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Sytuacja spo eczno ekonomiczna mieszka ców a przest pczo w Polsce

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki ekonometrycznego badania zale no ci mi dzy

przest pczo ci a wybranymi zmiennymi o charakterze spo ecznym, ekonomicznym,

demograficznym, rodowiskowo przestrzennym oraz efektywno ci pracy organów cigania.

Analizy prowadzono z wykorzystaniem danych przekrojowych na poziomie podregionów. Do opisu

sytuacji spo eczno ekonomicznej wykorzystano miernik agregatowy, co umo liwi o zast pienie

zbioru skorelowanych zmiennych przez jedn zmienn syntetyczn oraz dokonanie

wielowymiarowej oceny sytuacji spo eczno ekonomicznej.

S owa kluczowe: przest pczo , analiza wielowymiarowa, determinanty przest pczo ci

Wprowadzenie

Artyku porusza problem identyfikacji (z wykorzystaniem metod ekonometrycznych)

zale no ci mi dzy wybranymi czynnikami o charakterze spo ecznym, ekonomicznym,

demograficznym i rodowiskowo przestrzennym a przest pczo ci w Polsce. Analizowane b d

dane przekrojowe na poziomie podregionów
1
. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na czynniki

o charakterze spo eczno ekonomicznym. Zwi zek mi dzy sytuacj ekonomiczn

a przest pczo ci zak ada ekonomiczna teoria przest pczo ci G. Beckera (1968), zgodnie z któr

przest pstwo jest wynikiem racjonalnej kalkulacji korzy ci i kosztów zwi zanych z jego

pope nieniem. W odró nieniu od wcze niejszych prac polskich autorów podejmuj cych

problematyk ekonometrycznego modelowania przest pczo ci na poziomie podregionów

i powiatów
2
, sytuacja spo eczno ekonomiczna zostanie opisana za pomoc jednej zmiennej

                                                      

*
Autorka uko czy a studia magisterskie na Uniwersytecie l skim (matematyka i informatyka). By a s uchaczk

Studium Doktoranckiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Obecnie pracuje jako analityk

kryminalny.
1
Z uwagi na dost pno danych (m. in. dotycz cych PKB) wykorzystano dane dotycz ce podregionów w 2012

roku. Analizowano ogólnodost pne dane znajduj ce si na stronie internetowej G ównego Urz du

Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), http://www.stat.gov.pl, 19.12.2014.
2
W Polsce badania zale no ci mi dzy wybranymi czynnikami a przest pczo ci (na poziomie podregionów

i powiatów) z wykorzystaniem metod ekonometrycznych prowadzili m.in.: P. Bieniek i in., Czynniki

ekonomiczne a poziom przest pczo ci – badanie ekonometryczne, [w:] J. Zab ocki (red.), Zeszyty prawnicze

12.1, Warszawa 2012; K. K dzio ka, Wp yw wybranych czynników o charakterze spo eczno ekonomicznym na

przest pczo przeciwko mieniu w Polsce, [w:] W. Szkutnik (red.), Zarz dzanie ryzykiem kapita owym

i ubezpieczeniowym oraz spo ecznymi uwarunkowaniami ryzyka rynku pracy, Studia Ekonomiczne nr 181/14,

Katowice, 2014; K. K dzio ka, Wp yw wybranych czynników na rozmiar przest pczo ci stwierdzonej w Polsce,

[w:] W. Szkutnik (red.), Problemy spo eczno – ekonomiczne w relacjach mi dzynarodowych. Analiza modelowa

rozwoju regionów, Katowice, 2014; K. K dzio ka, Determinanty przest pczo ci przeciwko mieniu w Polsce.

