnoĪnikowa przeprowadzona nie dla
zaburzeĔ relatywnych (procentowych) ale dla wielkoĞci absolutnych.
Uwagi i wnioski sformuáowane w poprzednich akapitach w odniesieniu do
mnoĪników relatywnych pozostają aktualne równieĪ dla przypadku mnoĪników
absolutnych, z wyjątkiem interpretacji iloĞciowej. W warunkach zasilenia tą samą
kwotą sekcji bezpieczeĔstwa publicznego oraz sądownictwa, okazuje siĊ bowiem, iĪ
to drugie ogniwo systemu egzekucji prawa charakteryzuje siĊ nieco wyĪszą efektywnoĞcią od pierwszego. W odniesieniu zaĞ do wiĊziennictwa, zmiana formuáy analizy
nie wnosi jakoĞciowo innych treĞci do wniosków sformuáowanych wczeĞniej. Okazuje siĊ zatem, iĪ asygnowanie dodatkowych Ğrodków na wiĊziennictwo, o ile nie
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są one kierowane na powiĊkszenie puli istniejących miejsc w zakáadach karnych,
jest rozwiązaniem maáo efektywnym, gdyĪ prowadzi do skrócenie Ğredniej dáugoĞci
orzekanego wyroku wiĊzienia, a w konsekwencji – nawet do nieznacznego wzrostu
przestĊpczoĞci.
ZwiĊkszenie mocy absorpcyjnych systemu wiĊziennictwa, np. poprzez budowĊ
nowych wiĊzieĔ, generuje jakoĞciowo odmienną reakcjĊ modelu (tabela 1). Wzrost
liczebnoĞci osadzonych nie wywiera presji na wskaĨniki wykorzystania mocy, i tym
samym nie indukuje skrócenia Ğredniej dáugoĞci orzeczonej kary wiĊzienia. W konsekwencji wszystkie skáadowe efektu odstraszania rosną a wraz nimi dochodzi do
spadku poziomu przestĊpczoĞci. W porównaniu z reakcją modelu na wzrost nakáadów
na bezpieczeĔstwo publiczne czy sądownictwo, iloĞciowe efekty tych dziaáaĔ są jednak bardzo niskie.
3.4. MNOĩNIKI WZGLĉDEM ZWIĉKSZENIA WYSOKOĝCI GRZYWIEN
I PRAWDOPODOBIEēSTWA SKAZANIA NA GRZYWNĉ DODATKOWĄ

Do dyspozycji wymiaru sprawiedliwoĞci pozostają inne rodzaje sankcji karnych niĪ tylko wyrok skazujący na bezwzglĊdne pozbawienie wolnoĞci. W modelu
WF-CRIME prawdopodobieĔstwa skazania na nastĊpujące rodzaje sankcji: pozbawienie wolnoĞci z warunkowym zawieszeniem kary, PSZB, ograniczenie wolnoĞci,
PSO, oraz kara grzywny samoistnej, PSGSB, są objaĞnione równaniami przejĞcia
od prawdopodobieĔstwa skazania na pozostaáe rodzaje sankcji, PSKAZ, przy czym
struktura owych prawdopodobieĔstw zostaáa implicite zamroĪona na poziomach
z ostatniego roku próby. Stąd zmienne te nie zostaáy poddane analizie mnoĪnikowej. Oprócz nich wymiar sprawiedliwoĞci dysponuje nastĊpującymi instrumentami karnymi: wysokoĞcią grzywny samoistnej i dodatkowej oraz czĊstotliwoĞcią
ich stosowania.
Efekty wprowadzenia 10% impulsów są bardzo umiarkowane i nieznacznie
wyĪsze w sytuacji zwiĊkszenia Ğredniej wysokoĞci grzywny samoistnej niĪ grzywny
dodatkowej. Marginalny spadek wszystkich rodzajów przestĊpstw jest w pierwszej
kolejnoĞci wynikiem wzrostu dotkliwoĞci kary, która notuje przyrost do 0,17%
w przypadku podniesienia wysokoĞci grzywny samoistnej oraz do 0,12% – dla
wzrostu prawdopodobieĔstwa wyroku nakáadającego na sprawcĊ obowiązek uiszczenia grzywny dodatkowej, tudzieĪ zwiĊkszenia pieniĊĪnej wysokoĞci takiej kary.
