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Θέμα: Η επίδραση των διακιμάνσεων της ανεργίας στην εγκληματικότητα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η επιρροή της ανεργίας που επικρατεί σε μια χώρα σε σχέση με την
εγκληματικότητα αποτελεί αντικείμενο έρευνας διαχρονικά. .Η υπάρχουσα
βιβλιογραφία έχει παράγει μικτά αποτελέσματα που πολλές φορές εξηγούνται από
δύο ανταγωνιστικές θεωρίες. το κίνητρο και το αποτέλεσμα της ευκαιρίας. Δεδομένης
της κρίσης των τελευταίων χρόνων , αυτό το έγγραφο χρησιμοποιεί δεδομένα και
από τις 50 πολιτείες της Αμερικής για περίοδο 10 ετών, σε μια προσπάθεια να
βοηθήσει στην κατανόηση αυτής της περίπλοκης σχέσης. Μετά τον έλεγχο πολλών
δημογραφικών χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της
κατάστασης και του χρόνου, και τη μέτρηση του ποσοστού ανεργίας και των
ποσοστών βίαιων εγκλημάτων και εγκλημάτων ιδιοκτησίας, διαπιστώνουμε ότι
υπάρχει μια ασθενής αρνητική σχέση μεταξύ των διακυμάνσεων του ποσοστού
ανεργίας και της εγκληματικότητας που δεν είναι στατιστικά σημαντική. Αυτά τα
αποτελέσματα είναι πολύ πιθανό να έχουν παραχθεί από μια μειωμένη επίδραση
ευκαιριών που είναι παρούσα κατά τη διάρκεια ύφεσης στην οικονομία. Ωστόσο,
υπάρχουν πολλές μεταβλητές που μπορεί να επηρεάσουν αυτή τη σχέση και είναι
δύσκολο να διαχωριστούν μεταξύ τους και να μετρηθούν.
Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες στην εγκληματολογία που συσχετίζουν την
ανεργία με τις αλλαγές στα ποσοστά εγκληματικότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο
ότι η ανεργία που προκαλείται από την ύφεση της οικονομίας μπορεί να
δημιουργήσει κοινωνικές συνθήκες που καθιστούν τους ανθρώπους πιο επιρρεπείς
στο έγκλημα. Ξέρουμε πως , πεδίο της εγκληματολογίας έχει αναπτύξει διάφορες
εξηγήσεις για την τάση που υπάρχει όπου οικονομικό μειονέκτημα έχει συνδεθεί
ιστορικά με την αύξηση της εγκληματικότητας, .Οι θεωρίες κοινωνικής καταπόνησης
προβλέπουν πως θα υπάρξει ραγδαία αύξηση της εκληματικότηας ένα υπάρχει
αύξηση της ανεργίας , καθώς αυξάνεται και το κίνητρο για τους πιθανούς παραβάτες
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να διαπράξουν ένα έγκλημα. Ένα ακόμη αίτιο για την αύξηση της εγκληματικότητας
είναι αυξημένες ευκαρίς για τον δράστη που είναι απαραίτητες για να συμβεί ένα
έγκλημα. Η θεωρία των δραστηριοτήτων ρουτίνας εστιάζει στην ευκαιρία ως
προϋπόθεση για να συμβεί ένα έγκλημα, και ως εκ τούτου, έχει υποστηριχθεί ότι η
περισσότερη ανεργία δημιουργεί λιγότερη οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα
η οποία με τη σειρά της μειώνει την ευκαιρία για έγκλημα.

