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Πρόλογος

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση και ο αυστηρός έλεγχος του κοινωνικού φαινομένου της

εγκληματικότητας  αποτελεί  ένα  στοιχείο  βασικής  προτεραιότητας  για  το  σύνολο  των  κρατών,

καθώς οι εγκληματικές ενέργειες εμφανίζονται παντού σε κάθε χρονική στιγμή και με διαφορετικές

μορφές. Παράλληλα δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πηγές αιτίων για τους τύπους των αδικημάτων

που διαπράττονται,  αλλά κάθε φορά τα αδικήματα  αποτελούν προϊόν  διαφορετικών κινήτρων.

Λόγω των ξεχωριστών κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε

κράτος, τα κίνητρα που εξωθούν ένα άτομο στο έγκλημα μπορεί να είναι εντελώς ποικίλλα και

διαφορετικά. Για παράδειγμα, υπάρχουν περιπτώσεις κρατών που μαστίζονται από το πρόβλημα

της φτώχειας, άλλα κράτη παρουσιάζουν το φαινόμενο της άνισης κατανομής του εθνικού τους

πλούτου, ενώ δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις κρατών που χαρακτηρίζονται από αστάθεια στο

πολιτικό τους πεδίο, καθώς επίσης και από μεγάλο βαθμό κοινωνικής περιθωριοποίησης εξ' αιτίας

της  μαζικής  συγκέντρωσης  διαφορετικών  φυλών  και  πολιτισμών.  Έτσι  λοιπόν,  η  επιλογή  των

εξωγενών παραγόντων πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελληνικής

πραγματικότητας.  Η γεωπολιτική  θέση της χώρας,  το φαινόμενο της λαθρομετανάστευσης,  τα

διάφορα οικονομικά προβλήματα,  η χαλάρωση των ηθικών αξιών λόγω της οικογένειας και του

σχολικού περιβάλλοντος,  η έλλειψη κατάλληλης  οργάνωσης  του συστήματος  δικαιοσύνης  είναι

μερικά  από  τα  στοιχεία  που μπορούν  να ανάψουν  την  "σπίθα"  για  έναρξη  των  εγκληματικών

δραστηριοτήτων. 

Πολλές  προσπάθειες  έχουν πραγματοποιηθεί  για να αναλυθούν με οικονομικό τρόπο το

είδος  των  σχέσεων  μεταξύ  των  κινήτρων  και  των  εγκληματικών  δραστηριοτήτων,  οι  οποίες

εμφανίζονται  τροποποιημένες  για  κάθε  κράτος.  Μάλιστα  ιδιαίτερη  έμφαση  έχει  δωθεί  στην

ανάλυση συγκεκριμένων τύπων αδικημάτων που θεωρούνται από τους πιο διαδεδομένους, όπως οι

περπτώσεις  των  ανθρωποκτονιών,  των  βίαιων  επιθέσεων,  των  κλοπών-διαρρήξεων  και  των

ληστειών.  Λόγω  όμως  του  πολύπλοκου  χαρακτήρα  που  διαθέτει  μια  εγκληματική  πράξη,  τα

αποτελέσματα  δεν  χαρακτηρίζονται  από πλήρη συμφωνία  και  συνεπώς δεν  μπορεί  να  υπάρξει

κάποια  a  priori  θεωρητική  προσέγγιση.  Η  ανάλυση  των  χρονικών  σειρών  με  την  χρήση  των

σύγχρονων  οικονομετρικών  μεθόδων  μπορεί  να  διερευνήσει  τις  μακροχρόνιες  τάσεις  του

φαινομένου της εγκληματικότητας. Αυτό όμως είναι κάτι που δυστυχώς έχει εφαρμοσθεί σε πολύ

λίγες  παρόμοιες  μελέτες,  αφού  οι  συγκεκριμένες  τεχνικές  είναι  σχετικά  άγνωστες  σε

κοινωνιολόγους και εγκληματολόγους,  οι  οποίοι  αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό ερευνητών

που ασχολούνται  με αυτό το θέμα. Όπως και  στις  περισσότερες  μελέτες,  έτσι  και  η παρούσα
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ανάλυση μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο εφαρμογών πολιτικής από τους αρμόδιους φορείς,

ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το συγκεκριμένο κοινωνικό φαινόμενο.

        

         Γκανάς Αλέξανδρος                                                             Σεπτέμβριος 2007
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Περίληψη

Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό την προσπάθεια σύνδεσης δυναμικού χαρακτήρα της

σχέσης μεταξύ διαφόρων ειδών εγκληματικότητας και ορισμένους από τους κοινωνικοοικονομικούς

τους παράγοντες για την περίπτωση της Ελλάδας, καθώς επίσης να αναλύσει τις πιθανές αιτιώδεις

κατά  Granger σχέσεις  ανάμεσά  τους,  διαμέσου  ενός  πολυμεταβλητού  συστήματος

συνολοκλήρωσης.  Στην  παρούσα  ανάλυση  συμμετέχουν  διάφορες  κατηγορίες  αδικημάτων  που

προέρχονται από τους επίσημους στατιστικούς πίνακες της Ελλάδας (παράλληλα με τις συνολικές

εγκληματικές  επιθέσεις),  όπως τα εγκλήματα κατά της ζωής,  της ιδιοκτησίας,  των ηθών και οι

σωματικές βλάβες. Επιπλέον το επίπεδο εκπαίδευσης, το επίπεδο ανεργίας, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ

και ο αριθμός των καταδικαστικών αποφάσεων από την ελληνική δικαιοσύνη περιλαμβάνονται στις

εξωγενείς μεταβλητές. Όλες οι παραπάνω μεταβλητές καλύπτουν την χρονική περίοδο 1971-2004. 

Εφαρμόζοντας τις τεχνικές των Engle-Granger (1987) και του Johansen (1988), δίνοντας

όμως μεγαλύτερη  έμφαση στην  πρώτη τεχνική,  εμφανίζεται  μια  σχέση συνολοκλήρωσης  μόνο

στην περίπτωση των συνολικών επιθέσεων, ενώ παράλληλα όταν χρησιμοποιείται το μέγεθος του

επιπέδου  εκπαίδευσης  με  χρονική  υστέρηση,  εμφανίζεται  δύο  ακόμη  μακροχρόνιες  σχέσεις

ισορροπίας  στις  περιπτώσεις  των  εγκλημάτων κατά  της  ζωής  και  των  σωματικών  βλαβών.  Σε

συνδυασμό με την εφαρμογή των υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος, όπου βρέθηκαν αρκετές

βραχυχρόνιες σχέσεις, και της τεχνικής αιτιότητας κατά Granger (1969), όπου βρέθηκαν ορισμένες

αιτιώδεις σχέσεις, εξάγονται δύο βασικά συμπεράσματα: Πρώτον, τα οικονομικά κίνητρα ανήκουν

στα βαθύτερα αίτια για τις περισσότερες εγκληματικές πράξεις και δεύτερον, τα άτομα συνήθως

αγνοούν  τον  κίνδυνο  της  καταδίκης  αφού  θεωρούν  πως  δεν  μπορούν  να  τιμωρηθούν,

ενθαρρύνοντάς τους περισσότερο στην συνέχιση της διάπραξης εγκλημάτων. 
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Abstract

The purpose of the present paper is to bind in a dynamic way the relationship between

different types of crime and some of their socioeconomic determinants in the case of Greece, as

well  as  to  analyse  their  possible  Granger  causal  relations  within  a  multivariate  cointegrating

system. In the present analysis, some categories of crime which come from the formal statistical

tables of Greece are included, such as crimes against life, property, morality and the category of

bodily assaults. In addition, the level of education, the level of unemployment, the per capita GDP

and  the  number  of  convicted  decisions  by  the  greek  justice  system  are  included  in  the

independent variables. All the above variables cover the period 1971-2004.

Applying the techniques of Engle-Granger (1987) and Johansen (1988), but paying more

attention to the former one, a cointegrating relation is shown only in the case of total offenses and

when  the  variable  of  lagged  level  of  education  is  used,  another  two  long-term  equilibrium

relationships are shown in the cases of crimes against the life and bodily assaults. Combined with

the application of error correction models, where a variety of short-term relations is presented,

and the Granger causality method (1969), where a variety of causal relations is presented, two

basic  results  are extracted:  First,  economic incentives are  among the greatest  causes for the

majority of criminal activities and second, people usually ignore the danger of conviction since

they believe they can't be punished, thus encouraging them more to continue commiting crimes.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

Εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής (πτυχιακής)

1.1      Αιτιολόγηση του ερευνητικού θέματος της διπλωματικής (πτυχιακής)

Η εγκληματικότητα αποτελεί ένα διαχρονικό κοινωνικό φαινόμενο που δεν εξαλείφεται από

την  ζωή  ενός  ανθρώπου,  αλλά  συμβαδίζει  κάθε  φορά  με  τις  κοινωνικές  και  τις  τεχνολογικές

εξελίξεις.  Έχει την τάση να αναπροσαρμόζεται συνεχώς, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται, σε

διαφορετικές  χρονικές  περιόδους,  εγκληματικές  πράξεις  διαφορετικής  μορφής  και  έντασης  στο

διεθνές  επίπεδο.  Τα  τελευταία  χρόνια  εμφανίζεται  μια  στροφή  στην  ποιότητα  της

εγκληματικότητας, όπου τα σκήπτρα καταλαμβάνει πλέον η μορφή του οργανωμένου, βίαιου και

κερδοσκοπικού εγκλήματος, χωρίς όμως να παύουν να υπάρχουν τα μεμονωμένα εγκλήματα, ενώ

παράλληλα ο χαρακτήρας του εγκληματία γίνεται ολοένα πιο αδίστακτος και προκλητικός.

Τις  τελευταίες  δεκαετίες  παρουσιάζονται,  σύμφωνα  με  επίσημα  στατιστικά  στοιχεία,

αυξήσεις στα κρούσματα εγκληματικότητας σε προηγμένες χώρες και  σε κράτη του λεγόμενου

Δυτικού  Κόσμου,  στα  οποία  συμπεριλαμβάνεται  και  η  Ελλάδα.  Σύμφωνα  όμως  με  επίσημα

στατιστικά  στοιχεία,  αποδεικνύεται  πως  η  Ελλάδα  διαθέτει  σχετικά  χαμηλά  ποσοστά

εγκληματικότητας ανά 100.000 κατοίκους σε σύγκριση με τις  περισσότερες  ευρωπαϊκές  χώρες.

Συγκεκριμένα, χώρες όπως η Μ. Βρετανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία χαρακτηρίζονται

από αρκετά υψηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας σε σχέση με την Ελλάδα, κατατάσσοντας την

τελευταία  σε  μία  από  τις  θεωρητικά  ασφαλέστερες  χώρες  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Το

συμπέρασμα αυτό όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απόλυτο, καθώς δεν υπάρχει ξεκάθαρη άποψη

για το κατά πόσο τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία καταφέρνουν να αποδώσουν την υπάρχουσα

κατάσταση  της  εγκληματικότητας  για  την  κάθε  χώρα.  Και  αυτό  διότι  στην  πραγματικότητα,

υπάρχουν  διαφορές  ανά  κράτος  σε  παράγοντες  όπως  το  νομοθετικό  σύστημα  με  πράξεις

ποινικοποιήσεων-αποποινικοποιήσεων,  ο  τρόπος  πρόληψης  της  εγκληματικότητας  από  τις

διωκτικές αρχές και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στην καταγγελία των εγκληματικών πράξεων

που  δεν  μπορούν  να  δώσουν  μια  αντικειμενική  συγκριτική  παρουσίαση  του  φαινομένου  της

εγκληματικότητας (Courakis, 1991). Παρά το γεγονός όμως πως η Ελλάδα θεωρείται ως μία από

τις ασφαλέστερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εγκληματικότητα δεν είναι κάτι που πρέπει να

αγνοηθεί. Πράγματι, το φαινόμενο των εγκληματικών ενεργειών αποτέλεσε πρόσφατα αντικείμενο

μελέτης και συζήτησης από την πλευρά των ειδικών και των πολιτικών ηγετών, εστιάζοντας την
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προσοχή  τους  σε  θέματα  όπως  οι  συνθήκες  διαβίωσης  των  φυλακισμένων,  η  εφαρμογή

προγραμμάτων αποκατάστασης (θέσεις εργασίας, εκπαίδευση, μόρφωση), αλλά και βελτιώσεις στο

νομοθετικό σύστημα (Lambropoulou, 2005).

Παρουσιάζοντας την εγκληματικότητα με αριθμούς, φαίνεται από το διάγραμμα 1.1 πως η

πορεία του όγκου της συνολικής βεβαιωμένης εγκληματικότητας στον ελληνικό χώρο εμφανίζει τα

τελευταία 30 χρόνια μια ελαφριάς μορφής αυξητική τάση με ορισμένα σκαμπανεβάσματα. Και ενώ

η  συγκεκριμένη  πορεία  συμβαδίζει  σχεδόν  με  την  πορεία  του  συνόλου  των  πλημμελημάτων,

ιδιαίτερη αίσθηση αποτελεί το φαινόμενο της ραγδαίας αύξησης του αριθμού των κακουργημάτων

(διάγραμμα 1.2), όπου από το 1980 έως και σήμερα, η αύξηση αυτή έχει φτάσει σε σημείο να είναι

οκταπλάσια. Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, κατακόρυφη αύξηση

παρουσιάζουν  οι  ληστείες,  τα  εγκλήματα  βίας  (όπως  ανθρωποκτονίες,  σωματικές  βλάβες,

αυτοδικίες) και αυτά που στρέφονται κατά της περιουσίας (δηλαδή κλοπές, απάτες, διαρρήξεις).

Παράλληλα, σε αλματώδη άνοδο βρίσκεται το οργανωμένο έγκλημα γύρω από τα φαινόμενα της

λαθρομετανάστευσης,  της  σεξουαλικής  εκμετάλλευσης  γυναικών,  του  λαθρεμπορίου  τσιγάρων-

όπλων  και  του  ξεπλύματος  βρώμικου  χρήματος,  καθώς  επίσης  και  το  οικονομικό  έγκλημα,  με

μεγαλύτερη  έμφαση  τα  τελευταία  χρόνια  τις  ψηφιακές-ηλεκτρονικές  απάτες  και  κλοπές.  Τα

διαγράμματα 1.3-1.7 παρουσιάζουν την πορεία μερικών από τις κατηγορίες αδικημάτων.
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Διάγραμμα 1.1 Διαπραχθέντα αδικήματα για την περίοδο 1971-2004 βεβαιωμένα από την ελληνική αστυνομία
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Διάγραμμα 1.2  Κακουργήματα για την περίοδο 1971-2004
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Διάγραμμα 1.3  Εγκλήματα κατά της ζωής για την περίοδο 1971-2004
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Διάγραμμα 1.4  Σωματικές βλάβες για την περίοδο 1971-2004
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Διάγραμμα 1.5  Εγκλήματα κατά των ηθών για την περίοδο 1971-2004
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Διάγραμμα 1.6  Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας για την περίοδο 1971-2004
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Διάγραμμα 1.7  Εγκλήματα κατά των περιουσιακών δικαίων για την περίοδο 1971-2004
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Σε  καμία  περίπτωση  όμως  δεν  μπορεί  όλα  τα  διαπραχθέντα  αδικήματα  να  μένουν

ατιμώρητα.  Έτσι  λοιπόν  πολλοί  δράστες  συλλαμβάνονται  από τις  αστυνομικές  αρχές  και  στην

συνέχεια  καταδικάζονται  σε  επιβολή  ποινών,  είτε  αυτές  αφορούν  χρηματικό  πρόστιμο  ή

σωφρονισμό σε κάποιο ίδρυμα (φυλακές, ψυχιατρική κλινική κτλ.), ανάλογα βέβαια με την κρίση

και  την  εφαρμογή  της  νομοθεσίας  από  το  σύστημα  της  δικαιοσύνης.  Φαίνεται  όμως  πως  η

αποτελεσματικότητα  και  οι  αποφάσεις  της  δικαιοσύνης  γίνονται  διαχρονικά  ολοένα  και  πιο

ελαστικές,  όπως δείχνει  το διάγραμμα 1.8 με την παρουσίαση του ποσοστού των ατόμων που

έχουν καταδικαστεί ως προς το σύνολο των δραστών. Ενώ την περίοδο 1971-1975 περίπου ένας

στους  δύο  δράστες  καταδικάζονταν  σε  ποινές,  τα  πράγματα  κινούνται  συνεχώς  πτωτικά  (με

εξαίρεση την περίοδο 1983-1987) σε σημείο όπου το ποσοστό των καταδικασθέντων δραστών να

φτάνει  μέχρι  και  το  15% περίπου.  Ίσως  όμως  η  ευθύνη  να  μην  βαραίνει  αποκλειστικά  την

αδυναμία της δικαιοσύνης, αλλά πρέπει να αναζητηθούν και άλλα αίτια όπως για παράδειγμα η

αδυναμία των αστυνομικών αρχών να προβούν σε συλλήψεις και συνεπώς να διαλευκάνουν τις

εγκληματικές υποθέσεις.

Διάγραμμα 1.8  Ποσοστό ατόμων που έχουν έχουν καταδικασθεί για την περίοδο 1971-2004 ως προς το σύνολο των

δραστών

  

Με βάση λοιπόν τα εισαγωγικά στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω, η διαχρονική πορεία

των  εγκληματικών  πράξεων  δίνει  ένα  ισχυρό  κίνητρο  για  να  μελετηθούν  οι  παράγοντες  που

μπορούν να την επηρεάσουν, προσπαθώντας να δοθεί μια ικανοποιητική απάντηση στο ερώτημα

"Τι οδηγεί έναν άνθρωπο στο έγκλημα;". Το βέβαιο είναι πάντως ότι η τελική απόφαση για την

διάπραξη μιας εγκληματικής ενέργειας οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο ίδιο το άτομο, είτε

συμπεριφέρεται λογικά είτε όχι, με βάση την ψυχοσύνθεση και την βιολογική του δομή. Από εκεί
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Κεφάλαιο 1                                                             Εισαγωγή στο θέμα της διπλωματικής (πτυχιακής)

και  πέρα  εισέρχονται  και  οι  παράγοντες  που  αφορούν  τόσο  το  εγγύς,  όσο  και  το  ευρύτερο

περιβάλλον του, συνθέτοντας ένα "μείγμα" παραγόντων, χάρη στο οποίο τελείται μια αξιόποινη

πράξη. 

Συνεπώς η αναζήτηση των κοινωνικών και των οικονομικών παραγόντων που επικρατούν

στην  Ελλάδα,  αυξάνει  το  κίνητρο  στην  προσπάθεια  να  αναλυθεί  το  φαινόμενο  της

εγκληματικότητας  με  στατιστικές  και  οικονομετρικές  μεθόδους.  Πράγματι,  η  οικονομική  αυτή

ανάλυση θεωρείται αναγκαία, καθώς ανάλογα με τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, μπορούν

να εφαρμοσθούν οι  κατάλληλες  ενέργειες  από τους πολιτικούς και  κοινωνικούς  φορείς  για μια

επιτυχημένη  μείωση  και  μια  αποτελεσματική  αντιμετώπιση  στα  ήδη  αυξημένα  κρούσματα

εγκληματικών πράξεων. Παράλληλα, το κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας γίνεται

ακόμη μεγαλύτερο, αφού η μέχρι τώρα βιβλιογραφία δεν έχει παρουσιάσει καμία μελέτη που να

εφαρμόζει οικονομετρικές τεχνικές και εκτιμήσεις για τα εγκληματικά φαινόμενα στην Ελλάδα.  

1.2     Σκοπός της διπλωματικής (πτυχιακής)

Εδώ και πολύ καιρό τα ερωτήματα για την προέλευση των κρουσμάτων εγκληματικότητας

έχουν γίνει ολοένα και περισσότερα. Τον τελευταίο καιρό οι ειδικοί προσπαθούν να βρουν τους

παράγοντες  εκείνους  που  συνδέονται  περισσότερο  με  τις  εγκληματικές  πράξεις,  εστιάζοντας

κυρίως  στην  ύπαρξη  κοινών  μακροχρόνιων  δεσμών  και  δευτερευόντως  στις  βραχυχρόνιες

συσχετίσεις τους. Επιπλέον, ενώ συνήθως κυριαρχεί η μελέτη για την επίδραση παραγόντων στο

έγκλημα,  από την άλλη έχει  διατυπωθεί  ευρέως και  το ερώτημα αν το  ίδιο  το φαινόμενο της

εγκληματικότητας  έχει  επίδραση  πάνω  στα  διάφορα  κοινωνικοοικονομικά  χαρακτηριστικά  που

διέπουν μια κοινωνία.

Έτσι  λοιπόν  ο  σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  να  πραγματοποιήσει  την  πρώτη

προσπάθεια σύνδεσης δυναμικού χαρακτήρα μεταξύ διαφόρων ειδών εγκληματικότητας και των

κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών που σχετίζονται  με το έγκλημα στον ελληνικό χώρο,  καθώς

επίσης  να  αναλύσει  τις  πιθανές  αιτιώδεις  κατά  Granger σχέσεις  ανάμεσά  τους,  διαμέσου  ενός

πολυμεταβλητού συστήματος συνολοκλήρωσης.

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού πραγματοποιούνται  τρία  βήματα: Σε πρώτη φάση,

γίνεται  η  χρήση της  μεθόδου της  συνολοκλήρωσης,  έτσι  ώστε  να εξεταστεί  ο  βαθμός  κοινής

μακροχρόνιας  τάσης  (δηλαδή  αν  υπάρχει  μακροχρόνια  σχέση  ισορροπίας  ή  όχι)  ανάμεσα  στα

ποσοστά  των  εγκληματικών  πράξεων  και  σε  ένα  πλήθος  παραγόντων  που τα  επηρεάζουν.  Οι

παράγοντες  αυτοί  περιλαμβάνουν  μεταβλητές  κοινωνικού  χαρακτήρα,  όπως  το  επίπεδο
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εκπαίδευσης και μόρφωσης, μεταβλητές οικονομικού χαρακτήρα, όπως το ύψος του οικονομικού

πλούτου της χώρας και το φαινόμενο της ανεργίας, καθώς επίσης και πολιτικές που εφαρμόζονται

για την πρόληψη του φαινομένου της εγκληματικότητας, με την μορφή του βαθμού αυστηρότητας

επιβολής  ποινών  και  κυρώσεων  από  τα  ποινικά  δικαστήρια.  Παράλληλα,  εκτός  από  την

μακροχρόνια σχέση, στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια για να εξεταστεί η ύπαρξη ή μη

βραχυχρόνιας  σχέσης  ισορροπίας  μεταξύ  των  παραπάνω  μεταβλητών.  Τέλος,  εφαρμόζονται

τεχνικές  έτσι  ώστε  να διαπιστωθεί  η  ύπαρξη ή μη αιτιατών  κατά  Granger συνδέσεων,  καθώς

επίσης και των κατευθύνσεών τους, μεταξύ των ποσοστών εγκληματικής δραστηριότητας και των

διαφόρων κοινωνικό-οικονομικών μεταβλητών.

Συνεπώς, η παρούσα διπλωματική εργασία έρχεται να δώσει ικανοποιητικές απαντήσεις σε

βασικά ερωτήματα που αφορούν τον ελληνικό χώρο, όπως:

 Υπάρχουν  μακροχρόνιες  σχέσεις  μεταξύ  της  εγκληματικότητας  και  κοινωνικών-οικονομικών

παραγόντων;

 Υπάρχουν  βραχυχρόνιες  σχέσεις  μεταξύ  της  εγκληματικότητας  και  κοινωνικών-οικονομικών

παραγόντων;

 Υπάρχουν  αιτιατές  συνδέσεις  (σχέσεις  αιτιότητας)  μεταξύ  των  διαφόρων  εγκληματικών

πράξεων και τους κοινωνικούς-οικονομικούς παράγοντες;

 Αν υπάρχουν, ποιες είναι οι κατευθύνσεις τους;

1.3     Στόχοι της διπλωματικής (πτυχιακής)

Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  έχει  σαν  στόχο  την  εισαγωγή  των  σύγχρονων

οικονομετρικών  τεχνικών  για  την  ανάλυση  των  χρονολογικών  σειρών  στο  πεδίο  της

εγκληματικότητας  όσον  αφορά  τον  ελληνικό  χώρο,  έτσι  ώστε  να  υπάρξει  η  δυνατότητα

διενέργειας προβλέψεων. Η χρήση των σύγχρονων αυτών τεχνικών γίνεται διότι μια στατιστικά

σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών, η οποία εφαρμόζεται από παλαιότερες μελέτες, δεν

αποδεικνύει αναγκαστικά την ύπαρξη μιας στατιστικά σημαντικής αιτιατής σχέσης μεταξύ τους. Και

αυτό διότι οι εγκληματικές δραστηριότητες δεν προέρχονται από την επίδραση παραγόντων ως

ξεχωριστές  μεταβλητές,  αλλά  αντίθετα  εφαρμόζεται  μια  σειρά  από  δυναμικές  αλληλεπιδράσεις

ανάμεσα στο σύνολο των μικρο-δεδομένων, που σχετίζονται με την απόφαση ενός ατόμου να

οδηγηθεί σε εγκληματικές πράξεις, και στο σύνολο των μακρο-δεδομένων, τα οποία αντιστοιχούν

στην οικονομική και την κοινωνική κατάσταση που επικρατεί σε μια κοινωνία. Το σύνολο αυτών
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των  αλληλεπιδράσεων  είναι  αυτό  που,  σε  συνδυασμό  με  την  καλλιέργεια  των  κατάλληλων

συνθηκών, μπορεί να συντελέσει στην διάπραξη των αδικημάτων.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως, για την πραγματοποίηση της ανάλυσης και της εκτίμησης

των  χρονικών  σειρών,  είναι  πρώτα  απαραίτητος  ο  έλεγχος  για  τις  ιδιότητές  τους,  και  πιο

συγκεκριμένα  για  την  ύπαρξη  ή  μη  στασιμότητας.  Έτσι  λοιπόν  το  πρώτο  μέλημα  είναι  να

διαπιστωθεί η τάξη ολοκλήρωσης των συγκεκριμένων χρονικών σειρών ή καλύτερα, σε ποιο βαθμό

διαφορών οι χρονικές σειρές είναι στάσιμες. Το θέμα της στασιμότητας είναι πολύ σημαντικό στην

ανάλυση των χρονικών σειρών γενικότερα, διότι η αγνόησή της μπορεί πολλές φορές να οδηγήσει

σε  αναξιόπιστα  και  σε  τελική  ανάλυση,  λανθασμένα  αποτελέσματα.  Το  πιο  χαρακτηριστικό

παράδειγμα είναι η περίπτωση της εκτίμησης δύο ή περισσότερων μεταβλητών, όπου προκύπτει

μια μακροχρόνια σχέση ισορροπίας μεταξύ τους, αλλά ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία πραγματική

σχέση. Αυτό συμβαίνει διότι οι μεταβλητές αυτές διαθέτουν διαφορετικούς βαθμούς ολοκλήρωσης,

ενώ το αποτέλεσμα της υψηλής συσχέτισης οφείλεται απλώς σε κοινές χρονικές τάσεις μεταξύ

τους (Granger & Newbold, 1974).

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για τον έλεγχο της στασιμότητας, αλλά όπως εφαρμόζεται στο

σύνολο της βιβλιογραφίας, έτσι και στην παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν έλεγχοι για την

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας, δηλαδή ότι υπάρχουν ρίζες του παρακάτω πολυωνύμου που ισούνται με

την μονάδα (βρίσκονται πάνω στον μοναδιαίο κύκλο).

                f(x) = 1 - ρ1x - ρ2x2 - ρ3x3 - ..........- ρnxn = 0

Εδώ θα χρησιμοποιηθούν  οι  δυο συνηθέστερες  μέθοδοι  για  τον έλεγχο  της  μοναδιαίας

ρίζας, ξεκινώντας με την εφαρμογή του ελέγχου των Dickey-Fuller (1979) και συνεχίζοντας με τον

έλεγχο που προέρχεται από τους Phillips-Perron (1988).

Οι έλεγχοι των  Dickey-Fuller (1979) για μοναδιαία ρίζα πραγματοποιούνται από το  AR(1)

υπόδειγμα, που περιγράφεται από την σχέση:

                                      Yt = ρ1Yt-1 + ut

Με την προσθήκη του όρου  Yt-1  και στα δύο μέρη,  το  AR(1) υπόδειγμα παίρνει την εξής

μορφή:

                     ΔYt = δYt-1 + ut      (όπου δ = ρ – 1)
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Έτσι  ελέγχεται  η  υπόθεση για  την  ύπαρξη  μοναδιαίας  ρίζας  που  σημαίνει  την  έλλειψη

στασιμότητας,  δηλαδή  όταν  ρ=0  ή  δ=1.  Συγκεκριμένα,  με  εκτίμηση  του  υποδείγματος

λαμβάνονται τα στατιστικά της t κατανομής που αντιστοιχεί στον εκτιμητή δ και στην συνέχεια οι

τιμές  αυτές  συγκρίνονται  με την στατιστική  τ,  η οποία  προέρχεται  από τους πίνακες  κριτικών

τιμών που έχουν εξάγει οι Dickey-Fuller (και όχι με την συνηθισμένη t-student κατανομή).

Στην περίπτωση όμως που χρησιμοποιείται ένα AR υπόδειγμα μεγαλύτερης τάξης (έστω n)

τότε ο έλεγχος για μοναδιαία ρίζα θα γίνεται μέσω του επαυξημένου ελέγχου των Dickey-Fuller. Αν

δηλαδή υπάρχει AR(n) υπόδειγμα της μορφής:

τότε ο επαυξημένος έλεγχος των Dickey-Fuller θα διαφέρει από τον απλό έλεγχο, διότι σε αυτήν

την  περίπτωση  θα  λαμβάνεται  υπ’  όψιν  και  ο  αριθμός  των  χρονικών  υστερήσεων  του

υποδείγματος, καθώς η παραπάνω εξίσωση μετατρέπεται ως:

                                    (όπου δ = ρ – 1)

Ο  έλεγχος  των  Phillips-Perron (1988)  αποτελεί  έναν  εναλλακτικό  τρόπο  εντοπισμού

μοναδιαίας ρίζας που βασίζεται σε μια τροποποίηση του  t-στατιστικού του συντελεστή δ. Ενώ η

ασυμπτωτική κατανομή που ακολουθεί το στατιστικό των Phillips-Perron είναι η ίδια με αυτήν των

Dickey-Fuller, η τροποποιημένη t-κατανομή προέρχεται από την χρήση μη παραμετρικών μεθόδων.

Έτσι, αν κάποια χρονική σειρά χαρακτηρίζεται από απουσία στασιμότητας με τον έλεγχο  Dickey-

Fuller, αυτό ίσως μπορεί να αλλάξει με την μέθοδο των Phillips-Perron. 

Η  διαδικασία  του  ελέγχου  στασιμότητας  είναι  αυτή  που  καθορίζει  την  πιθανότητα  για

ύπαρξη μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερες χρονικές σειρές.

Πράγματι, εάν ορισμένες χρονικές σειρές δεν παρουσιάζουν στασιμότητα στα επίπεδά τους, αλλά

ολοκληρώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό ολοκλήρωσης, όταν κάποιος γραμμικός τους συνδυασμός

είναι  στάσιμος  σε  μικρότερη  τάξη  ολοκλήρωσης  από  αυτή  των  χρονικών  σειρών,  τότε  οι

συγκεκριμένες  χρονικές  σειρές  μπορεί  να  συνολοκληρωθούν.  Αυτό  σημαίνει  πως  κατά  πάσα

πιθανότητα επικρατεί  μια  μακροχρόνια  γραμμική σχέση ανάμεσά τους,  εμφανίζοντας μια κοινή
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στοχαστική τάση. Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως, βασική προϋπόθεση για την ύπαρξη σχέσης

συνολοκλήρωσης είναι να επικρατεί ο ίδιος βαθμός ολοκλήρωσης για όλες τις χρονικές σειρές.

Γενικά η εξίσωση της συνολοκλήρωσης μεταξύ των μεταβλητών Yt και Xt είναι η εξής:

                        Yt = aXt + ut            με  Yt, Xt ~ Ι(k)

Άρα για την ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης, θα πρέπει ο γραμμικός τους συνδυασμός να

παρουσιάζει στασιμότητα σε μικρότερο βαθμό ολοκλήρωσης, δηλαδή:

                        ut = Yt - aXt              με  ut ~ Ι(m)
                                           (όπου k>m)

Και εδώ, ανάμεσα σε αρκετές μεθόδους συνολοκλήρωσης που έχουν εφαρμοστεί,  έχουν

επιλεχθεί  οι  δύο  πλέον  χρησιμοποιούμενες  μέθοδοι.  Η  πρώτη  είναι  γνωστή  ως  μέθοδος  δύο

σταδίων  των  Engle &  Granger (1987)  και  στηρίζεται  κυρίως  στον  έλεγχο  στασιμότητας  των

καταλοίπων  ut.  Η  δεύτερη  αποτελεί  την  τεχνική  συνολοκλήρωσης  των  Johansen (1988)  και

Johansen-Juselius (1990,1992) που βασίζεται στην μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας, δηλαδή

στοχεύει  στην αναζήτηση του μέγιστου αριθμού των συνολοκληρωμένων διανυσμάτων,  καθώς

πολλές  φορές  μπορεί  να  επικρατούν  περισσότερες  από  μία  σχέσεις  συνολοκλήρωσης.  Αυτή η

μέθοδος  πραγματοποιείται  μέσω  των  διανυσματικών  αυτοπαλίνδρομων  υποδειγμάτων  (VAR

υποδείγματα)  που  θα  αναφερθούν  εκτενέστερα  σε  επόμενο  κεφάλαιο,  έτσι  ώστε  να

παρουσιαστούν οι εκτιμήτριες μέγιστης πιθανοφάνειας για τα όποια διανύσματα συνολοκλήρωσης

υπάρχουν.