Zaznaczyü naleĪy jednak, iĪ rozwaĪając moĪliwoĞü czĊstszego i intensywniejszego
korzystania z wymienionych instrumentów, rzeczywiste pole manewru wydaje siĊ
znacznie szersze niĪ rozwaĪane w analizie 10%, zaĞ ewentualne efekty takich dziaáaĔ
byáyby odpowiednio wyĪsze.
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3.5. MNOĩNIKI WZGLĉDEM 10% WZROSTU ZMIENNYCH Z OBSZARU
EKONOMICZNYCH UWARUNKOWAē PRZESTĉPCZOĝCI

Esencjonalnym i jednoczeĞnie najbardziej wpáywowym reprezentantem tej sfery
uwarunkowaĔ przestĊpczoĞci są páace realne. Ich wzrost o 10% prowadzi do bardzo
silnych zmian w poziomach odnotowywanej przestĊpczoĞci (por. tabela 2). NajwyĪszy
– bo aĪ 14% w przypadku mnoĪników podtrzymanych – spadek obserwowany jest
dla pozostaáych rodzajów przestĊpstw, nieco niĪszy jest on dla przestĊpstw przeciwko
mieniu (do 9%), zaĞ relatywnie najmniejszy – ale wciąĪ imponująco wysoki – dla
przestĊpczoĞci przeciwko zdrowiu i Īyciu (6–7%). W sumie mamy do czynienia
z niemal proporcjonalnym wzglĊdem zadanych impulsów spadkiem wskaĨnika przestĊpczoĞci ogóáem.
Ten bardzo korzystny obraz wpáywu wzrostu gospodarczego na skalĊ przestĊpczoĞci znacząco pogarszają pozostaáe – poza páacami przeciĊtnymi – kryminogenne
aspekty wzrostu. ZamoĪnoĞü spoáeczeĔstwa jest bowiem bardzo silną stymulantą przestĊpczoĞci przeciwko mieniu, co przejawia siĊ proporcjonalnym, 10% przyrostem tego
typu przestĊpczoĞci w odpowiedzi na 10% wzrost zamoĪnoĞci. Poprzez osáabienie
efektu odstraszania, w rezultacie nasilenia przestĊpczoĞci przeciwko mieniu, dochodzi równieĪ do wzrostu przestĊpczoĞci przeciwko zdrowiu i Īyciu (o ok. 0,5%) oraz
pozostaáych rodzajów przestĊpstw (ale zaledwie o 0,1%). SprawĊ pogarsza równieĪ
wzrost liczby samochodów, który naleĪy uwzglĊdniü w analizach nad konsekwencjami wzrostu gospodarczego dla przestĊpczoĞci. àącznie zatem wzrost zamoĪnoĞci
oraz liczby samochodów skutkuje ok. 6,5% (6% + 0,5%) wzrostem przestĊpczoĞci
ogóáem, CRTOTB, ale z pominiĊciem przestĊpstw prowadzenia pojazdów w stanie
nietrzeĨwoĞci. W przypadku wskaĨnika przestĊpstw ogóáem, CRTOT, uwzglĊdniającego przestĊpstwa Ğcigane z artykuáu 178a kodeksu karnego wzrost ten jest nawet
wyĪszy (7–7,5%).
Pomimo wymienionych powyĪej ekonomicznych stymulant przestĊpczoĞci, efekt
netto wpáywu wzrostu gospodarczego na przestĊpczoĞü pozostaje wciąĪ bardzo
korzystny, gdyĪ zsumowanie efektów wywoáanych wzrostem páac realnych, spoáecznej
zamoĪnoĞci oraz liczby samochodów daje wynik ujemny: od –3 do –2,5%. Ponadto
wydaje siĊ uzasadnione twierdziü, iĪ wraz ze wzrostem aktywnoĞci ekonomicznej,
wiĊksza pula Ğrodków bĊdzie mogáa byü kierowana równieĪ na sferĊ socjalną, co
wpáynie korzystnie na zjawisko przestĊpczoĞci, obniĪając jej poziom. Efektem skierowania dodatkowych Ğrodków na cele socjalne jest bowiem zmniejszenie zagregowanej
przestĊpczoĞci o ok. 1,5%.