Σε μεέλτες που έχουν πραγματοποιηθεί για την ανεργία και το έγκλημα ότι οι
ευκαιρίες αυξάνονται όταν οι δράστες στοχεύουν σε ευάλωτους στόχους. Ωστόσο,
είναι πιθανό η αύξηση της ανεργίας να μειώνει πραγματικά τις ευκαιρίες, επειδή οι
δράστες και τα θύματα είναι λιγότερο πιθανό να βρεθούν στον ίδιο χώρο την ίδια
στιγμή. Ως εκ τούτου, το ζήτημα γίνεται πιο σύνθετο αν σκεφτούμε ότι η επίδραση
της ανεργίας στην ευκαιρία θα μπορούσε επίσης να αποτρέψει την εγκληματικότητα.
Όπως πρότειναν οι Philipps και Land (2016) ότι η εγκληματική ευκαιρία επηρεάζεται
από την αύξηση της ανεργίας, επειδή οι κατάλληλοι στόχοι περνούν περισσότερο
χρόνο στα σπίτια τους και αυτό τους καθιστά λιγότερο πιθανό να θυματοποιηθούν.
Σύμφωνα με τους Cantor και Land , αυτό μπορεί να είναι μια εξήγηση του γιατί
κάποια βιβλιογραφία δεν υποστηρίζει ευθέως την ύπαρξη μιας θετικής σχέσης μεταξύ
της ανεργίας και του εγκλήματος, όπως προβλέπει η εγκληματολογική θεωρία. Σε
αυτή την εργασία θέλαμε να προσδιορίσουμε εάν η ανεργία προκαλεί ή όχι αύξηση
των ποσοστών εγκληματικότητας μέσω ενός
ανάλυση δεδομένων πίνακα σε κρατικό επίπεδο. Η προσέγγιση που υιοθετήθηκε σε
αυτό το έγγραφο υπέθεσε μια ισχυρότερη επίδραση κινήτρων στο έγκλημα και ως εκ
τούτου, και επομένως υποθέσαμε ότι τόσο τα ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας όσο
και τα ποσοστά εγκληματικότητας κατά ιδιοκτησίας θα επηρεαστούν θετικά από τις
αλλαγές στο ποσοστό ανεργίας που προκαλούνται κυρίως από τη Μεγάλη Ύφεση και
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την επακόλουθη άνοδο της ανεργίας. Έχει επίσης προταθεί ότι οι αλλαγές στα
κίνητρα για το έγκλημα λόγω αυξημένης ανεργίας θα καθυστερήσουν (Cantor &
Land, 1985). Ως εκ τούτου, χρησιμοποιώντας δεδομένα για τις Ηνωμένες Πολιτείες
που καλύπτουν μια χρονική περίοδο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Μεγάλη
Ύφεση, αυτή η εργασία επιχειρεί να συλλάβει αυτό το αποτέλεσμα και να
δημιουργήσει μια θετική σχέση μεταξύ της ανεργίας και της εγκληματικότητας. Ο
έλεγχος για μια ισχυρή σχέση μεταξύ αυτών των δύο μεταβλητών θα μπορούσε να
οδηγήσει σε πολιτικές επιπτώσεις για το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης καθώς και
για προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας.

Πιο συγκεκριμένα, μας ενδιέφερε να εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ των ποσοστών
περιουσίας και βίαιης εγκληματικότητας με την ανεργία, σε μια προσπάθεια να
παρατηρήσουμε διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών εγκλήματος και να
βοηθήσουμε στην καλύτερη κατανόηση των προηγούμενων μικτών αποτελεσμάτων.
Για τους λόγους αυτούς, εξετάστηκαν και μετρήθηκαν και άλλες μεταβλητές που
πιθανώς επηρεάζουν την εγκληματικότητα, όπως το φύλο, η φυλή, το μορφωτικό
επίπεδο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, καθώς και οι αστυνομικοί ανά 1.000 κατοίκους.
Χρησιμοποιώντας δεδομένα ποσοστού εγκληματικότητας και ανεργίας και για τις 50
πολιτείες και για τα έτη 2005-2015 και ελέγχοντας τις ήδη αναφερθείσες άλλες
μεταβλητές, συμπεραίνουμε ότι οι διακυμάνσεις του ποσοστού ανεργίας δεν έχουν
καμία σημαντική επίδραση τόσο στο ποσοστό της ιδιοκτησίας όσο και στο ποσοστό
βίαιης εγκληματικότητας. Τα ευρήματα για το βίαιο έγκλημα είναι συνεπή με τα
Philipps and Land (2012), όπου η σχέση με το ποσοστό ανεργίας ήταν ελαφρώς
αρνητική. Τα αποτελέσματα για το έγκλημα ιδιοκτησίας υποδεικνύουν καμία
επίδραση από το ποσοστό ανεργίας, μια σχέση που συνάδει με τους Buonanno, Drago
και Galbiati (2015).
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ΑΝΑΛΥΣΗ
Το θέμα της σχέσης μεταξύ ανεργίας και εγκληματικότητας έχει μελετηθεί ευρέως.
Ανατρέχοντας στις βιβλιογραφίες για το παραπάνω θέμα θα δούμε ότι έχει αναληθεί
εκτενώς ωστόσο τα αποτέσματα ποικίλουν. Αυτό συμβαίνει λόγω του ότι
διαφορετικοι ερευνητές κάνουν χρήση διαφορετικών μοντέλων, δεδομένων και
αναλύσεων . Η μελέτη των Cantor and Land χρησιμοποιεί ένα πλήρες δομικό
μοντέλο στο οποίο αναλύεται η επίδραση της ανεργίας στα εγκληματικά κίνητρα και
«στο αντίκτυπο της κατάστασης της πιθανότητας αλληλεπίδρασης παραβατών με
κίνητρα με αναποτελεσματικά φυλασσόμενους, κατάλληλους στόχους» .Δηλαδη ότι η
ανεργία θα έχει θετική επίδραση στην εγκληματικότητα λόγω αυξημένων κινήτρων,
αλλά θα υπάρξει και αρνητική επίδραση λόγω μειωμένων ευκαιριών. Η ανάλυση τος
, τους έδειξαν μια σημαντική αρνητική μερική επίδραση για ορισμένα από τα
εγκλήματα και των δύο κατηγοριών και μια σημαντική θετική επίδραση κυρίως για
τα εγκλήματα ιδιοκτησίας