Analiza zale no ci z wykorzystaniem modeli ekonometrii przestrzennej, Materia y konferencji naukowej

„Analiza internacjonalnych relacji. Metody i modele rozwoju regionów 2014”. Prowadzone te by y w Polsce

badania zale no ci mi dzy przest pczo ci a wybranymi czynnikami na poziomie województw (m.in. prace:

A. Kiersztyn, Czy bieda czyni z odzieja? Zwi zki mi dzy bezrobociem, ubóstwem a przest pczo ci , Warszawa

2008; K. Frieske, Przest pczo w Polsce na prze omie stuleci. Stereotypy i realia, [w:] Wymiary ycia

spo ecznego. Polska na prze omie XX i XXI wieku, Red. M. Maroda, Warszawa 2007; E. Bogacka, Poziom

i czynniki przest pczo ci w uk adzie regionalnym Polski, Biuletyn Instytutu Geografii Spo eczno Ekonomicznej

i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 2009, nr 6. Z uwagi na ma
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syntetycznej. Zmienne syntetyczne pozwalaj na zredukowanie opisu zjawiska

charakteryzowanego za pomoc wielu zmiennych do jednej zmiennej agregatowej. W przypadku

bada zale no ci mi dzy przest pczo ci a czynnikami ekonomicznymi zwraca si uwag , aby

poszczególne wska niki sytuacji spo eczno ekonomicznej (takie jak np. bezrobocie, ubóstwo,

zró nicowanie dochodów) analizowa cznie, „jako elementy jednego syndromu b d cego

istotnym wyznacznikiem przest pczo ci
3
”.

Pierwsz cz artyku u stanowi przegl d literatury i identyfikacja czynników uznawanych

za wp ywaj ce na przest pczo .. W drugiej cz ci zaproponowano zmienn syntetyczn do opisu

sytuacji spo eczno ekonomicznej w podregionach. Ostatni cz artyku u stanowi prezentacja

wyników ekonometrycznego badania zale no ci mi dzy przest pczo ci przeciwko mieniu

a wybranymi zmiennymi. W artykule szczególna uwaga zosta a zwrócona na zale no ci mi dzy

wybranymi czynnikami a przest pczo ci przeciwko mieniu, gdy g ównym motywem pope niania

przest pstw przeciwko mieniu jest ch uzyskania korzy ci materialnych a wyniki wcze niej

prowadzonych bada wskazywa y wi kszy wp yw wybranych zmiennych na przest pczo

przeciwko mieniu ni inne analizowane kategorie przest pstw w podregionach
4
.

Determinanty przest pczo ci – przegl d literatury

W literaturze wymienia si wiele czynników mog cych mie wp yw na zjawisko

przest pczo ci. Szczególna uwaga zwracana jest na czynniki o charakterze spo eczno

ekonomicznym, demograficznym, efektywno pracy organów cigania oraz rodowiskowo

przestrzenne determinanty przest pczo ci. W oparciu o wskazania wybranych teorii

kryminologicznych oraz wyniki prowadzonych bada empirycznych wyró niono cz sto

wskazywane w literaturze czynniki mog ce wp ywa na przest pczo
5
:

Czynniki demograficzne: p e , wiek sprawcy

Czynniki spo eczno ekonomiczne: bezrobocie, ubóstwo, zró nicowanie dochodów,

rozwój gospodarczy, wykszta cenie, rozbicie rodziny, zró nicowanie rasowe,

alkohol/narkotyki

Czynniki rodowiskowo przestrzenne: urbanizacja, g sto zaludnienia, typ

gospodarstwa, zmiany sk adu mieszka ców, typ zabudowy

Czynniki zwi zane z efektywno ci pracy organów cigania: wska nik wykrywalno ci

sprawców, wysoko kary

W grupie czynników o charakterze demograficznym mog cych mie kryminogenny

charakter wskazuje si w literaturze przede wszystkim p e i wiek potencjalnego sprawcy.

W Polsce wi kszo podejrzanych o dokonanie czynów niezgodnych z prawem (szczególnie

przest pstw przeciwko mieniu) stanowi m czy ni. Ze statystyk wi ziennych równie wy ania si

obraz typowego osadzonego, którym jest m czyzna. W latach 2001 2012 udzia kobiet w ród

osób tymczasowo aresztowanych, skazanych i ukaranych nie przekracza 3,2%. Ponadto

     

liczb jednostek w przypadku województw (16 obiektów) zdecydowano si tutaj prowadzi analizy na

poziomie podregionów.
3
cyt. [A. Kiersztyn, Czy bieda czyni z odzieja?..., s.38].