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Tabela 2.
MnoĪniki wzglĊdem uwarunkowaĔ Ğrodowiskowych


Symbol
zmiennej
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ħródáo: obliczenia wáasne.
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3.6. MNOĩNIKI WZGLĉDEM 10% WZROSTU ZMIENNYCH Z OBSZARU
SPOàECZNO-EKONOMICZNYCH UWARUNKOWAē PRZESTĉPCZOĝCI

Do grupy zmiennych reprezentujących spoáeczno-ekonomiczne uwarunkowania
przestĊpczoĞci przypisano nastĊpujące kategorie: (i) stopĊ bezrobocia, UNR, (ii)
wspóáczynnik nierównoĞci ekonomicznych, GINI, oraz udziaá w populacji ogóáem
osób z wyksztaáceniem wyĪszym, RWYZ.
Okazuje siĊ, iĪ zgodnie z hipotezą sprzyjającej okazji (opportunity hypothesis)
– formuáowaną na gruncie teorii dziaáaĔ rutynowych – wzrost bezrobocia przekáada
siĊ na nieznaczny spadek przestĊpczoĞci. Ten z pozoru niezgodny z intuicją wynik jest
caákowicie logiczny, jeĞli obok przytoczonej hipotezy wziąü pod uwagĊ specy¿kacjĊ
równania przestĊpczoĞci przeciwko zdrowiu i Īyciu, CRVIOL. Gdyby bowiem zmienną
UNR pozbawiü atrybutów informacyjnych standardowo do niej przypisywanych, takich
jak bezwzglĊdne i relatywne ubóstwo, czy frustracja i dezintegracja spoáeczna, a zatem
pozbawiü ją cech przypisywanych motywacyjnym pobudkom przestĊpczoĞci, wówczas
wartoĞü informacyjna tej kategorii ograniczy siĊ do hipotezy sprzyjającej okazji. Fakt,
iĪ obok zmiennej UNR w omawianym równaniu znajdują siĊ takie zmienne jak realna
páaca przeciĊtna, W, oraz wspóáczynnik nierównoĞci ekonomicznych, GINI, sprawia iĪ
zmienne te w sposób wyczerpujący odzwierciedlają wpáyw motywacyjnych pobudek
przestĊpczoĞci, co w peáni táumaczy wyniki uzyskane w analizie mnoĪnikowej.
NierównoĞci ekonomiczne, GINI, okazują siĊ najbardziej waĪącą stymulantą przestĊpczoĞci ze wszystkich rozwaĪanych zmiennych egzogenicznych. ZwiĊkszenie nierównoĞci o 10% skutkuje dramatycznym wzrostem wszystkich typów przestĊpczoĞci
(por. tabela 2). System egzekucji prawa nie dotrzymuje kroku temu zjawisku, czego
konsekwencją jest znaczące osáabienie efektu odstraszania i wtórny przyrost przestĊpczoĞci. Tak silna reakcja modelu na powiĊkszenie nierównoĞci ekonomicznych
obliguje do sformuáowania wniosku, iĪ pozytywne efektu silnego wzrostu gospodarczego, indykujące zmniejszenie przestĊpczoĞci, mogą zostaü caákowicie zniwelowane
jeĞli wzrost taki ma miejsce w warunkach rosnących nierównoĞci.
Wzrostowi odsetka ludnoĞci z wyksztaáceniem wyĪszym towarzyszy przyrost
zarejestrowanej przestĊpczoĞci, szczególnie widoczny dla przypadku pozostaáych
rodzajów przestĊpstw. Fakt ten naleĪy interpretowaü w kategoriach wyĪszej ĞwiadomoĞci o¿ar tego typu przestĊpstw, co skutkuje zwiĊkszeniem zgáoszeĔ na policjĊ, niĪ
przyjmowaü za dowód Ğwiadczący o kryminogennym efekcie wzrostu wyksztaácenia
spoáeczeĔstwa polskiego (por. np. Florczak, 2007, 2009).