Η μελέτη των Philipps and Land επεκτάθηκε στο μοντέλο των Cantor και Land
χρησιμοποιώντας ένα πιο αναλυτικό επίπεδο ανάλυσης και υπέθεσε ότι το επίπεδο
της ανεργίας και η αλλαγή στο επίπεδο της ανεργίας θα έχουν δύο διαφορετικές και
αντισταθμιστικές επιπτώσεις. Το πρώτο θα συνδέεται «αρνητικά με διακυμάνσεις στα
ποσοστά εγκληματικότητας» λόγω χαμηλότερων ευκαιριών και το δεύτερο θα
«σχετίζεται θετικά με τις διακυμάνσεις στα ποσοστά εγκληματικότητας» λόγω
αυξημένων κινήτρων. Τα αποτελέσματα ήταν συνεπή με τα Cantor και Land που
υποδεικνύουν ότι η επίδραση του κινήτρου του εγκλήματος είναι ισχυρότερη για τα
εγκλήματα ιδιοκτησίας. Όσον αφορά τα βίαια εγκλήματα, το αποτέλεσμα είναι
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αρνητικό, επομένως το φαινόμενο ευκαιρίας κυριαρχεί κυρίως για ανθρωποκτονίες
(Philipps & Land, 2012). Ωστόσο, στα στοιχεία της μελέτης τους δεν
περιλαμβάνονταν τα χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης και της αυξημένης ανεργίας που
προκάλεσε.
Για τους σκοπούς της πρόβλεψης των ποσοστών εγκληματικότητας με βάση
ορισμένους οικονομικούς δείκτες, οι Alwee, Shamsuddin και Salleh Sallehudin
(2013) χρησιμοποιούν μια διαφορετική μέθοδο, την ανάλυση των σχέσεων Gray.
Προσπάθησαν να ταξινομήσουν τέσσερις οικονομικούς δείκτες που περιλαμβάνουν
την ανεργία, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, τον δείκτη τιμών καταναλωτή και τον
δείκτη καταναλωτικού κλίματος, «σύμφωνα με τη σημασία τους για τα ποσοστά
εγκληματικότητας» (Alwee et. al, 2013, σελ. 1222). Διαπίστωσαν ότι το έγκλημα
ιδιοκτησίας έχει την ισχυρότερη σχέση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ενώ το
βίαιο έγκλημα έχει την ισχυρότερη σχέση με τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Αν και
υπάρχει στατιστικά σημαντική σημασία στη σχέση μεταξύ οικονομικών δεικτών και
ποσοστών εγκληματικότητας και το μοντέλο τους φαίνεται κατάλληλο για πρόβλεψη,
η μελέτη δεν λαμβάνει υπόψη το πρόσημο της εξίσωσης, πράγμα που σημαίνει ότι
δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει θετικό ή αρνητικό σχέση μεταξύ των μεταβλητών.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα μελέτη από τους Buonanno et al. (2014), εξετάζει τη σχέση
μεταξύ της ανεργίας και των ποσοστών εγκληματικότητας σε διεθνές επίπεδο. Τους
ενδιέφερε να βρουν συμμετρικές ή ασύμμετρες απαντήσεις των ποσοστών
εγκληματικότητας στην ανεργία. Η μελέτη τους περιελάμβανε διαχρονικά δεδομένα
πάνελ από 18 χώρες από το 1970. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τα ευρήματά
τους δείχνουν ότι η ανεργία έχει σημαντική επίδραση στα ποσοστά
εγκληματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσαν ότι η αύξηση της ανεργίας κατά
μία ποσοστιαία μονάδα αυξάνει τη συνολική εγκληματικότητα κατά 1,3% και τις
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ανθρωποκτονίες κατά 1,7% (Buonanno et. al, 2014). Όμως, το πιο ενδιαφέρον από τα
ευρήματά τους είναι ότι η ανεργία, σε αντίθεση με άλλες μελέτες, δεν έχει καμία
σημαντική έως και καμία επίδραση στα εγκλήματα ιδιοκτησίας. Επιπλέον, δεν
βρήκαν καμία ασύμμετρη απάντηση της εγκληματικότητας στις αλλαγές της
ανεργίας. Επειδή τα ποσοστά εγκληματικότητας βρίσκονται σε πτωτική τάση τις
τελευταίες δεκαετίες, πιστεύουν επίσης ότι η εγκληματικότητα «θα είχε μειωθεί
ακόμη πιο δραστικά απουσία της ύφεσης»
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε για
την εκτίμηση της επίδρασης της ανεργίας στην εγκληματικότητα αποτελείται από
δεδομένα και για τις 50 πολιτείες για περίοδο 10 ετών (2011 έως 201), τα οποία
συλλέχθηκαν από διάφορες πηγές. Δεδομένα για το έγκλημα και τους αστυνομικούς
συλλέχθηκαν από την Uniform Crime Report, η οποία είναι ένα πρόγραμμα του
Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών (FBI) οπου καταγράφονται όλα τα εγκλήματα
που εχουν καταγγελθεί σε διάφορες υπηρεσίες. Η εξαρτημένη μεταβλητή του
ποσοστού εγκληματικότητας χωρίζεται σε δύο κατηγορίες του βίας και του
εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας. Τα δεδομένα μέτρησης των αστυνομικών
αναφέρονται στο ποσοστό των αστυνομικών που έχει κάθε πολιτεία κάθε χρόνο ανά
1.000 κατοίκους.
Τα δεδομένα για το ποσοστό ανεργίας συλλέχθηκαν από το Γραφείο Στατιστικών
Εργασίας των ΗΠΑ και μετρώνται ως ετήσιοι μέσοι όροι για κάθε πολιτεία. Το
ποσοστό ανεργίας αντιπροσωπεύει «το ποσοστό του εργατικού δυναμικού των
πολιτών που είναι άνεργο» (Phillips & Land, 2012, σ. 686). Τα δεδομένα για το
πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ συλλέχθηκαν από το Γραφείο Οικονομικής
Ανάλυσης των ΗΠΑ και μετρώνται σε αλυσιδωτά δολάρια του 2009.
Όλα τα δημογραφικά δεδομένα συλλέχθηκαν από εκτιμήσεις 1 έτους της
Αμερικανικής Κοινότητας Έρευνας και περιλαμβάνουν το ποσοστό του λευκού
πληθυσμού, το ποσοστό του μαύρου πληθυσμού και το ποσοστό των ανδρών μεταξύ
15-44 ετών. Για τον έλεγχο του μορφωτικού επιπέδου κάθε πολιτείας, συλλέξαμε
δεδομένα για τα ποσοστά αποφοίτησης από το γυμνάσιο από το Υπουργείο Παιδείας
των Η.Π.Α.
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Στον Πίνακα 1 μπορούμε να δούμε τα συνοπτικά στατιστικά για όλες τις μεταβλητές
μας. Το μέσο ποσοστό βίαιης εγκληματικότητας είναι 369,5 και το μέσο έγκλημα