4
K dzio ka K.,Wp yw wybranych czynników na rozmiar przest pczo ci stwierdzonej w Polsce...

5
Opracowano na podstawie pozycji: Becker G., Crime and Punishment: An Economic Approach, “Journal of

Political Economy”, vol.73 no. 2, 1968; Z. Besci, Economics and Crime in the States, “Economic Review”, Vol.

84, No. 1, 1999; I. Ehrlich, Participation in Illegitimate Activities: A Theoretical and Empirical Investigation, “The

Journal of Political Economy”, Volume 81, Issue 3, 1973; E. Bogacka, Poziom i czynniki przest pczo ci

w uk adzie regionalnym Polski...; Ho yst B., Kryminologia, Warszawa 2007; Kiersztyn A., Czy bieda...;

Szczepaniec M. , Teoria ekonomiczna w prawie karnym, Warszawa, 2012; K dzio ka K., Wp yw wybranych

czynników na rozmiar przest pczo ci...; Florczak W., Co wywo uje przest pczo i jak j ogranicza ?

Wielowymiarowa analiza makroekonomiczna, ód 2013.
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sprawcami przest pstw w Polsce w du ej mierze s osoby m ode. Przyk adowo, w 2012 r. osoby

w wieku 19 36 lat stanowi y ponad 57% ogó u osób tymczasowo aresztowanych i skazanych
6
.

W literaturze przedmiotu szczególne znaczenie w wyja nianiu przyczyn przest pczo ci

przypisywane jest czynnikom o charakterze spo eczno ekonomicznym, takim jak bezrobocie,

ubóstwo, zró nicowanie dochodów, poziom wykszta cenia. W pracach polskich autorów

badaj cych wp yw czynników ekonomicznych na przest pczo szczególna uwaga zwracana by a

na ubóstwo i bezrobocie
7
. Zgodnie z teori G. Beckera, osoby nieposiadaj ce pracy powinny

wykazywa wi ksz sk onno do pope niania przest pstw, gdy brak pracy obni a koszty dzia a

przest pczych jak np. koszt utraconych mo liwo ci. W my l tej teorii równie osoby ubogie

powinny by bardziej podatne na pope nianie przest pstw (szczególnie przest pstw przeciwko

mieniu), gdy , zgodnie z zasad malej cych u yteczno ci kra cowych, dla osoby o niskich

dochodach kradzie przedmiotu o okre lonej warto ci b dzie oznacza a wi kszy zysk ni dla osoby,

której dochody s wysokie
8
. Ponadto w literaturze zwraca si uwag , e osoby podejrzane

o pope nienie przest pstwa a tak e skazani za przest pstwa cz sto legitymuj si niskim

wykszta ceniem oraz brakiem kwalifikacji zawodowych
9
. W ród innych czynników o charakterze

ekonomicznym mog cych mie wp yw na przest pczo wskazuje si mi dzy innymi wzrost

gospodarczy. W literaturze kryminologicznej podkre la si , e wzrost gospodarczy

a w szczególno ci towarzysz ce mu zjawiska urbanizacji i uprzemys owienia maj zwi zek

z rozmiarem i dynamik przest pczo ci
10
. W grupie czynników o charakterze rodowiskowo

przestrzennym, którym przypisywany jest w literaturze kryminogenny charakter, cz sto

wskazywany jest poziom urbanizacji. Przest pczo jest w Polsce g ównie problemem miejskim.

Sytuacja ta mo e by zwi zana zarówno z wi ksz dost pno ci potencjalnych obiektów ataku

sprawcy jak i z wi ksz anonimowo ci sprawcy ni na obszarach wiejskich. Prowadzone w Polsce

badania na danych przekrojowych sugeruj , e wska nik urbanizacji jest istotnym czynnikiem

wykazuj cym zwi zek z przest pczo ci , szczególnie przest pczo ci przeciwko mieniu
11
.