3.7. MNOĩNIKI WZGLĉDEM 10% WZROSTU ZMIENNYCH
Z OBSZARU SPOàECZNYCH UWARUNKOWAē PRZESTĉPCZOĝCI

Pogorszenie spoáecznych wskaĨników rozwoju, reprezentowanych w modelu
przez relacjĊ liczby rozwodów do liczby nowo-zawartych maáĪeĔstw, ROZMAL,
jak równieĪ wzmoĪenie procesów urbanizacyjnych, URB, przekáada siĊ na wzrost
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przestĊpczoĞci, ale w sposób bardzo nierównomierny wzglĊdem róĪnych rodzajów
przestĊpstw. Z analizy wynika, iĪ ludnoĞü miejska jest bardziej naraĪona na wpáyw
dezintegracji spoáecznej oraz innych negatywnych skutków urbanizacji, zaĞ wynikające stąd frustracje spoáeczne znajdują ujĞcie w postaci wyĪszej skáonnoĞci do
popeániania czynów karalnych.
Wymienione zjawiska oddziaáują bezpoĞrednio na pozostaáe rodzaje przestĊpstw,
zaĞ poprzez zmiany wartoĞci poszczególnych skáadowych efektu odstraszania – równieĪ (ale w maáo odczuwalnej skali) na przestĊpczoĞü przeciwko zdrowiu i Īyciu
oraz przestĊpczoĞü przeciwko mieniu. W przypadku zaburzenia zmiennej ROZMAL
dochodzi do wzrostu pozostaáych rodzajów przestĊpstw o 2,5% (mnoĪnik podtrzymany), zaĞ impulsy wzglĊdem zmiennej URB skutkują „prawdziwą eksplozją” tego
rodzaju przestĊpstw (aĪ do 20%). W Ğwietle tak niepokojącego rezultatu podkreĞliü naleĪy jednak, iĪ jego ewentualne przeáoĪenie na rzeczywistoĞü musiaáoby byü
znacznie rozciągniĊte w czasie – gdzie realną perspektywą wydają siĊ dziesiĊciolecia
raczej niĪ lata – mając na uwadze intensywnoĞü procesów urbanizacyjnych w minionym dwudziestoleciu.
3.8. MNOĩNIKI WZGLĉDEM 10% WZROSTU UDZIAàU
W POPULACJI MàODYCH MĉĩCZYZN ORAZ SPOĩYCIA ALKOHOLU

Rezultaty analiz mnoĪnikowych wzglĊdem wymienionych w tytule niniejszej
sekcji zmiennych rozwaĪaü naleĪy nie tylko w kategoriach eksperymentu symulacyjnego, ale braü uwaĪnie pod uwagĊ przy opracowywaniu prognoz przestĊpczoĞci
dla Polski. SpoĪycie alkoholu charakteryzuje siĊ bowiem wyraĨną zmiennoĞcią, zaĞ
duĪa liczba máodych Polaków przebywających zarobkowo za granicą implikuje realistyczną ewentualnoĞü ich powrotu do kraju w przypadku zmniejszenia moĪliwoĞci
efektywnego zarobkowania poza granicami Polski.
Jak naleĪaáo przypuszczaü wiĊksza liczba máodych mĊĪczyzn w spoáeczeĔstwie
skutkuje wzrostem przestĊpczoĞci pospolitej, i to w znaczącym stopniu (do 8%).
Natomiast poziom pozostaáych rodzajów przestĊpstw pozostaje w zasadzie indyferentny na zaburzenia wartoĞci tej zmiennej (por. tabela 2).
Pomimo, Īe spoĪycie alkoholu jest najprawdopodobniej funkcją zmiennych Ğrodowiskowych wystĊpujących w charakterze regresorów w równaniach podaĪy przestĊpczoĞci – co táumaczy nieobecnoĞü tej zmiennej w tychĪe równaniach – to jednak
w przypadku przestĊpstw Ğciganych na podstawie artykuáu 178a kodeksu karnego
(prowadzenie pojazdu na drodze przez osobĊ w stanie nietrzeĨwoĞci lub pod wpáywem Ğrodka odurzającego) kategoria ta jest konieczną przesáanką zaistnienia przestĊpstwa. Dlatego teĪ musi byü explicte uwzglĊdniona w równaniach objaĞniających
jego wariancjĊ.