κατά της ιδιοκτησίας είναι 2.212 ανά 100.000 πληθυσμού. Το επίπεδο ανεργίας είναι
περίπου στο 6,7% και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι στα 46.961 δολάρια. Το μέσο
ποσοστό για τους αστυνομικούς ανά 1.000 κατοίκους είναι 2,31 και το ποσοστό
αποφοίτησης λυκείου είναι κατά μέσο όρο 83,7%. Όσον αφορά τα δημογραφικά
χαρακτηριστικά του δείγματός μας, οι άνδρες ηλικίας 15-450ετών είναι κατά μέσο
όρο 43,32%. Οι λευκοί αποτελούν κατά μέσο όρο το 76,32% του πληθυσμού, ενώ οι
μαύροι κατά μέσο όρο αποτελούν περίπου το 8,2% του πληθυσμού.
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ΜΟΝΤΕΛΑ
Για να υπολογίσουμε την επίδραση της ανεργίας στο ποσοστό εγκληματικότητας
πουυπάρχει σε μια πολιτεία θα χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω μοντέλο :
ln(CrimeRateᵢₜ) = β₁UnempRateᵢₜ + χᵢₜδ + αᵢ + λₜ + eᵢₜ
Η εξαρτημένη μεταβλητή (CrimeRateᵢₜ) βρίσκεται στο φυσικό ημερολόγιο επειδή μας
ενδιαφέρει να δούμε τη διακύμανση του ποσοστού βίαιου εγκλήματος να εξαρτάται
από τις διακυμάνσεις του ποσοστού ανεργίας. Χωρίζεται σε δύο κατηγορίες βίαιου
εγκλήματος και εγκλήματος ιδιοκτησίας, και οι δύο μετρώνται για κάθε πολιτεία ᵢ στο
έτος ₜ. Χρησιμοποιούμε αυτό το μοντέλο για να εκτιμήσουμε ξεχωριστά τις δύο
κατηγορίες της εξαρτημένης μεταβλητής. Πρώτον, το ποσοστό του βίαιου
εγκλήματος αντιπροσωπεύει έναν δείκτη, ο οποίος περιέχει τα ακόλουθα αδικήματα
όπως ορίζονται από το FBI: δολοφονία, ανθρωποκτονία από αμέλεια, βιασμό,
ληστεία και βαριά επίθεση. Και δεύτερον, το ποσοστό εγκληματικότητας κατά
ιδιοκτησίας αντιπροσωπεύει έναν άλλο δείκτη, ο οποίος αποτελείται από τα
ακόλουθα τέσσερα αδικήματα: διάρρηξη, κλοπή-κλοπή, κλοπή αυτοκινήτων και
εμπρησμό. Και τα δύο μετρώνται ως το ποσοστό κάθε πολιτείας σε ένα δεδομένο έτος
ανά 100.000 πληθυσμού
Η ανεξάρτητη μεταβλητή (UnempRateᵢₜ) υπολογίζευαι από τον ετήσιο μέσο όρο του
ποσοστού ανεργίας κάθε πολιτείας ᵢ το έτος ₜ. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνουμε το
διάνυσμα χᵢₜ που αντιστοιχεί στο σύνολο των μεταβλητών ελέγχου για κάθε
κατάσταση ᵢ στο έτος ₜ. Τέλος έχουμε συμπεριλάβει στο μοντέλο κατάστασης και
χρόνου σταθερές και έχουμε ομαδοποιήσει σε επίπεδο κατάστασης.
τυπικά σφάλματα
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στους παρακάτω επισυναπτόμενους πίνακες (Πινακα 2) παρατηρούμε ότι η
εξαρτημένη μεταβλητή που χρησιμοποιούμε για το πρώτο σύνολο παλινδρομήσεων
είναι το φυσικό ημερολόγιο του ποσοστού βίαιης εγκληματικότητας. Στην πρώτη
στήλη στην οποία δεν ελέγχουμε για επιδράσεις που έχουν καθοριστεί από το κράτος,
η επιρροή της ανεργίας έχει θετικό πρόσημο και είναι στατιστικά σηματινή