Kolejnym czynnikiem, któremu przypisuje si w literaturze kryminogenny charakter jest g sto

zaludnienia. Na obszarach charakteryzuj cych si wi ksz g sto ci zaludnienia wi ksza jest

„dost pno ” potencjalnych ofiar przest pstwa. W przypadku analiz prowadzonych na danych

przekrojowych na poziomie podregionów g sto zaludnienia by a istotn zmienn obja niaj c

nat enie przest pstw stwierdzonych ogó em oraz przest pstw przeciwko mieniu
12
. Czynnikiem

o charakterze rodowiskowo przestrzennym uznawanym w literaturze za wp ywaj cy na

przest pczo jest te typ gospodarstwa
13
. W przypadku gospodarstw jednoosobowych mniejszy

jest poziom ochrony mienia ni w przypadku gospodarstw wieloosobowych (np. ochrona domu

przed w amaniem, gdy g owa rodziny wychodzi do pracy). W literaturze zwracana jest równie

                                                      

6
Obliczono na podstawie danych Centralnego Zarz du S u by Wi ziennej, http://sw.gov.pl, 24.01.2014.

7
Badania zale no ci mi dzy bezrobociem, ubóstwem i przest pczo ci w Polsce prowadzili m. in.: Bobrowska

A. i in., Bezrobocie a przest pczo w Polsce – próba okre lenia zwi zku przyczynowo – skutkowego tych

zjawisk, [w: ] Red. S odczyk J., Demograficzne i spo eczne aspekty rozwoju miast, Opole 2002; Frieske K.,

Przest pczo w Polsce na prze omie stuleci. Stereotypy i realia...; Kiersztyn A., Czy bieda czyni z odzieja?...;

Klaus W., Relacje mi dzy bied i wykluczeniem spo ecznym a przest pczo ci , [w:] Spo eczno polityczne

konteksty wspó czesnej przest pczo ci w Polsce, Warszawa 2013.
8
por. [Kiersztyn A. (2008), s.46].

9
Na problem ten uwag zwracaj m. in.: Wo niakowska D., Skazani i byli skazani na rynku pracy – ocena

problemu z punktu widzenia organizacji pozarz dowych, Fundacja inicjatyw spo eczno ekonomicznych,

Warszawa, 2006; Szymanowski T., Recydywa w Polsce: zagadnienia prawa karnego, kryminologii i polityki

karnej, Warszawa 2010.
10
por. [Ho yst B., Kryminologia, s. 1155 1156].

11
K dzio ka K., Wp yw wybranych czynników na rozmiar przest pczo ci stwierdzonej w Polsce...; K dzio ka K.,

Wp yw wybranych czynników o charakterze spo eczno ekonomicznym na przest pczo przeciwko mieniu...
12
K dzio ka K.,Wp yw wybranych czynników na rozmiar przest pczo ci stwierdzonej w Polsce...

13
m. in.: Kiersztyn A., Czy bieda..., s. 116.



Sytuacja spo eczno ekonomiczna mieszka ców a przest pczo w Polsce

86

uwaga na wp yw efektywno ci pracy organów cigania na rozmiar przest pczo ci
14
. Wed ug

teoretycznego modelu przest pczo ci G. Beckera wzrost prawdopodobie stwa schwytania

i ukarania sprawcy (jak równie wzrost surowo ci kary) przyczyni si do spadku oczekiwanej

u yteczno ci sprawcy z pope nienia przest pstwa i tym samym powinien doprowadzi do spadku

przest pczo ci.

Konstrukcja miernika agregatowego do opisu sytuacji spo eczno ekonomicznej

Rozwój spo eczno ekonomiczny analizowany jest na podstawie zestawu odpowiednio

dobranych zmiennych, opisuj cych ró ne sfery dzia alno ci i ycia cz owieka. W tego typu

badaniach wykorzystywane s metody statystyki wielowymiarowej, pozwalaj ce na wyznaczenie

syntetycznej miary rozwoju spo eczno ekonomicznego. Miara ta zast puje zbiór wielu zmiennych

opisuj cych sytuacj spo eczno ekonomiczn jedn zmienn zagregowan . W przypadku

konstruowania zmiennych agregatowych istnieje problem doboru zmiennych opisuj cych dane

zjawisko. Wyst puje tu pewien element subiektywizmu i pewna arbitralno doboru zmiennych.

Przyk adowo, w przypadku bada zale no ci mi dzy przest pczo ci a czynnikami ekonomicznymi

istniej ce teorie kryminologiczne nie precyzuj np., który rodzaj bezrobocia najsilniej oddzia uje na

przest pców. Niektórzy kryminolodzy szczególn uwag zwracaj na bezrobocie d ugoterminowe.