Όμως η ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης από την μακροχρόνια εξίσωση δεν λέει τίποτα

από μόνη της, καθώς έτσι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μακροχρόνια πληροφορία. Γι’ αυτό και

το  επόμενο  βήμα  αποτελείται  από  την  ανάλυση  των  υποδειγμάτων  διόρθωσης  λαθών  (Error

Correction Model), τα οποία προέρχονται από τα μακροχρόνια συνολοκληρωμένα διανύσματα και

παρουσιάζουν τις δυναμικές βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των μεταβλητών μέσα στον χρόνο, ενώ

παράλληλα διατηρείται η μακροχρόνια πληροφορία που συνυπάρχει μεταξύ τους. Συγκεκριμένα,

όταν διαπιστωθεί πως δύο ή περισσότερες μεταβλητές ενώνονται από μια σχέση συνολοκλήρωσης,

τότε θα υπάρχει ένας μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος, χάρη στον οποίο οι όποιες βραχυχρόνιες

αποκλίσεις  των μεταβλητών από την κοινή τους μακροχρόνια τάση θα διορθωθούν μέσα στον
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χρόνο. Συνεπώς, μέσω αυτών των υποδειγμάτων διαπιστώνονται οι  βραχυχρόνιες διακυμάνσεις

ανάμεσα στις μεταβλητές, ενώ παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα σύνδεσης ανάμεσα

στην βραχυχρόνια και την μακροχρόνια σχέση με την βοήθεια του όρου διόρθωσης σφάλματος. Η

εξίσωση  του υποδείγματος  διόρθωσης  λαθών μεταξύ δύο μεταβλητών  Yt και  Xt έχει  την εξής

μορφή:

όπου  ∆Yt-i και  ∆Xt-i είναι  οι  βραχυχρόνιοι  όροι  δυναμικού  χαρακτήρα,  ενώ το  ut-1 αποτελεί  τον

μακροχρόνιο όρο, λειτουργώντας ως όρος διόρθωσης σφάλματος και μετρώντας την απόκλιση από

την μακροχρόνια ισορροπία της προηγούμενης περιόδου.

Τέλος στην παρούσα εργασία θα διερευνηθεί το θέμα της αιτιότητας μεταξύ των χρονικών

σειρών.  Πάντως  είναι  γνωστό  πως,  από  την  στιγμή  που  δύο  ή  περισσότερες  μεταβλητές

συνολοκληρώνονται, τότε αυτόματα αποκλείεται η περίπτωση της μη-αιτιότητας κατά Granger για

τις  συγκεκριμένες  μεταβλητές,  παρόλα  αυτά  δεν  υποδεικνύονται  οι  κατευθύνσεις  των  όποιων

αιτιωδών σχέσεων υπάρχουν (Granger, 1988). Έτσι τα υποδείγματα διόρθωσης λαθών έχουν την

επιπλέον  δυνατότητα   να  εντοπίζουν  τόσο  τις  βραχυχρόνιες  (σύνδεση  ανάμεσα  στις  πρώτες

διαφορές των Yt και Xt), όσο και τις μακροχρόνιες (σύνδεση ανάμεσα στα επίπεδα των Yt και Xt),

αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών.

Οι  σχέσεις  αιτιότητας  μεταξύ  των  χρονικών  σειρών  εντοπίζονται  μέσω  του  ελέγχου

αιτιότητας του Granger (1969), σύμφωνα με τον οποίον, μια σειρά X αιτιάζει μια άλλη σειρά Y, αν

η σειρά  Y μπορεί  να προβλεφθεί  καλύτερα από τις  πρόσφατες  και  τις  παρελθούσες  τιμές  της

σειράς  Χ,  παρά  από  την  προηγούμενη  πληροφόρηση  των  τιμών  της  σειράς  Y.  Δηλαδή  στα

παρακάτω υποδείγματα,

η ύπαρξη στατιστικής σημαντικότητας των συντελεστών βn και γn καθορίζει την ύπαρξη αιτιωδών

σχέσεων μεταξύ των σειρών  Yt και Χt, ενώ οι κατευθύνσεις των αιτιατών σχέσεων εξετάζονται

μέσω μιας  σειράς  υποθέσεων.  Ο  έλεγχος  αιτιότητας  του  Granger πραγματοποιείται  μέσω των
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τιμών της  F-κατανομής του Wald (1940) όπου καθορίζεται αν θα γίνει αποδοχή ή απόρριψη της

αρχικής υπόθεσης περί μη αιτιώδους σχέσης από μια μεταβλητή σε μια άλλη.

1.4      Διάρθρωση της διπλωματικής (πτυχιακής)

Για την οικονομική ανάλυση του φαινομένου της εγκληματικότητας στον ελληνικό χώρο με

την χρήση των σύγχρονων οικονομετρικών τεχνικών, η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εξής

διάρθρωση-δομή:  Ξεκινώντας  με  το  παρόν  κεφάλαιο,  γίνεται  μια  πρώτη  εισαγωγή,  όπου

εμφανίζονται γενικές έννοιες και ορισμοί σχετικά με την εγκληματικότητα, δίνοντας έμφαση στην

αιτιολόγηση του συγκεκριμένου θέματος,  καθώς επίσης στην παρουσίαση του σκοπού και των

στόχων  της  παρούσας  εργασίας.  Στο  αμέσως  επόμενο  κεφάλαιο  γίνεται  μια  εκτεταμένη

ανασκόπηση  στο  σύνολο  της  βιβλιογραφίας,  παρουσιάζοντας  τις  απόψεις  και  τις  αναλύσεις

αρκετών ερευνητών, όχι στα θεωρητικά επίπεδα της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας, αλλά στο

οικονομικό  πεδίο  της  εγκληματικότητας.  Έχει  αναλυθεί  μια  σειρά  από  κοινωνικό-οικονομικούς

παράγοντες που καθορίζουν το ποσοστό των εγκληματικών πράξεων και τα αποτελέσματά τους

εμφανίζονται  αρκετά  ανομοιογενή.  Με την ολοκλήρωση του θεωρητικού μέρους,  την σκυτάλη

παίρνουν  τα  επόμενα  δύο  κεφάλαια,  όπου  αναλύεται  η  μορφή  του  υποδείγματος  που  θα

εφαρμοστεί για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας και επιπλέον παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι

μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν στο υπόδειγμα αυτό.

Στο πέμπτο κεφάλαιο ξεκινάει  το ουσιώδες μέρος της εργασίας.  Συγκεκριμένα γίνεται  η

χρήση των  σύγχρονων  οικονομετρικών  τεχνικών  για  την ανάλυση της  εγκληματικότητας  στην

Ελλάδα με πρώτο βήμα τους ελέγχους για την ύπαρξη στασιμότητας των χρονικών σειρών που

εξετάζονται,  δίνοντας  βάρος  στους  ελέγχους  των  Dickey-Fuller (1979)  και  των  Phillips-Perron

(1988). Με την ολοκλήρωση των ελέγχων στασιμότητας, σειρά παίρνει η ανάλυση για την ύπαρξη

κοινών μακροχρόνιων τάσεων ανάμεσα στις χρονικές σειρές. Το έκτο κεφάλαιο ασχολείται με τον

έλεγχο συνολοκλήρωσης που προέρχεται από την τεχνική των  Engle-Granger (1987),  ενώ στο

αμέσως επόμενο κεφάλαιο η συγκεκριμένη τεχνική συνεχίζεται με την χρήση των υποδειγμάτων

διόρθωσης λαθών (Error correction models) και την μετάβαση από τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις

στις  μακροχρόνιες  σχέσεις  ισορροπίας.  Το  όγδοο  κεφάλαιο  αναφέρεται  σε  μια  άλλη  τεχνική

συνολοκλήρωσης,  αυτή  των  Johansen (1988)  και  Johansen-Juselius (1990,1992),  η  οποία

στηρίζεται στην χρήση των  VAR υποδειγμάτων και την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Το

ένατο κεφάλαιο ολοκληρώνει την οικονομετρική ανάλυση με την εφαρμογή της αιτιότητας κατά

Granger (1969) για να διερευνηθούν αν υπάρχουν αιτιώδεις σχέσεις  ανάμεσα στις μεταβλητές,

καθώς και οι κατευθύνσεις των σχέσεων αυτών.
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Τέλος,  πριν  το  παράρτημα  με  τους  συγκεντρωτικούς  πίνακες  και  τα  διαγράμματα,

πραγματοποιείται μια ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων που βρέθηκαν στην παρούσα εργασία,

αναλύονται  τα επιμέρους και  γενικά συμπεράσματα,  ενώ παράλληλα παρουσιάζονται  ορισμένες

χρήσιμες παρατηρήσεις  και προτάσεις για περαιτέρω ανάλυση του θέματος,  ώστε να εξαχθούν

ακόμη καλύτερα και σαφέστερα αποτελέσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Βιβλιογραφική ανασκόπηση

2.1      Εισαγωγή

Η βιβλιογραφία σχετικά με την οικονομική ανάλυση της εγκληματικότητας είναι  σχετικά

πρόσφατη και πρωτοεμφανίζεται περίπου στην δεκαετία του ’60, ενώ μέχρι τότε επικρατούσαν

διάφορες καθαρά θεωρητικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις  πάνω σε αυτό το φαινόμενο. Ο

πρώτος οικονομολόγος που ασχολήθηκε με την εγκληματικότητα από την οικονομική της σκοπιά

είναι ο Fleisher, με τα έργα του το 1963 και το 1966. Πιο συγκεκριμένα ο στόχος του Fleisher ήταν

η κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην παραβατικότητα και τις συνθήκες στην αγορά εργασίας, οι

οποίες βασίζονται όχι μόνο στην ανεργία, αλλά και σε παράγοντες όπως η κατανομή των μισθών

και  του  πληθυσμού.  Τα  αποτελέσματα  δείχνουν  μια  θετική  και  στατιστικά  σημαντική  σχέση

ανάμεσα στην ανεργία και την εγκληματικότητα των ανηλίκων, ενώ το συμπέρασμα αυτό εξάγεται

ευκολότερα όταν υπάρχει αναφορά σε ενήλικα άτομα. Παράλληλα ο  Fleisher ήταν ο καινοτόμος

στην εισαγωγή του εισοδήματος ως παράγοντα που επηρεάζει την εγκληματικότητα και σύμφωνα

με αυτόν, το μέσο εισόδημα έχει δυο θεμελιώδεις επιδράσεις στις εγκληματικές ενέργειες, οι οποίες

είναι εκ διαμέτρου αντίθετες: από την μια πλευρά, το χαμηλό εισόδημα αποτελεί ασύμφορο μέσο

για ένταξη σε νόμιμες δραστηριότητες και συνεπώς αυξάνει την τάση προς τα αδικήματα, ενώ από

την άλλη πλευρά, τα άτομα που κατέχουν υψηλό εισόδημα αποτελούν συνήθως τα θύματα και

θεωρούνται ως πηγή κινήτρου για πιθανές εγκληματικές ενέργειες.

Παρόλα  αυτά,  το  ορόσημο  στην  οικονομική  προσέγγιση  του  φαινομένου  της

εγκληματικότητας προήλθε από το έργο του  Becker το 1968. Και αυτό διότι ο  Fleisher στόχευε

στον εντοπισμό των οικονομικών παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά του πιθανού

εγκληματία  ως  ξεχωριστή  προσωπικότητα,  ενώ ο  Becker κατασκεύασε  το  πρώτο  μοντέλο  της

απόφασης από την πλευρά του εγκληματία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κοινωνικές αποφάσεις για

την εφαρμογή πολιτικών ελέγχου της  εγκληματικότητας  (Buonanno,  2003).  Συγκεκριμένα,  στο

μοντέλο του ο εγκληματίας συμπεριφέρεται ως μια λογική προσωπικότητα και αποφασίζει αν θα

προβεί  σε παράνομη ενέργεια ή όχι,  συγκρίνοντας τα πιθανά οφέλη που μπορεί  να έχει  με το

πιθανό κόστος ή τις συνέπειες. Τα οφέλη αναφέρονται συνήθως στην αξία των κερδισμένων από

την διάπραξη μιας  παράνομης  ενέργειας,  ενώ το κόστος  της  εγκληματικότητας  διαθέτει  διπλή

σημασία: Η πρώτη μορφή κόστους είναι γνωστή και ως κόστος ευκαιρίας (opportunity cost) και
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αποτελείται  κυρίως  από  τις  αμοιβές  των  εργαζομένων  μέσω  νόμιμων  δραστηριοτήτων,  με  το

σκεπτικό ότι,  οι σχετικά υψηλές αμοιβές  που επιτρέπουν σε ένα άτομο να ζήσει  με άνεση και

αξιοπρέπεια, αυξάνουν το κόστος ευκαιρίας της εγκληματικότητας και αποτρέπουν στο άτομο αυτό

να οδηγηθεί  σε εγκληματικές  ενέργειες.  Η άλλη μορφή κόστους σχετίζεται  περισσότερο με τις

πιθανές  συνέπειες  που  μπορεί  να  έχει  μια  συμμετοχή  σε  εγκληματικές  ενέργειες,  όπως  η

πιθανότητα  να  συλληφθεί  ή  η  πιθανότητα  επιβολής  ποινής  ως  το  αποτέλεσμα  της  απόφασης

καταδίκης.  Εδώ  χρησιμοποιήθηκε  η  αναμενόμενη  ποινή  και  όχι  το  χρονικό  διάστημα  πιθανής

κάθειρξης σε φυλακές, διότι τα αδικήματα δεν οδηγούν πάντοτε σε συλλήψεις, ενώ αντίστοιχα

πολλές συλλήψεις δεν οδηγούν αναγκαστικά σε δικαστικές διώξεις και καταδίκες.

Λίγα χρόνια  αργότερα,  ο Ehrlich  (1973) προχώρησε πέρα από το μοντέλο του  Becker,

μελετώντας τον τρόπο με τον οποίο τα επίπεδα των αμοιβών και της διανομής του εισοδήματος

μπορούν να επηρεάσουν τους ρυθμούς της εγκληματικότητας. Στο μοντέλο του, ο Ehrlich δείχνει

ότι ένα άτομο οδηγείται σε παράνομες δραστηριότητες εάν η αξία των εσόδων από την παράνομή

του δράση υπερβαίνει την αξία των εσόδων από τις νόμιμες δραστηριότητές του, ενώ παράλληλα

λαμβάνει υπ’ όψιν την πιθανότητα της σύλληψής του. Τα αποτελέσματα από την οικονομετρική

ανάλυση των παραγόντων του ρυθμού εγκληματικότητας σε διάφορες πολιτείες των Ηνωμένων

Πολιτειών για το έτος 1960 έδειξαν πως ο ρόλος του μεγέθους της εισοδηματικής ανισότητας

σχετίζεται πράγματι με τα αυξημένα επίπεδα αδικημάτων.

Το γεγονός ότι η οικονομική σκοπιά της εγκληματικότητας αποτέλεσε ένα πεδίο έντονης

έρευνας που ξεκίνησε  πριν  από τρεις  δεκαετίες  περίπου,  οφείλεται  στο  ότι  παρατηρήθηκε μια

εντυπωσιακή αύξηση στα μεγέθη της εγκληματικότητας σε πολλά κράτη του Δυτικού κόσμου για

εκείνη την περίοδο. Πάντως, μια αναζήτηση στην βιβλιογραφία οδηγεί στο συμπέρασμα πως η

πλειοψηφία των εμπειρικών μελετών προέρχεται από τρία μεγάλα και αρκετά προηγμένα κράτη:

τις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  το  Ηνωμένο  Βασίλειο  και  την  Αυστραλία.  Σε  αυτό  φαίνεται  πως  έχει

βοηθήσει  και  η  μεγάλη  διαθεσιμότητα  στατιστικών  στοιχείων  από  τις  λειτουργικές  αρχές  που

αφορούν τους ρυθμούς εγκληματικότητας, όχι μόνο σε συνολικό εθνικό επίπεδο, αλλά επίσης σε

επίπεδα πολιτειών, ευρέων περιοχών και πόλεων. Πράγματι οι χώρες αυτές διαθέτουν μια μεγάλη

ποικιλία  δεδομένων,  με  πιο  συνήθη  τα  ιστορικά  χρονολογικά  στοιχεία,  καθώς  επίσης  και  τα

αντιπροσωπευτικά δείγματα και μικρό-δεδομένα από συγκεκριμένα έτη. Παρόλα αυτά, ένας αρκετά

μεγάλος  αριθμός  μελετών  για  τους  παράγοντες  της  εγκληματικότητας  παρουσιάστηκε  την

τελευταία δεκαετία για χώρες της Ευρώπης,  όπως η Γερμανία (Entorf & Spengler, 2000) και η

Ιταλία (Buonanno, 2006; Buonanno & Leonida, 2006), καθώς επίσης και για κράτη της Λατινικής

Αμερικής.  Συγκεκριμένα,  έχουν  πραγματοποιηθεί  αναλύσεις  στην  Αργεντινή  (Cerro &  Meloni,

2000), την Κολομβία (Gaviria, 2000; Nuñez & Sanchez, 2003) και την Βραζιλία (De Oliveira, 2003),
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όπου  τα  κρούσματα  εγκληματικότητας  εμφανίζονται  καθημερινά  με  μεγάλη  συχνότητα  σε

ανησυχητικές διαστάσεις.

Από το σύνολο των οικονομικών προσεγγίσεων, λίγες είναι αυτές που χρησιμοποιούν ως

εξαρτημένη  μεταβλητή  το  σύνολο  των  διαπραχθέντων  αδικημάτων  και  αυτό  διότι,  στις

περισσότερες  περιπτώσεις  τα αποτελέσματα που προκύπτουν  δεν  εμφανίζονται  ξεκάθαρα,  ενώ

παράλληλα υπάρχει ο κίνδυνος της εξαγωγής παραπλανητικών ερμηνειών. Για τον λόγο αυτόν, οι

ερευνητές  έχουν  στραφεί  προς  την  πλευρά  των  κατηγοριοποιήσεων  των  διαπραχθέντων

αδικημάτων, με πιο συχνή την χρήση των εγκλημάτων κατά της περιουσίας (ληστείες, κλοπές,

διαρρήξεις) και των εγκλημάτων κατά του προσώπου (ανθρωποκτονίες, βιασμοί, βίαιες επιθέσεις).

Έτσι με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονται περισσότερο εμφανή και ξεκάθαρα συμπεράσματα. Για

παράδειγμα, από το ερευνητικό έργο του  Becker (1968) ακόμα, στο μοντέλο που κατασκεύασε

φαίνεται πως η ανεργία παρουσιάζει μια θετική και σε ισχυρό βαθμό επίδραση σε συγκεκριμένες

κατηγορίες αδικημάτων, όπως στα περισσότερα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας και σε επιθέσεις

ναρκωτικών, ενώ από την άλλη πλευρά, αδικήματα όπως οι ανθρωποκτονίες και οι βιασμοί δεν

φαίνεται να επηρεάζονται τόσο ισχυρά από την αγορά εργασίας. 

Έτσι  λοιπόν,  το  ερευνητικό  έργο  του  Becker (1968)  αποτέλεσε  το  σημείο  έναρξης  για

πολλούς ερευνητές, ώστε να αναλύσουν την πορεία των εγκληματικών πράξεων. Σύμφωνα με την

βιβλιογραφία, το σύνολο των παραγόντων που καθορίζουν τις εγκληματικές ενέργειες εντάσσεται

σε τρεις γενικές κατηγορίες: Η πρώτη αποτελείται από κοινωνικούς παράγοντες, όπως το επίπεδο

εκπαίδευσης  (διαμέσου  της  συμμετοχής  σε  σχολικό  περιβάλλον)  και  βασικοί  δημογραφικοί

παράγοντες (ποσοστά ανδρών-γυναικών, ποσοστά πληθυσμού ανάλογα με την ηλικία, ποσοστό

αστικοποίησης  του  πληθυσμού).  Στην  δεύτερη  κατηγορία  ανήκουν  οι  οικονομικοί  παράγοντες,

εκφρασμένοι μέσω των μεγεθών της εισοδηματικής ανισότητας, του κατά κεφαλήν εισοδήματος,

της ανεργίας και του συνόλου της ιδιωτικής κατανάλωσης. Τέλος η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει

τις μεταβλητές πρόληψης και καταστολής, με βασικά χαρακτηριστικά το μέγεθος και το έργο του

δυναμικού των αρχών δημόσιας  τάξης,  την αυστηρότητα  των ποινών που προέρχεται  από το

σύστημα  δικαιοσύνης,  καθώς  και  τις  συνθήκες  λειτουργίας  των  σωφρονιστικών  ιδρυμάτων.

Παρακάτω γίνεται  μια  πρώτη  προσέγγιση  στις  μελέτες  που  έχουν  γίνει  για  να  αναλύσουν  τις

αιτιώδεις  σχέσεις  ανάμεσα  στην  εγκληματικότητα  και  την  πλειοψηφία  των  παραγόντων  που

αναφέρθηκαν προηγουμένως.
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2.2      Εγκληματικότητα και αγορά εργασίας

Στο  πεδίο  της  αγοράς  εργασίας  συμμετέχουν,  εκτός  από  το  σύνολο  του  εργατικού

δυναμικού  (τα απασχολούμενα  άτομα),  και  τα  άτομα αυτά  που δεν  ανήκουν  σε  κάποια  θέση

απασχόλησης,  είτε  από  δικιά  τους  επιλογή,  ή  εξαιτίας  διαφόρων  δύσκολων  συνθηκών  που

αντιμετωπίζουν.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  της  βιβλιογραφίας  ασχολήθηκε  περισσότερο  με  την

επίδραση  του  αριθμού  των  ανέργων  στα  ποσοστά  των  εγκληματικών  πράξεων,  καθώς  οι

επιδράσεις του φαινομένου της ανεργίας είναι αυτές που παρουσιάζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Από  το  ερευνητικό  έργο  του  Becker  (1968)  και  μετά,  οι  μετέπειτα  εμπειρικές  μελέτες

καταλήγουν  στο  συμπέρασμα  πως  η  σχέση  ανάμεσα  στις  διάφορες  κατηγορίες  εγκληματικών

πράξεων και την ανεργία εμφανίζεται μέσω διαφορετικών οδών. Η πρώτη περίπτωση δείχνει ότι

υπάρχει μια θετική αιτιατή σύνδεση ανάμεσα στα δυο μεγέθη, μια άποψη την οποία η πλειοψηφία

της μεταγενέστερης βιβλιογραφίας έχει δεχτεί (Ehrlich, 1973, 1996; Reilly & Witt, 1992;  Elliot &

Ellingworth, 1996 & 1998; Witt, Clarke & Fielding, 1998; Papps & Winkelmann, 2000; Raphael &

Winter-Ebmer, 2001;  Edmark, 2005). Συγκεκριμένα, αυτή η οπτική είναι γνωστή ως αποτέλεσμα

κινήτρου  (motivation effect),  όπου  μια  αύξηση  στον  δείκτη  ανεργίας  προκαλεί  οικονομικά

προβλήματα  σε  περισσότερους  άνεργους  ανθρώπους,  καθώς  οι  πηγές  εσόδων  από  νόμιμες

δραστηριότητες είναι περιορισμένες, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι διαθέτουν περισσότερο

ελεύθερο χρόνο, αυτό τους οδηγεί τελικά στις εγκληματικές πράξεις.

Οι  Cantor  & Land (1985)  όμως  έδωσαν  μια  νέα  διάσταση,  συσχετίζοντας  αρνητικά  τα

φαινόμενα της ανεργίας και της εγκληματικότητας. Η διάσταση αυτή, γνωστή και ως αποτέλεσμα

ευκαιρίας (opportunity effect), ορίζει πως σε περιόδους ύφεσης, λόγω αύξησης της ανεργίας, το

σύνολο  των  εξόδων  για  την  απόκτηση  νέων  περιουσιακών  στοιχείων  από  τα  νοικοκυριά  θα

μειώνεται,  άρα  η  συνολική  αξία  των  πιθανών  οφελών  από  τις  παράνομες  δραστηριότητες  θα

μειώνονται, συνεπώς και οι εγκληματικές πράξεις. Επιπλέον η μακροχρόνια ανεργία αναγκάζει τους

(άνεργους)  ανθρώπους  να παραμένουν  για  περισσότερο  χρόνο  στις  ιδιοκτησίες  τους,  και  έτσι

υπάρχουν λιγότερες δυνατότητες για επιθέσεις κατά ιδιοκτησίας, καθώς και πράξεις βίας, οι οποίες

συνήθως εκτυλίσσονται σε δημόσιους χώρους. Σε γενικές γραμμές, η άποψη των Cantor & Land

(1985) ορίζει πως η ανεργία λειτουργεί στο άμεσο χρονικό διάστημα ως μέσο προστασίας από τα

αδικήματα  κατά  της  ιδιοκτησίας  και  του  προσώπου,  όμως  σε  υστέρηση  χρονικής  περιόδου  η

ανεργία επιδρά θετικά στην εγκληματικότητα, λειτουργώντας ως μέσο εμφάνισης της φτώχειας.

Συνεπώς αυτή η μορφή προσέγγισης της σχέσης εγκληματικότητας-ανεργίας ορίζει πως οι αλλαγές

στο "αποτέλεσμα ευκαιρίας" για εγκληματικές ενέργειες εμφανίζονται στο ίδιο χρονικό σημείο με

τις  αλλαγές  στα επίπεδα της  ανεργίας,  ενώ το "αποτέλεσμα κινήτρου" εμφανίζεται  με χρονική
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υστέρηση από αλλαγές  σε  ποσοστά  ανεργίας,  δηλαδή εισάγονται  και  οι  πρώτες  διαφορές  στο

μέγεθος  της  ανεργίας.  Η  συνεισφορά  του  έργου  των  Cantor  &  Land  (1985)  στην  οικονομική

θεωρία της εγκληματικότητας ήταν πολύ σημαντική, καθώς αποτέλεσε βάση για μελέτες νεώτερων

αναλυτών  (Britt,  1994;  Melick,  2004),  παρά  το  γεγονός  ότι  δέχθηκε  αρκετές  κριτικές  και

αντιδράσεις για την χρήση των "πρώτων διαφορών" (Hale & Sabbagh, 1991;  Greenberg, 2001),

ενώ παράλληλα δημιούργησε διλήμματα σχετικά με το εάν η τεχνική της συνολοκλήρωσης ή το

υπόδειγμα παλινδρόμησης των "πρώτων διαφορών" θα μπορέσει να εξετάσει καλύτερα την σχέση

ανεργίας-εγκληματικότητας για την ανάλυση των χρονικών σειρών (Britt, 2001).

Προκύπτει λοιπόν το συμπέρασμα πως η πιθανή αιτιατή σχέση μεταξύ εγκληματικότητας

και ανεργίας αποτελεί ένα θέμα στο οποίο δεν έχει επικρατήσει μια ομοφωνία στα αποτελέσματα,

αλλά αντίθετα το περιεχόμενό τους είναι αρκετά συγκεχυμένο. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα

αποτελούν οι μελέτες συσχέτισης των  Box (1987) και  Chiricos (1987), στις οποίες τα ποσοστά

εγκληματικότητας  αποτελούν  τις  εξαρτημένες  μεταβλητές.  Ο  πρώτος  διαπίστωσε  πως,  από  το

σύνολο των 50 περίπου μελετών που πραγματοποίησε την αναζήτηση, οι 33 χαρακτηρίζονταν από

θετική  συσχέτιση,  ενώ  οι  υπόλοιπες  αποτελούνταν  από  ένα  μείγμα  αρνητικής-μηδενικής

συσχέτισης.  Αντίστοιχα  ο  δεύτερος,  αναζητώντας  εμπειρικές  μελέτες  χρονολογικών  σειρών,

ανακάλυψε 46 μελέτες με θετικές και 22 με αρνητικές συσχετίσεις, από το σύνολο των οποίων,

λιγότερες από τις μισές μελέτες χαρακτηρίζονταν από στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. Πέρα

από τις περιπτώσεις όπου το σύνολο των συντελεστών της σχέσης ανάμεσα σε εγκληματικότητα

και  ανεργία  δεν  χαρακτηρίζεται  στατιστικά  από σημαντικότητα  (Timbrell,  1990;  Young,  1993),

υπάρχουν και ερευνητές που αμφισβητούν ακόμα και την παρουσία μιας αιτιατής σχέσης ανάμεσα

στις δυο μεταβλητές. Για παράδειγμα, οι Field (1990) και Pyle & Deadman (1994) θεωρούν πως το

επίπεδο  της  ανεργίας  ίσως  είναι  λιγότερο  σημαντικό  από  άλλα  στοιχεία  οικονομικής

δραστηριότητας στην προσπάθεια να ερμηνευθούν οι τάσεις των εγκληματικών ενεργειών για την

Μεγάλη Βρετανία.

Δεν  είναι  λίγοι  αυτοί  που  υποστηρίζουν  πως  οι  διάφορες  μεθοδολογικές  προσεγγίσεις

δεδομένων  που  χρησιμοποιούνται  σε  αναλύσεις  μπορεί  να  οδηγήσουν  σε  διαφορετικά

αποτελέσματα. Για παράδειγμα ο  Levitt (2001) εκφράζει την άποψη πως τα εθνικά χρονολογικά

δεδομένα συνήθως αποτυγχάνουν να υποδείξουν κάποια σχέση ανάμεσα στην εγκληματικότητα

και την ανεργία, λόγω του γεγονότος πως τα μεγέθη αυτά παρουσιάζουν αποκλίσεις σε τοπικό

επίπεδο.  Για  αυτόν  τον  λόγο  προτείνει  ως  πιο  κατάλληλο  μέτρο  την  χρήση  τοπικών

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ή και των λεγόμενων "panel data".

Γενικότερα υπάρχει η άποψη πως το βαθύτερο αίτιο της αποτυχίας για επιβολή ομόφωνης

και  σταθερής  εμπειρικής  συσχέτισης  μεταξύ  εγκληματικότητας  και  ανεργίας  προέρχεται  από
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λανθασμένες  μεθόδους  μέτρησης  του  συνόλου των  άνεργων  ατόμων σε  μια  κοινωνία,  καθώς

φαίνεται πως το συνολικό μέγεθος της ανεργίας δεν αποτελεί το καλύτερο εργαλείο που θα δώσει

τις λύσεις στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι περιπτώσεις

όπου φαίνεται πως η μέτρηση της ανεργίας αποκλείει  ένα ποσοστό μακροχρόνια ανέργων. Και

αυτό διότι, το ποσοστό αυτό έχει παρατήσει τις προσπάθειες για εύρεση εργασίας, καθώς πιστεύει

πως λόγω της έλλειψης εξειδίκευσης δεν μπορεί  να απασχοληθεί  σε σίγουρες θέσεις  εργασίας,

κατάλληλες για το σύνολο των ικανοτήτων που διαθέτει. Συνεπώς αυτή η παύση της αναζήτησης

εργασίας προκαλεί το φαινόμενο της υποεκτίμησης της ανεργίας,  καθώς θεωρείται λανθασμένα

πως το ποσοστό αυτό δεν αποτελεί μέρος του εργατικού δυναμικού και ως λογικό επακόλουθο,

δεν θεωρείται ως άνεργος πληθυσμός.

Έτσι λοιπόν, στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν έναν καλύτερο τρόπο μέτρησης της

ανεργίας, πολλοί ερευνητές έχουν στραφεί σε διάφορες εναλλακτικές μορφές μη-απασχόλησης,

θεωρώντας πως με αυτόν τον τρόπο θα οδηγήσουν σε πιο σταθερά και αξιόπιστα, με βάση την

οικονομική θεωρία, αποτελέσματα. Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους αποτελεί η χρονική

διάρκεια της ανεργίας, και για αυτόν τον λόγο έχει πραγματοποιηθεί η εισαγωγή του μεγέθους της

μακροχρόνιας ανεργίας, όπου συνήθως ορίζεται από πολλούς ως η ανεργία άνω των 12 μηνών.

Πράγματι, εμπειρικές μελέτες (Chamlin & Cohran, 2000; Chapman et al. 2001) αποδεικνύουν πως

η  σχέση  μακροχρόνιας  ανεργίας-εγκληματικότητας  εμφανίζεται  αρκετά  θετική  και  στατιστικά

σημαντική,  σε  αντίθεση  με  τον  συμβατικό  τρόπο  μέτρησης  της  ανεργίας,  όπου  εκεί  τα

αποτελέσματα είναι αρκετά ανάμεικτα. Η εμφάνιση της παραπάνω σχέσης συμφωνεί απόλυτα με

την  οικονομική  θεωρία,  καθώς  το  κίνητρο  ενός  ατόμου  να  προβεί  σε  εγκληματικές  ενέργειες

συνήθως  δεν  εμφανίζεται  αμέσως  μετά  από  την  απώλεια  της  θέσης  εργασίας  του,  αλλά

παρουσιάζεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, όταν γίνεται έκδηλη η απογοήτευσή του από τις

απορρίψεις που δέχεται,  στην προσπάθειά του να απασχοληθεί  σε μια νέα θέση (ψυχολογικός

παράγοντας) ή όταν τα αποθέματα από τα χρηματικά και τα περιουσιακά του διαθέσιμα μειώνονται

σε βαθμό που αρχίζει να εμφανίζεται μια κατάσταση φτώχειας (οικονομικός παράγοντας).

Μια  άλλη  αρκετά  χρησιμοποιημένη  παράμετρος  έχει  σχέση  με  τα  δημογραφικά

χαρακτηριστικά μιας κοινωνίας, και πιο συγκεκριμένα με την ηλικία και το φύλο. Έτσι λοιπόν το

ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των ερευνητών στρέφεται κυρίως στην μελέτη της επίδρασης της

ανεργίας  των  νέων  (και  κατά  προτίμηση  των  ανδρών)  ανθρώπων  στα  ποσοστά  της

εγκληματικότητας.  Αυτή η προτίμηση σε άτομα νεότερων ηλικιών οφείλεται στο γεγονός ότι  η

συγκεκριμένη  μερίδα  ατόμων  χαρακτηρίζεται  από  εκρηκτικότητα  στον  χαρακτήρα  και  από

ανευθυνότητα  στις  πράξεις  τους,  συνεπώς  είναι  πιο  πιθανό  να  οδηγούνται  σε  παράνομες

δραστηριότητες,  όταν  οι  καταστάσεις  από  μια  παρατεταμένη  περίοδο  ανεργίας  δυσκολεύουν
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αρκετά για αυτούς. Και εδώ παρατηρείται μια θετική και αρκετά σημαντική επίδραση της ανεργίας

των νέων στα ποσοστά εγκληματικότητας μέσω μελετών, όπως αυτές των Fougère, Kramarz &

Pouget (2006) για την περίπτωση της Γαλλίας, των Carmichael & Ward (2000) για το Ηνωμένο

Βασίλειο και του Freeman (1996) για τις ΗΠΑ.