PodwyĪszone spoĪycie alkoholu prowadzi do znaczącego, do 7%, wzrostu przestĊpstw Ğciganych z artykuáu 178a k.k., i w konsekwencji – do wzrostu przestĊpczoĞci
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ogóáem, CRTOT. W odniesieniu do innych rodzajów przestĊpstw indukowane wprowadzonym szokiem zmiany są bardziej umiarkowane, gdyĪ oddziaáywanie pierwotnego impulsu na ich wariancjĊ ma charakter wtórny.
3.9. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY MNOĩNIKOWEJ

Przeprowadzona analiza dowodzi, iĪ symulacyjna wersja modelu WF-CRIME
charakteryzuje siĊ poĪądanymi wáaĞciwoĞciami merytoryczno-interpretacyjnymi
oraz speánia wszystkie wymogi statystycznej akceptowalnoĞci. Reakcja systemu na
zadawane szoki zgodna jest z przesáankami teoretycznymi i logicznymi, zaĞ wartoĞci mnoĪników impulsowych wygasają i powracają po kilku okresach do swych
bazowych poziomów. Pomimo silnych zaleĪnoĞci jednoczesnych i licznych opóĨnieĔ
w nim wystĊpujących, model charakteryzuje siĊ zatem wáaĞciwą dynamiką.
Porównanie reakcji systemu – za punkt odniesienia biorąc poziom przestĊpczoĞci
– na szoki zadawane instrumentom polityki karnej z zaburzeniami uwarunkowaĔ
zewnĊtrznych wskazuje na niĪszą skutecznoĞü oddziaáywania na zjawisko przestĊpczoĞci tych pierwszych. SpoĞród dostĊpnych Ğrodków administracyjnego oddziaáywania na przestĊpczoĞü najbardziej efektywne w obecnych warunkach wydaje siĊ
w pierwszej kolejnoĞci zwiĊkszenie nakáadów na sądownictwo, nastĊpnie zaĞ na
bezpieczeĔstwo publiczne. Asygnowanie dodatkowych funduszy na wiĊziennictwo
jest natomiast nieefektywne, o ile nie są one kierowane na rozbudowĊ istniejącego
potencjaáu dostĊpnych miejsc w zakáadach karnych.
SpoĞród Ğrodowiskowych uwarunkowaĔ przestĊpczoĞci czynnikami, które w Ğwietle przeprowadzonych analiz okazaáy siĊ najbardziej waĪącymi dla ksztaátowania skali
przestĊpczoĞci, w pierwszej kolejnoĞci wymieniü naleĪy nierównoĞci ekonomiczne
oraz páace realne. Oznacza to, Īe akceleracja wzrostu gospodarczego skutkuje spadkiem przestĊpczoĞci tylko pod warunkiem, gdy nie odbywa siĊ ona kosztem narastania
dysproporcji dochodowych w spoáeczeĔstwie. Do innych bardzo waĪnych egzogenicznych determinant przestĊpczoĞci, które potencjalnie mogą silnie oddziaáywaü na
skalĊ przestĊpczoĞci w bieĪącym dziesiĊcioleciu, zaliczyü naleĪy pochodne wzrostu
gospodarczego (spoáeczna zamoĪnoĞü i liczba samochodów) oraz wybrane czynniki
spoáeczne i demogra¿czne (odsetek ludnoĞci z wyksztaáceniem wyĪszym oraz udziaá
w populacji máodych mĊĪczyzn).
WáaĞciwoĞci symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME zgodne z postulatami
merytorycznymi i statystycznymi uprawomocniają sformuáowanie koĔcowego wniosku o peánej przydatnoĞci modelu do zastosowaĔ praktycznych12.
12 PrognozĊ przestĊpczoĞci w Polsce do roku 2020 wraz z alternatywnymi scenariuszami symulacyjnymi, zakáadającymi áagodzenie/zaostrzenie polityki karnej, jak równieĪ pogorszenie/poprawĊ
Ğrodowiskowych uwarunkowaĔ przestĊpczoĞci, przedstawiono w artykule W. Florczaka, 2013 pt. „PrzestĊpczoĞü w Polsce do roku 2020. Wyniki alternatywnych scenariuszy instytucjonalnych i Ğrodowiskowych uwarunkowaĔ przestĊpczoĞci” w tomie XXXIV „Archiwum Kryminologii” (Florczak, 2013).