Bezrobocie d ugoterminowe, czyli sytuacja gdy czas poszukiwania pracy wynosi powy ej 12

miesi cy jest szczególnie gro nym zjawiskiem na rynku pracy. Wi e si z nim utrata zarówno

dochodów z pracy zawodowej jak i utrata zasi ku dla bezrobotnych (o ile wcze niej przys ugiwa

bezrobotnemu). Z kolei „brak rodków do ycia cz sto spycha bezrobotnego na drog drobnych

kradzie y, a pó niej rozbojów i napadów
15
”. Konstruuj c syntetyczne mierniki rozwoju spo eczno

ekonomicznego zwykle oprócz czynników o charakterze spo eczno ekonomicznym uwzgl dnia si

te inne kategorie zmiennych, dotycz ce takich obszarów jak: ochrona rodowiska, ochrona

zdrowia, transport i czno
16
. Tutaj uwaga zostanie skupiona jedynie na ocenie sytuacji

spo eczno ekonomicznej. Uwzgl dnione zostan czynniki, które mog mie szczególnie

kryminogenny charakter, jak np.: bezrobocie d ugoterminowe, odsetek m odych osób b d cych

na utrzymaniu czy odsetek m odych osób posiadaj cych niskie wykszta cenie.

Do budowy syntetycznego miernika sytuacji spo eczno ekonomicznej wykorzystano

nast puj ce zmienne:

x1 – stopa bezrobocia d ugoterminowego

x2 – udzia osób w wieku 20 39 lat b d cych na utrzymaniu w ród ogó u osób w tym wieku

x3 – udzia biernych zawodowo m czyzn w wieku 15 i wi cej lat w ród ogó u m czyzn

w tym wieku

x4 – udzia osób w gospodarstwach domowych korzystaj cych ze rodowiskowej pomocy

spo ecznej w ludno ci ogó em

x5 – udzia osób w wieku 20 – 34 lata posiadaj cych wykszta cenie co najwy ej gimnazjalne

w ród ogó u osób w tym wieku

x6 – przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto

x7 – PKB na mieszka ca

x8 – rozwody na 1000 ludno ci

                                                      

14
Podstawowymi parametrami charakteryzuj cymi w Polsce skuteczno pracy policji na danym terenie s :

liczba stwierdzonych przest pstw oraz wska nik wykrywalno ci sprawców (por. [Siemaszko A., Kogo bij , komu

kradn ?, Warszawa 2001, s.13]).
15
cyt. [Ho yst B., Kryminologia, s. 667].

16
por. Warzecha K., Rozwój spo eczno gospodarczy polskich regionów a procesy migracji, „Studia

Ekonomiczne”, nr 142, Katowice, 2013, s. 42 43; Kompa K., Budowa mierników agregatowych do oceny

poziomu rozwoju spo eczno gospodarczego, „Ekonomika i Organizacja Gospodarki ywno ciowej”, nr 74,

Warszawa, 2009; Szamrej I., Analiza rozwoju spo eczno gospodarczego. Prezentacja wybranych miar, Zeszyty

Naukowe Uniwersytetu Szczeci skiego, nr 450, Szczecin 2006.
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Mapa (Rysunek 1) przedstawia przestrzenne zró nicowanie podregionów pod wzgl dem

analizowanych zmiennych x1 – x8. Obszary zosta y podzielone na cztery grupy
17
:

• Grupa 1: obiekty, dla których: )( jjij xSxx

• Grupa 2: obiekty, dla których: jijjj xxxSx )(

• Grupa 3: obiekty, dla których: )( jjijj xSxxx

• Grupa 4: obiekty, dla których: )( jjij xSxx

gdzie

66

166

1

i

ijj xx oraz

66

1

2

66

1
)(

i

jijj xxxS , xij oznacza warto j – tej

zmiennej w i – tym podregionie (j=1,...,8; i=1,...,66).

Rysunek 1. Podzia podregionów wzgl dem zmiennych x1 – x8.