Πάντως,  ιδιαίτερη  μπορεί  να  χαρακτηριστεί  η  περίπτωση της  εισαγωγής  του  ποσοστού

γυναικείας απασχόλησης στην σχέση εγκληματικότητας-ανεργίας, και μάλιστα σε κοινωνίες που,

στην συντριπτική τους πλειοψηφία, θεωρούνται ως πατριαρχικές. Συγκεκριμένα, μελέτες για την

Αυστραλία (Kapuscinski, Braithwaite & Chapman, 1998) και τις Ηνωμένες Πολιτείες (Witte & Witt,

2000) έχουν δείξει  πως η προσθήκη της γυναικείας  απασχόλησης εμφανίζει  θετικές και αρκετά

ισχυρές επιδράσεις σε κατηγορίες διαπραχθέντων αδικημάτων, ενώ αντίθετα όταν τα συγκεκριμένα

υποδείγματα χρησιμοποιούσαν μόνο το συνολικό μέγεθος της ανεργίας, η σχέση εγκληματικότητας

και  ανεργίας  παρουσιάζονταν  λιγότερο  έως  και  καθόλου  σημαντική.  Επιπλέον,  παρόμοια

αποτελέσματα  έδειξε  και  η  έρευνα  του  Huang (2006)  για  την  σχέση  της  νεανικής

εγκληματικότητας  και  της  μετέπειτα  συμμετοχής  των  γυναικών  στο  εργατικό  δυναμικό  στην

Ταϊβάν.

Ενώ η πλειοψηφία των μελετών στηρίζεται στην επίδραση της εγκληματικότητας από την

ανεργία, υπάρχουν και περιπτώσεις που ερευνείται το αντίστροφο φαινόμενο, δηλαδή η επίδραση

από  μια  μεταβολή  των  ποσοστών  αδικημάτων  στα  ποσοστά  της  ανεργίας.  Σύμφωνα  με  το

γενικότερο θεωρητικό σκεπτικό, τα άτομα που έχουν καταδικαστεί λόγω εγκληματικών πράξεων

και έχουν εκτίσει  τις  ποινές τους,  είναι αυτά που δυσκολεύονται  περισσότερο στην αναζήτηση

εργασίας, διότι οι ευκαιρίες για μια νόμιμη εργασία λιγοστεύουν (Grogger, 1995). Οι Zenou & Calvo

(2003) ανέπτυξαν ένα μοντέλο για την σχέση μεταξύ ανεργίας και εγκληματικότητας, το οποίο

στηρίζεται  στους  κοινωνικούς  παράγοντες  για  την  αναζήτηση  εργασίας  (κοινωνικά  δίκτυα).

Συγκεκριμένα,  ένα  άτομο  διαθέτει  δεσμούς  και  επαφές  με  γνωστούς  και  συγγενείς  (δυνατούς

δεσμούς), πολύ δε περισσότερο κρατάει τυχαίες, πρόσκαιρες και μέσω τρίτων επαφές (αδύνατους

δεσμούς),  το σύνολο των οποίων χρησιμοποιείται  από το άτομο αυτό για την αναζήτηση μιας

διαθέσιμης  θέσης  εργασίας.  Επειδή συνήθως τα άνεργα άτομα είναι  αυτά που ασχολούνται  με

παράνομες  δραστηριότητες,  η  αύξηση  στα  επίπεδα  της  εγκληματικότητας  μειώνει  ολοένα  και

περισσότερο την αξία των αδύνατων δεσμών,  μειώνοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη και τις

διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση εργασίας.

Πέρα από το επίπεδο της ανεργίας, ένα άλλο μέγεθος στον χώρο της αγοράς εργασίας που

μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την τάση για εγκληματικές ενέργειες είναι το επίπεδο εκπαίδευσης

και  μόρφωσης,  καθώς  αυτό συμβάλλει  τον  βαθμό εξειδίκευσης  που μπορεί  να  αποκτήσει  ένα

άτομο, αλλά και τον βαθμό αξιώματος της θέσης στην οποία το άτομο αυτό επιθυμεί να εργαστεί.
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Με την σειρά τους, τα δυο παραπάνω στοιχεία καθορίζουν το ποσό της αμοιβής από την νόμιμη

δραστηριότητα,  το  οποίο  θα  αναγκάσει  ένα  άτομο  να  αποφασίσει  εάν  τα  νόμιμα  οφέλη  τον

αποτρέπουν από εγκληματικές πράξεις ή όχι. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη άποψη, η οποία ξεφεύγει

από το καθαρά οικονομικό κίνητρο και σχετίζεται με τις ηθικές αξίες, δηλαδή το επίπεδο μόρφωσης

είναι αυτό που θα επηρεάσει τις αξίες σε μια κοινωνία, θα καλλιεργήσει στα άτομα την ιδέα του

"κοινού καλού" και  την αρετή  της  σκληρής  και  τίμιας  εργασίας.  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια  θα

καλλιεργηθεί  και  η  απόφαση  για  την  συμμετοχή  ή  μη  σε  εγκληματικές  δραστηριότητες.  Η

βιβλιογραφία φαίνεται πως είναι περιορισμένη στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά η πλειοψηφία των

μελετών (Usher,  1997;  Chapman et al.  2001;  Lochner &  Moretti,  2004;  Buonanno &  Leonida,

2006;  Machin &  Vujic, 2006) υποστηρίζει  την αρνητική και αρκετά ισχυρή σχέση ανάμεσα στο

επίπεδο  εκπαίδευσης  και  εγκληματικών  τάσεων.  Και  όμως,  υπάρχουν  μελέτες  που  δεν

αποδεικνύουν  πως  το  υψηλό  επίπεδο  εκπαίδευσης  αποτρέπει  τα  άτομα  από  εγκληματικές

ενέργειες.  Για  παράδειγμα,  ο  Ehrlich (1975)  βρήκε  μια  σημαντικά  θετική  σχέση  μεταξύ  ετών

εκπαίδευσης και των κλοπών που διαπράχθηκαν το 1960, ενώ οι  Groot &  Van der Brink (2004)

υποστήριξαν πως συγκεκριμένα είδη αδικημάτων, όπως οι φορολογικές και οι ηλεκτρονικές απάτες,

προκαλούνται συνήθως από άτομα με υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο και εξειδικευμένες γνώσεις,

σε αντίθεση με τα αδικήματα των βανδαλισμών και των βίαιων επιθέσεων, στα οποία συμμετέχουν

κυρίως οι λιγότερο μορφωμένοι.

2.3      Εγκληματικότητα & αμοιβές εισοδήματος

Από  το  σύνολο  της  βιβλιογραφίας,  πολλές  είναι  οι  οικονομετρικές  προσεγγίσεις  του

φαινομένου  της  εγκληματικότητας  που  χρησιμοποιούν  το  μέγεθος  του  εισοδήματος,  και

γενικότερα των αμοιβών, ως έναν από τους κυριότερους παράγοντες που επηρεάζουν την τάση

για  εγκληματικές  ενέργειες.  Και  αυτό διότι  ο  ρόλος  των αμοιβών είναι  αυτός  που,  σε  μεγάλο

βαθμό,  καθορίζει  την  απόφαση  ενός  ατόμου  να  προβεί  σε  εγκληματικές  ενέργειες  ή  να  τις

αποφύγει,  υπολογίζοντας  και  συγκρίνοντας  τα πιθανά οφέλη και  τα κόστη από τις  δυο αυτές

περιπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματικές ενέργειες υπερισχύει

στην περίπτωση που η αξία των πιθανών εσόδων από αυτές μοιάζουν περισσότερο ελκυστική σε

σχέση  με  το  σύνολο  των  αποζημιώσεων  από  τις  νόμιμες  δραστηριότητες,  ενώ  το  αντίθετο

συμβαίνει  όταν  το  διαθέσιμο  ύψος  εισοδήματος  ενός  ατόμου  εμφανίζεται  ως  περισσότερο

σύμφορο.

Αρκετές μορφές νόμιμων εσόδων και αμοιβών έχουν εφαρμοστεί σε εμπειρικές μελέτες,

έτσι ώστε να παρουσιαστεί η επιρροή τους στο φαινόμενο της εγκληματικότητας. Οι ερευνητές
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έχουν βασιστεί κυρίως σε μεγέθη όπως οι μέσες εισπράξεις από μισθούς (Ehrlich, 1973; Narayan &

Smyth, 2004) και σε δείκτες μέτρησης της οικονομικής άνθησης και πλούτου μιας χώρας, όπως το

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μιας χώρας (Fajnzylber, Lederman & Loyaza, 2002; De Oliveira, 2003;

Cerro & Meloni, 2000) και το σύνολο της ιδιωτικής κατανάλωσης (Punley, Deadman & Pyle, 2000;

Denny,  Harmon &  Lydon,  2004).  Όμως,  όπως  ακριβώς  και  στην  περίπτωση  της  ανεργίας,  το

σύνολο της βιβλιογραφίας δεν παρουσιάζει ομοφωνία, αλλά αντίθετα διακρίνεται από ανάμεικτα

αποτελέσματα.  Η  μια  όψη  της  οικονομικής  θεωρίας  στηρίζεται  στο  λεγόμενο  "αποτέλεσμα

κινήτρου", στο οποίο υποστηρίζεται πως μια αύξηση στο ύψος των νόμιμων αμοιβών θα επιφέρει

μείωση στα  ποσοστά  εγκληματικότητας,  χάρη στο  απλό σκεπτικό  ότι  το υψηλότερο εισόδημα

(κυρίως από τον χώρο της εργασίας) θεωρείται πιο ελκυστικό και πιο κερδοφόρο από τα κέρδη

των εγκληματικών πράξεων, άρα δεν υπάρχει κάποιος λόγος να γίνει στροφή στην παρανομία. Το

φαινόμενο  αυτό  εμφανίζεται  ακόμη  πιο  χαρακτηριστικά  στις  περιπτώσεις  των  ποσοστών  του

φτωχότερου πληθυσμού μιας  κοινωνίας,  ο  οποίος  αποτελείται  κατά βάση από ανειδίκευτα  και

χαμηλού  μορφωτικού  επιπέδου  άτομα.  Έτσι  λοιπόν  μια  πτώση  στο  πραγματικό  επίπεδο  των

μισθών για την συγκεκριμένη μερίδα ατόμων προκαλεί μια αύξηση στα κρούσματα εγκληματικών

πράξεων (Grogger, 1998; Machin & Meguir, 2000; Gould et al. 2002).

Η οικονομική θεωρία όμως διαθέτει  και  μια αντίθετη όψη, γνωστή και ως "αποτέλεσμα

ευκαιρίας". Σε αυτήν, μια αύξηση στο συνολικό επίπεδο του εισοδήματος, και κατά συνέπεια στον

πλούτο μιας κοινωνίας, προκαλεί αύξηση στα επίπεδα της εγκληματικότητας, διότι με την βελτίωση

της οικονομικής τους κατάστασης,  πολλές  ομάδες  ατόμων γίνονται  αυτόματα στόχοι  από τους

πιθανούς εγκληματίες με τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται για αύξηση των πιθανών οφελών

από τα παράνομα έσοδα. Μάλιστα, από το ερευνητικό έργο του Becker (1968) και μετά, έχει γίνει

ευρύτατη η άποψη πως τις περισσότερες φορές οι οικονομικά εύρωστοι άνθρωποι αποτελούν τα

θύματα  των  εγκληματικών  πράξεων  (Levitt,  1999).  Παράλληλα  έχει  αναπτυχθεί  από  μερικούς

ερευνητές (Field, 1990;  Beki,  Zeelenberg &  Van Montfort, 1999) μια τρίτη προσέγγιση για την

επιρροή του πλούτου από το εισόδημα στην εγκληματικότητα, η οποία ονομάζεται "αποτέλεσμα

ενέργειας ρουτίνας". Σύμφωνα με αυτήν, σε περιόδους όπου τα επίπεδα εισοδήματος εμφανίζονται

αυξημένα,  το  σύνολο  των  δραστηριοτήτων  εκτυλίσσεται  περισσότερο  σε  εξωτερικούς  και

δημόσιους χώρους, παρά μέσα σε ιδιωτικούς. Έτσι λοιπόν, από την μία πλευρά ελαττώνεται το

μέτρο της προστασίας της προσωπικής ιδιοκτησίας, ενώ από την άλλη η παραμονή σε δημόσιους

χώρους αυξάνει τα ενδεχόμενα κυρίως για αύξηση των κρουσμάτων βίαιων επιθέσεων.

Όμως για την πλειοψηφία των ερευνητών, αυτό που μετράει περισσότερο δεν είναι το

επίπεδο  του  εισοδήματος  και  των  αμοιβών  στα  απόλυτα,  αλλά  στα  σχετικά  τους  μεγέθη,

συγκρίνοντας δηλαδή την οικονομική θέση του φτωχότερου πληθυσμού σε σχέση με τις υψηλές
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οικονομικά  ομάδες  ατόμων  μέσα  σε  μια  κοινωνία.  Για  τον  σκοπό  αυτό  οι  ερευνητές  αυτοί

χρησιμοποιούν  κυρίως  μορφές  εισοδηματικής  ανισότητας,  αυτές  δηλαδή που παρουσιάζουν  τα

οικονομικά χάσματα μεταξύ των διαφόρων ποσοστών του πληθυσμού μιας κοινωνίας.

Η πλειοψηφία της οικονομικής θεωρίας υποστηρίζει την άποψη πως η μεγάλη ανισότητα

μεταξύ  των  φτωχών  και  των  πλουσίων  είναι  ένας  βασικός  παράγοντας  που  οδηγεί  προς  την

έξαρση  των  εγκληματικών  ενεργειών,  καθώς  θεωρείται  πως  οι  εγκληματικές  πράξεις

πραγματοποιούνται κατά βάση από τα φτωχότερα τμήματα ενός πληθυσμού, ενώ από την άλλη οι

πλούσιοι αποτελούν συνήθως τους στόχους-θύματα, λόγω της μεγάλης αξίας από το σύνολο των

περιουσιακών στοιχείων  τους.  Μάλιστα  πολλοί  έχουν  εκφράσει  την  άποψη πως  τα  οικονομικά

κίνητρα για εγκληματικές πράξεις είναι μεγαλύτερα σε περιοχές με υψηλή εισοδηματική ανισότητα

(Chiu & Madden, 1998; Bourguignon, 2001). Χρησιμοποιώντας δεδομένα από διάφορες χώρες και

χρονικές  περιόδους,  αρκετοί  ερευνητές  οδηγήθηκαν σε μια θετική και  σημαντική επίδραση της

ανισότητας  πάνω σε  διάφορες  μορφές  αδικημάτων  (Blau &  Blau,  1982;  Hsieh &  Pugh,  1993;

Fajnzylber,  Lederman &  Loyaza,  2002).  Παρόλα  αυτά,  είναι  πολλές  οι  περιπτώσεις  όπου  η

συγκεκριμένη σχέση δεν εμφανίζεται σημαντική (Stack, 1984;  Levitt, 1999;  Neumayer, 2003 &

2005), ενώ παράλληλα εμφανίζεται και το ακραίο φαινόμενο της αρνητικής συσχέτισης στα δυο

αυτά μεγέθη (Allen,  1996).  Και  αυτό διότι,  όσο η οικονομική ψαλίδα μεγαλώνει,  ο  οικονομικά

εύρωστος πληθυσμός  έχει  την ευχέρεια  να επενδύσει  στην διαφύλαξη της  ιδιοκτησίας  και της

σωματικής  του ακεραιότητας,  με αποτέλεσμα να μειωθούν  οι  πιθανότητες  να  δεχθούν  κάποια

εγκληματική  επίθεση.  Δηλαδή η απόκτηση  περισσότερης  οικονομικής  δύναμης  από  μια  μερίδα

ατόμων μπορεί να οδηγήσει σε πιο κατάλληλες οργανώσεις για την ασφάλεια και την προστασία

των  περιουσιακών-προσωπικών  στοιχείων,  και  ως  αποτέλεσμα  να  μην  επηρεάζεται  αισθητά  ο

βαθμός της εγκληματικότητας, τόσο ενάντια στα συγκεκριμένα τμήματα του πληθυσμού, όσο και

στο σύνολό της. 

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος μέτρησης της εισοδηματικής ανισότητας που χρησιμοποιείται

στην βιβλιογραφία της εγκληματικότητας είναι ο συντελεστής Gini. Ο συντελεστής αυτός εμφανίζει

τον  τρόπο  κατανομής  του  συνολικού  εισοδήματος  στα  διάφορα  τμήματα  του  πληθυσμού  και

περιέχει τιμές από 0 έως 1, όπου το 0 αντιστοιχεί στην πλήρη ισοκατανομή, ενώ το 1 την πλήρη

ανισότητα.  Η χρήση  όμως  αυτού  του  συντελεστή  έχει  δεχθεί  κριτική  (Bourguignon,  Nunez &

Sanchez,  2002),  καθώς  υποστηρίζεται  πως  δεν  αποτελεί  το  καταλληλότερο  μέτρο  για  την

καλύτερη απεικόνιση της ανισότητας ανάμεσα στις ομάδες του συνολικού πληθυσμού. Αυτοί που

αντιτίθενται  στο συγκεκριμένο μέτρο, έχουν στραφεί  σε κάποιον  εναλλακτικό  τρόπο μέτρησης

όπως ο λόγος του εισοδήματος που κατέχει το φτωχότερο 10% του πληθυσμού μιας κοινωνίας
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προς  το  εισόδημα  που  ανήκει  στο  υπόλοιπο  90%,  εξάγοντας  σε  αυτήν  την  περίπτωση  πιο

ικανοποιητικά αποτελέσματα (Nilsson, 2004).

Όπως  στην  περίπτωση  της  σχέσης  εγκληματικότητας-ανεργίας,  έτσι  και  εδώ  τα

αποτελέσματα που προκύπτουν από την συσχέτιση της εγκληματικότητας με την εισοδηματική

ανισότητα δεν χαρακτηρίζονται από απόλυτη συμφωνία. Από τις διάφορες προσπάθειες που έχουν

γίνει για να εξηγηθεί αυτή η αστάθεια στα αποτελέσματα, φαίνεται πως οι αλλαγές στο μόνιμο,

παρά  στο  προσωρινό  εισόδημα,  είναι  αυτές  που  επηρεάζουν  σημαντικότερα  τα  ποσοστά

εγκληματικότητας.  Πράγματι,  σε  ερευνητικές  μελέτες  όπως  αυτή  των  Dahlberg &  Gustavsson

(2005),  είναι  απαραίτητος  ο  διαχωρισμός  του  εισοδήματος  σε  μόνιμο  και  προσωρινό,  καθώς

εμφανίζεται πως ενώ η ανισότητα από το μόνιμο εισόδημα επιδρά σημαντικά στην εγκληματική

δραστηριότητα,  μια  αύξηση  στην  ανισότητα  από  το  προσωρινό  και  εποχιακό  εισόδημα  δεν

προκαλεί σημαντικό αποτέλεσμα σε καμία μορφή αδικήματος.

2.4      Εγκληματικότητα και οικονομικοί κύκλοι

Είναι γνωστό πως η εγκληματικότητα δεν λειτουργεί ως ένα φαινόμενο ανεξάρτητο από τις

γενικές  συνθήκες  που  επικρατούν  σε  μια  κοινωνία,  αλλά  εμφανίζεται  ως  αποτέλεσμα  των

ενεργειών πολλών κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων. Επικεντρώνοντας την προσοχή στην

δεύτερη κατηγορία παραγόντων, οι διακυμάνσεις στα ποσοστά της εγκληματικότητας φαίνεται πως

έχουν μια στενή σχέση και συμβαδίζουν με την πορεία των οικονομικών-επιχειρηματικών κύκλων,

δηλαδή την μακροχρόνια τάση που ακολουθεί το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας σε μια

κοινωνία.  Συνεπώς,  όπως  γίνεται  με  τα  οικονομικά  και  αρκετά  από  τα  κοινωνικά  μεγέθη,  τα

ποσοστά των αδικημάτων που διαπράττονται, ακολουθούν μακροχρόνια μια κυκλική τάση.

Πολλές  από τις  υπάρχουσες έρευνες  για την κυκλική συμπεριφορά των δεδομένων της

εγκληματικότητας έχουν πράγματι οδηγήσει στο συμπέρασμα πως οι εγκληματικές επιθέσεις είναι

ευαίσθητες στους κύκλους της οικονομικής δραστηριότητας.  Ερευνητές όπως οι  Cook &  Zarkin

(1985)  και  ο  Field (1999)  βρήκαν  πως  τα  αδικήματα  κατά  της  ιδιοκτησίας  έχουν  μια  δράση

κυκλικού  χαρακτήρα,  με  μειώσεις  και  αυξήσεις,  καθώς  η  οικονομική  δραστηριότητα  βρίσκεται

αντίστοιχα σε άνθηση και ύφεση. Επιπλέον, υπάρχει και η συνεισφορά ερευνητών (Field, 1990), οι

οποίοι πρόσθεσαν και τις διακυμάνσεις των ποσοστών της οικονομικής ανάπτυξης για την ανάλυση

της  σχέσης  μεταξύ της  εγκληματικότητας  και  των  οικονομικών  κύκλων.  Για  την  συγκεκριμένη

σχέση, η ανεργία, το σύνολο της ιδιωτικής κατανάλωσης και το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

αποτελούν  συνήθως  τα  μεγέθη  που  έχουν  χρησιμοποιηθεί  για  να  εκφράσουν  το  σύνολο  της

οικονομικής δραστηριότητας (Corman et al. 1987; Field, 1990; Vujic & Koopman, 2006; Arvanites
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& Defina, 2006). Παρόλα αυτά, εκτός από λίγες περιπτώσεις (Devine et al. 1988; Allen, 1996), η

θεωρία της εγκληματικότητας γενικότερα έχει αγνοήσει την παρουσία μακροοικονομικών μεγεθών

όπως ο πληθωρισμός, και την επίδρασή τους στην εγκληματική δραστηριότητα.

Κατά την διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου εμφανίζονται δύο κύριες φάσεις: η περίοδος

της οικονομικής κρίσης-ύφεσης και η περίοδος της οικονομικής άνθησης-ανάπτυξης. Σχετικά με

την πρώτη περίοδο, η ύφεση στους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, που εκφράζεται μέσω

της αύξησης στα μεγέθη της ανεργίας και του πληθωρισμού, αλλά και σε μειώσεις στους ρυθμούς

του  ΑΕΠ  και  της  ιδιωτικής  κατανάλωσης,  τα  άτομα  που  βρίσκονται  σε  δυσχερή  οικονομική

κατάσταση αναγκάζονται να καταφύγουν σε εγκληματικές πράξεις, έχοντας το οικονομικό κίνητρο

της επιβίωσής τους.  Παράλληλα όμως,  οι  ευκαιρίες  που δίνονται  για την διάπραξη αδικημάτων

λιγοστεύουν όλο και λιγότερο, καθώς το ύψος των πιθανών κερδών από εγκληματικές πράξεις

εμφανίζεται μειωμένο. Καθώς ολοκληρώνεται η περίοδος της οικονομικής κρίσης, τα ποσοστά της

εγκληματικότητας  φαίνεται  πως  ακολουθούν  μια  λογικά  πτωτική  πορεία,  αφού  η  οικονομική

ευημερία και η αύξηση του πλούτου από τα άτομα μιας κοινωνίας δημιουργεί την άποψη πως η

εισαγωγή σε παράνομες δραστηριότητες θεωρείται λιγότερο συμφέρουσα, σε συνδυασμό με την

αύξηση  των  επενδύσεων  στους  τομείς  της  ασφάλειας  και  της  προστασίας  των  περιουσιακών

στοιχείων. Και πάλι όμως υπάρχει το αποτέλεσμα της ευκαιρίας, καθώς τα οικονομικά εύρωστα

άτομα  γίνονται  αυτόματα  πιθανοί  στόχοι  εγκληματικών  ενεργειών  κυρίως  από  άτομα  των

χαμηλότερων βαθμίδων εισοδήματος.

Πάντως,  είτε χρησιμοποιείται  το αποτέλεσμα κινήτρου, είτε το αποτέλεσμα ευκαιρίας,  η

πλειοψηφία  της  οικονομικής  θεωρίας  υποστηρίζει  τον  ίδιο  βαθμό  ευαισθησίας  στην  τάση των

εγκληματικών πράξεων, τόσο σε περιόδους άνθησης όσο και σε περιόδους κρίσης των οικονομικών

συνθηκών:  ουσιαστικά  δηλαδή  επικρατεί  η  υπόθεση  πως  το  αντίκτυπο  της  οικονομικής

δραστηριότητας στην εγκληματικότητα χαρακτηρίζεται από συμμετρικότητα. Όμως υπάρχουν και

μελέτες  που  δείχνουν  πως  η  αντίδραση  των  ποσοστών  εγκληματικότητας  από  αλλαγές  στην

οικονομική  δραστηριότητα  είναι  ασύμμετρη  (Mocan  &  Bali,  2004).  Συγκεκριμένα,  ενώ  σε  μια

περίοδο οικονομικής ύφεσης ο αριθμός των αδικημάτων αναμένεται να αυξηθεί λόγω της ανάγκης

των ατόμων για επιβίωση, η λήξη της ύφεσης δεν θα οδηγήσει  τα ποσοστά αδικημάτων στην

φυσιολογική τους πορεία με τον ίδιο ρυθμό. Πρόκειται δηλαδή για ασυμμετρία κατά την μετάβαση

από την κρίση στην ανάπτυξη, αφού η εγκληματική δραστηριότητα ενός ατόμου στις αρχές της

φάσης της  ανάπτυξης  οφείλεται  κατά  κύριο  λόγο  σε  αποφάσεις  που αφορούν  το μέλλον,  και

ιδιαίτερα τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στην επόμενη περίοδο της οικονομικής κρίσης. 
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2.5       Εγκληματικότητα και δημογραφικοί παράγοντες

 Οι διακυμάνσεις στο ύψος των εγκληματικών ενεργειών πολλές φορές οφείλονται στην

πληθυσμιακή  δομή  μιας  κοινωνίας  και  πιο  συγκεκριμένα  στις  κατηγορίες  ατόμων  που  είναι

συγκεντρωμένες μέσα σε μια κοινότητα, καθώς επίσης και στο μέγεθος του πληθυσμού το οποίο

συσσωρεύεται  σε αυτήν. Υπάρχουν μελέτες  στο σύνολο της  βιβλιογραφίας που αναλύουν την

επίδραση  τέτοιων  δημογραφικών  παραγόντων,  καθώς  πολλές  φορές  υποστηρίζεται  πως  οι

εγκληματικές ενέργειες αποτελούν προϊόν των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των ατόμων που

απαρτίζουν μια κοινωνία. Ένας βασικός παράγοντας που σχετίζεται με το πληθυσμιακό μέγεθος

είναι  η  τάση  των  ατόμων  να  εγκαταλείπουν  τις  αραιοκατοικημένες  περιοχές  και  να

συγκεντρώνονται μαζικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην πλειοψηφία τους, οι απόψεις πολλών

ερευνητών δείχνουν  πως  ο  μεγάλος  δείκτης  του  φαινομένου  της  αστικοποίησης  αποτελεί  ένα

βοήθημα για την συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες (Masih, 1995; Masih & Masih, 1996;

Gutierrez  et  al.  2004).  Η  πιθανότερη  εξήγηση  έχει  σχέση  με  την  μεγάλη  πυκνότητα  του

πληθυσμού, καθώς η αυξανόμενη συγκέντρωση ατόμων σε μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να

διευκολύνει τους πιθανούς δράστες με διάφορους τρόπους, όπως η ευκολία στην διαφυγή και τον

εντοπισμό  του  από  τις  αστυνομικές  αρχές.  Παράλληλα  η  ταυτότητά  του  μπορεί  άνετα  να

παραμείνει  άγνωστη  ακόμα  και  σε  άτομα  του  γειτονικού  του  περιβάλλοντος,  αφού  δεν  είναι

δυνατόν να υπάρχουν στενές διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα σε όλα τα άτομα, κάτι που μπορεί

να γίνεται σε περιοχές με πολύ μικρό πληθυσμό.

Στην γενικότερη δομή ενός πληθυσμού υπάρχουν δυο σημαντικές παράμετροι που αρκετές

φορές συμβαδίζουν στις αναλύσεις για το φαινόμενο της εγκληματικότητας και είναι η ηλικία και το

φύλο. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των αναλυτών στράφηκε στην ηλικία και πιο συγκεκριμένα στην

μερίδα του πληθυσμού που αποτελείται από άτομα νέων ηλικιών, καθώς επικρατεί η άποψη πως τα

νεαρά άτομα είναι πιο επιρρεπή σε διάπραξη αδικημάτων λόγω της εκρηκτικότητας του χαρακτήρα

τους, όπως επίσης και στο γεγονός ότι δεν διακατέχονται από ωριμότητα και σωστή κρίση στις

αποφάσεις  τους,  αδιαφορώντας  για  τα  ζητήματα  του  ήθους  και  του  κοινού  καλού.  Πράγματι,

πολλές μελέτες επιβεβαίωσαν την άποψη αυτή (Allen, 1996; Machin & Meguir, 2000), βγάζοντας

το συμπέρασμα πως σε κοινωνίες  που υπάρχει  μεγάλο ποσοστό νέων  ατόμων,  τα κρούσματα

εγκληματικών  πράξεων  εμφανίζονται  αυξημένα.  Ακόμη  ειδικότερα,  σε  άλλες  περιπτώσεις  έχει

πραγματοποιηθεί η ανάλυση για την επίδραση των νέων ατόμων που ανήκουν στο ανδρικό φύλο

(Ahmed et  al.,  1999;  Edmark,  2005),  καθώς  υπάρχει  η  γενική  παραδοχή  πως το  μεγαλύτερο

ποσοστό των αδικημάτων διαπράττεται από άνδρες και όχι από γυναίκες.
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Τέλος  ένας  ακόμη  παράγοντας,  ο  οποίος  αποτελεί  διαχρονικό  πρόβλημα  για  πολλές

σημερινές  κοινωνίες,  αποτελεί  η συγκέντρωση ατόμων διαφορετικών εθνών και  φυλών σε μια

συγκεκριμένη κοινότητα. Η τάση για παγκοσμιοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει στην σημερινή εποχή, με

πρώτο βήμα την συνύπαρξη των  διαφόρων πολιτισμών.  Πράγματι,  σε  μεγάλες  χώρες  όπως η

Αγγλία, η Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες επικρατεί το φαινόμενο της πολυπολιτισμικότητας,

δηλαδή διαμένουν άτομα από αρκετά μέρη της γης, τα οποία προέρχονται από διαφορετικές φυλές

και πολιτισμούς. Δυστυχώς όμως, αυτή η μαζική συγκέντρωση έχει  γεννήσει το φαινόμενο του

ρατσισμού κυρίως από άτομα των λευκών φυλών, και σχετίζεται τις περισσότερες φορές με τις

φυλετικές  διακρίσεις,  ενώ  σε  μικρότερο  βαθμό  επικρατούν  οι  θρησκευτικές  και  κοινωνικές

προκαταλήψεις. Ακριβώς το φαινόμενο του φυλετικού ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού

από το γενικό σύνολο προκάλεσε το ενδιαφέρον των αναλυτών για τον βαθμό επίδρασής του στις

εγκληματικές  ενέργειες.  Συγκεκριμένα  έχουν  διαπιστωθεί  περιπτώσεις  που  οι  εγκληματικές

ενέργειες εμφανίζονται περισσότερες σε κοινότητες όπου το ποσοστό του μη-λευκού πληθυσμού

είναι αρκετά μεγάλο (Carmichael & Ward, 2000; Kelly, 2000) με την πρώτη μελέτη να μην βρίσκει

και τόσο αξιόπιστα συμπεράσματα, ενώ ακόμη ειδικότερα η ύπαρξη ποσοστoύ ατόμων μαύρου

χρώματος  είναι  αυτή που προκαλεί  αυξήσεις  στα κρούσματα των παράνομων δραστηριοτήτων

(Levitt, 1999; Saridakis, 2004).

2.6      Εγκληματικότητα & λειτουργικοί παράγοντες

Διαχρονικά,  οι  διακυμάνσεις  που  εμφανίζονται  στα  μεγέθη  των  αδικημάτων  οφείλονται

κατά ένα μεγάλο βαθμό στις ενέργειες του κρατικού μηχανισμού, ή γενικότερα του μηχανισμού

μιας κοινωνίας για την πρόληψη και την καταστολή του φαινομένου της εγκληματικότητας. Με

άλλα λόγια, το σύνολο των λειτουργικών παραγόντων που σχετίζονται με την δομή και το έργο

των οργάνων της δημόσιας τάξης, τον τρόπο απόδοσης της ποινικής δικαιοσύνης και τα μέτρα

σωφρονισμού, είναι αυτοί που μπορούν να καθορίσουν την πορεία της εγκληματικότητας μέσα

στον  χρόνο.  Σε  όρους  δηλαδή  της  οικονομικής  θεωρίας  και  της  θεωρίας  της  ορθολογιστικής

απόφασης, που εμφανίζεται από το ερευνητικό έργο του Becker (1968) και μετά, μια αύξηση στην

πιθανότητα  της  σύλληψης  ή  στο  επίπεδο  της  πολιτικής  πρόληψης  και  καταστολής  είναι  πολύ

πιθανό να αυξήσει το κόστος ενός ατόμου να αποφασίσει την διάπραξη ενός αδικήματος.