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4. UWAGI KOēCOWE

ChociaĪ liczne wnioski formuáowane byáy w opracowaniu na bieĪąco, w trakcie omawiania poszczególnych zagadnieĔ, warto na zakoĔczenie zwróciü uwagĊ na
szczególnie waĪką cechĊ polskiego systemu egzekucji prawa, jaką jest asygnowanie
Ğrodków publicznych na jego funkcjonowanie. Zarówno analiza jednowymiarowa,
jak i wielowymiarowa analiza mnoĪnikowa, dokonana przy uĪyciu symulacyjnego
modelu WF-CRIME, wskazują, Īe nakáady na system egzekucji prawa są – przynajmniej w odniesieniu do wiĊziennictwa – oderwane od skali ciąĪących na nim zobowiązaĔ. Wydaje siĊ, iĪ zerwanie z domyĞlną zasadą „urawniáowki” w asygnowaniu
publicznego pieniądza na poszczególne ogniwa systemu egzekucji prawa mogáoby
wydatnie zwiĊkszyü jego efektywnoĞü. PodkreĞliü naleĪy jednak, iĪ rozstrzyganie co
do kierunku, jak i wysokoĞci ewentualnych przekierowaĔ wymagaáoby kaĪdorazowo
przeprowadzania odpowiednich analiz, gdyĪ zidenty¿kowana struktura (nie)efektywnoĞci nie jest dana raz na zawsze i podlega zmianom wraz ze zmianami poziomu
instrumentów, do których naleĪą w pierwszej kolejnoĞci nakáady na funkcjonowanie
poszczególnych czĊĞci systemu egzekucji prawa. Zaproponowany model mógáby
w duĪym stopniu wspomóc analizĊ efektywnoĞci polskiego systemu sprawiedliwoĞci.
Istnieją liczne moĪliwoĞci rozbudowy i ulepszenia przedstawionego systemu
symulacyjnego. MoĪliwe kierunku dalszych prac mogą obejmowaü takie zagadnienia
jak:
a) EndogenizacjĊ wybranych zmiennych egzogenicznych, np. poprzez sprzĊĪenie
modelu WF-CRIME z istniejącymi modelami gospodarki narodowej Polski czy
modelami objaĞniającymi procesy spoáeczne i demogra¿czne. DziĊki takiemu
zabiegowi moĪna byáoby ograniczyü stopieĔ arbitralnoĞci zaáoĪeĔ w odniesieniu
do wartoĞci zmiennych egzogenicznych w trakcie opracowania prognoz i scenariuszy symulacyjnych.
b) Dalszą dezagregacjĊ relacji w ramach kaĪdego ogniwa, czyli bardziej szczegóáowe
uwzglĊdnienie poszczególnych związków i powiązaĔ pomiĊdzy nimi.
c) Zastosowanie funkcji produkcji do objaĞnienia funkcjonowania systemów bezpieczeĔstwa publicznego (policji), sądownictwa i wiĊziennictwa.
d) Wprowadzenie odrĊbnego podsystemu objaĞniającego funkcjonowanie
prokuratury.
e) ObjaĞnienie poszczególnych typów przestĊpstw.
f) Obliczenie zdezagregowanych komponentów efektu odstraszania w odniesieniu
do poszczególnych typów/grup przestĊpstw, itp.
g) AnalizĊ faktycznego – w odróĪnieniu do rejestrowanego – poziomu przestĊpczoĞci.
Realizacja wymienionych powyĪej, jak i ewentualnie innych zadaĔ, wymagaáaby zgromadzenia informacji, które nie są udostĊpnione do wiadomoĞci publicznej. Ponadto skala wymienionych problemów, ich specy¿ka i zakres merytoryczny
sprawiają, iĪ przeprowadzenie odpowiednich badaĔ byáoby wyzwaniem naukowym
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o duĪej wartoĞci praktycznej. JednakĪe rzetelne badania w zasygnalizowanych tematach wymagaáyby wspóápracy i koordynacji organizacyjno-naukowej zespoáu kryminologów, ekonomistów, ekonometryków, prawników oraz praktyków pracujących na
wszystkich etapach systemu egzekucji prawa, jak równieĪ dostĊpu do szczegóáowych
informacji gromadzonych w resortach bezpieczeĔstwa publicznego i wymiaru sprawiedliwoĞci.