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

                                                      

17
Wykorzystany sposób podzia u obszarów zaproponowany jest m. in. w pracy: A. Zelia (red.), Taksonomiczna

analiza przestrzennego zró nicowania poziomu ycia w Polsce w uj ciu dynamicznym, Kraków, 2000, s. 96.
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Obszary grupy 1 charakteryzuj si najni szymi warto ciami analizowanych zmiennych. Ich

przeciwie stwo stanowi obszary grupy 4, w których poszczególne zmienne przyjmuj najwy sze

warto ci. Mo na zauwa y , e lepsze warunki ekonomiczne (mniejsze bezrobocie, mniejszy

odsetek osób korzystaj cych z pomocy spo ecznej, wi ksze przeci tne miesi czne wynagrodzenie

i PKB na mieszka ca) s charakterystyczne dla podregionów, na terenie których znajduj si

wi ksze miasta, jak: Warszawa, Kraków, Pozna , Wroc aw, Katowice, Szczecin, ód . Jednocze nie

obszary te charakteryzuj si wysokimi wspó czynnikami rozwodów. Wysokimi wspó czynnikami

rozwodów charakteryzuje si te wi kszo podregionów znajduj cych si na terenach dawnych

Ziem Odzyskanych. Wp yw na t sytuacj mog y mie historyczne losy tych obszarów po II wojnie

wiatowej. Dla tych obszarów (szczególnie podregiony województwa warmi sko mazurskiego

i zachodniopomorskiego) charakterystyczna jest tak e wysoka stopa bezrobocia

d ugoterminowego, wysoki odsetek osób korzystaj cych z pomocy spo ecznej oraz wysoki odsetek

m odych osób posiadaj cych niskie wykszta cenie. Po upadku PGR ów nast pi o na tych obszarach

du e bezrobocie. Ponadto problemem niektórych obszarów (sprzyjaj cym bezrobociu) jest te

brak infrastruktury technicznej, która by umo liwia a rozwój innej ni rolnicza form dzia alno ci

oraz brak po cze transportowych, który wp ywa na spadek atrakcyjno ci inwestycyjnej danego

regionu oraz utrudnia mieszka com nie posiadaj cym w asnego rodka transportu podj cie pracy

w innych miejscowo ciach.

Wykorzystuj c zmienne x1 – x8 okre lono syntetyczny miernik sytuacji spo eczno

ekonomicznej w podregionach. W pierwszej kolejno ci zmienne x1 – x5, x8 przekszta cono na

stymulanty
18

zgodnie z zale no ci :

ij
ij

x
x

1
: dla i=1,...,66; j=1,...,5,8. Nast pnie dokonano

standaryzacji wszystkich zmiennych x1,...,x8 zgodnie z zale no ci :

j

jij
ij

xS

xx
x*

.Warto

zmiennej syntetycznej charakteryzuj cej sytuacj spo eczno ekonomiczn mieszka ców w i – tym

podregionie zosta a okre lona nast puj co:

8

1

*

8

1
:_

j

iji xsyntzm . Wykorzystuj c warto ci

syntetycznego miernika sytuacji spo eczno ekonomicznej dokonano podzia u podregionów na

cztery grupy (Rysunek 2) wed ug redniej i odchylenia standardowego (analogicznie jak

w przypadku podzia u podregionów wzgl dem zmiennych x1 – x8). Najwy szymi warto ciami

syntetycznego miernika sytuacji spo eczno ekonomicznej charakteryzowa y si podregiony: m.

Warszawa (2,43), m. Pozna (1,86), m. Wroc aw (1,57), m. Kraków (1,49), podregion trójmiejski

(1,34). Ponadto wysok warto ci syntetycznego miernika charakteryzowa si podregion

pozna ski (0,92) oraz tyski (0,87). S to podregiony, w których znajduj si wi ksze o rodki

miejskie lub s siaduj ce z du ymi miastami. Najni sze warto ci syntetycznego miernika sytuacji

spo eczno – ekonomicznej charakteryzowa y podregiony: stargardzki ( 0,88), w oc awski ( 0,78),

e cki ( 0,72), che msko zamojski ( 0,67), elbl ski ( 0,64), bialski ( 0,6), koszali ski ( 0,56),

sandomiersko j drzejowski ( 0,54), kielecki ( 0,52), ódzki ( 0,51).