Μέχρι  και  σήμερα,  το  σύνολο  της  βιβλιογραφίας  έχει  χρησιμοποιήσει  αρκετές  μορφές

μηχανισμών πρόληψης και καταστολής του εγκλήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επικρατεί

αιτιατή συσχέτιση μεταξύ αυτών των μεταβλητών. Αρκετές μελέτες έχουν εστιάσει σε διωκτικές

αρχές  και  σε  όργανα  δημόσιας  τάξης,  χρησιμοποιώντας  ως  μεταβλητές  τον  αριθμό  του
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ανθρώπινου δυναμικού (Masih & Masih, 1996; Luiz, 2000; De Oliveira, 2003), η αξία των εξόδων

που χρειάζονται για την οργάνωση και την τεχνολογική υποστήριξή τους (Imrohoroglu et al. 2000;

Merlo, 2003), καθώς επίσης το ποσοστό των υποθέσεων που έχουν διαλευκανθεί (Allen, 1996) ή

το σύνολο των υπόπτων που έχουν συλληφθεί  (Thaler, 1977;  Corman et al.  1987; Corman &

Mocan, 2000). Παράλληλα, δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις ερευνητικών έργων που στηρίζονται

στην  δράση  των  ποινικών  δικαστηρίων,  με  βασικότερο  τον  αριθμό  των  καταδικαστικών

αποφάσεων προς τους υπόπτους-κατηγορούμενους (Punley et al.  2000;  Funk &  Kugler, 2003),

καθώς και  στον  τρόπο σωφρονισμού,  με  την  μορφή του συνόλου των  καταδικασθέντων που

εκτίουν ποινές κάθειρξης σε φυλακές ή άλλα σωφρονιστικά ιδρύματα (Levitt, 1996; Witt & Witte,

2000). 

Σε  αντίθεση  με  τους  κοινωνικούς  και  οικονομικούς  παράγοντες  που  αναφέρθηκαν

παραπάνω,  φαίνεται  πως  σε  μεγάλο  βαθμό  τα  αποτελέσματα  των  συσχετίσεων  μεταξύ

εγκληματικότητας-μηχανισμών καταστολής του εγκλήματος οδηγούνται σε κάποια συμφωνία. Πιο

συγκεκριμένα,  στην  πλειοψηφία  των ερευνητικών  μελετών,  η αποτελεσματικότερη  δράση  των

αστυνομικών  αρχών  με  την  αύξηση  του  δυναμικού  της,  την  αύξηση  των  συχνοτήτων  σε

περιπόλους, την διαλεύκανση μεγαλύτερου αριθμού υποθέσεων και τις περισσότερες συλλήψεις

υπόπτων, φαίνεται πως ενεργεί σε σημαντικό βαθμό στην διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την

μείωση  των  εγκληματικών  πράξεων.  Παράλληλα,  από  την  πλευρά  των  δικαστικών  και  των

σωφρονιστικών  αρχών,  η  αυστηρότητα  με  την  οποία  η  ποινική  δικαιοσύνη  βγάζει  τις

καταδικαστικές  αποφάσεις  εναντίον  των κατηγορούμενων,  με αποκορύφωμα τις  αποφάσεις  για

ποινή κάθειρξης σε  σωφρονιστικό ίδρυμα,  αποθαρρύνουν  το επίδοξο  άτομο για συμμετοχή σε

παράνομα αδικήματα.

Όπως φαίνεται και παραπάνω, οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι μηχανισμοί πρόληψης και

καταστολής του εγκλήματος έχουν σαν βασικό στόχο να επηρεάσουν την ψυχολογία και την κρίση

του  πιθανού  εγκληματία  να  προκαλέσει  κάποιο  αδίκημα.  Είναι  λογικό  όταν,  περισσότερα

αστυνομικά όργανα χρησιμοποιούνται  για περιπολίες σε δημόσιους χώρους ή όταν η καλύτερη

οργάνωση  τους  επιτρέπει  να  ανακαλύπτουν  ευκολότερα  τους  ενόχους  ενός  εγκλήματος,  να

αποθαρρύνει την τελική απόφαση του πιθανού δράστη. Επιπλέον, όταν το ποινικό σύστημα μιας

κοινωνίας διακατέχεται από αμεροληψία και ακεραιότητα όσον αφορά την νομοθεσία, ο πιθανός

αυτός  δράστης  θα  αποθαρρυνθεί  ακόμα  περισσότερο.  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  ένα  είδος

παραδειγματισμού  σε  όσους  σκέφτονται  να  συμμετάσχουν  σε  εγκληματικές  δραστηριότητες.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και απόψεις που οι μηχανισμοί αυτοί προστατεύουν την κοινωνία από

εγκληματικές  προσωπικότητες  με  πιο  πρακτικούς  τρόπους.  Για  παράδειγμα,  με  την  επιβολή

φυλάκισης δεν επιτυγχάνεται μόνο ο παραδειγματισμός και η αλλαγή στην απόφαση των πιθανών
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εγκληματιών, αλλά επιπλέον εισάγεται και το θέμα της στέρησης της ελευθερίας, δηλαδή για το

χρονικό διάστημα που διαρκεί  μια ποινή κάθειρξης,  ο κάθε κατάδικος δεν  μπορεί  να διαπράξει

κάποιο αδίκημα (Levitt, 1996). Ωστόσο η άποψη αυτή ίσως χρειαστεί να επανεξεταστεί, καθώς δεν

είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις εγκληματικών πράξεων και μέσα στα

σωφρονιστικά ιδρύματα, και πιο συγκεκριμένα κρούσματα βίαιων επιθέσεων.

2.7      Εγκληματικότητα και μέθοδος συνολοκλήρωσης

Μπορεί η βιβλιογραφία σχετικά με την οικονομική σκοπιά της εγκληματικότητας να έχει

κατακλυσθεί από έναν μεγάλο αριθμό μελετών που προσπαθούν να ερευνήσουν το συγκεκριμένο

φαινόμενο, εντούτοις έχουν γίνει πολλές κριτικές σχετικά με τα είδη των οικονομετρικών τεχνικών

που χρησιμοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα η πλειοψηφία των ερευνητών έχει πραγματοποιήσει αρκετές

προσεγγίσεις με διάφορους τύπους δεδομένων (χρονολογικές σειρές, αντιπροσωπευτικά δείγματα

σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο),  χρησιμοποιώντας διάφορες στατιστικές  μεθόδους-μοντέλα

όπως  η μέθοδος  των  ελαχίστων  τετραγώνων (Least Squares-LS),  η  γενικευμένη  μέθοδος  των

ροπών  (Generalized Methods of Moments-GMM)  και  τα  μοντέλα  των  τυχαίων  και  σταθερών

αποτελεσμάτων (Random and Fixed Effects Models). Αυτές οι μέθοδοι θεωρούνται ως στατικές και

αναχρονιστικές,  καθώς  η  σύγχρονη  οικονομετρία  έχει  σαν  στόχο  την  δημιουργία  δυναμικών

μοντέλων με έμφαση στην διενέργεια προβλέψεων και αιτιατών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών,

κάτι που δεν επιτυγχάνεται με τις απλές στατιστικές συσχετίσεις των μεταβλητών.

Γενικότερα η βιβλιογραφία σχετικά με την εγκληματικότητα είναι ακόμα αρκετά φτωχή σε

μελέτες που χρησιμοποιούν την τεχνική της συνολοκλήρωσης, αφού από τότε που έγιναν γνωστά

τα ερευνητικά έργα των  Engle &  Granger (1987) και  Johansen (1988), η συγκεκριμένη τεχνική

χρησιμοποιήθηκε  κατά  κόρον  στους  τομείς  των  χρηματοοικονομικών  και  των  δημόσιων

οικονομικών. Η πρώτη απόπειρα πραγματοποιήθηκε από τους  Hale &  Sabbagh (1991), οι οποίοι

προσπάθησαν να βρουν μια σχέση συνολοκλήρωσης, δηλαδή μια μακροχρόνια σχέση ισορροπίας,

ανάμεσα  στα  ποσοστά  εγκληματικότητας  και  ανεργίας  για  το  Ηνωμένο  Βασίλειο,  όμως  τα

αποτελέσματα  ήταν  αρνητικά.  Αυτοί  όμως  που  δημιούργησαν  επανάσταση  στον  χώρο  της

οικονομικής του εγκλήματος ήταν οι  Masih & Masih (1996), το έργο των οποίων ήταν το πρώτο

που κατάφερε να συνδυάσει  την τεχνική της συνολοκλήρωσης με τον έλεγχο  αιτιότητας κατά

Granger στην Αυστραλία για την περίοδο 1963-1990. Πιο συγκεκριμένα, έγιναν έλεγχοι για αιτιατές

σχέσεις ανάμεσα σε διάφορες κατηγορίες αδικημάτων από την μία πλευρά και σε δημογραφικούς,

κοινωνικούς  και  οικονομικούς  παράγοντες  από  την  άλλη,  με  ισχυρότερες  τις  επιδράσεις  στην

εγκληματικότητα  από  την  αστικοποίηση  και  τον  γενικευμένο  πλούτο.  Το  συγκεκριμένο  έργο
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αποτέλεσε  ένα  κίνητρο  για  περαιτέρω  προσεγγίσεις  του  φαινομένου  της  εγκληματικότητας  με

βάση  τις  τεχνικές  συνολοκλήρωσης  από  τους  Engle &  Granger (1987)  και  Johansen (1988).

Παράλληλα,  έχουν  χρησιμοποιηθεί  από  διάφορα  έργα  και  διάφορες  άλλες  τεχνικές

συνολοκλήρωσης, με πιο διαδεδομένη την ARDL (Autoregressive Distributive Lag) συνολοκλήρωση

(Pesaran & Pesaran, 1997; Pesaran & Shin, 1999). 

Από το σύνολο της βιβλιογραφίας που ασχολήθηκε με την τεχνική της συνολοκλήρωσης

και της αιτιότητας για την ανάλυση της εγκληματικότητας, πιο γνωστά παραδείγματα αποτελούν

τα έργα των  Lee &  Holoviak (2006), οι οποίοι  βρήκαν μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας για τα

ποσοστά  ανεργίας  νέων  ανδρών  και  διαφόρων  τύπων  εγκληματικότητας  στα  κράτη  της

Αυστραλίας, της  Ιαπωνίας και της Κορέας για την περίοδο 1972-2001, ενώ ο Lee (2002) μελέτησε

την αιτιατή σχέση μεταξύ της εισοδηματικής ανισότητας (μετρημένης με τον συντελεστή Gini) και

κατηγοριών  αδικημάτων  για  τις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  το  Ηνωμένο  Βασίλειο  και  την  Ιταλία,

βγάζοντας  ανάμεικτα  αποτελέσματα.  Διαφορετικά  αποτελέσματα  επίσης  εμφανίζονται  στο  έργο

των  Narayan &  Smyth (2004),  στην  προσπάθειά  τους  να  αναλύσουν  τις  αιτιατές  σχέσεις  της

ανεργίας  των  νέων  ανδρών  και  των  μέσων  αμοιβών  των  εργαζομένων  στην  Αυστραλία  με

διάφορες κατηγορίες αδικημάτων και επιθέσεων. Σχετικά με το θέμα της παρουσίας των γυναικών

στην αγορά εργασίας, οι  Witt & Witte (2000) ανακάλυψαν πως υπάρχει συνολοκλήρωση μεταξύ

του  ποσοστού  εγκληματικότητας  και  του  ποσοστού  συμμετοχής  των  γυναικών  στο

απασχολούμενο εργατικό  δυναμικό,  καθώς  φαίνεται  πως  τα δυο αυτά μεγέθη μοιράζονται  μια

κοινή  μακροχρόνια  τάση.  Από  τις  περιπτώσεις  που  αφορούν  γειτονικές  χώρες  της  Ελλάδας,

ξεχωρίζουν τα έργα των  Scorcu &  Cellini (1998) για την μελέτη της σχέσης εγκληματικότητας-

οικονομικής  δραστηριότητας  στην  Ιταλία  για  τις  χρονιές  1951-1994,  με  χαρακτηριστική  την

απουσία διανύσματος συνολοκλήρωσης, και των  Kuştepeli & Őnel (2006) για την Τουρκία, όπου

βρέθηκαν  μακροχρόνιες  σχέσεις  ισορροπίας  μόνο  για  συγκεκριμένους  τύπους  επιθέσεων,

μελετώντας μια σειρά από κοινωνικό-οικονομικές μεταβλητές για την περίοδο 1967-2004.

Όπως  φαίνεται  και  παραπάνω  σε  ορισμένα  έργα,  μεγάλο  ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  οι

περιπτώσεις όπου δεν εμφανίζεται κάποιο διάνυσμα συνολοκλήρωσης ανάμεσα στα ποσοστά της

εγκληματικότητας και το σύνολο των κοινωνικό-οικονομικών παραγόντων της. Ο Saridakis (2004)

απέτυχε  να  βρει  διάνυσμα  συνολοκλήρωσης  στην  προσπάθειά  του  για  ανάλυση  μακροχρόνιας

ισορροπίας  όσον  αφορά  τα  βίαια  εγκλήματα  και  συγκεκριμένες  μορφές  κακουργημάτων  στις

Ηνωμένες Πολιτείες την περίοδο 1960-2000. Παράλληλα, το ερευνητικό έργο του Luiz (2001) για

την Νότια Αφρική χαρακτηρίστηκε γενικότερα από απουσία διανύσματος συνολοκλήρωσης μεταξύ

των  ποσοστών  εγκλημάτων  κατά  της  ιδιοκτησίας  και  διαφόρων  μεταβλητών  οικονομικής

δραστηριότητας. Τέλος ο O’Brien (1998) προσπάθησε να βρει μια μακροχρόνια σχέση ισορροπίας
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για έναν από τους λειτουργικούς παράγοντες πρόληψης της εγκληματικότητας όπως το ποσοστό

συλλήψεων ανδρών και γυναικών, χωρίς όμως κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Μπορεί το σύνολο των

μεταβλητών  και  στις  τρεις  παραπάνω  περιπτώσεις  να  χαρακτηρίζεται  από  έλλειψη  κοινών

μακροχρόνιων τάσεων,  παρόλα αυτά το σύνολο των σχέσεων ισορροπίας  ήταν αρκετά ισχυρό

στην βραχυχρόνια περίοδο.

Από τα παραπάνω προκύπτει μια σημαντική παρατήρηση: Το γεγονός της ύπαρξης ή μη

μιας μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος του αδικήματος

που  χρησιμοποιείται  ως  εξαρτημένη  μεταβλητή,  αλλά  και  από  τις  κοινωνικό-οικονομικές

μεταβλητές που εισάγονται σε κάθε υπόδειγμα. Για παράδειγμα έχει αναπτυχθεί η άποψη πως ο

αριθμός και η ποικιλία των κινήτρων για τις πράξεις βίας είναι μεγάλη, γι’ αυτό και είναι δύσκολο

να χρησιμοποιηθεί ως ένα μέγεθος για μακροχρόνιες προβλέψεις, όταν μάλιστα μελετώνται μη-

οικονομικοί παράγοντες όπως η κατανάλωση αλκοόλ, το ποσοστό των φυλακισμένων και κάποιοι

συγκεκριμένοι  δημογραφικοί  παράγοντες.  Αντίθετα  υπάρχουν  κατηγορίες  αδικημάτων  όπως  οι

κλοπές, που σχετίζονται πολύ περισσότερο με οικονομικά κίνητρα, δηλαδή η επιθυμία για αύξηση

των  εσόδων  του  κάθε  ατόμου  ή  η  τάση  για  μείωση  του  οικονομικού  χάσματος  μεταξύ  των

φτωχών  και  των  πλούσιων  ατόμων,  και  συνεπώς  είναι  πιθανότερο  οι  σχέσεις  αυτές  να

χαρακτηρίζονται από κοινές μακροχρόνιες τάσεις. 

2.8      Συμπεράσματα

Μπορεί η βιβλιογραφία για την οικονομική ανάλυση του φαινομένου της εγκληματικότητας

να είναι σχετικά πρόσφατη, όμως υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των ερευνητών,

εφαρμόζοντας μια μεγάλη ποικιλία προσεγγίσεων. Παρόλα αυτά, το σύνολο των αποτελεσμάτων

που  προέκυψαν  δεν  παρουσιάζουν  συμφωνία.  Πιο  συγκεκριμένα  έχουν  βρεθεί  διαφορετικά

αποτελέσματα  σε  αναλύσεις  που  προσπαθούν  να  ερευνήσουν  την  σχέση  των  εγκληματικών

πράξεων  με  κοινωνικοοικονομικούς  παράγοντες,  δίνοντας  παράλληλα  την  ευκαιρία  να

διατυπωθούν  νέες  θεωρητικές  απόψεις,  μερικές  από  τις  οποίες  αποτελούν  ακόμη  και  σήμερα

αντικείμενα αντιπαραθέσεων και κριτικών. Επιπλέον η εφαρμογή των σύγχρονων οικονομετρικών

τεχνικών δεν είναι αρκετά διαδεδομένη στο συγκεκριμένο πεδίο, γι' αυτό και από τα μέχρι τώρα

αποτελέσματα δεν μπορούν να εξαχθούν σίγουρα συμπεράσματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Δεδομένα και εξειδίκευση του υποδείγματος

3.1     Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια προσπάθεια να προσδιοριστεί η μορφή και το περιεχόμενο

του υποδείγματος που πρόκειται  να αναλυθεί.  Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται  να εξεταστεί  αν το

σύνολο των δεδομένων που θα συμμετάσχουν στην ανάλυση θα εμφανίζονται στα φυσικά τους

επίπεδα ή αν θα χρειαστεί να μετασχηματιστούν σε κάποια άλλη μορφή, ενώ παράλληλα ερευνάται

το  είδος  των  μεταβλητών  ανάλογα  με  τους  παράγοντες  που  επηρεάζουν  το  φαινόμενο  της

εγκληματικότητας, σύμφωνα βέβαια και με τις απόψεις που έχουν προβληθεί από την ευρύτερη

βιβλιογραφία.

3.2     Ανάλυση του υποδείγματος

Πολλές είναι οι μελέτες όπου έχει χρησιμοποιηθεί μια μεγάλη ποικιλία μεταβλητών για να

διερευνηθεί η διαχρονική πορεία του φαινομένου της εγκληματικότητας αλλά και να βρεθούν οι

κατάλληλοι παράγοντες που να την επηρεάζουν σημαντικά. Πράγματι σύμφωνα με την θεωρία,

αρκετοί ειδικοί συμφωνούν πως οι συσχετίσεις και τα φαινόμενα που καθορίζουν την πορεία της

εγκληματικότητας είναι περιπλεγμένα και ποικίλλα, περιλαμβάνοντας στοιχεία όπως: το φύλο, η

ηλικία, η φυλή, το οικογενειακό περιβάλλον, η ευφυία, οι βιοϊατρικοί παράγοντες, οι συνθήκες σε

μια κοινότητα, οι στρατηγικές ελέγχου και οι οικονομικοί παράγοντες (Freeman, 1996; Luiz, 2001).

Ανάμεσα σε αυτό το πλήθος των παραγόντων θα πρέπει να επιλεχθούν οι μεταβλητές αυτές που

μπορούν να αντιπροσωπεύσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τον ελληνικό χώρο. 

Έτσι λοιπόν η παρούσα εργασία θα δώσει βάση περισσότερο στα δυο τελευταία στοιχεία,

συμφωνώντας  με  την  άποψη  του  Becker  (1968),  ο  οποίος  έχει  εκφράσει  την  άποψη  πως  η

απόφαση ενός ατόμου να διαπράξει  ένα έγκλημα εξαρτάται  κυρίως από το ύψος των νόμιμων

οικονομικών  ευκαιριών,την πιθανότητα να ολοκληρωθεί  επιτυχώς το έγκλημα και  το ύψος της

ποινής που μπορεί να επιβληθεί στον παραβάτη (εάν βέβαια το άτομο συλληφθεί). Με βάση αυτήν

την άποψη, πολλοί αναλυτές έχουν κατασκευάσει διάφορα μοντέλα, αλλά η παρούσα εργασία θα

δεχθεί ως βάση τα μοντέλα των Pyle & Deadman (1994) και του Hale (1998). Όμως περισσότερη

προσοχή δίνεται στο μοντέλο του Hale (1998), καθώς στο έργο του προσπαθεί να διορθώσει την
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προσέγγιση των Pyle & Deadman (1994) με το να απαλείψει την μορφή των πρώτων διαφορών

στο μέγεθος των εγκληματικών ενεργειών, αφού θεωρεί πως η μεταβλητή αυτή διαθέτει τον ίδιο

βαθμό ολοκλήρωσης με τις υπόλοιπες εξωγενείς μεταβλητές Ι(1) και όχι Ι(2) όπως υποστηρίζουν οι

άλλοι δύο. Συνεπώς η βάση για την κατασκευή του μοντέλου εγκληματικότητας στην παρούσα

εργασία είναι ο εξής:

                             CRt = f (Et, POLt ,CONt)

Όπου  CRt  είναι  το  πλήθος  των  εγκληματικών  ενεργειών, Et  είναι  το  ύψος  της  οικονομικής

δραστηριότητας, POLt  ο αριθμός του αστυνομικού σώματος ή γενικότερα των αρχών επιβολής της

δημόσιας τάξης και CONt το ποσοστό επιβολής ποινών καταδίκης.

Στο παρόν μοντέλο θα πραγματοποιηθούν ορισμένες τροποποιήσεις, μέσω προσθήκης και

απαλοιφής  μεταβλητών.  Από την  μία  πλευρά  θα απαλειφθεί  το  μέγεθος  των  αρχών δημοσίας

τάξεως, δίνοντας περισσότερη βάση στην λειτουργία του συστήματος δικαιοσύνης. Και αυτό διότι,

σύμφωνα και πάλι με την άποψη του Becker (1968), οι συλλήψεις δεν σημαίνουν αυτόματα και

επιβολή ποινών. Από την άλλη πλευρά θα εισαχθεί στο μοντέλο η μεταβλητή που αναφέρεται στο

επίπεδο μόρφωσης και εκπαίδευσης, ένα σημαντικό μέγεθος για κάθε κοινωνία, διότι έτσι μπορεί

να  δωθεί  ικανοποιητική  απάντηση  στο  κατά  πόσον  η  συμμετοχή  ενός  ατόμου  στο  σχολικό

περιβάλλον καταφέρνει να επηρεάσει την απόφασή του να συμμετέχει σε εγκληματικές ενέργειες.

Αφού ορίστηκε το περιεχόμενο του μοντέλου, πρέπει τώρα να εξεταστεί και η μορφή του.

Από την στιγμή που η παρούσα εργασία ασχολείται με την εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων

της  οικονομετρίας,  τα  κύρια  ζητήματα  που πρέπει  να  εξεταστούν  αφορούν  την  ύπαρξη  ή μη

στασιμότητας και μακροχρόνιας ισορροπίας ανάμεσα στις  χρονικές σειρές.  Γι'  αυτό και μελέτες

(Levitt,  1996)  που  χρησιμοποιούν  ως  δεδομένα  τις  ποσοστιαίες  μεταβολές  των  εγκληματικών

ενεργειών  (δηλαδή  τα  δεδομένα  στην  μορφή  των  πρώτων  διαφορών)  δεν  παρουσιάζουν  τις

μακροχρόνιες  τάσεις  των  μεταβλητών,  αλλά  τις  βραχυχρόνιες,  καθώς  το  μειονέκτημα  με  την

εισαγωγή των διαφορών είναι η απαλοιφή της μακροχρόνιας πληροφορίας.

Συνεπώς το μοντέλο εγκληματικότητας θα αποτελείται από τις μεταβλητές στα φυσικά τους

επίπεδα,  και  μάλιστα  θα  εμφανίζονται  με  λογαριθμική  μορφή  ώστε  να  συμπεριλαμβάνεται  η

πολλαπλασιαστική επίδραση των χρονικών σειρών. Η τελική μορφή του μοντέλου, λοιπόν, είναι η

εξής:
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                              LCRt = f (LEt, LEDUt ,CONt)

Όπου LCRt  είναι ο λογάριθμος του πλήθους των εγκληματικών ενεργειών, LEt  ο λογάριθμος του

ύψους  της  οικονομικής  δραστηριότητας,  LEDUt  ο  λογάριθμος  του  επιπέδου  μόρφωσης  ή

εκπαίδευσης και LCONt ο λογάριθμος του ποσοστού επιβολής των καταδικαστικών ποινών.

Στο μοντέλο αυτό θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή των τεχνικών συνολοκλήρωσης για τον

προσδιορισμό των μακροχρόνιων τάσεων μεταξύ των χρονικών σειρών, αλλά και η τεχνική για την

εύρεση σχέσεων αιτιότητας. Η πρώτη εφαρμογή επιτυγχάνεται με την μέθοδο συνολοκλήρωσης

μιας εξίσωσης προερχόμενη από τους Engle & Granger (1987), αλλά και με την πολυμεταβλητή

τεχνική συνολοκλήρωσης από τους Johansen (1988) και Johansen-Juselius (1990,1992). Όμως σε

αυτό το σημείο πρέπει να  παρατηρηθεί πως η χρήση της μεθόδου του Johansen με την εφαρμογή

των VAR υποδειγμάτων ίσως να μην είναι η βέλτιστη επιλογή για την συγκεκριμένη ανάλυση. Και

αυτό διότι, παρά τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει η τεχνική Engle-Granger, τα VAR υποδείγματα

θεωρούν  την  κάθε  μεταβλητή  ως  ενδογενής,  ενώ  σε  αυτήν  την  περίπτωση  το  ενδιαφέρον

εστιάζεται  μόνο  στην  συμπεριφορά  της  εγκληματικής  δραστηριότητας  από  την  επίδραση  των

υπόλοιπων  μεγεθών,  καθώς  οι  σχέσεις  ανάμεσα  σε  ορισμένες  από  τις  κοινωνικοοικονομικές

μεταβλητές φαίνεται πως δεν έχουν κανένα ουσιαστικό νόημα. Παρολά αυτά, θα γίνει εφαρμογή

των  VAR  υποδειγμάτων  έχοντας  τον  αριθμό  των  εγκληματικών  πράξεων  ως  την  ενδογενή

μεταβλητή, δίνοντας όμως περισσότερη σημασία στα αποτελέσματα από την τεχνική των Engle-

Granger.

Αν  το  σύνολο των χρονικών σειρών διαθέτει  μια κοινή στοχαστική τάση και  οι  πρώτες

διαφορές είναι ολοκληρωμένες,  τότε μπορεί  να συνολοκληρώνονται  μεταξύ τους.  Όμως πρώτα

πρέπει  να  παρουσιαστούν  οι  τύποι  των  μεταβλητών,  οι  οποίοι  αντιστοιχούν  στα  είδη  των

χαρακτηριστικών σύμφωνα με το παραπάνω μοντέλο, και αυτό θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο

κεφάλαιο.

3.3    Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο αυτό έγινε η παρουσίαση του μοντέλου εγκληματικότητας, με το οποίο θα

γίνει  η  οικονομετρική  ανάλυση.  Έχοντας  ως  βάση  δυο  υποδείγματα  εγκληματικότητας,  και

εφαρμόζοντας ορισμένες τροποποιήσεις, το αποτέλεσμα που προέκυψε είναι πως το σύνολο των

εγκληματικών  ενεργειών  αποτελεί  συνάρτηση  των νόμιμων  οικονομικών  δραστηριοτήτων,  των
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μηχανισμών ελέγχου της εγκληματικότητας και του επιπέδου εκπαίδευσης-μόρφωσης. Επιπλέον,

επειδή το ενδιαφέρον εστιάζεται στην διερεύνηση των μακροχρόνιων σχέσεων, τα δεδομένα θα

χρησιμοποιηθούν  στα  φυσικά  τους  επίπεδα  με  λογαριθμική  μορφή  και  όχι  στην  μορφή  των

πρώτων διαφορών, καθώς έτσι εμφανίζονται μόνο οι βραχυχρόνιες διακυμάνσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Περιγραφή και παρουσίαση των μεταβλητών που συμμετέχουν στην έρευνα

4.1      Εισαγωγή

Στο κεφάλαιο αυτό θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του συνόλου των μεταβλητών που

θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση του υποδείγματος της εγκληματικότητας, ενώ παράλληλα θα

γίνει  μια  συνοπτική  περιγραφή  για  το  κάθε  μέγεθος  ξεχωριστά.  Στις  μεταβλητές  αυτές

περιλαμβάνονται το σύνολο των διαπραχθέντων αδικημάτων, καθώς και ξεχωριστές  κατηγορίες

τους, ενώ παράλληλα γίνεται η επιλογή των κοινωνικών, οικονομικών και παραγόντων πρόληψης

και καταστολής του εγκλήματος. Σημειώνεται πως όλες οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν

αποτελούν ετήσια στατιστικά στοιχεία, τα οποία καλύπτουν την χρονική περίοδο από το 1971 έως

και το 2004.

4.2     Παρουσίαση των μεταβλητών της έρευνας

Για την παρούσα εργασία θα χρησιμοποιηθούν συνολικά εννιά μεταβλητές, εκ των οποίων

οι πέντε θα συμμετέχουν στην ανάλυση ξεχωριστά. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σύνολο πέντε

οικονομετρικών υποδειγμάτων, όπου στο καθένα θα συμμετέχει και μια από τις κατηγορίες των

διαπραχθέντων αδικημάτων, ενώ οι  υπόλοιπες  τέσσερις  θα παραμένουν οι  ίδιες.  Τα στατιστικά

αυτά δεδομένα είναι σε ετήσια βάση, καλύπτουν μια χρονική περίοδο 34 ετών από το 1971 έως και

το 2004 και παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε έτος στους πίνακες στατιστικών στοιχείων 4.1 και

4.2.

Η παρουσίαση ξεκινάει από τις μεταβλητές που αφορούν τα μεγέθη των διαπραχθέντων

εγκληματικών  πράξεων.  Τα  στοιχεία  αυτά  προέρχονται  από  τα  δελτία  της  Στατιστικής  της

Δικαιοσύνης της Εθνικής  Στατιστικής  Υπηρεσίας  της  Ελλάδος  (ΕΣΥΕ)  για  τα αντίστοιχα έτη.  Η

βασική μεταβλητή αναφέρεται στο σύνολο των αδικημάτων που έχουν επίσημα καταγραφεί από

την ελληνική αστυνομία και αντιστοιχεί στο σύνολο όλων των παραβάσεων του Ποινικού Κώδικα,

καθώς και των Ειδικών Ποινικών Νόμων. Πέρα από το σύνολο των αδικημάτων, στην παρούσα

εργασία  περιλαμβάνονται  και  κατηγορίες  αδικημάτων,  οι  οποίες  έχουν  εμφανισθεί  με

εναλλακτικούς  τρόπους  σε  πολλά  ερευνητικά  έργα  και  αναφέρονται  στα  πιο  διαδεδομένα

αδικήματα.  Η μία κατηγορία  αναφέρεται  στους  επίσημους στατιστικούς  πίνακες  ως  Εγκλήματα
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Κατά Της Ζωής και σε αυτήν ανήκουν οι υποκατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και

αμέλεια, τις ανθρωποκτονίες που προέρχονται από αυτοκινητιστικά δυστυχήματα, καθώς και τις

λοιπές ανθρωποκτονίες. Η επόμενη κατηγορία αποτελείται από τα λεγόμενα εγκλήματα βίας με την

ονομασία  Σωματικές  Βλάβες.  Σε  αυτήν  εντάσσονται  τα  αδικήματα  της  απλής  και  επικίνδυνης

σωματικής  βλάβης εκ  προθέσεως και  εξ  αμελείας,  της σωματικής  βλάβης που προέρχεται  από

αυτοκινητιστικά  ατυχήματα,  καθώς  και  τις  λοιπές  σωματικές  βλάβες.  Μια  άλλη  ενδιαφέρουσα

κατηγορία που συμμετέχει στην ανάλυση είναι αυτή των Εγκλημάτων Κατά Των Ηθών, όπου σε

αυτήν  ορίζεται  ένα  πλήθος  αδικημάτων,  όπως  οι  βιασμοί,  οι  εξαναγκασμοί  σε  ασέλγεια,  οι

αποπλανήσεις  ανηλίκων,  οι  σωματεμπορίες,  οι  σεξουαλικές  εκμεταλλεύσεις  και  κακοποιήσεις,  οι

μαστροπείες  και  οι  αιμομιξίες.  Η  τελευταία  κατηγορία  στην  παρούσα  ανάλυση  ονομάζεται

Εγκλήματα  Κατά  Της  Ιδιοκτησίας και  περιλαμβάνει  το  γενικότερο  σύνολο  των  κλοπών,  ως

άθροισμα των κλοπών και των διακεκριμένων κλοπών, τις ληστείες1 και τα λοιπά εγκλήματα κατά

της ιδιοκτησίας.  Θα πρέπει να σημειωθεί  πως τα στατιστικά αυτά δεδομένα αφορούν όχι μόνο

πράξεις που έχουν τελεστεί, αλλά συμπεριλαμβάνονται και οι απόπειρες, καθώς και οι τελευταίες

συνιστούν εγκληματικές πράξεις.

Στην  συνέχεια  ακολουθεί  και  η  παρουσίαση  των  υπόλοιπων  μεταβλητών  (όπως

εμφανίζονται στα διαγράμματα 4.1-4.4) που θα απαρτίζουν το υπόδειγμα και, όπως αναφέρθηκε

παραπάνω,  θα  καλύπτουν  τις  τρεις  γενικές  κατηγορίες  των  παραγόντων  που  καθορίζουν  την

εγκληματικότητα. Ξεκινώντας από την κατηγορία των κοινωνικών παραγόντων, η επιλογή για την

συγκεκριμένη  εργασία  στοχεύει  στο  να  παρουσιάσει  το  επίπεδο  εκπαίδευσης  στην  Ελλάδα.

Ακολουθώντας  το  έργο  των  Kuştepeli &  Őnel (2006),  αυτό  επιτυγχάνεται  με  το  σύνολο  των

μαθητών που κατάφεραν να ολοκληρώσουν την μέση δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποκτώντας το

απολυτήριο της αντίστοιχης βαθμίδας εκπαίδευσης2. Η επιλογή του συγκεκριμένου μεγέθους έχει

διπλό στόχο: Αφενός μπορεί να παρουσιάσει το επίπεδο μόρφωσης από την πλευρά των μαθητών

και αφετέρου η παρουσία απολυτηρίου μέσης εκπαίδευσης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο (για

την  ακρίβεια  το  ελάχιστο  προαπαιτούμενο  προσόν)  για  την  εισαγωγή  στην  αγορά  εργασίας,

σύμφωνα με τις απαιτήσεις που έχει επιβάλλει η σύγχρονη κοινωνία.