σε

επίπεδο 5%. Παρατηρόντας το αποτέλεσμα αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι
κάθε μοναδιαία αύξηση της ανεργίας επιφέρει ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του
1,4 % στο ποσοστό βίαιης εγκληματικότητας. Έχουμε άλλο ένα θετικό συντελεστή
ο οποίος είναι και πάλι στατιστικά σημαντικός στο επίπεδο 5% όταν ελέγχονται μόνο
για σταθερά αποτελέσματα χρόνου. Ωστόσο, όταν προσθέτουμε τα σταθερά
αποτελέσματα κατάστασης στο μοντέλο, είτε με είτε χωρίς χρονικά σταθερά
αποτελέσματα, το πρόσημο του συντελεστή μας γίνεται αρνητικό και χάνουμε τη
στατιστική σημασία. Αυτό σημαίνει ότι όσο αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας, το
ποσοστό βίαιου εγκλήματος μειώνεται.
Τα αποτελέσματά μας είναι παρόμοια με τους Bender και Theodossiou (2016) οι
οποίοι παρατήρησαν επίσης συντελεστές με αρνητικό πρόσημο και για τους δύο
δείκτες εγκληματικότητας όταν έλεγξαν για σταθερά αποτελέσματα στη μελέτη τους
για το έγκλημα. Πιθανολογόυν ότι οι ελλείψεις των υποθέσεων των μοντέλων
σταθερών επιπτώσεων οδηγoύν στο παράδοξο της αρνητικής σχέσης μεταξύ
εγκλήματος και ανεργίας. Αυτά τα αποτελέσματα υποδεικνύουν επίσης ότι σίγουρα
υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που δεν έχουν αξιολογηθεί που μόλις συμπεριληφθούν
στο μοντέλο, η αναμενόμενη θετική σχέση μεταξύ εγκλήματος και ανεργίας γίνεται
ελαφρώς αρνητική, αν και όχι στατιστικά σημαντικό.
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Στον (Πίνακα 3) έχουμε ως φυσικό ημερολόγιο του ποσοστού εγκληματικότητας
κατά ιδιοκτησίας την εξαρτημέμη μεταβλητή. Σε αντίθεση με τα βίαιαέγκληματα ,
όλοι οι συντελεστές είναι αρνητικοί, υποδηλώνοντας αρνητικό αντίκτυπο της
ανεργίας στην εγκληματικότητα. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι καθώς το
ποσοστό ανεργίας αυξάνεται κατά 1 μονάδα, το ποσοστό εγκληματικότητας στην
ιδιοκτησία μειώνεται κατά 0,526%, σχεδόν ουδέτερο αντίκτυπο. Ελέγχοντας τόσο τα
κρατικά όσο και τα χρονικά σταθερά αποτελέσματα, κατά μέσο όρο μια αύξηση κατά
1 μονάδα στο ποσοστό ανεργίας οδηγεί σε μείωση κατά 0,065% του εγκλήματος κατά
της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, όλοι οι συντελεστές δεν είναι στατιστικά σημαντικοί. Το
ποσοστό αποφοίτησης από το γυμνάσιο φαίνεται να είναι ένας στατιστικά σημαντικός
προγνωστικός παράγοντας και στις τέσσερις παλινδρομήσεις που έχει αρνητικό
αντίκτυπο στα ποσοστά εγκληματικότητας κατά ιδιοκτησίας. Γενικά, όλα τα
δημογραφικά στοιχεία είναι πιο πιθανό να είναι στατιστικά σημαντικά για το ακίνητο
από τα ποσοστά βίαιης εγκληματικότητας.
Επιπλέον, όταν οι ίδιες παλινδρομήσεις υπολογίστηκαν χωρίς να ληφθεί το φυσικό
ημερολόγιο του ποσοστού βίαιης εγκληματικότητας και εγκληματικότητας κατά
ιδιοκτησίας, τα αποτελέσματα ήταν ως επί το πλείστον πολύ παρόμοια, με μερικές
φορές μεγαλύτερους συντελεστές. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα σημάδια των
συντελεστών
ακολούθησε ακριβώς το ίδιο μοτίβο για κάθε δείκτη εγκληματικότητας σύμφωνα με
τις αλλαγές των σταθερών επιπτώσεων του χρόνου και της κατάστασης.
Συζήτηση
Τα προηγούμενα συγχρονικά δεδομένα είχαν βρει συνήθως μια θετική σχέση μεταξύ
της ανεργίας και της εγκληματικότητας, ιδίως του εγκλήματος κατά της ιδιοκτησίας,
καθώς η επίδραση στο βίαιο έγκλημα φαίνεται να είναι ουδέτερη. Όταν
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χρησιμοποιούνται δεδομένα πίνακα, φαίνεται ότι τα αποτελέσματα αρχίζουν να
διαφέρουν και να αναμιγνύονται πολύ στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Σε αυτό το
έγγραφο, τα αποτελέσματα των διακυμάνσεων του ποσοστού ανεργίας τόσο στα
ποσοστά βίαιων εγκλημάτων όσο και στα ποσοστά εγκληματικότητας κατά
ιδιοκτησίας είναι ελαφρώς αρνητικά και δεν είναι στατιστικά σημαντικά όταν
προσθέτουμε όλους τους ελέγχους μας με το χρόνο και την κατάσταση σταθερών
επιπτώσεων στο μοντέλο μας. Η μόνη φορά που ο συντελεστής είναι θετικός, και