                                                      

18
Stymulanta jest zmienn , której wi ksza warto wskazuje na wy szy poziom rozpatrywanego zjawiska.

Destymulanta to zmienna maj ca negatywny wp yw na rozpatrywane zjawisko wzrost jej warto ci prowadzi

do pogorszenia si sytuacji obiektu pod omawianym wzgl dem, por. [M odak A., Analiza taksonomiczna

w statystyce regionalnej, Warszawa 2006, s.33].
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Rysunek 2. Podzia podregionów pod wzgl dem sytuacji spo eczno ekonomicznej.

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych GUS

Determinanty przest pczo ci przeciwko mieniu – badanie ekonometryczne

Uogólnion metod najmniejszych kwadratów z korekt heteroskedastyczno ci

oszacowano parametry modelu postaci: ikikii xxy ...110 , gdzie yi –

logarytm nat enia przest pstw przeciwko mieniu
19

w i – tym podregionie, xji warto j tej

zmiennej obja niaj cej w i tym podregionie, i sk adnik losowy, k,...,, 10 nieznane

parametry strukturalne modelu. Uwzgl dnione zosta y nast puj ce zmienne obja niaj ce:

zm_synt – warto syntetycznego miernika sytuacji spo eczno ekonomicznej

urb – wska nik urbanizacji

gzal – g sto zaludnienia

psp – produkcja sprzedana przemys u na 1 mieszka ca (podmioty o liczbie pracuj cych>9)

kobiety – kobiety na 100 m czyzn

poprod – udzia osób w wieku poprodukcyjnym w ludno ci ogó em

gosp_1os – udzia gospodarstw jednoosobowych w ród ogó u gospodarstw

migr_br – wspó czynnik migracji brutto na 1000 ludno ci
20

wws – wska nik wykrywalno ci sprawców

wsp_X – d ugo geograficzna rodka ci ko ci podregionu

wsp_Y – szeroko geograficzna rodka ci ko ci podregionu

                                                      

19
Nat enie przest pstw przeciwko mieniu jest tutaj rozumiane jako liczba stwierdzonych przest pstw

przeciwko mieniu przypadaj ca na 1000 mieszka ców. Wykorzystano uogólnion metod najmniejszych

kwadratów z korekt heteroskedastyczno ci, gdy w przypadku modelu oszacowanego klasyczn metod

najmniejszych kwadratów wyst powa a heteroskedastyczno reszt.
20
tj. suma emigrantów i imigrantów na 1000 ludno ci.
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Tabela 1 przedstawia oszacowania parametrów modelu
21
. Test RESET wskazywa na poprawn

posta funkcyjn modelu a rozk ad reszt mia cechy rozk adu normalnego. Nie wyst powa a

równie autokorelacja przestrzenna reszt modelu
22
. Dla uzyskanego modelu R

2
=0,9478.

Tabela 1. Oszacowania parametrów modelu.

Wspó czynnik B d stand. t Studenta p value

const 9,08776 1,27203 7,1443 <0,00001

zm_synt 0,07483 0,046075 1,6241 0,11017

urb 0,00884 0,001774 4,9827 <0,00001

gzal 0,000108 6,36E 05 1,6993 0,09502

psp 1,93E 06 4,32E 07 4,4607 0,00004

kobiety 0,00925 0,009157 1,01 0,31702

poprod 0,07505 0,0153 4,9052 <0,00001

gosp_1os 0,0406 0,010087 4,0249 0,00018

migr_br 0,009926 0,007484 1,3262 0,19035

wws 0,011 0,002886 3,8104 0,00036

wsp_X 0,05681 0,008253 6,8835 <0,00001

wsp_Y 0,07786 0,01311 5,9391 <0,00001

ród o: opracowanie w asne

Oszacowane wspó czynniki przy poszczególnych zmiennych obja niaj cych maj znaki zgodne

z oczekiwaniami. W wyja nianiu nat enia przest pstw przeciwko mieniu w podregionach istotne

statystycznie (na poziomie istotno ci 10%) okaza y si takie czynniki jak: wska nik urbanizacji,

g sto zaludnienia, uprzemys owienie, udzia osób w wieku poprodukcyjnym w ludno ci ogó em,

odsetek gospodarstw jednoosobowych, wska nik wykrywalno ci sprawców, po o enie

podregionu. Ujemne wspó czynniki przy zmiennych okre laj cych po o enie obszarów oznaczaj ,