Ακολουθεί η κατηγορία των παραγόντων που διαμορφώνουν το επίπεδο της οικονομικής

δραστηριότητας,  επιλέγοντας  τα  δύο  βασικότερα  μεγέθη  που  καθορίζουν  την  πορεία  των

οικονομικών-επιχειρηματικών  κύκλων:  Η  πρώτη  στοχεύει  στην  ανάδειξη  του  φαινομένου  της

1  Το αδίκημα της ληστείας είναι προτιμότερο να αποτελέσει ξεχωριστό τύπο διαπραχθέντος αδικήματος από τις κλοπές,
καθώς ορίζεται ως είδος κλοπής συνοδευόμενο από την απειλή κατά της ζωής ενός ατόμου.

2 Μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 1975-1976 ίσχυε ο θεσμός των εξατάξιων γυμνασίων ως μορφή μέσης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.  Από  τότε  ακολουθείται  η  μορφή  που  ισχύει  μέχρι  και  σήμερα,  δηλαδή  αυτή  των  τριών  τάξεων
γυμνασίου και των τριών τάξεων λυκείου.
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ανεργίας και εμφανίζεται μέσω του συνολικού αριθμού των ανέργων, που ανήκουν στο εργατικό

δυναμικό της χώρας. Η δεύτερη μεταβλητή βασίζεται στην αναζήτηση ενός τύπου μέτρησης της

οικονομικής  ευημερίας  (ή  του  οικονομικού  πλούτου)  της  χώρας,  γι'  αυτό  και  επιλέγεται  το

Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν  (ΑΕΠ)  της  Ελλάδας,  ένα  μέγεθος  γενικά  αποδεκτό  από

οικονομολόγους εδώ και χρόνια. Για την ακρίβεια, πρόκειται για το μέγεθος του κατά κεφαλήν

ΑΕΠ, προσαρμοσμένο σύμφωνα με τον αποπληθωριστή που έχει ως έτος βάσης το 2000.

Τέλος,  σχετικά  με  την  κατηγορία  των  παραγόντων  πρόληψης  και  καταστολής,  είναι

προτιμότερο η επιλογή της μεταβλητής να έχει σχέση με τις επιβολές των ποινών από την πλευρά

των δικαστικών αρχών, οπότε ένα αντιπροσωπευτικό μέγεθος αποτελεί ο συνολικός αριθμός των

ατόμων  που  έχουν  καταδικασθεί  για  διάπραξη  αδικημάτων,  είτε  οι  καταδίκες  αυτές  αφορούν

χρηματικό  πρόστιμο,  είτε  ποινή  κάθειρξης.  Η  συγκεκριμένη  μεταβλητή  έχει  προτιμηθεί  από

ερευνητές  (Funk &  Kugler,  2003),  συμφωνώντας  με  την  άποψη  πως  οι  αποφάσεις  καταδίκης

λειτουργούν  ως  πιο  αποτελεσματικό  μέτρο  για  την  μείωση  των  εγκλημάτων.  Και  αυτό  διότι,

σύμφωνα με τον  Becker (1968), τα αδικήματα δεν οδηγούν πάντοτε σε συλλήψεις, ενώ με την

σειρά τους,  οι  αυξήσεις  στον αριθμό των συλλήψεων δεν οδηγούν αναγκαστικά σε δικαστικές

διώξεις και καταδίκες.

Διάγραμμα 4.1 Αριθμός ατόμων που αποφοίτησαν από ιδρύματα δευτεροβάθμιας μέσης εκπαίδευσης για την περίοδο
1971-2004
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Διάγραμμα 4.2  Αριθμός των ανέργων που ανήκουν στο εργατικό δυναμικό για την περίοδο 1971-2004
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Διάγραμμα 4.3  Κατά κεφαλήν ΑΕΠ με έτος βάσης το 2000 σε € για την περίοδο 1971-2004
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Διάγραμμα 4.4  Αριθμός ατόμων που έχουν καταδικασθεί για διάπραξη αδικημάτων για την περίοδο 1971-2004
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Από τα παραπάνω μεγέθη, τα οποία παρουσιάζονται σε αναλογία ανά 100.000 κατοίκους

εκτός από το ΑΕΠ, το σύνολο των μακροοικονομικών μεταβλητών (ανεργία και ΑΕΠ) προέρχεται

από την βάση δεδομένων των μακροοικονομικών δεδομένων (AMECO) της Eurostat, οι πηγές για

το επίπεδο εκπαίδευσης  και  τον  αριθμό  των  καταδικασθέντων προέρχονται  από τα  επιμέρους

δελτία της Στατιστικής της Δικαιοσύνης και της Στατιστικής Της Εκπαίδευσης της ΕΣΥΕ αντίστοιχα.

Επιπλέον για την αναλογία ανά 100.000 κατοίκους χρησιμοποιείται ο πληθυσμός της Ελλάδας για

την περίοδο 1971-2004 3. Ορισμένες από τις βασικές περιγραφικές στατιστικές πληροφορίες των

μεταβλητών εμφανίζονται στους πίνακες 4.1 και 4.2.

LCR LLIFE LINJ LMOR LPROP
 Mean  8.054071  2.782757  5.501911  2.070206  5.805348
 Median  8.075674  2.818392  5.553017  2.059852  6.025369
 Maximum  8.297793  2.967333  5.648833  2.879760  6.734936
 Minimum  7.622175  2.473171  5.055736  1.175573  4.602467
 Std. Dev.  0.167304  0.152117  0.124105  0.390889  0.716552
 Skewness -0.744387 -0.532737 -1.808888  0.196103 -0.337049
 Kurtosis  3.358868  2.075949  6.503360  2.714230  1.630990
 Jarque-Bera  3.322412  2.817899  35.92926  0.333611  3.298848
 Probability  0.189910  0.244400  0.000000  0.846364  0.192161
 Sum  273.8384  94.61374  187.0650  70.38701  197.3818
 Sum Sq. Dev.  0.923689  0.763605  0.508264  5.042215  16.94375
 Observations  34  34  34  34  34

Πίνακας 4.1  Περιγραφικές στατιστικές πληροφορίες των εγκληματικών πράξεων

LUN LGRAD LGDP LCONV
 Mean  7.659397  6.513053  9.081555  6.891718
 Median  7.894874  6.547500  9.073947  6.994386
 Maximum  8.536604  6.658011  9.388905  7.261225
 Minimum  6.411818  6.135565  8.786304  6.289716
 Std. Dev.  0.719911  0.139360  0.129099  0.307511
 Skewness -0.603133 -1.004326  0.336001 -0.715672
 Kurtosis  1.831714  3.209650  3.504402  2.153492
 Jarque-Bera  3.994958  5.778068  1.000177  3.917537
 Probability  0.135677  0.055630  0.606477  0.141032
 Sum  260.4195  221.4438  308.7729  234.3184
 Sum Sq. Dev.  17.10295  0.640901  0.549998  3.120572
 Observations  34  34  34  34

Πίνακας 4.2  Περιγραφικές στατιστικές πληροφορίες των κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών

3   Για τον πληθυσμό της Ελλάδος χρησιμοποιούνται τα εκτιμημένα μεγέθη στα μέσα της κάθε χρονιάς, καθώς τα
πραγματικά μεγέθη μετρώνται ανά δεκαετία, δηλαδή κάθε φορά που πραγματοποιείται η διαδικασία της επίσημης
Απογραφής.
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4.3     Συμπεράσματα

Τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της παρούσας εργασίας είναι ετήσια

χρονολογικά  στοιχεία  για  την  περίοδο  1971-2004.  Εκτός  από  το  σύνολο  των  διαπραχθέντων

αδικημάτων θα χρησιμοποιηθούν και κατηγορίες αδικημάτων, όπως τα Εγκλήματα Κατά Της Ζωής,

οι  Σωματικές Βλάβες,  τα Εγκλήματα Κατά Των Ηθών και τα Εγκλήματα Κατά Της Ιδιοκτησίας-

Περιουσίας. Επιπρόσθετα στην ανάλυση θα συμμετέχουν κοινωνικές μεταβλητές, όπως το επίπεδο

εκπαίδευσης,  μακροοικονομικές  μεταβλητές  (ανεργία  και  ΑΕΠ),  καθώς  και  ο  αριθμός  των

καταδικασθέντων, ως μέτρο πρόληψης κατά της εγκληματικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Στασιμότητα των μεταβλητών

5.1      Εισαγωγή

Για την ανάλυση του προτεινόμενου υποδείγματος, είναι απαραίτητη σε πρώτο στάδιο η

διεξαγωγή του ελέγχου για την ύπαρξη ή μη στασιμότητας των διαθέσιμων χρονικών σειρών. Για

την  ακρίβεια,  είναι  επιτακτική  η  ανάγκη  για  στασιμότητα  των  μεταβλητών,  διότι  αλλιώς  οι

δεδομένες οικονομετρικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται μπορούν να προκαλέσουν αναξιόπιστα

αποτελέσματα,  αδυναμία  στην  διεξαγωγή  προβλέψεων,  αλλά  και  εμφάνιση  σημαντικών

προβλημάτων,  όπως  αυτό  της  κίβδηλης  παλινδρόμησης.  Συνεπώς  στο  παρόν  κεφάλαιο

πραγματοποιείται μια σειρά ελέγχων που αποδεικνύουν την ύπαρξη ή μη στασιμότητας, έχοντας

σαν  στόχο  την  εξέταση  του  βαθμού  ολοκλήρωσης  των  μεταβλητών  του  υποδείγματος,  με

ιδιαίτερη έμφαση στον επαυξημένο έλεγχο των Dickey-Fuller (1979) και τον έλεγχο των Phillips-

Perron (1988), για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας.

5.2      Έλεγχοι στασιμότητας

Στην επιστήμη της οικονομετρίας,  το σύνολο των ελέγχων στασιμότητας των χρονικών

σειρών μπορεί να καταταχθεί σε δύο γενικές κατηγορίες: Η πρώτη αντιστοιχεί στους ελέγχους που

βασίζονται  στις  γραφικές  παραστάσεις  και  στους  συντελεστές  αυτοσυσχέτισης,  αποτελώντας

ουσιαστικά ένα πρώτο βήμα για την ανάλυση κάθε χρονικής σειράς, ενώ στην δεύτερη κατηγορία

ανήκουν  όλοι  οι  έλεγχοι  των  μοναδιαίων  ριζών,  οι  οποίοι  θεωρούνται  αρκετά  ισχυροί  και

αποτελεσματικοί.

Ξεκινώντας  με  τον  έλεγχο  των  γραφικών  παραστάσεων για κάθε μια  από τις  χρονικές

σειρές,  ο  σκοπός  είναι  να  διαπιστωθεί  εάν  στα  γραφήματα  αυτά  εμφανίζεται  κάποιο  από  τα

φαινόμενα  της  τάσης  (δηλαδή  μεταβάλλονται  οι  μέσοι  τους  σε  κάθε  χρονική  περίοδο)  ή  της

κυκλικής διακύμανσης. Στην περίπτωση που κάποιο από τα φαινόμενα ισχύει, τότε προκύπτει το

συμπέρασμα της μη-στασιμότητας στα επίπεδα των μεταβλητών. Επιστρέφοντας στις παρούσες

χρονικές σειρές, παρατηρείται πως όλες οι γραφικές παραστάσεις τους χαρακτηρίζονται από την

ύπαρξη  τάσης,  άλλες  φορές  ανοδικής  και  άλλες  καθοδικής,  δηλαδή  οι  τιμές  τους  δεν

ταλαντεύονται χρονικά γύρω από κάποια σταθερή μέση τιμή. Αυτό έχει  ως αποτέλεσμα πως οι
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παρούσες χρονικές  σειρές  δεν  θεωρούνται  στάσιμες στα επίπεδά τους,  και  συνεπώς πρέπει  να

εξετασθούν οι ρυθμοί των μεταβολών τους, δηλαδή ο αριθμός των διαφορών τους, προκειμένου

να βρεθούν οι βαθμοί στους οποίους είναι ολοκληρωμένες.

Συνεχίζοντας με τον υπολογισμό της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης, οι  υποθέσεις για την

στασιμότητα των χρονικών σειρών είναι οι εξής:

Ηο: ρ=0                          Ηα: ρ0        (όπου ρ = συντελεστής αυτοσυσχέτισης)

Η  μηδενική  υπόθεση  αναφέρει  πως  δεν  υπάρχει  συσχέτιση  μεταξύ  των  διαταρακτικών

όρων και άρα οι  μεταβλητές  αποτελούν στάσιμες  στοχαστικές  διαδικασίες,  ενώ η υπόθεση Ηα

απορρίπτει την Ηο και αποδεικνύει την έλλειψη στασιμότητάς τους. Από τα γραφήματα συσχέτισης

(correlogram) δεν μπορεί  να γίνει  δεκτή η μηδενική υπόθεση για καμία από τις  τρεις  χρονικές

σειρές  στα  επίπεδά  τους,  καθώς  παρουσιάζονται  ορισμένες  σημαντικές  τιμές  στα  μεγέθη  της

αυτοσυσχέτισης  και  της  μερικής  αυτοσυσχέτισης,  ξεπερνώντας  το  κρίσιμο  όριο,  δηλαδή  το

διάστημα εμπιστοσύνης του ελέγχου του Bartlett (1946). Επιπλέον δεν ικανοποιείται το κριτήριο

Box-Pierce (1970),  καθώς τα μεγέθη των αυτοσυσχετίσεων σε ορισμένες  υστερήσεις  είναι  μη-

σημαντικά  και  δεν  ξεπερνούν  το  5%.  Συνεπώς είναι  αναγκαία  η θεώρηση των  πρώτων ή και

μεγαλύτερου βαθμού διαφορών σε όλες τις χρονικές σειρές. Από εκεί  και πέρα όμως, επειδή ο

έλεγχος  των  συντελεστών αυτοσυσχέτισης  δεν  αποτελεί  την πλέον  αξιόπιστη  μέθοδο  για  την

εύρεση της στασιμότητας (δηλαδή του βαθμού ολοκλήρωσης) των χρονικών σειρών, για αυτό η

προσπάθεια συνεχίζεται με την εφαρμογή των ελέγχων για μοναδιαία ρίζα.

Ο πιο διαδεδομένος τρόπος ελέγχου για ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας σε ένα αυτοπαλίνδρομο

AR(n)  υπόδειγμα  μιας  χρονικής  σειράς,  και  κατά  συνέπεια  για  ύπαρξη  στασιμότητας,  είναι  ο

επαυξημένος  έλεγχος  Dickey-Fuller  (ADF test).  Ο έλεγχος  αυτός  πραγματοποιείται  μέσω τριών

μορφών παλινδρόμησης που μπορεί να πάρει ένα AR(n) υπόδειγμα μιας χρονικής σειράς:
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όπου η πρώτη εξίσωση αποτελεί  ένα υπόδειγμα απλής μορφής (χωρίς  στοχαστική και  χρονική

τάση), η δεύτερη εξίσωση αποτελεί υπόδειγμα με ύπαρξη μιας στοχαστικής τάσης (σταθεράς) και

το  τρίτο  υπόδειγμα  εμπεριέχει  στοχαστική  και  προσδιοριστική  χρονική  τάση.  Ο  κύριος  λοιπόν

σκοπός είναι να εκτιμηθούν οι συντελεστές α, β, γ, δ και στις τρεις αυτές μορφές παλινδρόμησης,

στα διάφορα επίπεδα της κάθε μεταβλητής, ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή παλινδρόμηση που

να ικανοποιεί  την  μη  ύπαρξη  μοναδιαίας  ρίζας,  και  κατά  συνέπεια  την  στασιμότητα  της  κάθε

χρονικής σειράς. Οι υποθέσεις για την ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας είναι οι εξής:

Ηο : δ=0,   
Ηα : δ<0

όπου η Ηο δηλώνει πως η χρονική σειρά αποτελεί μια μορφή τυχαίου περίπατου (random walk) με

ύπαρξη μοναδιαίας ρίζας και συνεπώς δεν είναι στάσιμη, ενώ η Ηα απορρίπτει την προηγούμενη

υπόθεση, δηλώνοντας στασιμότητα.

Ο  βασικός  λοιπόν  σκοπός  του  ελέγχου  Dickey-Fuller  στις  χρονικές  σειρές  είναι  να

συγκριθούν τις τιμές των συντελεστών της κατανομής t-student (συντελεστής tδ) με τις κρίσιμες

τιμές της κατανομής των Dickey-Fuller (συντελεστής τ) στα επίπεδα των 1%,5% και 10%. Εάν μια

τιμή του συντελεστή tδ2 είναι μεγαλύτερη από την κριτική τιμή του συντελεστή τα (tδ > τ), τότε η

υπόθεση Ηο δεν απορρίπτεται και συνεπώς γίνεται αποδεκτή η υπόθεση περί ύπαρξης μοναδιαίας

ρίζας, ενώ στην αντίθετη περίπτωση (αν δηλαδή tδ < τ) η Ηο απορρίπτεται και γίνεται αποδεκτή η

υπόθεση Ηα περί στασιμότητας της χρονικής σειράς.

Ένα  επιπλέον  ζήτημα  που  απασχολεί  είναι  πώς  θα  επιλεχθεί  η  βέλτιστη  μορφή

παλινδρόμησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν την

σταθερότητα,  την  αποτελεσματικότητα  και  την  αξιοπιστία  των  εκτιμητών,  όπως  αυτά  της

πολυσυγγραμμικότητας  και  της  αυτοσυσχέτισης  των  καταλοίπων.  Για  αυτόν  τον  λόγο

χρησιμοποιούνται  τα  κριτήρια  των  Akaike (1974)  και  Schwartz (1978),  καθώς  και  ο  έλεγχος

Breusch-Godfrey (ή  αλλιώς  πολλαπλασιαστής  Lagrange-LM),  όχι  μόνο  για  την  μορφή

παλινδρόμησης, αλλά και για το πλήθος των χρονικών υστερήσεων της εξαρτημένης μεταβλητής.

Βασικός στόχος είναι η εύρεση των αυτοπαλίνδρομων μεταβλητών που απορρίπτουν την αρχική

υπόθεση περί ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας,  με την ελάχιστη τιμή στο κριτήριο  Akaike (εφόσον ο

αριθμός  των  παρατηρήσεων  είναι  σχετικά  μικρός)  και  σημαντικότητα  στο  ποσοστό  του

συντελεστή LM για τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα. 
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Οι πίνακες 5.1-5.9 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων στασιμότητας των Dickey-

Fuller, καθώς και το σύνολο των στατιστικών κριτηρίων, στην προσπάθεια εύρεσης των βαθμών

ολοκλήρωσης  και  αναζήτησης  των  βέλτιστων  εξειδικεύσεων  για  όλες  τις  χρονικές  σειρές  που

εξετάζονται. Σχετικά πρώτα με τα επίπεδα των μεταβλητών, παρατηρείται πως επικρατεί ομοφωνία

στην άποψη πως δεν απορρίπτεται η αρχική υπόθεση περί ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας, καθώς τα t-

στατιστικά των ελέγχων  ADF είναι μεγαλύτερα από τις αντίστοιχες κριτικές τιμές, γι’ αυτό και η

αναζήτηση  της  καλύτερης  εξειδίκευσης  δεν  έχει  πλέον  νόημα.  Συνεπώς  οι  μεταβλητές

χαρακτηρίζονται  από  έλλειψη  στασιμότητας  στα  επίπεδά  τους,  άρα  πρέπει  να  διερευνηθεί  η

περίπτωση στασιμότητάς τους στις πρώτες διαφορές.

Πίνακας 5.1 Έλεγχος Dickey-Fuller για τα συνολικά διαπραχθέντα αδικήματα ανά 100.000 κατοίκους σε

λογαριθμική μορφή
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Στατιστικά Επίπεδα 1ες διαφορές
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

ADF 0,156 0,520 0,925 -5,413 -4,822 -4,133
Akaike -1,563 -1,631 -1,648 -1,684 -1,692 -1,616

Schwartz -1,518 -1,539 -1,509 -1,639 -1,589 -1,476
LM(1) 0,232 2,112 0,741 1,690 0,346 1,283

[Prob] 0,632 0,156 0,396 0,203 0,560 0,267

Με σταθερά

ADF -1,786 -2,192 -2,253 -5,377 -4,903 -4,300
Akaike -1,601 -1,723 -1,758 -1,632 -1,650 -1,596

Schwartz -1,510 -1,586 -1,573 -1,541 -1,511 -1,409
LM(1) 1,709 3,278 0,741 2,149 0,753 3,036

[Prob] 0,201 0,080 0,397 0,153 0,392 0,093
ADF -3,367 -3,351 -3,036 -5,204 -4,732 -4,191

Akaike -1,772 -1,846 -1,836 -1,571 -1,597 -1,541
Schwartz -1,636 -1,663 -1,605 -1,434 -1,412 -1,307

LM(1) 5,394 2,140 0,465 2,471 0,854 4,106
[Prob] 0,027 0,154 0,501 0,127 0,363 0,053

Μορφές 
εξίσωσης

Χωρίς σταθερά 
ή τάση

Με σταθερά και 
τάση
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Πίνακας 5.2 Έλεγχος Dickey-Fuller για τα εγκλήματα κατά της ζωής ανά 100.000 κατοίκους σε λογαριθμική

μορφή

Πίνακας 5.3 Έλεγχος Dickey-Fuller για τις σωματικές βλάβες ανά 100.000 κατοίκους σε λογαριθμική μορφή
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Στατιστικά Επίπεδα 1ες διαφορές
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

ADF 0,288 0,024 0,017 -4,538 -3,675 -2,799
Akaike -2,551 -2,561 -2,468 -2,623 -2,533 -2,498

Schwartz -2,506 -2,469 -2,330 -2,577 -2,440 -2,358
LM(1) 1,473 0,046 0,134 0,045 0,146 7,353

[Prob] 0,233 0,831 0,716 0,833 0,704 0,011

Με σταθερά

ADF -1,950 -1,794 -1,743 -4,466 -3,613 -2,779
Akaike -2,608 -2,604 -2,511 -2,561 -2,469 -2,437

Schwartz -2,518 -2,466 -2,326 -2,469 -2,330 -2,250
LM(1) 2,745 0,050 6,562 0,052 0,097 6,617

[Prob] 0,107 0,823 0,016 0,820 0,757 0,016
ADF -0,934 -1,014 -0,136 -4,789 -4,313 -4,328

Akaike -2,625 -2,557 -2,491 -2,581 -2,555 -2,671
Schwartz -2,488 -2,374 -2,260 -2,444 -2,370 -2,438

LM(1) 0,803 1,035 3,356 0,747 2,706 0,457
[Prob] 0,377 0,317 0,078 0,394 0,111 0,505

Μορφές 
εξίσωσης

Χωρίς σταθερά 
ή τάση

Με σταθερά και 
τάση

Στατιστικά Επίπεδα 1ες διαφορές
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

ADF -0,512 -0,512 -0,565 -6,499 -4,541 -2,604
Akaike -2,064 -1,997 -1,925 -2,051 -1,979 -1,892

Schwartz -2,019 -1,905 -1,787 -2,005 -1,886 -1,752
LM(1) 0,804 0,841 0,010 0,782 0,081 0,140

[Prob] 0,376 0,366 0,918 0,383 0,777 0,710

Με σταθερά

ADF -1,461 -1,151 -0,811 -6,348 -4,510 -2,598
Akaike -2,069 -1,978 -1,885 -1,996 -1,925 -1,833

Schwartz -1,979 -1,841 -1,700 -1,904 -1,786 -1,647
LM(1) 0,077 0,156 0,574 0,851 0,010 0,182

[Prob] 0,782 0,695 0,455 0,363 0,918 0,673
ADF -1,495 -1,102 0,531 -6,666 -5,281 -3,757

Akaike -2,049 -1,975 -1,971 -1,995 -2,025 -2,009
Schwartz -1,913 -1,792 -1,740 -1,858 -1,840 -1,776

LM(1) 0,300 1,885 1,935 3,950 1,410 0,687
[Prob] 0,587 0,181 0,176 0,056 0,245 0,415

Μορφές 
εξίσωσης

Χωρίς σταθερά 
ή τάση

Με σταθερά και 
τάση
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Πίνακας 5.4 Έλεγχος Dickey-Fuller για τα εγκλήματα κατά των ηθών ανά 100.000 κατοίκους σε λογαριθμική

μορφή

Πίνακας 5.5 Έλεγχος Dickey-Fuller για τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας ανά 100.000 κατοίκους σε

λογαριθμική μορφή
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Στατιστικά Επίπεδα 1ες διαφορές
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

ADF -0,527 -0,593 -0,478 -4,761 -5,407 -3,840
Akaike 0,429 0,496 0,416 0,445 0,360 0,403

Schwartz 0,474 0,588 0,555 0,491 0,452 0,446
LM(1) 0,813 5,314 0,027 5,995 0,042 0,756

[Prob] 0,374 0,028 0,870 0,020 0,838 0,392

Με σταθερά

ADF -2,287 -2,954 -2,007 -4,687 -5,319 -3,767
Akaike 0,342 0,307 0,348 0,507 0,423 0,513

Schwartz 0,432 0,444 0,533 0,599 0,562 0,700
LM(1) 3,848 1,475 0,317 5,753 0,039 0,727

[Prob] 0,059 0,234 0,578 0,023 0,844 0,401
ADF -2,381 -3,141 -2,260 -4,618 -5,241 -3,691

Akaike 0,384 0,329 0,369 0,568 0,484 0,579
Schwartz 0,520 0,512 0,601 0,706 0,669 0,812

LM(1) 3,618 0,734 0,258 5,318 0,034 0,697
[Prob] 0,067 0,399 0,615 0,028 0,854 0,411

Μορφές 
εξίσωσης

Χωρίς σταθερά 
ή τάση

Με σταθερά και 
τάση

Στατιστικά Επίπεδα 1ες διαφορές
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

ADF 2,625 1,791 1,558 -3,646 -2,367 -1,601
Akaike -1,697 -1,641 -1,581 -1,601 -1,562 -1,539

Schwartz -1,652 -1,549 -1,442 -1,556 -1,470 -1,398
LM(1) 0,887 0,822 0,012 1,540 0,457 2,343

[Prob] 0,353 0,372 0,911 0,224 0,504 0,137

Με σταθερά

ADF -1,598 -1,794 -2,346 -4,356 -3,134 -2,070
Akaike -1,752 -1,716 -1,744 -1,674 -1,622 -1,537

Schwartz -1,661 -1,579 -1,559 -1,582 -1,484 -1,350
LM(1) 0,303 3,285 0,550 1,018 0,015 0,802

[Prob] 0,585 0,080 0,464 0,321 0,901 0,378
ADF 0,480 0,461 0,862 -4,879 -4,118 -3,250

Akaike -1,718 -1,682 -1,752 -1,737 -1,788 -1,714
Schwartz -1,582 -1,499 -1,520 -1,600 -1,603 -1,481

LM(1) 0,013 4,484 1,135 4,052 0,786 0,621
[Prob] 0,908 0,043 0,296 0,053 0,383 0,438

Μορφές 
εξίσωσης

Χωρίς σταθερά 
ή τάση

Με σταθερά και 
τάση
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Πίνακας 5.6 Έλεγχος Dickey-Fuller για τον αριθμό των ανέργων ανά 100.000 κατοίκους σε λογαριθμική

μορφή

Πίνακας 5.7 Έλεγχος Dickey-Fuller για τον αριθμό των ατόμων που αποφοίτησαν από την δευτεροβάθμια

μέση εκπαίδευση ανά 100.000 κατοίκους σε λογαριθμική μορφή
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Στατιστικά Επίπεδα 1ες διαφορές
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

ADF 1,480 1,496 1,139 -3,311 -2,815 -2,592
Akaike -0,819 -1,496 -1,611 -1,487 -1,630 -1,532

Schwartz -0,773 -1,405 -1,472 -1,441 -1,537 -1,392
LM(1) 12,840 6,779 8,3E-05 6,898 1,5E-05 0,086

[Prob] 0,001 0,014 0,977 0,013 0,990 0,770

Με σταθερά

ADF -0,453 -1,958 -1,059 -3,725 -3,099 -2,971
Akaike -0,769 -1,578 -1,595 -1,516 -1,619 -1,536

Schwartz -0,679 -1,440 -1,410 -1,424 -1,480 -1,349
LM(1) 12,920 3,489 0,164 6,441 0,003 0,029

[Prob] 0,001 0,072 0,688 0,016 0,952 0,864
ADF -1,789 -2,718 -2,592 -3,687 -3,050 -2,932

Akaike -0,806 -1,659 -1,721 -1,487 -1,556 -1,473
Schwartz -0,670 -1,476 -1,490 -1,350 -1,371 -1,240

LM(1) 29,170 1,901 0,000 5,196 0,011 0,062
[Prob] 8,0E-06 0,179 0,975 0,030 0,917 0,805

Μορφές 
εξίσωσης

Χωρίς σταθερά 
ή τάση

Με σταθερά και 
τάση

Στατιστικά Επίπεδα 1ες διαφορές
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

ADF 0,896 0,549 0,346 -4,758 -3,411 -2,443
Akaike -2,682 -2,646 -2,578 -2,699 -2,638 -2,565

Schwartz -2,637 -2,555 -2,439 -2,653 -2,545 -2,425
LM(1) 0,806 0,834 0,290 1,041 0,388 3,787

[Prob] 0,376 0,368 0,594 0,315 0,537 0,062

Με σταθερά

ADF -3,024 -2,742 -2,530 -4,740 -3,366 -2,386
Akaike -2,884 -2,816 -2,727 -2,648 -2,579 -2,501

Schwartz -2,793 -2,679 -2,542 -2,557 -2,440 -2,313
LM(1) 0,577 0,350 2,371 0,811 0,278 4,072

[Prob] 0,453 0,558 0,135 0,375 0,601 0,054
ADF -2,012 -2,052 -2,003 -5,150 -3,677 -2,627

Akaike -2,833 -2,755 -2,662 -2,677 -2,583 -2,483
Schwartz -2,697 -2,572 -2,431 -2,540 -2,398 -2,250

LM(1) 0,346 0,304 2,773 0,121 0,046 7,569
[Prob] 0,560 0,585 0,108 0,729 0,830 0,011

Μορφές 
εξίσωσης

Χωρίς σταθερά 
ή τάση

Με σταθερά και 
τάση
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Πίνακας 5.8 Έλεγχος Dickey-Fuller για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ με έτος βάσης το 2000 σε λογαριθμική μορφή

Πίνακας 5.9 Έλεγχος Dickey-Fuller για τον αριθμό των ατόμων που καταδικάσθηκαν για διάπραξη αδικήματος

ανά 100.000 κατοίκους σε λογαριθμική μορφή
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Στατιστικά Επίπεδα 1ες διαφορές
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

ADF 3,224 2,275 2,479 -4,491 -3,830 -0,791
Akaike -3,988 -4,084 -4,111 -3,988 -3,977 -4,599

Schwartz -3,943 -3,993 -3,973 -3,942 -3,885 -4,459
LM(1) 0,426 2,454 20,870 2,158 8,902 6,253

[Prob] 0,518 0,128 9,0E-04 0,152 0,005 0,019

Με σταθερά

ADF -0,592 0,346 1,363 -5,285 -4,812 -1,511
Akaike -3,940 -4,025 -4,111 -4,084 -4,108 -4,604

Schwartz -3,850 -3,888 -3,925 -3,992 -3,970 -4,417
LM(1) 0,681 3,636 16,980 2,398 21,030 7,512

[Prob] 0,415 0,066 3,4E-05 0,132 9,0E-05 0,011
ADF -1,656 -1,084 -0,173 -5,254 -5,020 -1,591

Akaike -3,956 -4,026 -4,070 -4,048 -4,134 -4,555
Schwartz -3,820 -3,843 -3,839 -3,910 -3,949 -4,321

LM(1) 2,125 2,284 19,590 4,160 14,760 8,142
[Prob] 0,155 0,142 1,6E-05 0,050 7,0E-04 0,008

Μορφές 
εξίσωσης

Χωρίς σταθερά 
ή τάση

Με σταθερά και 
τάση

Στατιστικά Επίπεδα 1ες διαφορές
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

ADF -0,397 -0,941 -1,112 -5,371 -4,368 -3,683
Akaike -1,456 -1,668 -1,610 -1,703 -1,631 -1,581

Schwartz -1,411 -1,576 -1,471 -1,657 -1,538 -1,441
LM(1) 0,755 0,341 0,295 0,118 0,140 1,978

[Prob] 0,391 0,563 0,591 0,733 0,710 0,171

Με σταθερά

ADF -0,723 -0,797 -0,545 -5,398 -4,506 -3,857
Akaike -1,412 -1,625 -1,554 -1,666 -1,608 -1,560

Schwartz -1,321 -1,488 -1,369 -1,575 -1,469 -1,373
LM(1) 1,257 0,308 0,068 0,314 0,321 0,986

[Prob] 0,271 0,583 0,794 0,579 0,575 0,330
ADF -3,497 -2,345 -2,063 -5,262 -4,409 -4,092

Akaike -1,746 -1,729 -1,643 -1,612 -1,556 -1,559
Schwartz -1,610 -1,546 -1,412 -1,475 -1,371 -1,325

LM(1) 1,762 0,274 3,815 0,211 0,945 0,176
[Prob] 0,194 0,604 0,062 0,648 0,339 0,678

Μορφές 
εξίσωσης

Χωρίς σταθερά 
ή τάση

Με σταθερά και 
τάση
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Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά, καθώς οι έλεγχοι ADF απορρίπτουν την υπόθεση περί

ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας και δέχονται την περίπτωση στασιμότητας, συνεπώς το επόμενο βήμα

αποτελείται από την αναζήτηση για την καλύτερη μορφή εξίσωσης της κάθε μεταβλητής. Με βάση

λοιπόν τα κριτήρια Akaike & Schwartz, οι εξειδικεύσεις για την κάθε μεταβλητή εμφανίζονται στον

πίνακα 5.10.