μόνο για το βίαιο έγκλημα, είναι όταν δεν ελέγχουμε για σταθερά αποτελέσματα.
Δεδομένων αυτών των αποτελεσμάτων μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το φαινόμενο
του κινήτρου δεν επικράτησε, επομένως δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια
θετική σχέση μεταξύ της ανεργίας και των ποσοστών εγκληματικότητας. Μια
εξήγηση για αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσε να είναι ότι ήταν το φαινόμενο
ευκαιρίας που επικρατούσε στην πραγματικότητα κατά τη διάρκεια των υψηλών
ποσοστών ανεργίας. Όπως έχουν προτείνει οι Philipps και Land (2012), κατά τη
διάρκεια μιας ύφεσης στην οικονομία υπάρχει λιγότερη οικονομική και κοινωνική
δραστηριότητα που παράγει δύο αποτελέσματα. Πρώτον, οι κατάλληλοι στόχοι
μειώνουν την κατανάλωση αγαθών υψηλής αξίας, με αποτέλεσμα να γίνονται
λιγότερο ελκυστικά (Phillips & Land). Δεύτερον, υπάρχει λιγότερη κοινωνική
δραστηριότητα επειδή οι άνθρωποι περνούν περισσότερο χρόνο στα σπίτια τους, ένα
μέρος όπου συνήθως είναι λιγότερο πιθανό να πέφτουν θύματα. Ειδικά τα εγκλήματα
ιδιοκτησίας είναι πιο πιθανό να συμβούν όταν οι άνθρωποι δεν βρίσκονται στο σπίτι
τους (Phillips & Land, 2012). Αυτό το αποτέλεσμα μειωμένης ευκαιρίας είναι
συνεπές με τα αποτελέσματά μας για τους αρνητικούς συντελεστές για όλες τις
παλινδρομήσεις του εγκλήματος ιδιοκτησίας.
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Μια άλλη εξήγηση για την έλλειψη θετικής σχέσης είναι ότι η Μεγάλη Ύφεση
επηρέασε κυρίως τις οικογένειες της μεσαίας τάξης, οι οποίες συνδέονται
περισσότερο με τις κοινωνικές αξίες και είναι λιγότερο πιθανό να γίνουν παραβάτες
(Philipps & Land, 2012). Επιπλέον, η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέκτεινε τα επιδόματα
ανεργίας κατά τη διάρκεια και μετά τα χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης, κάτι που θα
μπορούσε να μειώσει τα εγκληματικά κίνητρα όσων ήταν πιο πιθανό να προσβάλλουν
δεδομένης της απότομης αύξησης του ποσοστού ανεργίας.
Πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι τα ποσοστά εγκληματικότητας μειώνονται
ούτως ή άλλως τα τελευταία 20 χρόνια, γεγονός που καθιστά την εξέταση αυτής της
σχέσης ακόμη πιο περίπλοκη. Στη μελέτη τους, οι Buonanno, Drago, Galbiati,
Zanella, Adda και Jacobs υποστήριξαν ότι δεδομένης αυτής της χρονικής τάσης,
πιθανώς «το έγκλημα θα είχε μειωθεί ακόμη πιο δραστικά απουσία της ύφεσης» Οι
περιορισμοί στα δεδομένα θα μπορούσαν επίσης να εξηγήσουν μια αδύναμη σχέση.
Υπάρχει πάντα ένα μέρος της εγκληματικότητας που δεν αναφέρεται και υπάρχουν
επίσης αμφιβολίες για τον τρόπο μέτρησης του ποσοστού ανεργίας, δεδομένου ότι
αφήνει έξω άτομα που έχουν εγκαταλείψει την αναζήτηση εργασίας
Στην εργασία αυτή προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τη σχέση μεταξύ ανεργίας και
εγκληματικότητας κατά τα χρόνια της Μεγάλης Ύφεσης. Αναλύοντας τα
αποτελέμσατα μας καταλήξαμε σε μια ασθενή αρνητική σχέση που μπορεί να κρύβει
διάφορες εξηγήσεις και θεωρίες. Επιπλέον, η χρήση δεδομένων σε επίπεδο πολιτείας
ενδέχεται να μην είναι αρκετά ομαδοποιημένη και επομένως δεν παρατηρούνται
αλλαγές και παραλλαγές εντός των κομητειών και των πόλεων. Τέλος
πραγματοποιήσαμε συγκεντρωτική μέτρηση του εγκλήματος, όπως τα εγκλήματα με
χρήση βίας και το περιουσιακό στοιχείο, επομένως ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές
και παραλλαγές μεταξύ των δύο δεικτών και μεταξύ διαφορετικών εγκλημάτων. Με
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οποιονδήποτε τρόπο, η ανάλυση αυτού του παραδόξου μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο
για να εξηγήσει τη δυναμική της κοινωνίας μας εν μέσω δύσκολών οικονομικών
συνθηκών σκαι να δώσει μια εικόνα για την αντιμετώπιση του εγκλήματος συνολίκα .
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Παράρτημα
Πίνακας 1 : Συγκεντρωτικά στοιχεία
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Mean