e wi ksza przest pczo przeciwko mieniu wyst puje w podregionach znajduj cych si bli ej

zachodniej granicy oraz na po udniu Polski (szczególnie obszary województwa l skiego,

opolskiego, dolno l skiego, lubuskiego oraz zachodniopomorskiego). Wykres (Rysunek 3)

przedstawia rzeczywiste warto ci nat enia przest pstw przeciwko mieniu w poszczególnych

podregionach w 2012 r. oraz warto ci teoretyczne uzyskane na podstawie prezentowanego

modelu ekonometrycznego. Na osi poziomej znajduj si numery kolejnych podregionów
23
.

                                                      

21
Prezentowane obliczenia wykonano przy pomocy darmowego oprogramowania: Gretl i R.

22
Warto globalnej statystyki Morana I= 0.05, p value=0.665.

23
1 – ódzki, 2 – m. ód , 3 – piotrkowski, 4 – sieradzki, 5 – skierniewicki, 6 – ciechanowsko p ocki, 7 –

ostro cko siedlecki, 8 – radomski, 9 – m. Warszawa, 10 – warszawski wschodni, 11 – warszawski zachodni, 12

– krakowski, 13 – m. Kraków, 14 – nowos decki, 15 – o wi cimski, 16 – tarnowski, 17 – bielski, 18 – bytomski,

19 – cz stochowski, 20 – gliwicki, 21 – katowicki, 22 – rybnicki, 23 – sosnowiecki, 24 – tyski, 25 – bialski, 26 –

che msko zamojski, 27 – lubelski, 28 – pu awski, 29 – kro nie ski, 30 – przemyski, 31 – rzeszowski, 32 –

tarnobrzeski, 33 – bia ostocki, 34 – om y ski, 35 – suwalski, 36 – kielecki, 37 – sandomiersko j drzejowski, 38

– gorzowski, 39 – zielonogórski, 40 – kaliski, 41 – koni ski, 42 – leszczy ski, 43 – pilski, 44 – pozna ski, 45 – m.

Pozna , 46 – koszali ski, 47 – stargardzki, 48 – m. Szczecin, 49 – szczeci ski, 50 – jeleniogórski, 51 – legnicko

g ogowski, 52 – wa brzyski, 53 – wroc awski, 54 – m. Wroc aw, 55 – nyski, 56 – opolski, 57 – bydgosko

toru ski, 58 – grudzi dzki, 59 – w oc awski, 60 – gda ski, 61 – s upski, 62 – starogardzki, 63 – trójmiejski, 64 –

elbl ski, 65 – e cki, 66 – olszty ski.
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Rysunek 3. Nat enie przest pstw przeciwko mieniu w podregionach – warto ci rzeczywiste i teoretyczne.

ród o: opracowanie w asne

Podsumowanie

Analiza ekonometryczna zale no ci mi dzy wybranymi czynnikami i nat eniem

przest pstw przeciwko mieniu na poziomie podregionów pozwala na sformu owanie wniosku, e

na obszarach charakteryzuj cych si lepsz sytuacj spo eczno ekonomiczn poziom

przest pczo ci przeciwko mieniu jest mniejszy (przy niezmienionych pozosta ych czynnikach

uwzgl dnionych w badaniu) ni na obszarach o ni szej warto ci syntetycznego miernika sytuacji

spo eczno ekonomicznej. Nale y mie jednak na uwadze, e prezentowane tu wyniki dotycz

przest pczo ci stwierdzonej, czyli zdarze , których charakter jako przest pstw zosta

potwierdzony w wyniku post powania przygotowawczego, nie za rzeczywistej przest pczo ci

przeciwko mieniu, której rozmiar nie jest znany. Wykorzystanie miernika agregatowego pozwoli o

dokona wielowymiarowej oceny sytuacji spo eczno ekonomicznej w podregionach, ze

szczególnym uwzgl dnieniem tych charakterystyk, które mog mie kryminogenny charakter.
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Socio economic situation and crime rate in Poland

Article presents result of empirical verification of relationships between property crime rate and

police’s effectiveness, socio economic and demographic factors. There is proposed synthetic

variable to describe socio economic development in the subregions of Poland.
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