Μεταβλητή Μορφή εξειδίκευσης
Συνολικά αδικήματα Χωρίς σταθερά ή τάση (1 χρονική υστέρηση)
Αδικήματα κατά ζωής Με σταθερά και τάση (2 χρονικές υστερήσεις)
Σωματικές βλάβες Χωρίς σταθερά ή τάση (0 χρονικές υστερήσεις)
Αδικήματα κατά ηθών Χωρίς σταθερά ή τάση (1 χρονική υστέρηση)
Αδικήματα κατά ιδιοκτησίας Με σταθερά και τάση (1 χρονική υστέρηση)
Άνεργοι Χωρίς σταθερά ή τάση (1 χρονική υστέρηση)
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ Με σταθερά (0 χρονικές υστερήσεις)
Καταδικασθέντες Χωρίς σταθερά ή τάση (0 χρονικές υστερήσεις)
Απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης Χωρίς σταθερά ή τάση (0 χρονικές υστερήσεις)

Πίνακας 5.10   Μορφές εξειδίκευσης για το σύνολο των μεταβλητών

Πρέπει να σημειωθεί πως στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τα κριτήρια Akaike & Schwartz δείχνουν

ουσιαστικά  μια  άλλη  μορφή  εξίσωσης  (με  σταθερά  και  2  χρονικές  υστερήσεις),  όμως  η

συγκεκριμένη εξειδίκευση χαρακτηρίζεται  από παρουσία  αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπά της, γι’

αυτό και η αναζήτηση συνεχίστηκε στις αμέσως επόμενες εξειδικεύσεις.

Με βάση το παραπάνω, στο σημείο αυτό είναι χρήσιμη μια παρατήρηση: Τα αποτελέσματα

της  στασιμότητας  των  μεταβλητών  στις  πρώτες  τους  διαφορές  δεν  εμφανίζονται  αρκετά

ξεκάθαρα,  καθώς  σε  πολλές  από  τις  μεταβλητές  υπάρχει  ένας  ικανός  αριθμός  μορφών  όπου

απορρίπτεται η υπόθεση της στασιμότητας, είτε λόγω μη ικανοποιητικών τιμών στα t-στατιστικά
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Κριτικές τιμές

Επίπεδα 1ες διαφορές
ρ=0 ρ=1 ρ=2 ρ=0 ρ=1 ρ=2

1% -2,634 -2,637 -2,640 -2,637 -2,640 -2,642
5% -1,951 -1,952 -1,952 -1,952 -1,952 -1,953

10% -1,621 -1,621 -1,621 -1,621 -1,621 -1,622

Mε σταθερά
1% -3,642 -3,650 -3,658 -3,650 -3,658 -3,666
5% -2,953 -2,956 -2,959 -2,956 -2,959 -2,963

10% -2,615 -2,616 -2,618 -2,616 -2,618 -2,620
1% -4,261 -4,271 -4,283 -4,271 -4,283 -4,295
5% -3,551 -3,556 -3,561 -3,556 -3,561 -3,567

10% -3,208 -3,211 -3,214 -3,211 -3,214 -3,217

Χωρίς σταθερά 
ή τάση

Με σταθερά και 
τάση
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των ελέγχων ADF, είτε λόγω ύπαρξης αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπά τους. Παρόλα αυτά οι τιμές

των  ADF δεν ξεφεύγουν από τις κριτικές τιμές του 10%, κάτι που συμβαίνει  στα επίπεδα των

μεταβλητών, γι’ αυτό μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα της ολοκλήρωσης των χρονικών σειρών

σε πρώτο  βαθμό Ι(1),  αν και  σε  διάφορες  περιπτώσεις  η  ολοκλήρωση δεν  φαίνεται  και  τόσο

ισχυρή.

Τα  πράγματα  όμως  γίνονται  λίγο  πιο  ξεκάθαρα  όταν  χρησιμοποιείται  ο  έλεγχος

στασιμότητας από τους Phillips-Perron (1988), καθώς η τιμή του συντελεστή της μοναδιαίας ρίζας

(tδ2)  συνήθως  εμφανίζεται  διορθωμένη με την βοήθεια  ορισμένων μη παραμετρικών  μεθόδων.

Χρησιμοποιώντας  ως  αριθμό  υστερήσεων  το  3  για  την  αναζήτηση  του  αριθμού  των  τάξεων

αυτοσυσχέτισης σύμφωνα με τους Newey-West (1987), τα αποτελέσματα του ελέγχου μοναδιαίας

ρίζας παρουσιάζονται στον πίνακα 5.11. Εκεί φαίνεται πως δεν απορρίπτεται η αρχική υπόθεση της

μοναδιαίας  ρίζας στα επίπεδα των μεταβλητών,  αλλά με την εισαγωγή των πρώτων διαφορών

τους μετατρέπονται σε ολοκληρωμένες σειρές πρώτης τάξης Ι(1).

Πίνακας 5.11 Έλεγχοι Phillips-Perron για το σύνολο των χρονικών σειρών (με αριθμό των τάξεων

αυτοσυσχέτισης 3)

5.3     Συμπεράσματα

Σ’ αυτό το κεφάλαιο πραγματοποιήθηκαν οι έλεγχοι στασιμότητας για την αναζήτηση του βαθμού

ολοκλήρωσης  των  εξεταζόμενων  χρονικών  σειρών,  με  ιδιαίτερη  βαρύτητα  στους  ελέγχους

μοναδιαίας  ρίζας των Dickey-Fuller και  Phillips-Perron. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως υπάρχει

έλλειψη στασιμότητας στα επίπεδα των μεταβλητών, αλλά όταν μετατρέπονται σε μορφή πρώτων

διαφορών  εμφανίζεται  το  φαινόμενο  της  στασιμότητας,  δηλαδή  όλες  οι  μεταβλητές  είναι

ολοκληρωμένες  πρώτου  βαθμού  Ι(1),  κάτι  που  επιτρέπει  την  εφαρμογή  της  διαδικασίας  του

ελέγχου συνολοκλήρωσης.
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Επίπεδα 1ες διαφορές Επίπεδα 1ες διαφορές
Με σταθερά Με σταθερά και τάση

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ -1,945 -5,601 -3,565 -5,374
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ -2,042 -4,441 -0,901 -4,679

ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ -1,457 -6,553 -1,320 -7,225
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΗΘΩΝ -2,324 -4,601 -2,390 -4,515

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ -1,534 -4,413 0,580 -4,817
ΑΝΕΡΓΟΙ -0,754 -3,784 -2,374 -3,724

ΑΕΠ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ -0,723 -5,284 -2,056 -5,261
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΕΣ -0,830 -5,592 -3,469 -5,405

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -2,947 -4,766 -2,098 -5,152
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Συνολοκλήρωση (μακροχρόνιες σχέσεις των μεταβλητών)

6.1      Εισαγωγή

Το γεγονός της έλλειψης στασιμότητας στα επίπεδα των μεταβλητών οδηγεί στην άποψη

πως μια προσπάθεια εκτίμησης μπορεί να οδηγήσει στο φαινόμενο της κίβδηλης παλινδρόμησης,

γι’  αυτό  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  οι  πρώτες  τους  διαφορές  ως  εναλλακτική  προσέγγιση.

Όμως οι  σχέσεις  των μεταβλητών  στις  πρώτες τους διαφορές  προσδίδουν μόνο βραχυχρόνιες

πληροφορίες και παράλληλα χάνεται το σύνολο των μακροχρόνιων πληροφοριών, καθώς το γενικό

ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανάλυση των μακροχρόνιων σχέσεων ανάμεσα στην εγκληματικότητα

και τους παράγοντές της. Συνεπώς το κεφάλαιο αυτό προσπαθεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα

αν  υπάρχει  μια  σταθερή  μακροχρόνια  σχέση  ισορροπίας  στις  εγκληματικές  πράξεις  και  τις

κοινωνικό-οικονομικές  μεταβλητές,  μέσω  της  μεθόδου  της  συνολοκλήρωσης.  Εδώ  θα

χρησιμοποιηθεί ο έλεγχος συνολοκλήρωσης σε δύο στάδια από τους Engle & Granger (1987).

6.2      Υποδείγματα συνολοκλήρωσης με τη μέθοδο των Engle-Granger

Γενικά οι μέθοδοι συνολοκλήρωσης χωρίζονται  σε δυο βασικές κατηγορίες:  στην πρώτη

υπάρχει  μόνο  μία  εξίσωση  που  βασίζεται  στην  μέθοδο  των  ελάχιστων  τετραγώνων  και  στην

δεύτερη υπάρχει ένα σύστημα εξισώσεων, βασιζόμενο στην μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας.

Το  κεφάλαιο  αυτό  θα  δώσει  βάση  στην  πρώτη  κατηγορία,  εφαρμόζοντας  την  μέθοδο

συνολοκλήρωσης  των  Engle-Granger (1987),  η  οποία  είναι  γνωστή  και  ως  μέθοδος

συνολοκλήρωσης  βάσει  των  καταλοίπων.  Και  αυτό  διότι  η  μέθοδος  αυτή  στηρίζεται  στην

διαδικασία της στασιμότητας των καταλοίπων που προέρχονται από την εκτίμηση των μεταβλητών

των εγκληματικών ενεργειών και των κοινωνικό-οικονομικών μεταβλητών.

Προτού όμως ξεκινήσει  η διαδικασία της συνολοκλήρωσης,  θα πρέπει  να εκπληρωθεί  η

βασική προϋπόθεση, δηλαδή να εξακριβωθεί πως όλες οι χρονικές σειρές χαρακτηρίζονται από τον

ίδιο βαθμό ολοκλήρωσης. Από το προηγούμενο κεφάλαιο φαίνεται πως το σύνολο των χρονικών

σειρών διαθέτει  τον ίδιο βαθμό ολοκλήρωσης Ι(1),  άρα υπάρχει  η δυνατότητα  να ξεκινήσει  η

διαδικασία των δύο σταδίων που έχουν προτείνει οι Engle-Granger. Το πρώτο στάδιο αποτελείται

από την εκτίμηση της εξίσωσης συνολοκλήρωσης για την μακροχρόνια σχέση ισορροπίας, μέσω
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της  μεθόδου  των  ελάχιστων  τετραγώνων.  Υπενθυμίζεται  πως  οι  μεταβλητές  εκφράζονται  στις

πραγματικές τους τιμές (δηλαδή στα επίπεδά τους) και όχι στην μορφή των διαφορών τους, παρά

το γεγονός ότι στην φυσική τους μορφή δεν είναι στάσιμες. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο

από την εξίσωση συνολοκλήρωσης είναι τα κατάλοιπα, τα οποία και αποθηκεύονται. Τα κατάλοιπα

είναι αυτά που, εάν αποδειχθεί πως υπάρχει μακροχρόνια σχέση ισορροπίας, θα θεωρούνται ως το

διάνυσμα συνολοκλήρωσης ή αλλιώς το σφάλμα ισορροπίας.

Στο  δεύτερο  στάδιο  πραγματοποιείται  ο  έλεγχος  για  την  ύπαρξη  μοναδιαίας  ρίζας  στα

αποθηκευμένα  κατάλοιπα  με  τον  επαυξημένο  έλεγχο  των  Dickey-Fuller.  Για  να  διαπιστωθεί  η

ύπαρξη  σχέσης  συνολοκλήρωσης,  θα  πρέπει  τα  κατάλοιπα  να  ολοκληρώνονται  σε  βαθμό

μικρότερο από αυτό των υπόλοιπων μεταβλητών, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να

είναι  Ι(0).  Η  σχέση  που  εκφράζει  τα  κατάλοιπα  και  βάσει  της  οποίας  διενεργείται  ο  έλεγχος

στασιμότητας των Dickey-Fuller είναι:

Σημειώνεται  πως τα κατάλοιπα που προκύπτουν από την εξίσωση της συνολοκλήρωσης

κυμαίνονται γύρω από το μηδέν, γι’ αυτό και η παραπάνω σχέση δεν περιέχει σταθερό όρο. Σε

αντίθεση  με  τους  ελέγχους  στασιμότητας  των  Dickey-Fuller για  τις  υπόλοιπες  μεταβλητές,  η

σύγκριση της τιμής της  t-student κατανομής δεν πραγματοποιείται με τις παραδοσιακές κριτικές

τιμές  των  Dickey-Fuller,  αλλά  με  τις  ειδικές  κριτικές  τιμές  που  προέρχονται  από  τους  Engle-

Granger. Αυτό συμβαίνει  διότι τα κατάλοιπα δεν αναφέρονται  στις πραγματικές τιμές του όρου

σφάλματος,  αλλά  στις  εκτιμημένες  τιμές  από  την  μακροχρόνια  σχέση  ισορροπίας.  Παρακάτω

εμφανίζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων συνολοκλήρωσης κατά , με εξαρτημένες μεταβλητές

το σύνολο των διαπραχθέντων αδικημάτων και τις κατηγορίες αυτών.

6.3      Εμπειρικά αποτελέσματα συνολοκλήρωσης

Η  αρχή  της  μεθόδου  συνολοκλήρωσης  Engle-Granger  γίνεται  με  την  εφαρμογή  της

μεθόδου OLS στις παλινδρομήσεις, έχοντας τα εγκληματικά μεγέθη ως τις ενδογενείς μεταβλητές.

Λαμβάνοντας  υπ'  όψιν  τους  απαραίτητους  διαγνωστικούς  ελέγχους  για  την  ύπαρξη  των

φαινομένων της αυτοσυσχέτισης,  κανονικότητας και ετεροσκεδαστικότητας,  πραγματοποιείται  η

αποθήκευση  των  καταλοίπων  και  ο  έλεγχός  τους  για  την  ύπαρξη  μοναδιαίας  ρίζας.  Τα
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αποτελέσματα (πίνακες 6.1-6.5) δείχνουν πως, με βάση τις κριτικές τιμές των Engle-Granger, δεν

απορρίπτεται η αρχική υπόθεση περί ύπαρξης μοναδιαίας ρίζας στις περιπτώσεις των εγκλημάτων

κατά της ζωής, των ηθών, της ιδιοκτησίας και των σωματικών βλαβών, ενώ αντίθετα η αρχική

υπόθεση  απορρίπτεται  στο  μέγεθος  των  συνολικών  αδικημάτων.  Αυτό  σημαίνει  πως  μόνο  τα

κατάλοιπα από την παλινδρόμηση των συνολικών αδικημάτων είναι στάσιμα στα επίπεδά τους,

ενώ δεν ισχύει το ίδιο και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Συνεπώς προκύπτει το συμπέρασμα πως

τα  κοινωνικό-οικονομικά  μεγέθη  και  τα  συνολικά  αδικήματα  χαρακτηρίζονται  από  σχέση

συνολοκλήρωσης με μακροχρόνιους δεσμούς ισορροπίας, ενώ το φαινόμενο της συνολοκλήρωσης

φαίνεται  πως  απουσιάζει  στις  σχέσεις  των εξωγενών μεταβλητών με τα υπόλοιπα εγκληματικά

μεγέθη. Μάλιστα, οι παλινδρομήσεις στις περιπτώσεις των εγκλημάτων κατά των ηθών και της

ιδιοκτησίας χαρακτηρίζονται από παρουσία αυτοσυσχέτισης. 

Πίνακας 6.1 Έλεγχος στασιμότητας καταλοίπων Engle-Granger με εξαρτημένη μεταβλητή τα συνολικά

αδικήματα

Πίνακας 6.1 Έλεγχος στασιμότητας καταλοίπων Engle-Granger με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα κατά

της ζωής

Πίνακας 6.1 Έλεγχος στασιμότητας καταλοίπων Engle-Granger με εξαρτημένη μεταβλητή τις σωματικές

βλάβες
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Στατιστικά ρ=0 ρ=1 ρ=2
ADF -4,075 -4,044 -3,875

Akaike -1,887 -1,936 -1,986
Schwartz -1,842 -1,844 -1,847

LM(1) 4,642 3,838 0,545
[Prob] 0,039 0,059 0,466

Στατιστικά ρ=0 ρ=1 ρ=2
ADF -3,284 -3,072 -3,092

Akaike -2,639 -2,607 -2,550
Schwartz -2,594 -2,515 -2,412

LM(1) 1,427 0,607 0,409
[Prob] 0,241 0,441 0,527

Στατιστικά ρ=0 ρ=1 ρ=2
ADF -3,963 -3,649 -3,478

Akaike -2,368 -2,297 -2,256
Schwartz -2,323 -2,206 -2,117

LM(1) 0,701 1,448 1,519
[Prob] 0,408 0,238 0,228
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Πίνακας 6.1 Έλεγχος στασιμότητας καταλοίπων Engle-Granger με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα΄κατά

των ηθών

Πίνακας 6.1 Έλεγχος στασιμότητας καταλοίπων Engle-Granger με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα΄κατά

της περιουσίας

Κριτικές τιμές

1% 5% 10%

-5,02 -4,32 -3,98

Όσον αφορά τις  μη συνολοκληρωμένες  σχέσεις  που εντοπίστηκαν προηγουμένως,  είναι

καλό  να  βρεθεί  κάποιος  εναλλακτικός  τρόπος  έτσι  ώστε  να  μετατραπούν  και  αυτές  σε

μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της αντικατάστασης ορισμένων

μεταβλητών με τις ίδιες μεταβλητές, ενσωματωμένες με χρονικές υστερήσεις, συμφωνώντας με

την  άποψη  πως  ακόμα  και  οι  παρελθούσες  διακυμάνσεις  ορισμένων  μεγεθών  μπορούν  να

επηρεάσουν τις  παρούσες πορείες των εγκληματικών μεγεθών, όπως έκαναν οι Cantor & Land

(1985)  στο  μέγεθος  της  ανεργίας.  Μετά  από  αρκετούς  πειραματισμούς,  διαπιστώθηκε  πως  η

εισαγωγή του μεγέθους των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με μία χρονική υστέρηση

αλλάζει τα πράγματα στις σχέσεις των κοινωνικό-οικονομικών μεγεθών με τα εγκλήματα κατά της

ζωής και τις σωμτικές βλάβες, όπου στο μακροχρόνιο επίπεδο οι τάσεις τους γίνονται κοινές, όπως

φαίνεται και από τους πίνακες 6.6 και 6.7. Αντίθετα το σύνολο των προσπαθειών δεν απέδωσε

καρπούς για τις περιπτώσεις των εγκλημάτων κατά των ηθών και της ιδιοκτησίας, άρα παραμένει

το  αρχικό  συμπέρασμα  των  μη  συνολοκληρωμένων  σχέσεων  ισορροπίας  ανάμεσα  στις

κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές και τις δυο αυτές μορφές αδικημάτων.
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Στατιστικά ρ=0 ρ=1 ρ=2
ADF -2,512 -3,592 -2,649

Akaike 0,299 0,170 0,243
Schwartz 0,345 0,261 0,382

LM(1) 5,832 0,191 0,524
[Prob] 0,021 0,664 0,474

Στατιστικά ρ=0 ρ=1 ρ=2
ADF -3,256 -3,172 -3,456

Akaike -1,197 -1,162 -1,160
Schwartz -1,151 -1,070 -1,021

LM(1) 0,587 0,024 0,550
[Prob] 0,449 0,876 0,464
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Πίνακας 6.6 Έλεγχος στασιμότητας καταλοίπων Engle-Granger με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα κατά

της ζωής και τροποποιημένη την μεταβλητή των αποφοίτων

Πίνακας 6.7 Έλεγχος στασιμότητας καταλοίπων Engle-Granger με εξαρτημένη μεταβλητή τις σωματικές

βλάβες και τροποποιημένη την μεταβλητή των αποφοίτων

Μια  πιθανή  εξήγηση  για  την  επίδραση  των  παρελθουσών  μεγεθών  του  αριθμού  των

αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διάφορα εγκληματικά μεγέθη ίσως να έχει σχέση με

τα  οικονομικά  κίνητρα  των  ανθρώπων  για  την  βελτίωση  του  βιοτικού  τους  επιπέδου.  Η

αποφοίτηση από κάποιο ίδρυμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συνεπάγεται συνήθως δύο βασικά

επακόλουθα:  (1) την ενηλικίωση  των ατόμων και  (2)  την  αποδέσμευσή τους  από το  σχολικό

περιβάλλον  και  την  εισαγωγή  τους  στο  περιβάλλον  της  αγοράς  εργασίας.  Έτσι  λοιπόν  το

απολυτήριο  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  αποτελεί  το  εργαλείο  για  την  αναζήτηση  μιας  θέσης

εργασίας με ικανοποιητικές οικονομικές αποδοχές. Όταν όμως περνάει μια χρονική περίοδος (μια

χρονιά  στην παρούσα περίπτωση) και  οι  προσπάθειες  για εισαγωγή σε μια θέση εργασίας  δεν

έχουν  κάποιο  αποτέλεσμα,  τότε  το  οικονομικό  πρόβλημα  γίνεται  όλο  και  μεγαλύτερο,  με

αποτέλεσμα το σύνολο αυτών των ατόμων να προσπαθεί  να βρεί  εναλλακτικές λύσεις  για την

επίλυσή του, πολλές φορές με την εισαγωγή τους σε παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες.

Με βάση τα παραπάνω, κάποιος λογικά θα περίμενε το ίδιο και στην περίπτωση των εγκλημάτων

κατά  της  ιδιοκτησίας,  καθώς  αποτελούν  αδικήματα  με  έντονο  οικονομικό  κίνητρο,  όμως

παραδόξως αυτό δεν φαίνεται να συμβαίνει.

Έτσι λοιπόν τα αποτελέσματα 6.1-6.3 παρουσιάζουν τις σχέσεις συνολοκλήρωσης για τις

περιπτώσεις  των συνολικών αδικημάτων,  των εγκλημάτων κατά της  ζωής και  των  σωματικών

βλαβών,  καθώς  η  έλλειψη συνολοκλήρωσης  στις  υπόλοιπες  περιπτώσεις  είναι  πολύ πιθανό να

οδηγήσει σε κίβδηλες παλινδρομήσεις. Τα αποτελέσματα των σχέσεων αυτών φαίνεται πως έχουν
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Στατιστικά ρ=0 ρ=1 ρ=2
ADF -4,274 -3,987 -3,188

Akaike -2,658 -2,611 -2,843
Schwartz -2,612 -2,518 -2,703

LM(1) 1,091 2,938 0,964
[Prob] 0,304 0,097 0,335

Στατιστικά ρ=0 ρ=1 ρ=2
ADF -5,031 -4,584 -2,883

Akaike -2,423 -2,382 -2,382
Schwartz -2,378 -2,290 -2,241

LM(1) 0,651 0,162 0,363
[Prob] 0,425 0,690 0,551
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διαφορές  μεταξύ  τους,  όμως  αυτό  που  κεντρίζει  περισσότερο  το  ενδιαφέρον  είναι  τα  θετικά

πρόσημα στο μέγεθος των καταδικασθέντων, αν και είναι χαμηλά και στατιστικώς μη σημαντικά,

κάτι που υποδηλώνει θετική συσχέτιση ανάμεσα στο συγκεκριμένο μέγεθος και τις εγκληματικές

ενέργειες. Αυτό το γεγονός θεωρείται ως απρόσμενο και αντιτίθεται στην γενικότερη θεωρία για

την δράση των μηχανισμών καταστολής και πρόληψης της εγκληματικότητας, κάτι που μπορεί να

αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συζήτησης.

6.4     Συμπεράσματα

Σε  αυτό  το  κεφάλαιο  πραγμτοποιήθηκε  η  διαδικασία  του  ελέγχου  συνολοκλήρωσης

ανάμεσα  στα  κοινωνικό-οικονομικά  μεγέθη  και  στις  διάφορες  κατηγορίες  αδικημάτων  με  την

μέθοδο δύο σταδίων των Engle-Granger (1987). Με βάση λοιπόν τους ελέγχους στασιμότητας των

καταλοίπων από κάθε μία παλινδρόμηση, τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι κοινωνικοοικονομικές

μεταβλητές  και  τα  συνολικά  αδικήματα  χαρακτηρίζονται  από  κοινές  μακροχρόνιες  τάσεις,  ενώ

αντίθετα για τις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν εμφανίζονται σχέσεις συνολοκλήρωσης. Παρόλα αυτά,

με την εισαγωγή των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χρονική υστέρηση, φαίνεται πως

οι  κοινωνικό-οικονομικές  μεταβλητές  και  τα  μεγέθη  των  εγκλημάτων  κατά  της  ζωής  και  των

σωματικών βλαβών διαθέτουν κοινές μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος (βραχυχρόνιες σχέσεις των μεταβλητών)

7.1      Εισαγωγή

Η  αναζήτηση  για  ύπαρξη  σχέσεων  συνολοκλήρωσης  που  πραγματοποιήθηκε  στο

προηγούμενο κεφάλαιο δεν λέει κάτι από μόνη της, καθώς έτσι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η

μακροχρόνια πληροφορία. Πιο συγκεκριμένα, ενώ μπορεί να επικρατεί μια σχέση συνολοκλήρωσης

ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες μεταβλητές, εντούτοις βραχυχρόνια οι μεταβλητές αυτές μπορεί

να βρίσκονται σε ανισορροπία. Γι’ αυτόν τον λόγο θα χρησιμοποιηθούν τα υποδείγματα διόρθωσης

λαθών, έτσι ώστε να γίνει μια ένωση μεταξύ των βραχυχρόνιων δυναμικών διακυμάνσεων και της

κοινής  στατικής  μακροχρόνιας  σχέσης  των  μεταβλητών,  διαμέσου  των  διανυσμάτων

συνολοκλήρωσης που λειτουργούν ως όροι διόρθωσης σφάλματος.

7.2      Εξισώσεις διόρθωσης σφάλματος

Από  προηγούμενη  ενότητα  προκύπτει  το  συμπέρασμα  πως  όταν  τα  κατάλοιπα  μιας

εκτιμημένης σχέσης με τα στοιχεία της ολοκληρωμένα πρώτου βαθμού Ι(1) είναι  στάσιμα στα

επίπεδά  τους  Ι(0),  τότε  αυτά  θεωρούνται  ως  συνολοκληρωμένα  διανύσματα.  Συνεπώς  τα

κατάλοιπα  αυτά πρέπει  να συμπεριληφθούν  ως  ένας  όρος  διόρθωσης  σφάλματος  σε  ένα  VAR

υπόδειγμα  στις  πρώτες  του  διαφορές,  το  οποίο  από  μόνο  του  υποδηλώνει  ένα  σύστημα  που

χαρακτηρίζεται  από κατάσταση  ανισορροπίας.  Για  την βέλτιστη δυναμική  εξειδίκευση του  VEC

υποδείγματος έχει προταθεί η διαγραφή των μη στατιστικά σημαντικών μεταβλητών, ώσπου να

επιτευχθεί μια παλινδρόμηση όπου οι συντελεστές της να είναι στατιστικά σημαντικοί (Dritsakis,

2004), ενώ παράλληλα πρέπει να ικανοποιούνται και οι δυο βασικές προϋποθέσεις όσον αφορά τα

συνολοκληρωμένα διανύσματα:

 1 Ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής (λ) να είναι στατιστικά σημαντικός

 2 Ο βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρμογής να παίρνει αρνητικές τιμές, και πιο συγκεκριμένα:

-1<λ<0
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Περνώντας  στην  παρούσα  ανάλυση,  σημειώνεται  πως  στα  ECM  υποδείγματα  όπου  τα

συνολικά  αδικήματα,  τα  εγκλήματα  κατά  της  ζωής  και  οι  σωματικές  βλάβες  αποτελούν  τις

εξαρτημένες μεταβλητές, θα ενσωματωθούν τα διανύσματα συνολοκλήρωσης που προήλθαν από

τις αντίστοιχες εκτιμήσεις στο προηγούμενο κεφάλαιο, ενώ αντίθετα για τους υπόλοιπους τύπους

αδικημάτων δεν θα υπάρχουν διανύσματα συνολοκλήρωσης, καθώς απουσιάζουν οι μακροχρόνιες

σχέσεις  ισορροπίας.  Ως  μια  επιπλέον  λεπτομέρεια,  στα  ECM  υποδείγματα  όπου  ανήκουν  τα

εγκλήματα κατά της ζωής και οι σωματικές βλάβες θα χρησιμοποιηθούν οι βραχυχρόνιοι όροι του

αριθμού των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με χρονική υστέρηση, καθώς χάρη σε αυτό

το μέγεθος βρέθηκαν οι αντίστοιχες μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας.

Έχοντας ως δεδομένο πως το πλήθος των παρατηρήσεων είναι 34, επιλέγεται το 3 ως ο

αριθμός  των χρονικών  υστερήσεων των  βραχυχρόνιων  όρων  έτσι  ώστε  να ελαχιστοποιείται  η

απώλεια των παρατηρήσεων που θα χρησιμοποιηθούν προς εκτίμηση, ενώ παράλληλα αποτελεί

έναν ικανό αριθμό για να συμπεριλάβει  τις  βραχυχρόνιες  δυναμικές  του συστήματος.  Επιπλέον

λαμβάνονται  υπ'  όψιν  οι  διαγνωστικοί  έλεγχοι  έτσι  ώστε  στο  κάθε  ECM  υπόδειγμα  να  μην

επικρατούν τα φαινόμενα της αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα, της ετεροσκεδαστικότητας και της

μη-κανονικότητας.

7.3     Εμπειρικά αποτελέσματα υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος

Ο πίνακας 7.1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δυναμικών βραχυχρόνιων υποδειγμάτων,

όπου για κάθε τύπο αδικήματος ως την εξαρτημένη μεταβλητή οι βραχυχρόνιες διακυμάνσεις των

κοινωνικοοικονομικών μεγεθών εμφανίζονται ως εξής:

1. Συνολικά αδικήματα:  Στο συγκεκριμένο ECM παρατηρείται  πως  στο  βραχυχρόνιο  επίπεδο

μεταβάλλονται σημαντικά όλα τα μεγέθη εκτός από τον αριθμό των αποφοίτων δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης.  Πιο  συγκεκριμένα,  βραχυχρόνιες  αυξήσεις  στο  κατά  κεφαλήν  ΑΕΠ  και  στους

ανέργους κατά 1% αντιστοιχούν με αυξήσεις στα συνολικά αδικήματα κατά 0,873% και 0,198%

αντίστοιχα, ενώ παράλληλα μια βραχυχρόνια αύξηση των καταδικασθέντων κατά 1% προκαλεί

μείωση των συνολικών  αδικημάτων κατά 0,232%. Από την σημαντικότητα και  το αρνητικό

πρόσημο του όρου διόρθωσης σφάλματος (EC) προκύπτει το συμπέρασμα πως τα σφάλματα

που προέρχονται από την γενικότερη βραχυχρόνια ανισορροπία μπορούν να εξαλειφθούν στο

μέλλον και η μετάβαση προς την μακροχρόνια ισορροπία γίνεται με ρυθμό 78,4% ανά έτος.

2. Εγκλήματα κατά της ζωής:  Εδώ φαίνεται  πως το υπόδειγμα πλησιάζει  σε μια κατάσταση

βραχυχρόνιας  ισορροπίας,  κάτι  όμως  που  δεν  συμβαίνει  εξ'  αιτίας  των  βραχυχρόνιων
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διακυμάνσεων  του  κατά  κεφαλήν  ΑΕΠ.  Όπως  δείχνουν  τα  επίπεδα  σημαντικότητας,  σε

περίπτωση  βραχυχρόνιων  αυξήσεων  στους  αποφοίτους  των  προηγούμενων  χρόνων,  στους

ανέργους και  τους καταδικασθέντες  κατά 1%, προκαλείται  αύξηση στα αδικήματα κατά της

ζωής  κατά  0,299%,  0,159%  και  0,144%  αντίστοιχα.  Παρατηρώντας  επιπλέον  τον  όρο

διόρθωσης σφάλματος, το υπόδειγμα οδηγείται σταδιακά προς την μακροχρόνια ισορροπία με

ρυθμό 55,6% ανά έτος.

3. Σωματικές βλάβες: Στο παρόν ECM η βραχυχρόνια ισορροπία απουσιάζει κατά κύριο λόγο εξ'

αιτίας των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων των καταδικασθέντων. Μια βραχυχρόνια αύξηση κατά

1% στους αποφοίτους των προηγούμενων χρόνων και στους ανέργους προκαλεί αυξήσεις στις

σωματικές  βλάβες  κατά  0,462% και  0,218% αντίστοιχα,  ενώ  παράλληλα  μια  βραχυχρόνια

αύξηση  του  κατά  κεφαλήν  ΑΕΠ  κατά  1% προκαλεί  μείωση  των  σωματικών  βλαβών  κατά

0,791%.  Τα  βραχυχρόνια  σφάλματα  αποκαθίστανται  σταδιακά  με  ρυθμό  86,8% ανά  έτος,

σύμφωνα με τον βραχυχρόνιο συντελεστή προσαρμογής του όρου διόρθωσης των σφαλμάτων,

δημιουργώντας μια κατάσταση ισορροπίας στο μακροχρόνιο επίπεδο.

4. Εγκλήματα  κατά  των  ηθών:  Στο  συγκεκριμένο  ECM  απουσιάζει  ο  όρος  διόρθωσης

σφάλματος,  καθώς  από  το  προηγούμενο  κεφάλαιο  δεν  βρέθηκε  η  αντίστοιχη  σχέση

συνολοκλήρωσης,  και  συνεπώς  θα  διερευνηθούν  μόνο  οι  τυχόν  βραχυχρόνιες  σχέσεις  των

μεταβλητών. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως μόνο ο αριθμός των αποφοίτων δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης  χαρακτηρίζεται  σημαντικά  από  βραχυχρόνιες  διακυμάνσεις  και  μάλιστα  μια

περίπτωση βραχυχρόνιας αύξησης κατά 1% προκαλεί αύξηση των εγκλημάτων κατά των ηθών

κατά  1,499%.  Αντίθετα  όλες  οι  υπόλοιπες  μεταβλητές  παρουσιάζουν  μια  κατάσταση

βραχυχρόνιας ανισορροπίας.

5. Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας: Όπως στην περίπτωση των εγκλημάτων κατά των ηθών,

έτσι  και  εδώ θα διερευνηθούν μόνο οι  βραχυχρόνιες  διακυμάνσεις  των μεταβλητών,  καθώς

απουσιάζει  ο  όρος  διόρθωσης  σφάλματος  εξ'  αιτίας  της  έλλειψης  σχέσης  συνολοκλήρωσης.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μια βραχυχρόνια αύξηση κατά 1% του αριθμού των αποφοίτων

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  προκαλεί  αύξηση  στα  εγκλήματα  κατά  της  ιδιοκτησίας  κατά

0,797% ενώ παράλληλα, βραχυχρόνιες αυξήσεις των καταδικασθέντων και του κατά κεφαλήν

ΑΕΠ κατά 1% οδηγούν σε μειώσεις των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας με ρυθμούς 0,428%

και 1,374% αντίστοιχα. Ο αριθμός των ανέργων αποτελεί  την μοναδική μεταβλητή που δεν

χαρακτηρίζεται σημαντικά από βραχυχρόνιες διακυμάνσεις.
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DLCRIME DLUN DLGDP DLGRAD DLCONV ECt-1

LCR 0,450 (1)

[2,90]***

0,198 (1)

[1,95]*

0,772 (1)

[1,84]*

-0,244 (1)

[-1,00]

0,057 (1)

[0,44]

-0,733

[-4,43]***

LLIFE 0,355 (1)

[2,60]**

0,159 (2)

[2,79]***

-0,434 (1)

[-1,67]

0,299 (2)

[2,21]**

0,144 (2)

[1,92]*

-0,556

[-3,77]***

LINJ -0,029 (2)

[-0,18]

0,218 (1)

[2,82]***

-0,791 (3)

[-2,38]**

0,462 (2)

[2,61]**

0,064 (1)

[0,58]

-0,868

[-5,32]***

LMOR -0,367 (2)

[-2,10]**

0,177 (1)

[0,47]

-2,061 (3)

[1,30]

1,499 (3)

[1,74]*

0,625 (1)

[1,14]

       -

LPROP 0,397 (1)

[2,40]**

-0,048 (3)

[0,42]

-1,178 (1)

[-1,96]*

0,815 (1)

[2,71]**

-0,375 (2)

[-1,99]*

       -

Πίνακας 7.1  Εκτιμήσεις των συντελεστών για βραχυχρόνιες σχέσεις μέσω των υποδειγμάτων διόρθωσης σφάλματος (Σε
παρενθέσεις ο αριθμός των χρονικών υστερήσεων, σε αγκύλες τα t-στατιστικά).
***,**,* τα επίπεδα σημαντικότητας σε επίπεδα 1%,5% και 10% αντίστοιχα.

7.4     Συμπεράσματα

Το  παρόν  κεφάλαιο  είχε  σαν  στόχο  να  παρουσιάσει  τις  βραχυχρόνιες  επιδράσεις  των

κοινωνικοοικονομικών μεταβλητών πάνω στα μεγέθη της εγκληματικότητας και τον ρυθμό με τον

οποίο  γίνεται  η  μετάβαση  προς  την  μακροχρόνια  ισορροπία  (όπου  αυτή  υπάρχει),  μέσω  της

χρήσης των υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών (ECM). Τα αποτελέσμα για κάθε τύπο αδικήματος

έδειξαν πως,  παρόλο που οι εξωγενείς  μεταβλητές δεν χαρακτηρίζονταν στο σύνολό τους από

βραχυχρόνια  ισορροπία,  εντούτοις  υπήρχαν  ξεχωριστά  σημαντικές  βραχυχρόνιες  διακυμάνσεις

αρκετών μεταβλητών. Επιπλέον στα υποδείγματα που συμμετείχε ο όρος διόρθωσης σφάλματος,

αποδείχθηκε  πως  οι  ρυθμοί  μετάβασης  από  τις  καταστάσες  βραχυχρόνιας  ανισορροπίας  στα

επίπεδα  μακροχρόνιας  ισορροπίας  γίνεται  με  ισχυρό  βαθμό  σημαντικότητας,  με  εξαίρεση  την

περίπτωση των σωματικών βλαβών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Συνολοκλήρωση και διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα (VAR) υποδείγματα

8.1      Εισαγωγή

Επειδή  στην  παρούσα  εργασία  η  οικονομική  ανάλυση  του  φαινομένου  της

εγκληματικότητας εμπεριέχει περισσότερες από δύο μεταβλητές, είναι αρκετά πιθανό να υπάρχουν

περισσότερα από ένα συνολοκληρωμένα διανύσματα.  Επομένως στην συγκεκριμένη περίπτωση

όπου υπάρχουν πέντε μεταβλητές,  ο μέγιστος αριθμός των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης που

μπορεί  να  υπάρξει  θα  είναι  τέσσερις,  γεγονός  που δεν  μπορεί  να  διαπιστωθεί  με  τον  έλεγχο

συνολοκλήρωσης  των  Engle-Granger.  Άρα  σε  αυτό  το  κεφάλαιο  θα  εφαρμοστεί  η  τεχνική

συνολοκλήρωσης των  Johansen (1988) και  Johansen-Juselius (1990,1992)  που βασίζεται  πάνω

στα  VAR υποδείγματα  και  κάνει  δυνατή  την  εύρεση  του  μέγιστου  αριθμού  των

συνολοκληρωμένων αυτών διανυσμάτων.

8.2      Η μεθοδολογία του Johansen

Η τεχνική συνολοκλήρωσης του Johansen βασίζεται πάνω στην μεθοδολογία της μέγιστης

πιθανοφάνειας, έτσι ώστε να γίνει έλεγχος για την παρουσία διανυσμάτων συνολοκλήρωσης σε

ένα VAR σύστημα. Η μορφή ενός υποδείγματος VAR τάξης ρ είναι η εξής:

                     Yt = A1Yt-1 + … + AρYt-ρ + BXt + et

Όπου  Yt είναι  το  διάνυσμα  των  στοχαστικών  μεταβλητών  που  εξετάζονται  ως  προς  την

συνολοκλήρωσή τους με έλλειψη στασιμότητας στα επίπεδά τους και διαστάσεις Νx1, Α1,…,Αρ είναι

οι μήτρες των συντελεστών των ενδογενών μεταβλητών με χρονικές υστερήσεις και διαστάσεις

ΝxΝ,  ενώ  το  Xt περιέχει  προσδιοριστικούς  όρους  (σταθερά,  χρονική  τάση,  εποχικές

ψευδομεταβλητές κτλ.). Για να μπορεί να εκτιμηθεί το υπόδειγμα αυτό, θα πρέπει να πληρούνται

ορισμένες προϋποθέσεις όσον αφορά το διάνυσμα των καταλοίπων  et, δηλαδή να έχει σταθερό

μηδενικό μέσο, σταθερή διακύμανση και δυνατότητα συσχέτισης με τα κατάλοιπα των υπόλοιπων

εξισώσεων.  Η παραπάνω εξίσωση μπορεί  να μετασχηματιστεί  σε όρους  πρώτων διαφορών ως

εξής:
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Ουσιαστικά πρόκειται για ένα διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών ρ τάξης - VEC(ρ),

το οποίο προέρχεται από το VAR υπόδειγμα αντίστοιχης τάξης. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα

περί ύπαρξης συνολοκλήρωσης προέρχεται από τον  Johansen μέσω του ελέγχου για τον βαθμό

της μήτρας ισορροπίας Π (ΝxΝ). Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις για τον προσδιορισμό της ύπαρξης

συνολοκλήρωσης ανάλογα με τον βαθμό της μήτρας r(Π):

 r(Π)=Ν.  Στην  περίπτωση  αυτή  ο  πλήρης  βαθμός  της  μήτρας  εμφανίζεται  μόνο  όταν  το

διάνυσμα  των  μεταβλητών  Yt είναι  στάσιμο,  οπότε  το  διανυσματικό  υπόδειγμα  διόρθωσης

λαθών δεν έχει νόημα.

 r(Π)=Κ (με 0<Κ<Ν). Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε μειωμένο βαθμό της μήτρας Π και αυτό

σημαίνει πως υπάρχουν Κ μη-μηδενικά ανεξάρτητα συνολοκληρωμένα διανύσματα μεταξύ των

μεταβλητών  Yt και  Ν-Κ  κοινές  στοχαστικές  τάσεις.  Συνεπώς  ο  βαθμός  της  μήτρας  Π

υποδηλώνει  τον  αριθμό  Κ  των  διανυσμάτων  συνολοκλήρωσης,  με  άλλα  λόγια  δηλαδή  οι

μεταβλητές Yt μπορούν να συνολοκληρωθούν. 

 r(Π)=0. Ο μηδενικός βαθμός της μήτρας Π σημαίνει  πως όλα τα στοιχεία της μήτρας είναι

μηδενικά, άρα το διανυσματικό υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μετασχηματίζεται σε ένα VAR(ρ-

1)  υπόδειγμα  στις  πρώτες  διαφορές  των  μεταβλητών,  οι  οποίες  είναι  στα  επίπεδά  τους

ολοκληρωμένες  πρώτης  τάξης  Ι(1).  Συνεπώς  δεν  υπάρχει  συνολοκλήρωση  ανάμεσα  στις

μεταβλητές αυτές.

Η γενική ιδέα που προκύπτει είναι πως αν υπάρχουν Ν μεταβλητές στο εξεταζόμενο VAR

υπόδειγμα, οι οποίες είναι ολοκληρωμένες πρώτου βαθμού Ι(1), τότε μπορεί να βρεθούν το πολύ

μέχρι  Ν-1  γραμμικά  ανεξάρτητες  συνολοκληρωμένες  σχέσεις.  Για  την  εύρεση  του  βαθμού

συνολοκλήρωσης της μήτρας ισορροπίας  r(Π) και τον εντοπισμό του αριθμού των διανυσμάτων

συνολοκλήρωσης, ο Johansen έχει χρησιμοποιήσει μια σειρά από στατιστικά κριτήρια, βασιζόμενα

στον έλεγχο του λόγου των πιθανοφανειών (Likelihood Ratio Tests) και  ακολουθώντας την  X2

κατανομή. Στην μία κατηγορία ανήκει το σύνολο των ιδιοτιμών (eigenvalue) που προέρχονται από
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την μήτρα  Π,  με  σκοπό  να  προσδιοριστεί  ότι  ο  βαθμός  r(Π)  ισούται  με  τον αριθμό των  μη-

μηδενικών τιμών των ιδιοτιμών της μήτρας Π. Η δεύτερη κατηγορία εφαρμόζεται εκτενώς στον

έλεγχο συνολοκλήρωσης του  Johansen και αποτελείται από δύο στατιστικά κριτήρια: τον έλεγχο

του ίχνους (trace statistic) και τον έλεγχο της μέγιστης ιδιοτιμής (max-eigenvalue statistic), που

εκφράζονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:

Ο  έλεγχος  ίχνους  εξετάζει  την  αρχική  υπόθεση  πως  υπάρχουν  το  πολύ  h διανύσματα

συνολοκλήρωσης,  έναντι  της  εναλλακτικής  πως  h=ρ,  δηλαδή  πως  όλες  οι  μεταβλητές  είναι

στάσιμες. Η εφαρμογή του ελέγχου γίνεται διαδοχικά για τις τιμές h=0,1…ρ-1, ώσπου βρεθεί μια

τιμή για την  h όπου γίνεται αποδοχή της αρχικής υπόθεσης. Από την άλλη, ο έλεγχος μέγιστης

ιδιοτιμής εξετάζει την αρχική υπόθεση πως υπάρχουν το πολύ  h διανύσματα συνολοκλήρωσης,

έναντι της εναλλακτικής πως υπάρχουν  h+1 διανύσματα συνολοκλήρωσης. Και για τους δύο  LR

ελέγχους οι κριτικές τιμές προέρχονται από τους Osterwaid-Lenum (1992).

8.3      Έλεγχος του βαθμού συνολοκλήρωσης

Από την μεθοδολογία συνολοκλήρωσης του Johansen που αναφέρθηκε παραπάνω, για την

διερεύνηση  του  μέγιστου  αριθμού  των  σχέσεων  συνολοκλήρωσης  ανάμεσα  σε  Ν  μεταβλητές

πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα-στάδια:

 Εύρεση της τάξης του  VAR υποδείγματος,  χάρη σε μια σειρά  στατιστικών όπως αυτά των

Akaike, Schwartz, Hannan-Quinn, καθώς επίσης και αυτά του λόγου των πιθανοφανειών (LR)

και των σφαλμάτων τελικής πρόβλεψης (Final Prediction Error-FPE).

 Εύρεση του βαθμού συνολοκλήρωσης των υποδειγμάτων μέσω των στατιστικών ελέγχων του

ίχνους και της μέγιστης ιδιοτιμής.

 Ανάλογα  με  τον  βαθμό  συνολοκλήρωσης,  πραγματοποίηση  εκτίμησης  των  διανυσμάτων

συνολοκλήρωσης με την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας (Maximum Likelihood), έχοντας

υπ’ όψιν τους a priori περιορισμούς που έχουν τεθεί αρχικά για τα συγκεκριμένα υποδείγματα,

με βάση την οικονομική θεωρία.
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Σχετικά με το πρώτο στάδιο, η επιλογή του αριθμού των χρονικών υστερήσεων για τα VAR

υποδείγματα (δηλαδή της τάξης των VAR υποδειγμάτων) πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο, ώστε

να επιτυγχάνεται η απουσία αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα

ικανοποιητικής εκτίμησης  των υποδειγμάτων αυτών.  Για την δυνατή εκτίμηση,  οι  Saikkonen &

Lutkepohl (1996) έχουν προσδιορίσει  ως μέγιστο αριθμό τάξης  ενός  VAR(a) υποδείγματος την

σχέση  a=Τ1/3 (όπου Τ το μέγεθος του δείγματος των μεταβλητών).  Στην παρούσα εργασία το

μέγεθος του δείγματος είναι 34, συνεπώς η αναζήτηση πρέπει να γίνει μέχρι και για την 3η τάξη

των  VAR μοντέλων. Από εκεί και πέρα, η καλύτερη εξειδίκευση για τα υποδείγματα εξαρτώνται

από τις τιμές των στατιστικών κριτηρίων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σημειώνεται πως υπάρχουν

περιπτώσεις όπου δεν επικρατεί απόλυτη συμφωνία στα κριτήρια για την τάξη ενός υποδείγματος,

συνεπώς γίνεται αποδοχή εκεί που συμφωνεί η πλειοψηφία των κριτηρίων, με μεγαλύτερο βάρος

στα κριτήρια Akaike, Schwartz & Likelihood Ratio.

Ένα  άλλο  ζήτημα που απασχολεί  τα  περισσότερα  ερευνητικά  έργα  είναι  η  μορφή των

προσδιοριστικών όρων Xt στο VAR υπόδειγμα. Ο Johansen (1995) έχει επισημάνει 5 περιπτώσεις

προσδιοριστικών όρων που μπορεί να έχει η μεταβλητή Yt:

a) Το υπόδειγμα χωρίς στοχαστική τάση

b) Το υπόδειγμα με περιορισμένη στοχαστική τάση

c) Το υπόδειγμα με ελεύθερη στοχαστική τάση

d) Το υπόδειγμα με περιορισμένη χρονική τάση

e) Το υπόδειγμα με ελεύθερη στοχαστική και χρονική τάση

Στην παρούσα εργασία θα εφαρμοστεί η δεύτερη περίπτωση, καθώς θα θεωρηθεί πως το

VAR υπόδειγμα  χαρακτηρίζεται  από  απουσία  γραμμικών  τάσεων.  Παράλληλα  όμως,  είναι

απαραίτητη και η παρουσία ενός σταθερού όρου στην εξίσωση συνολοκλήρωσης, διότι ο αριθμός

των  διαφόρων  εγκληματικών  ενεργειών  δεν  εξαρτάται  αποκλειστικά  από  τις  συγκεκριμένες

μεταβλητές. Πράγματι, οι εγκληματικές πράξεις είναι πρόσθετο αποτέλεσμα παραγόντων που δεν

έχουν εισαχθεί στο υπόδειγμα ή δεν μπορούν να ερμηνευτούν ποσοτικά.

Περνώντας  στο  ουσιαστικό  μέρος,  τα  στατιστικά  κριτήρια  στα  αποτελέσματα  8.1-8.5

δείχνουν πως, με εξαίρεση τα εγκλήματα κατά της ζωής όπου ανήκουν σε VAR υπόδειγμα 2ης

τάξης, όλοι οι υπόλοιποι τύποι αδικημάτων ανήκουν σε VAR υποδείγματα 3ης τάξης. Όμως επειδή

σε μερικές  περιπτώσεις  εμφανίζεται  το  πρόβλημα της  αυτοσυσχέτισης των καταλοίπων  και  σε

άλλες το πρόβλημα της μη-κανονικότητας, τα τελικά μεγέθη των τάξεων για το κάθε VAR μοντέλο
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είναι: VAR(1) για τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, VAR(2) για τα συνολικά αδικήματα και τα

εγκλήματα κατά της ζωής, VAR(3) για τα εγκλήματα κατά των ηθών και τις σωματικές βλάβες.

Εφόσον βρέθηκαν οι τάξεις των VAR μοντέλων, η ανάλυση συνεχίζεται με την εύρεση των

βαθμών συνολοκλήρωσης, χάρη στα στατιστικά των ελέγχων ίχνους και μέγιστης ιδιοτιμής. Από τα

αποτελέσματα 8.6-8.10, όπου για κάθε υπόθεση συγκρίνονται οι τιμές των παραπάνω στατιστικών

με τις αντίστοιχες κριτικές τιμές στα επίπεδα σημαντικότητας των 1% και 5%, εμφανίζονται οι

αριθμοί των διαθέσιμων διανυσμάτων συνολοκλήρωσης για κάθε μοντέλο, με τα είδη αδικημάτων

ως εξαρτημένες μεταβλητές.

Φαίνεται  πως  στις  περιπτώσεις  των  συνολικών  αδικημάτων,  των  εγκλημάτων κατά της

ζωής και των εγκλημάτων κατά των ηθών υπάρχει συμφωνία μεταξύ των στατιστικών κριτηρίων.

Πιο συγκεκριμένα, στις δυό πρώτες κατηγορίες βρέθηκαν από 3 συνολοκληρωμένα διανύσματα,

που αντιστοιχεί σε μειωμένο βαθμό μήτρας, ενώ η τρίτη κατηγορία διαθέτει 5 συνολοκληρωμένα

διανύσματα,  που  αντιστοιχεί  σε  πλήρη  βαθμό  μήτρας.  Αντίθετα  τα  αποτελέσματα  είναι  λίγο

συγκεχυμένα στην περίπτωση των σωματικών βλαβών, ενώ για τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

τα πράγματα είναι ακόμα πιο μπερδεμένα. Όμως αυτά ίσως να ξεκαθαριστούν με τις εκτιμήσεις

των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης, λαμβάνοντας υπ' όψιν και κάποιους περιορισμούς τόσο από

την βιβλιογραφία, όσο και από εμπειρικά γεγονότα. 

8.4      Εμπειρικά αποτελέσματα συνολοκλήρωσης

Σύμφωνα με την μεθοδολογία  των  Johansen και  Johansen-Juselius,  το τελευταίο  βήμα

αναφέρεται  στην  εκτίμηση  των  διανυσμάτων  συνολοκλήρωσης  σύμφωνα  με  την  μέθοδο  της

μέγιστης  πιθανοφάνειας.  Στην  παρούσα  ανάλυση  όμως  δεν  έχει  τόσο  μεγάλη  σημασία  να

εκτιμηθούν όλοι  οι  συνδυασμοί των διανυσμάτων, αλλά μόνο αυτοί όπου οι τύποι αδικημάτων

λειτουργούν ως εξαρτημένες μεταβλητές. Πρέπει  επιπλέον να σημειωθεί πως στα VAR μοντέλα

όπου ανήκουν τα εγκλήματα κατά της ζωής και οι σωματικές βλάβες χρησιμοποιείται ο αριθμός

των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από την προηγούμενη χρονική περίοδο, όπως

ακριβώς  έγινε  με την μέθοδο των Engle-Granger (1987) σε προηγούμενο κεφάλαιο.  Σύμφωνα

λοιπόν  με  τους  αριθμούς  των  χρονικών  υστερήσεων  για  το  κάθε  VAR  μοντέλο,  οι  σχέσεις

συνολοκλήρωσης που βρέθηκαν είναι οι εξής (στις αγκύλες παρουσιάζονται τα t-στατιστικά): 
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C LUN LCONV LGDP LGRAD (LGR)

LCR 6,148
[-1,706]

0,116
[-2,436]

0,059
[-0,476]

0,909
[-2,324]

-1,141
[5,251]

LLIFE 3,286
[-2,667]

0,106
[-8,069]

-0,108
[2,880]

-0,503
[3,054]

0,613
[-8,301]

LINJ 7,221
[-7,108]

0,053
[-3,707]

0,173
[-5,895]

-1,027
[7,285]

0,906
[10,051]

LMOR -442,227
[3,334]

2,383
[-1,027]

40,330
[-6,303]

87,402
[-5,747]

-97,299
[7,586]

LPROP -11,422
[0,631]

1,052
[-4,272]

-0,392
[0,509]

-0,924
[0,479]

2,957
[2,330]

Πίνακας 8.1    Μορφές των διανυσμάτων (σχέσεων) συνολοκλήρωσης

Το σύνολο της βιβλιογραφίας όμως δεν παραθέτει κάποιους a priori περιορισμούς σχετικά

με  την  μορφή  των  συσχετίσεων,  καθώς  υπάρχουν  αρκετές  θεωρητικές  προσεγγίσεις  και  τα

αποτελέσματά τους εμφανίζονται αρκετά συγκεχυμένα. Ακόμη και σε περιπτώσεις όπου ορισμένα

πρόσημα θεωρούνται ως απρόσμενα, όπως για παράδειγμα οι θετικές συσχετίσεις ανάμεσα στην

μεταβλητή πρόληψης της εγκληματικότητας και σε ορισμένους τύπους αδικημάτων, θα ήταν πιο

φρόνιμο  να  μην  επιβληθούν  τέτοιου  είδους  περιορισμοί.  Μπορεί  οι  εξωγενείς  μεταβλητές  να

κινούνται  ελεύθερα,  αλλά  πρέπει  να  τεθεί  περιορισμός  στο  πρόσημο  της  σταθεράς  διότι,  σε

εμπειρικό επίπεδο, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αρνητικός αριθμός αδικημάτων όταν οι υπόλοιπες

μεταβλητές του παρόντος υποδείγματος είναι μηδενικές. Έτσι λοιπόν, και λαμβάνοντας υπ' όψιν

τους  βαθμούς  συνολοκλήρωσης  που  βρέθηκαν  σε  προηγούμενη  ενότητα,  προκύπτει  το

συμπέρασμα πως οι σχέσεις στις οποίες ανήκουν τα συνολικά αδικήματα, τα αδικήματα κατά της

ζωής  και  οι  σωματικές  βλάβες  εμφανίζουν  συνολοκλήρωση  και  τα  αντίστοιχα  διανύσματα

συνολοκλήρωσης  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ως  όροι  διόρθωσης  σφάλματος  στα  VECM

υποδείγματα,  ενώ  οι  εξισώσεις  για  τις  κατηγορίες  των  εγκλημάτων  κατά  των  ηθών  και  της

ιδιοκτησίας παρουσιάζουν έλλειψη συνολοκλήρωσης.

8.5      Συμπεράσματα

Στο  παρόν  κεφάλαιο  πραγματοποιήθηκε  η τεχνική  των Johansen (1988)  και  Johansen-

Juselius (1990,1992)  για την εύρεση του μέγιστου αριθμού των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης,

με βάση τα VAR υποδείγματα. Εφαρμόζοντας την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας και αφού

πρώτα διερευνήθηκαν  οι  τάξεις  των  VAR μοντέλων,  βρέθηκαν οι  βαθμοί  συνολοκλήρωσης  και

 Γκανάς Αλέξανδρος                                                                                                                           67



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8                                                                              Συνολοκλήρωση και  VAR υποδείγματα

έγιναν οι εκτιμήσεις  των διανυσμάτων συνολοκλήρωσης για κάθε VAR υπόδειγμα στο οποίο οι

τύποι αδικημάτων λειτουργούν ως εξαρτημένες μεταβλητές. Έχοντας υπ' όψιν τους εμπειρικούς

περιορισμούς,  προκύπτει  το  συμπέρασμα  πως  οι  σχέσεις  στις  οποίες  ανήκουν  τα  συνολικά

αδικήματα,  τα  αδικήματα  κατά  της  ζωής  και  οι  σωματικές  βλάβες  αποτελούν  σχέσεις

συνολοκλήρωσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όροι διόρθωσης σφάλματος σε ένα VECM

υπόδειγμα, ενώ αντίθετα δεν ισχύει το ίδιο για τις κατηγορίες των εγκλημάτων κατά των ηθών και

της ιδιοκτησίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Σχέσεις αιτιότητας

9.1      Εισαγωγή

Ένα από τα βασικότερα ερωτήματα στην προσπάθεια για την βέλτιστη εξειδίκευση του

υποδείγματος είναι ο προσδιορισμός του βαθμού με τον οποίον μια μεταβλητή μπορεί να αιτιάζει ή

να  αιτιάζεται  από  μια  άλλη  μεταβλητή,  ή  ακόμη  αν  η  μία  μεταβλητή  λειτουργεί  εντελώς

ανεξάρτητα από την άλλη. Έτσι λοιπόν στο παρόν κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της οικονομικής

έννοιας της αιτιότητας, η οποία έχει διατυπωθεί με τον έλεγχο αιτιότητας προερχόμενο από τον

Granger (1969).

9.2      Έλεγχος αιτιότητας κατά Granger

Ο έλεγχος για την ύπαρξη αιτιότητας κατά  Granger ανάμεσα σε δυο μεταβλητές  Y και  X

πραγματοποιείται  μέσω  των  διανυσματικών  αυτοπαλίνδρομων  υποδειγμάτων  VAR(k),  και  οι

σχέσεις των μεταβλητών αυτών εμφανίζονται με την εξής μορφή:

όπου  στην  πρώτη  σχέση  οι  τρέχουσες  τιμές  της  Y είναι  συνάρτηση  των  τιμών  της  σε

προηγούμενες περιόδους, καθώς και της παρελθούσας πληροφορίας που παρέχουν οι τιμές της X,

ενώ στην δεύτερη σχέση επικρατεί το αντίθετο (με εξαρτημένη μεταβλητή τις τρέχουσες τιμές της

X). Παρατηρώντας τα δυο παραπάνω υποδείγματα διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

1. Αν οι συντελεστές βn των συντελεστών Xt-n είναι στατιστικά μη σημαντικοί, δηλαδή {β1, β2,…,

βn}=0, και οι συντελεστές γn των συντελεστών Yt-n είναι στατιστικά σημαντικοί, δηλαδή {γ1,

γ2,…, γn}≠0, τότε θα υπάρχει μονόδρομη αιτιότητα κατά  Granger με κατεύθυνση από την

μεταβλητή Y στην μεταβλητή X (Y->X). Συνεπώς θα λέγεται πως η Υ επηρεάζει αιτιακά την Χ.
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2. Αν οι συντελεστές βn των συντελεστών Xt-n είναι στατιστικά σημαντικοί, δηλαδή {β1, β2,…, βn}

≠0, και οι συντελεστές γn των συντελεστών Yt-n  είναι στατιστικά μη σημαντικοί, δηλαδή {γ1,

γ2,…, γn}=0, τότε θα υπάρχει μονόδρομη αιτιότητα κατά Granger με κατεύθυνση από την

μεταβλητή Χ στην μεταβλητή Υ (Χ->Υ). Συνεπώς θα λέγεται πως η Χ επηρεάζει αιτιακά την Υ.

3. Αν οι συντελεστές βn των συντελεστών Xt-n  και οι συντελεστές γn των συντελεστών Yt-n  είναι

στατιστικά  σημαντικοί,  δηλαδή  {β1,  β2,…,  βn}≠0  και  {γ1,  γ2,…,  γn}≠0,  τότε  θα  υπάρχει

αμφίδρομη αιτιότητα κατά Granger με κατεύθυνση και προς τις δυο μεταβλητές (Χ<->Υ).

4. Αν οι συντελεστές βn των συντελεστών Xt-n  και οι συντελεστές γn των συντελεστών Yt-n  είναι

στατιστικά μη σημαντικοί, δηλαδή {β1, β2,…, βn}=0 και {γ1, γ2,…, γn}=0, τότε δεν υπάρχει

αιτιότητα κατά Granger και οι δυο μεταβλητές θεωρούνται ως ανεξάρτητες μεταξύ τους.

Οι υποθέσεις αιτιότητας κατά Granger είναι οι εξής:

 Ηο: Η μεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά Granger αιτιότητα στην Υ

 Ηα: Η μεταβλητή Χ προκαλεί κατά Granger αιτιότητα στην Υ

ενώ οι έλεγχοι σημαντικότητας των συντελεστών βn και γn πραγματοποιούνται μέσω σύγκρισης

του  F στατιστικού που προέρχεται από τον  Wald (1940) με τις κριτικές τιμές της  F κατανομής.

Συγκεκριμένα, αν το F στατιστικό δεν ξεπερνά τις κριτικές τιμές, τότε δεν απορρίπτεται η αρχική

υπόθεση, ενώ στην αντίθετη περίπτωση ισχύει η εναλλακτική υπόθεση και γίνεται αποδοχή της

διαδικασίας αιτιότητας. 

9.3      Σχέσεις αιτιότητας μεταξύ των μεταβλητών

Η  αξιοπιστία  του  ελέγχου  αιτιότητας  κατά  Granger  εξαρτάται  από  την  τάξη  του  VAR

υποδείγματος,  αλλά  και  από  τον  βαθμό  ολοκλήρωσης  των  χρονικών  σειρών.  Εφόσον  από

προηγούμενα  κεφάλαια  έχουν  βρεθεί  οι  τάξεις  των  εξεταζόμενων  VAR υποδειγμάτων  και  έχει

διαπιστωθεί πως όλες οι εξεταζόμενες χρονικές σειρές είναι στάσιμες στις πρώτες τους διαφορές,

τότε μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία του ελέγχου. Το βασικό σκεπτικό του ελέγχου αιτιότητας

είναι πως όταν τα  F στατιστικά των συντελεστών των χρονικών σειρών ξεπερνούν τα επίπεδα

σημαντικότητας  σε  1,  5  ή  10%,  τότε  απορρίπτεται  η  αρχική  υπόθεση  και  προκύπτει  το

συμπέρασμα της ύπαρξης αιτιωδών σχέσεων.
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Οι σχέσεις αιτιότητας για τον κάθε τύπο αδικήματος εμφανίζονται στα αποτελέσματα 9.1-

9.4 και είναι τα εξής:

 Για την ανεργία: Φαίνεται πως στις περιπτώσεις των εγκλημάτων κατά της ζωής, των ηθών και

των σωματικών βλαβών δεν παρουσιάζονται αιτιώδεις σχέσεις.  Αντίθετα, υπάρχει μια ισχυρή

αιτιακή σχέση στην περίπτωση των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας με κατεύθυνση από τα

εγκλήματα  κατά  της  ιδιοκτησίας  προς  την  ανεργία,  και  ακόμα  περισσότερο  μια  ισχυρή  και

αμφίδρομη αιτιώδης σχέση κατά Granger με τα συνολικά αδικήματα.

 Για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ: Το συγκεκριμένο μέγεθος φαίνεται πως δεν παρουσιάζει αιτιώδεις

σχέσεις με τα εγκλήματα κατά των ηθών και της περιουσίας. Όμως στους υπόλοιπους τύπους

αδικημάτων υπάρχουν αιτιώδεις σχέσεις, και πιο συγκεκριμένα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι αυτό

που επηρεάζει  τα συνολικά αδικήματα (με ισχυρή σχέση),  τα εγκλήματα κατά της ζωής (με

πολύ ισχυρή σχέση) και τις σωματικές βλάβες (με ασθενή σχέση).

 Για τους καταδικασθέντες: Η απουσία αιτιώδους σχέσης εμφανίζεται μόνο στις περπτώσεις των

συνολικών  αδικημάτων  και  των  εγκλημάτων  κατά  των  ηθών.  Σχετικά  με  τους  υπόλοιπους

τύπους αδικημάτων, υπάρχει ισχυρή αιτιώδης σχέση με κατεύθυνση από τους καταδικασθέντες

στις  σωματικές  βλάβες,  ενώ  παράλληλα  επικρατούν  αμφίδρομες  αιτιακές  σχέσεις  με  τα

εγκλήματα  κατά  της  ζωής  και  της  ιδιοκτησίας.  Σημειώνεται  πως  οι  τελευταίες  σχέσεις

κυμαίνονται από ασθενείς εώς πολύ ισχυρές.

 Για  τους  αποφοίτους  της  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης:  Η  μοναδική  αιτιώδης  σχέση  που

παρουσιάζεται στο συγκεκριμένο μέγεθος είναι αυτή όπου ο αριθμός των αποφοίτων επηρεάζει

αιτιακά σε πολύ ισχυρό βαθμό το σύνολο των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, ενώ στους

άλλους τύπους αδικημάτων επικρατούν ανεξάρτητες σχέσεις. Παρομοίως, ανεξαρτησία υπάρχει

στις σχέσεις μεταξύ των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της προηγούμενης χρονικής

περιόδου, των εγκλημάτων κατά της ζωής και των σωματικών βλαβών.