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MAKROEKONOMICZNY MODEL PRZESTĉPCZOĝCI I SYSTEMU EGZEKUCJI PRAWA
DLA POLSKI. STRUKTURA I WàASNOĝCI W ĝWIETLE ANALIZY MNOĩNIKOWEJ
Streszczenie
W artykule, stanowiącym kontynuacjĊ autorskiego opracowania pt. „Makroekonomiczny model
przestĊpczoĞci i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specy¿kacje i rezultaty szacunku parametrów
równaĔ stochastycznych”, omówiono strukturĊ i wáasnoĞci symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME.
Jest to pierwsza w kraju – i jedna z nielicznych w Ğwiecie – konstrukcja tego typu, umoĪliwiająca analizĊ iloĞciową związków pomiĊdzy przestĊpczoĞcią a wszystkimi skáadowymi systemu egzekucji prawa
w ramach powiązaĔ symultanicznych.
Przeprowadzona analiza dowodzi, iĪ model charakteryzuje siĊ poĪądanymi wáaĞciwoĞciami merytoryczno-interpretacyjnymi oraz speánia wszystkie wymogi statystycznej akceptowalnoĞci. Reakcja systemu
na zadawane szoki zgodna jest z przesáankami teoretycznymi i logicznymi, zaĞ wartoĞci mnoĪników
impulsowych wygasają i powracają po kilku okresach do swych bazowych poziomów. Pomimo silnych
zaleĪnoĞci jednoczesnych i licznych opóĨnieĔ w nim wystĊpujących, model charakteryzuje siĊ zatem
wáaĞciwą dynamiką, co pozwala sformuáowaü wniosek o jego przydatnoĞci do zastosowaĔ praktycznych
prognostyczno-symulacyjnych.
Porównanie reakcji systemu – za punkt odniesienia biorąc poziom przestĊpczoĞci – na szoki zadawane instrumentom polityki karnej z zaburzeniami uwarunkowaĔ zewnĊtrznych wskazuje na niĪszą
skutecznoĞü oddziaáywania na zjawisko przestĊpczoĞci tych pierwszych. SpoĞród dostĊpnych Ğrodków
administracyjnego oddziaáywania na przestĊpczoĞü najbardziej efektywne w obecnych warunkach wydaje
siĊ w pierwszej kolejnoĞci zwiĊkszenie nakáadów na sądownictwo, nastĊpnie zaĞ na bezpieczeĔstwo
publiczne.
Sáowa kluczowe: przestĊpczoĞü, uwarunkowania przestĊpczoĞci, wielorównaniowe modele ekonometryczne, analiza mnoĪnikowa, wáasnoĞci modelu
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MACROECONOMIC MODEL OF CRIME AND OF THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM
FOR POLAND. STRUCTURE AND PROPERTIES IN THE LIGHT OF MULTIPLIER ANALYSIS
Abstract
In this article, being a continuation to Macroeconomic model of crime and of the law enforcement
system for Poland. Equations’ speci¿cation and the results by the same author, are discussed the structure
and the properties of the WF-CRIME model of the Polish law enforcement system. The model is the very
¿rst attempt in Poland – and one of few such constructs in the world – to embrace all the chains of the
criminal justice system within a macroeconometric framework.
The multiplier analyses performed on the model testify to its desirable – both essential and statistical
– properties. Much as simultaneous, nonlinear and dynamic the model is, it still responds to shocks in an
adequate manner, which proves its practical value.
Comparison of the model’s responses to both legal and environmental exogenous shocks shows that
the ef¿ciency of the former factors in reducing crime is much lower than that of the latter. From among
the available administrative measures of affecting crime it seems sensible to shift more means in the
¿rst place to the justice, with the public safety to follow, whereas increasing expenditure on the prison
system seems ineffective.
Key words: crime, determinants of crime, multi-equation econometric models, multiplier analysis,
model properties