S.d.

Min

Max

Βίαοι Έγκλημα

375.4

154.5

98.20

788.4

Έγκλημα ιδιοκτησίας

2,913

699.3

1,407

4,895

Ποσοστό Ανεργίας

6.287

2.162

2.621

13.62

ΑΕΠ

46,952

8,774

30,813

73,468

Αστυνομικοί

2.270

0.499

1.418

4.21

HS %Απόφοιτοι

81.71

6.711

59.53

95.01

%Άνδρες

41.46

1.787

35.42

46.80

%Λευκοί

78.43

12.59

24.77

97.48

%Μαύροι

10.25

9.479

0.421

37.22
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : Επίδραση ανεργείας στα βίαια εγκλήματα
ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Βίαιο Έγλημα

Βίαιο Έγλημα

Βίαιο Έγλημα

Ποσοστό Ανεργίας

0.0143**

-0.00421

0.0535**

-0.00571

(0.00675)

(0.00395)

(0.0243)

(0.0101)

1.50e-06

1.33e-05**

3.67e-06

1.73e-05***

(1.97e-06)

(5.67e-06)

(5.98e-06)

(5.15e-06)

0.0460

0.180***

0.0430

0.160**

(0.0398)

(0.0664)

(0.115)

(0.0649)

-0.0164***

-0.00171

-0.0161***

-0.00214

(0.00229)

(0.00192)

(0.00527)

(0.00202)

0.0398***

0.0455***

0.0227

0.0129

(0.00910)

(0.0155)

(0.0319)

(0.0267)

-0.00422**

-0.00545

-0.00474

-0.0110

(0.00179)

(0.00828)

(0.00546)

(0.00950)

0.0136***

0.00369

0.0120

0.0307

(0.00271)

(0.0347)

(0.00864)

(0.0385)

5.466***

3.753***

5.984***

4.758***

(0.519)

(1.168)

(1.739)

(1.575)

Παρατηρήσεις

536

536

536

536

R-squared

0.387

0.953

0.414

0.956

Κταστάσεις
σταθερών
Χρονικά Σταθερές

Ναι

Ναι

Οχι

Ναι

Οχι

Οχι

Ναι

Ναι

ΑΕΠ

Αστυνομία

HS %Αποφοιτησης

%Άνδρες

%Λευκοί

%Μαύροι

Συνεχής

Βίαιο Έγλημα

Τυπικά Σφάλματα
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Πίνακας 3: Επίδραση της ανεγίας στο έγκλημα κατά της ιδιοκτησίας
VARIABLES

Βίαιο Έγλημα

Βίαιο Έγλημα

Βίαιο Έγλημα

Ποσοστό Ανεργίας

-0.00526

-0.000308

-0.000522

-0.000649

(0.00408)

(0.00378)

(0.0146)

(0.00970)

-9.75e-06***

-3.02e-06

-7.87e-06**

5.25e-06*

(1.14e-06)

(3.00e-06)

(3.10e-06)

(3.05e-06)

-0.0557***

0.130***

-0.0742

0.106***

(0.0193)

(0.0294)

(0.0601)

(0.0332)

-0.00874***

-0.00337***

-0.00903***

-0.00221**

(0.00122)

(0.00109)

(0.00232)

(0.00109)

0.0473***

0.0705***

0.0262**

0.00812

(0.00477)

(0.0115)

(0.0130)

(0.0174)

-0.00339***

0.00726

-0.00492***

-0.00365

(0.000757)

(0.00620)

(0.00101)

(0.00635)

0.00410***

-0.0556**

0.00444

0.0120

(0.00121)

(0.0247)

(0.00343)

(0.0220)

7.545***

6.292***

8.584***

7.693***

(0.264)

(0.830)

(0.623)

(0.952)

Observations

536

536

536

536

R-squared

0.424

0.903

0.492

0.940

State Fixed Effects

Όχι

Όχι

Όχι

Ναι

Time Fixed Effects

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

ΑΕΠ

Αστυνομία

HS % Αποφοίτησης

%Άνδρες

%Λευκοί

%Μαύροι

Συνεχής

Βίαιο Έγλημα

Τυπικά Σφάλματα
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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