9.4      Συμπεράσματα

Στο  κεφάλαιο  αυτό  παρουσιάστηκε  το  σύνολο  των  αιτιώδων  κατά  Granger  σχέσεων

ανάμεσα στα είδη των αδικημάτων και τα κοινωνικοοικονομικά μεγέθη. Τα αποτελέσματα των  F

στατιστικών έδειξαν αρκετές αιτιώδεις σχέσεις που ποικίλλαν με βάση τις κατευθύνσεις τους και

τον  βαθμό  ισχύος  τους.  Φαίνεται  πως,  περισσότερες  σχέσεις  αιτιότητας  με  τα  είδη  των

αδικημάτων έχουν τα μεγέθη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και του αριθμού των καταδικασθέντων, ενώ
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λιγότερες  είναι  οι  σχέσεις  για  τα  μεγέθη  της  ανεργίας  και  του  αριθμού  των  αποφοίτων

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Συμπεράσματα

10.1    Ανακεφαλαίωση

Η παρούσα εργασία είχε σαν γενικό σκοπό να πραγματοποιήσει μια οικονομική ανάλυση

διερευνώντας τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα διάφορα είδη εγκληματικών ενεργειών και

σε μια πληθώρα κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, όσον αφορά τον ελληνικό χώρο. Αυτό

επιτεύχθηκε μέσω της εφαρμογής των σύγχρονων οικονομετρικών μεθόδων για την ανάλυση των

χρονικών σειρών, δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στο κατά πόσο οι σχέσεις μεταξύ των παραπάνω

μεταβλητών είναι ισχυρές και στο μακροχρόνιο επίπεδο, καθώς επίσης και στις κατευθύνσεις που

μπορεί  να  έχουν  οι  αιτιώδεις  κατά  Granger  σχέσεις.  Οι  εγκληματικές  ενέργειες  που

χρησιμοποιήθηκαν  ως  οι  εξαρτημένες  μεταβλητές  αποτελούνταν  από  το  σύνολο  των

βεβαιωθέντων αδικημάτων, αλλά και από ξεχωριστά είδη αδικημάτων, όπως αυτά των εγκλημάτων

κατά  της  ζωής,  των  ηθών,  της  ιδιοκτησίας  και  αυτά  των  σωματικών  βλαβών.  Από  την  άλλη

πλευρά,  στο σύνολο των κοινωνικοοικονομικών μεγεθών ανήκουν το ύψος του κατά κεφαλήν

ΑΕΠ, ο αριθμός των άνεργων ανθρώπων, ο αριθμός των ατόμων που καταδικάσθηκαν σε κάποια

ποινή και ο αριθμός των ατόμων που αποφοίτησαν από την μέση δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το

σύνολο  των δεδομένων αυτών αποτελούν  ετήσιες  χρονικές  σειρές  που καλύπτουν τις  χρονιές

1971-2004, μια περίοδο δηλαδή 34 ετών.

Πριν από την διερεύνηση των μακροχρόνιων σχέσεων ισορροπίας, ως βασική προϋπόθεση

αποτέλεσε η αναζήτηση των βαθμών ολοκλήρωσης των χρονικών σειρών, ή αλλιώς η αναζήτηση

για την τάξη όπου οι χρονικές σειρές είναι στάσιμες, καθώς μόνο με ίδιους βαθμούς ολοκλήρωσης

μπορεί  να  εφαρμοστεί  η  μέθοδος  της  συνολοκλήρωσης.  Για  την  συγκεκριμένη  μέθοδο

εφαρμόστηκαν δυο τεχνικές: η τεχνική των δυο σταδίων από τους Engle-Granger (1987) και η

τεχνική  των  Johansen  (1988)  και  Johansen-Juselius  (1990,1992) βασισμένη  στον  λόγο  της

μέγιστης  πιθανοφάνειας,  όμως  το  ενδιαφέρον  στρέφεται  περισσότερο  στα  αποτελέσματα  που

προέρχονται από την πρώτη τεχνική. Και αυτό διότι ο σκοπός της παρούσας ανάλυσης περιορίζεται

μόνο  στην  επίδραση  των  κοινωνικών  και  οικονομικών  μεγεθών  πάνω  στα  διαπραχθέντα

αδικήματα, συνεπώς εφαρμόζονται τα VAR υποδείγματα (με την τεχνική του Johansen) μόνο όταν

οι  κατηγορίες  αδικημάτων λειτουργούν ως εξαρτημένες  μεταβλητές,  άρα και  τα  αποτελέσματα

ίσως να μην είναι αρκετά αξιόπιστα. Πέρα όμως από τις μακροχρόνιες σχέσεις, η παρούσα εργασία
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ασχολήθηκε και με τις βραχυχρόνιες διακυμάνσεις χάρη στα υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος,

όπου τα διανύσματα συνολοκλήρωσης λειτουργούν ως όροι διόρθωσης σφάλματος και οδηγούν τα

υποδείγματα  από  μια  κατάσταση  βραχυχρόνιας  ανισορροπίας  σε  ένα  μακροχρόνιο  επίπεδο

ισορροπίας.  Τέλος η αναζήτηση των αιτιωδών σχέσεων γίνεται  με την εφαρμογή της  τεχνικής

αιτιότητας  από  τον  Granger  (1969),  όπου  μεταξύ  δυο  μεταβλητών  εξετάζονται  οι  εξής

περιπτώσεις: (1) μόνο η μία από τις μεταβλητές επηρεάζει αιτιακά την άλλη (αιτιότητα μονόδρομης

κατεύθυνσης),  (2)  η μία μεταβλητή επηρεάζει  αιτιακά την άλλη και  το  αντίστροφο (αιτιότητα

αμφίδρομης κατεύθυνσης), (3) καμία από τις μεταβλητές δεν επηρεάζει αιτιακά την άλλη (έλλειψη

αιτιότητας-ανεξάρτητες οι μεταβλητές). 

10.2    Επιμέρους συμπεράσματα

Η παρούσα εργασία έχει χωριστεί σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος αποτελεί το θεωρητικό

πλαίσιο,  ενώ  στο  δεύτερο  μέρος  ανήκει  το  σύνολο  των  οικονομετρικών  εφαρμογών  που

πραγματοποιήθηκαν.  Το  θεωρητικό  μέρος  ξεκίνησε  με  κάποια  εισαγωγικά  στοιχεία,  όπως  οι

εξηγήσεις  για να αιτιολογηθεί  η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος,  καθώς επίσης οι  βασικοί

σκοποί και στόχοι της εργασίας αυτής. Στην συνέχεια ακολούθησε μια αναφορά στην βιβλιογραφία

για  έναν  ικανοποιητικό  αριθμό  των  ερευνητικών  έργων  που  προσέγγισαν  με  διάφορους

οικονομετρικούς τρόπους το φαινόμενο της εγκληματικότητας, χωρίς όμως να προκύπτουν κάποια

σταθερά αποτελέσματα ώστε να  προκύψουν γενικώς αποδεκτές θεωρητικές προσεγγίσεις. Τέλος

πραγματοποιήθηκε  μια  προσπάθεια  για  την  επιλογή  του  κατάλληλου  μοντέλου  (υποδείγματος)

εγκληματικότητας,  όσον  αφορά  την  μορφή  και  το  περιεχόμενό  του,  και  παράλληλα

παρουσιάστηκαν  αναλυτικά  τα  είδη  των  μεταβλητών/δεδομένων  που  χρησιμοποιήθηκαν  στο

συγκεκριμένο μοντέλο.

Από εκεί  και  πέρα,  το πρακτικό  μέρος  ξεκίνησε  με τους  ελέγχους  για  την εύρεση του

βαθμού ολοκλήρωσης (στασιμότητας) των χρονικών σειρών, με εφαρμογή των ελέγχων ύπαρξης

μοναδιαίας  ρίζας των Dickey-Fuller (επαυξημένος έλεγχος) και Phillips-Perron.  Σύμφωνα με τον

πρώτο  έλεγχο,  όλες  οι  χρονικές  σειρές  χαρακτηρίζονται  από  βαθμό  ολοκλήρωσης  Ι(1),

υποδηλώνοντας  πως  είναι  στάσιμες  στις  πρώτες  τους  διαφορές,  αν  και  η  στασιμότητα  σε

ορισμένες  από  αυτές  δεν  ήταν  και  τόσο  ισχυρή.  Τα  αποτελέσματα  από  τον  πρώτο  έλεγχο

επαληθεύτηκαν και με την εφαρμογή του δευτέρου ελέγχου, κάτι που έδινε την έγκριση για την

πραγματοποίηση των μεθόδων συνολοκλήρωσης.

Οι τεχνικές συνολοκλήρωσης που εφαρμόστηκαν σε αυτήν την εργασία είναι αυτή των δυο

σταδίων από τους Engle-Granger (1987) και η τεχνική των Johansen (1988) και Johansen-Juselius
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(1990,1992) βασισμένη  στον  λόγο  της  μέγιστης  πιθανοφάνειας.  Για  την  τεχνική  των  Engle-

Granger, τα αποτελέσματα έδειξαν πως μόνο η σχέση μεταξύ των συνολικών αδικημάτων και των

κοινωνικοοικονομικών  μεγεθών  χαρακτηρίζονταν  από  μακροχρόνια  ισορροπία,  αφού  στις

περιπτώσεις των υπολοίπων τύπων αδικημάτων δεν εμφανίστηκε στασιμότητα στα επίπεδα των

καταλοίπων. Όμως η αντικατάσταση του αριθμού των αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με

τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της προηγούμενης χρονικής περιόδου προκάλεσε

σχέσεις συνολοκλήρωσης στις περιπτώσεις των εγκλημάτων κατά της ζωής και των σωματικών

βλαβών. Οι εξισώσεις συνολοκλήρωσης δείχνουν πως οι αυξήσεις στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ και την

ανεργία προκαλούν μείωση και αύξηση αντίστοιχα στους τύπους των αδικημάτων, με εξαίρεση τα

συνολικά αδικήματα όπου η επιρροή του κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι θετική. Επιπλέον, με εξαίρεση

και  πάλι  τα  συνολικά  αδικήματα,  παρατηρείται  θετική  επίδραση  του μεγέθους  των αποφοίτων

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα υπόλοιπα εγκλήματα, ενώ το πιο παράδοξο αποτελεί το σύνολο

των  θετικών  σχέσεων  μεταξύ  του  αριθμού  των  καταδικασθέντων  και  με  τους  τρεις  τύπους

αδικημάτων, αν και οι σχέσεις αυτές δεν είναι ισχυρές. 

Για την τεχνική συνολοκλήρωσης των Johansen και Johansen-Juselius ήταν απαραίτητη η

εφαρμογή των VAR υποδειγμάτων.  Αφού πρώτα εξετάστηκαν οι τάξεις  των υποδειγμάτων και

έπειτα βρέθηκαν οι βαθμοί συνολοκλήρωσης χάρη στα στατιστικά κριτήρια του ελέγχου ίχνους και

μέγιστης ιδιοτιμής, στην συνέχεια παρουσιάστηκαν τα διανύσματα συνολοκλήρωσης με βάση τον

λόγο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Εκεί,  λαμβάνοντας ως a priori  θεωρητική προσέγγιση πως ο

στοχαστικός  όρος  πρέπει  να  διαθέτει  θετικό  πρόσημο,  διαπυστώθηκε  πως  τα διανύσματα  στα

οποία  ανήκουν τα συνολικά αδικήματα,  τα εγκλήματα κατά της ζωής και  οι  σωματικές  βλάβες

μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ως  όροι  διόρθωσης  σφάλματος  στα  διανυσματικά  υποδείγματα

διόρθωσης  λαθών.  Τα αποτελέσματα από τα διανύσματα συνολοκλήρωσης,  εκτός  από κάποιες

μικρές αλλαγές, είναι σχεδόν τα ίδια με αυτά που βρέθηκαν στην τεχνική των Engle-Granger. 

Πέρα από την διερεύνηση των μακροχρόνιων σχέσεων, η παρούσα εργασία ασχολήθηκε

και  με  τις  σχέσεις  των  χρονικών  σειρών  στο  βραχυχρόνιο  επίπεδο  με  την  βοήθεια  των

υποδειγμάτων διόρθωσης λαθών. Για τα υποδείγματα όπου οι σχέσεις  μεταξύ των μεταβλητών

χαρακτηρίζονται  από  συνολοκλήρωση,  προστίθεται  ο  όρος  διόρθωσης  σφάλματος,  ενώ  στην

αντίθετη  περίπτωση  ο  όρος  αυτός  απουσιάζει.  Τα  αποτελέσματα  από  τα  ECM  υποδείγματα

δείχνουν πως υπάρχουν αρκετές μεμονωμένες περιπτώσεις σημαντικών βραχυχρόνιων σχέσεων,

όπως  αυτές  της  ανεργίας  με  τα  συνολικά  αδικήματα,  τα  εγκλήματα  κατά  της  ζωής  και  τις

σωματικές βλάβες, του κατά κεφαλήν ΑΕΠ με τις σωματικές βλάβες και τα εγκλήματα κατά της

ιδοκτησίας,  τον αποφοίτων δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  με τα εγκλήματα κατά της ζωής,  της

ιδιοκτησίας και των σωματικών βλαβών, αλλά και των καταδικασθέντων με τα εγκλήματα κατά της
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ιδιοκτησίας.  Παρόλα  αυτά,  η  γενική  τους  μορφή  παρουσιάζει  μια  κατάσταση  βραχυχρόνιας

ανισορροπίας,  όμως  με  την  βοήθεια  των  όρων  διόρθωσης  σφάλματος  η  κατάσταση  αυτή

μεταβαίνει μακροχρόνια σε ισορροπία.

Η  τελευταία  μέθοδος  που  εφαρμόστηκε  αναφέρεται  στην  διερεύνηση  των  αιτιωδών

σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών, σύμφωνα με την τεχνική του Granger (1969). Έχοντας υπ' όψιν

τον αριθμό των χρονικών υστερήσεων από τα VAR υποδείγματα, καθώς επίσης και τις τιμές των F-

στατιστικών, παρατηρείται πως υπάρχει μια ποικιλλία σχέσεων αιτιότητας κατά Granger. Αυτή η

ποικιλλία αναφέρεται στην κατεύθυνση των σχέσεων (δηλαδή άλλες είναι μονόδρομες και άλλες

αμφίδρομες),  καθώς επίσης  και  στον  βαθμό ισχύος  (οι  σχέσεις  αυτές  δηλαδή μπορεί  να  είναι

ασθενείς, ισχυρές και πολύ ισχυρές). Ως πιο ενδεικτικά αποτελέσματα θεωρούνται οι σχέσεις των

καταδικασθέντων με τα εγκλήματα κατά της ζωής και της ιδιοκτησίας, αλλά και της ανεργίας με τα

συνολικά αδικήματα, όπου χαρακτηρίζονται ως αμφίδρομες. Επιπλέον, αξιοσημείωτες είναι και οι

μονόδρομες σχέσεις αιτιότητας από τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα εγκλήματα

κατά της ιδιοκτησίας, από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ προς τα συνολικά αδικήματα, τα εγκλήματα κατά

της ζωής και τις σωματικές βλάβες, καθώς επίσης και από τους καταδικασθέντες στις σωματικές

βλάβες. 

10.3    Γενικά συμπεράσματα

Πολλές φορές μια απλή παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις διάφορες οικονομετρικές

μεθόδους για την ανάλυση του φαινομένου της εγκληματικότητας δεν μπορεί από μόνη της να

επεξηγήσει  το  τί  ακριβώς  συμβαίνει  στις  διακυμάνσεις  των  εγκληματικών  πράξεων  όταν

αλληλεπιδρούν  τα  διάφορα  κοινωνικοοικονομικά  μεγέθη.  Έτσι  είναι  καλό  να  εξεταστούν  τα

γενικότερα  συμπεράσματα  από  την  παρούσα  ανάλυση,  δηλαδή  να  γίνει  η  παρουσίαση  των

σημαντικότερων παραγόντων αλλά και τα είδη των κινήτρων με βάση τα οποία ένα άτομο θα

πάρει την απόφαση να διαπράξει κάποιο έγκλημα.

Η αρχή μπορεί να γίνει με μια απλή και σαφέστερη περίπτωση: αυτή των εγκλημάτων κατά

των  ηθών.  Η  απουσία  αιτιωδών  κατά  Granger  σχέσεων,  σε  συνδυασμό  με  την  απουσία

μακροχρόνιων και βραχυχρόνιων σχέσεων ισορροπίας, οδηγούν στο συμπέρασμα πως καμία από

τις κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές δεν μπορεί να ασκήσει επίδραση πάνω στα εγκλήματα κατά

των  ηθών,  δηλαδή  οι  διακυμάνσεις  των  εγκλημάτων  αυτών  λειτουργούν  ανεξάρτητα  από  το

σύνολο  των  εξωγενών  παραγόντων.  Τα  αποτελέσματα  αυτά  έρχονται  να  ενδυναμώσουν  την

άποψη πως τα αδικήματα που προκαλούν σωματικές κακοποιήσεις και συγχρόνως προσβάλλουν τα

ήθη και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,  όπως οι βιασμοί  και άλλες  σεξουαλικές  κακοποιήσεις,  δεν
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αποτελούν προϊόν οικονομικών ή άλλων κινήτρων από το κοινωνικό περιβάλλον αλλά περισσότερο

προέρχονται  από  την  ψυχοσύνθεση  του  ίδιου  του  ατόμου,  καθώς  τις  περισσότερες  φορές  η

ψυχολογική ανισορροπία είναι αυτή που τον επηρεάζει στο να προβεί σε τέτοιου είδους πράξεις.

Ένα άλλο ζήτημα που χρειάζεται  να συζητηθεί είναι η αντίδραση στις  διακυμάνσεις των

εγκληματικών ενεργειών που προέρχεται από την συμπεριφορά της οικονομικής δραστηριότητας.

Πράγματι, οι πορείες των δυο μακροοικονομικών μεγεθών (κατά κεφαλήν ΑΕΠ και άνεργοι) που

συμμετέχουν στην ανάλυση επηρεάζουν τα περισσότερα είδη αδικημάτων είτε ως συνδυασμός

μεταξύ  τους,  είτε  λειτουργώντας  ξεχωριστά.  Πιο  συγκεκριμένα,  σύμφωνα  και  με  τις  αιτιώδεις

σχέσεις,  οι  εγκληματικές  ενέργειες  αποτελούν  προϊόν  οικονομικών  κινήτρων  μέσω  του  κατά

κεφαλήν  ΑΕΠ  (εγκλήματα  κατά  της  ζωής  και  σωματικές  βλάβες)  ή  μέσω  του  μεγέθους  της

ανεργίας  (συνολικά αδικήματα).  Ενδιαφέρον παρουσιάζει  η  απουσία  οικονομικών κινήτρων στα

εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας,  μια κατηγορία αδικήματος που κατά βάση έχει  σχέση με την

βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των ατόμων. Αυτό που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα είναι

οι αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ κατά κεφαλήν ΑΕΠ και εγκλημάτων, καθώς επίσης και οι θετικές

συσχετίσεις μεταξύ ανέργων και εγκλημάτων, με εξαίρεση τα συνολικά αδικήματα όπου το κατά

κεφαλήν ΑΕΠ ασκεί θετική επίδραση, κάτι που υποδηλώνει πως τα άτομα διαπράττουν αδικήματα

εξαιτίας  της  ανάγκης  που  έχουν  για  οικονομική  υποστήριξη  και  όχι  επειδή  υπάρχουν  αρκετές

ευκαιρίες  για  να  αυξήσουν  την  οικονομική  τους  ευημερία.  Έτσι  λοιπόν  οι  διακυμάνσεις  των

εγκληματικών  ενεργειών  από  την  συμπεριφορά  των  οικονομικών  μεγεθών  υπάγονται  στην

θεωρητική  άποψη  του  αποτελέσματος  κινήτρου,  όπως  υπάρχει  στην  βιβλιογραφία  της

εγκληματικότητας.  Τα αποτελέσματα από την παρούσα ανάλυση δείχνουν πως οι  διακυμάνσεις

των εγκληματικών ενεργειών στον ελληνικό χώρο είναι ευαίσθητες και συμβαδίζουν με την πορεία

των οικονομικών/επιχειρηματικών κύκλων, και μάλιστα φαίνεται πως οι αυξήσεις στα κρούσματα

εγκληματικότητας πραγματοποιούνται σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, όταν δηλαδή οι επιδόσεις

των οικονομικών μεγεθών κυμαίνονται πτωτικά.

Όσον αφορά το επίπεδο εκπαίδευσης και τον αριθμό των ατόμων που καταφέρνουν να

πάρουν απολυτήριο από σχολική μονάδα μέσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παρατηρείται πως,

μακροχρόνια, για την περίπτωση των αδικημάτων στο σύνολό τους ισχυεί η γενικότερη άποψη

πως  το  υψηλότερο  επίπεδο  μόρφωσης  αποτρέπει  τα  άτομα  από  την  συμμετοχή  τους  σε

εγκληματικές  δραστηριότητες,  είτε  λόγω  ικανοποιητικών  οικονομικών  κινήτρων  ή  λόγω  της

καλλιέργειας  των  ηθικών  αξιών  και  της  ιδέας  του  "κοινού  καλού".  Όμως  αυτή  η  άποψη  δεν

φαίνεται να εφαρμόζεται και στις υπόλοιπες περιπτώσεις αδικημάτων, καθώς η θετική επίδραση

των αποφοίτων οφείλεται μάλλον περισσότερο σε οικονομικά κίνητρα, και πιο συγκεκριμένα στην

εισαγωγή στην αγορά εργασίας, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο. Πράγματι,
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όταν τα άτομα ολοκληρώνουν την δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναζητούν μια θέση εργασίας, όχι

με  τυχαίο  τρόπο,  αλλά  με  ικανοποιητικές  χρηματικές  απολαβές  και  ανάλογη  των  προσόντων

εκπαίδευσής τους. Από την στιγμή όμως που η προσφορά για τέτοιου είδους θέσεις αδυνατεί να

καλύψει τον τομέα της ζήτησης, ένα ποσοστό ατόμων αναπόφευκτα θα οδηγηθεί στον χώρο της

ανεργίας και ταυτόχρονα σε οικονομικό πρόβλημα. Ένα ακόμη σημείο που αξίζει να συζητηθεί είναι

η ισχυρή θετική σχέση ανάμεσα στο επίπεδο εκπαίδευσης και τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας,

όπως  φαίνεται  από  τις  στατιστικά  σημαντικές  αιτιώδεις  σχέσεις  κατά  Granger.  Εκτός  από  το

οικονομικό  κίνητρο,  η  σχέση  αυτή  μπορεί  να  οφείλεται  στο  στοιχείο  της  ικανότητας.  Πιο

συγκεκριμένα, οι γνώσεις κυρίως πάνω στα θέματα της τεχνολογίας είναι ικανές για κάποιο άτομο

να παρακάμψει τα συστήματα που διασφαλίζουν τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς η συντριπτική

πλειοψηφία των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας αποτελείται από κλοπές και διαρρήξεις.

Πέρα από το γεγονός ότι οι εγκληματικές πράξεις προέρχονται από τα οικονομικά κίνητρα

και από διάφορες κοινωνικές επιδράσεις, εντούτοις δεν φαίνεται σημαντική η επιρροή της επιβολής

ποινών από το σύστημα της δικαιοσύνης. Πράγματι, εκτός από τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας

όπου η αυστηρότητα στην επιβολή των καταδικαστικών αποφάσεων συνετίζει και αποτρέπει τα

άτομα από τις εγκληματικές ενέργειες, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις αδικημάτων οι αποφάσεις

αυτές  δεν  διαθέτουν τόσο σημαντική  επιρροή και  μάλιστα  επικρατεί  το παράδοξο  της θετικής

συσχέτισης. Αυτό πιθανόν σημαίνει πως, για την περίπτωση του ελληνικού χώρου, τα άτομα δεν

συνετίζονται  από  την  συγκεκριμένη  μορφή  παραδειγματισμού  και  συνεχίζουν  τις  εγκληματικές

τους δραστηριότητες ανεξάρτητα από το μέγεθος και το είδος των καταδικαστικών ποινών που

έχουν επιβληθεί στους δράστες.  Η έλλειψη παραδειγματισμού κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται

στην πεποίθηση πως, λόγω της αδυναμίας στην λειτουργία του συστήματος δικαιοσύνης, μπορεί

να αποτραπεί  μια πιθανή καταδικαστική απόφαση και αυτό αποτελεί  κίνητρο για συνέχιση των

παράνομων  δραστηριοτήτων.  Μια  άλλη  πιθανή  εξήγηση  προέρχεται  από  το  γεγονός  ότι  η

πλειοψηφία των αδικημάτων έχουν την μορφή πταισμάτων και συνεπώς η επιβολή μικρής ισχύος

ποινών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελέσει στοιχείο παραδειγματισμού τόσο για τον

ίδιο τον δράστη, όσο και τα υπόλοιπα άτομα. Πάντως όμως ο θεσμός της δικαιοσύνης δεν κατέχει

την απόλυτη  ευθύνη για  την συγκεκριμένη  κατάσταση,  καθώς  πιθανότατα  τα  χαμηλά  μεγέθη

στους  δράστες  που  έχουν  καταδικασθεί  προέρχονται  από  τα  χαμηλά  ποσοστά  συλλήψεων

δραστών και διαλεύκανσης των εγκληματικών υποθέσεων από τις αστυνομικές αρχές.
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10.4   Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα

Γενικότερα η προσπάθεια οικονομικής ανάλυσης της εγκληματικότητας ως ένα κοινωνικό

φαινόμενο αποτελεί  μια αρκετά δύσκολη διαδικασία,  όπως έχει  φανεί  και σε αρκετές συναφείς

μελέτες.  Αυτό  συμβαίνει  και  στην  περίπτωση  του  ελληνικού  χώρου  εξ'  αιτίας  των  παρακάτω

συνθηκών:

1. Τα  μεγέθη  των  εγκληματικών  ενεργειών  αποτελούν  μόνο  καταγεγραμμένες  περιπτώσεις,

βεβαιωμένες  και  γνωστές  από  την  ελληνική  αστυνομία.  Σε  καμία  λοιπόν  περίπτωση  δεν

αντιπροσωπεύουν τον πραγματικό αριθμό των αδικημάτων που έχουν λάβει χώρα σε όλα αυτά

τα  χρόνια,  αναπτύσσοντας  την  βεβαιότητα  πως  τα  πραγματικά  δεδομένα  είναι  κατά  πολύ

μεγαλύτερα, που θα μπορούσαν κάλλιστα να αλλάξουν τις υπάρχουσες θεωρίες σχετικά με το

φαινόμενο της εγκληματικότητας στον ελληνικό χώρο. Αυτό οφείλεται κυρίως από παράγοντες

όπως  η  απροθυμία  των  θυμάτων  και  των  μαρτύρων  να  καταγγείλουν  γεγονότα

εγκληματικότητας λόγω του φόβου από τον κοινωνικό θόρυβο που θα δημιουργηθεί ή λόγω

αντεκδίκησης από την πλευρά του δράστη, αλλά και η αδυναμία των αστυνομικών αρχών να

εντοπίσουν και να εξιχνιάσουν τις διάφορες υποθέσεις.

2. Η απόφαση ενός ατόμου να καταφύγει στο έγκλημα αποτελείται από ένα μείγμα παραγόντων,

αρκετοί από αυτούς ανήκουν στο ψυχολογικό και στο κοινωνιολογικό πεδίο. Τα μεγέθη αυτά

όμως δεν είναι μετρήσιμα και έτσι  δεν μπορούν να εκτιμηθούν ποσοτικά και με στατιστικές

μεθόδους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενη ενότητα, υπάρχει μια

σειρά από ενέργειες και πρωτοβουλίες που πρέπει να πάρει ο κρατικός μηχανισμός και οι αρμόδιοι

φορείς ώστε να επιτύχουν αποτελεσματικές μεθόδους ελέγχου και καταστολής των εγκληματικών

δραστηριοτήτων. Κατά πρώτο λόγο η επιρροή που διαθέτουν τα οικονομικά κίνητρα πρέπει να

οδηγήσει στην παροχή μεγαλύτερων οικονομικών ευκαιριών στο σύνολο των ατόμων, σε βαθμό

όπου τα έσοδα που προέρχονται από νόμιμες δραστηριότητες να υπερβαίνουν τα πιθανά έσοδα

από τις παράνομες ενέργειες, και έτσι να αποτρέπεται η συμμετοχή σε εγκληματικές πράξεις. Όσον

αφορά  την  μέση  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  είναι  καλό  να  εφαρμοσθούν  πολιτικές  για  την

δημιουργία νέων ευκαιριών και θέσεων εργασίας σε νέα άτομα που πρόσφατα έχουν αποκτήσει

απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης, ώστε να μπορεί να καλυφθεί η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση στην

αγορά εργασίας. Το μεγαλύτερο όμως ενδιαφέρον και η ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δωθεί

στην  περίπτωση  της  επιβολής  ποινών  από  τους  φορείς  της  δικαιοσύνης,  ως  λειτουργικό

παράγοντα πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας. Το γεγονός των παράδοξων θετικών
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και στατιστικά μη σημαντικών συσχετίσεων, σε συνδυασμό με τις ισχυρές αιτιώδεις κατά Granger

σχέσεις  που έχουν βρεθεί,  πρέπει να οδηγήσει  τους υπεύθυνους στην εφαρμογή νέων λύσεων

ώστε η λειτουργία των δικαστικών αρχών να γίνεται με ακόμη αυστηρότερο και πιο αμερόληπτο

τρόπο.

Οπωσδήποτε όμως τα αποτελέσματα που προέκυψαν δεν πρέπει να θεωρούνται απόλυτα,

αλλά  χρειάζεται  να  γίνουν  εκ  νέου  μελέτες.  Μια  από  τις  προτάσεις  για  περαιτέρω  έρευνα

αναφέρεται στις διαφοροποιήσεις των υπάρχοντων κοινωνικοοικονομικών μεγεθών ως προς την

μορφή τους, και αυτό διότι αρκετές από αυτές δεν παρουσιάζονται με τον πιο κατάλληλο τρόπο.

Για παράδειγμα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκφράζει την μέση τιμή του εισοδήματος που υποτίθεται

πως αντιστοιχεί σε κάθε άτομο, ενώ συνήθως οι εγκληματικές δραστηριότητες προέρχονται από τα

μεγάλα εύρη των εισοδηματικών  διαφορών μεταξύ των κοινωνικών τάξεων.  Συνεπώς θα ήταν

καλύτερη η εισαγωγή μιας μορφής εισοδηματικής ανισότητας, κάτι όμως που είναι δύσκολο λόγω

έλλειψης επαρκών στατιστικών στοιχείων. Επίσης το κατά κεφαλήν ΑΕΠ ίσως να μην αποτελεί το

καταλληλότερο  μέτρο  οικονομικής  ευημερίας  σε  μια  κοινωνία  διότι,  με  βάση το  συγκεκριμένο

μέγεθος,  κάθε χρηματική  συναλλαγή θεωρείται  ως μέτρο ανάπτυξης  της  ευημερίας,  ενώ στην

πραγματικότητα  ένα  ποσοστό  από  τις  συναλλαγές  αυτές  προέρχονται  από  καταστάσεις

καταστροφικές για την ανάπτυξη και την ευημερία.

Το επίπεδο εκπαίδευσης στην παρούσα ανάλυση εκφράζεται με τον αριθμό των ατόμων

που  κατάφεραν  εκείνη  την  περίοδο  να  αποκτήσουν  το  απολυτήριο  της  δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, δηλαδή αναφέρεται στην συντριπτική τους πλειοψηφία σε νέα άτομα που αναζητούν

εναγωνίως μια θέση στην αγορά εργασίας. Οπότε είναι προτιμώτερη η εισαγωγή μιας μεταβλητής

όπου  να  εμφανίζεται  το  επίπεδο  εκπαίδευσης  για  όλα  τα  άτομα  κάθε  ηλικίας.  Τέλος  για  το

φαινόμενο της ανεργίας, υπάρχουν πολλοί που άσκησαν κριτική στον συμβατικό τρόπο μέτρησης

και  πρότειναν  εναλλακτικούς  τρόπους.  Ένας  από  αυτούς,  που  ίσως  θεωρείται  και  ο

καταλληλότερος, αναφέρεται στον αριθμό των ατόμων που παραμένουν άνεργοι για κάποιο μακρύ

χρονικό διάστημα, καθώς τα οικονομικά κίνητρα μεγαλώνουν αρκετό καιρό μετά από την στιγμή

που ένα άτομο παύει να ανήκει σε μια θέση εργασίας.

Εκτός  από  την  μορφή,  μια  ακόμη  πρόταση  σχετίζεται  με  το  περιεχόμενο  των

κοινωνικοοικονομικών  μεγεθών,  και  πιο  συγκεκριμένα  με  την  εισαγωγή  μεταβλητών  οι  οποίες

συμβαδίζουν  σε  μεγάλο  βαθμό  με  την  ελληνική  πραγματικότητα  όσον  αφορά  την

εγκληματικότητα. Ένας σημαντικός παράγοντας που πιστεύεται πως έχει συμβάλλει στην πορεία

της εγκληματικότητας είναι η μαζική εισροή μεταναστών μη ελληνικής υπηκοότητας. Μάλιστα η

αρχή υπολογίζεται περίπου στις αρχές της δεκαετίας του '90 όπου συνέρρεαν μετανάστες κυρίως

από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες της Ευρώπης, από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες και από τις
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χώρες του λεγόμενου "Ανατολικού μπλοκ". Ένα ποσοστό των αλλοδαπών αυτών έχουν εισαχθεί

νόμιμα  με  σκοπό  την  εύρεση  εργασίας  και  την  επιβίωσή  τους,  όμως  αυτό  που  ενδιαφέρει

περισσότερο είναι οι περιπτώσεις λαθραίας εισόδου ατόμων που είτε προσπάθησαν να ξεφύγουν

από το δυσχερές πολιτικό-οικονομικό κλίμα των χωρών τους, είτε είναι κατάδικοι από τις ξένες

χώρες που κατάφεραν να αποδράσουν ή είναι μέλη του οργανωμένου εγκλήματος που διαθέτουν

διασυνδέσεις  με  τα  εγκληματικά  κυκλώματα  της  πατρίδας  τους.  Επειδή  όμως  πρόκειται  για

παράνομες  εισόδους,  η προπάθεια  για  την μέτρησή τους  στηρίζεται  αποκλειστικά  και μόνο σε

αυθαίρετες εκτιμήσεις.

Ένας άλλος παράγοντας στον οποίο οι κάτοικοι της Ελλάδας έχουν μεγάλη τάση, είναι η

κατανάλωση  οινοπνευματώδων  ποτών,  όπως  έχει  χρησιμοποιηθεί  και  από  άλλους  αναλυτές

(Raphael & Winter-Ebmer, 2001; Siren, 2002; Saridakis, 2004). Μια τέτοια μεγάλη κατανάλωση

προκαλεί σύγχυση στο μυαλό ενός ατόμου, θολώνει την κρίση του, ενώ παράλληλα εμφανίζονται

ευκολότερα οι αφορμές για να πραγματοποιηθεί μια βίαιη επίθεση εναντίον ενός άλλου ατόμου ή

να  προξενήσει  ζημιές  σε  κάποιο  περιουσιακό  στοιχείο.  Ακόμη  ένας  λόγος  που  προτείνεται  ο

συγκεκριμένος  παράγοντας  είναι  πως  αποτελεί  μια  από  τις  κυριότερες  αιτίες  αυτοκινητιστικών

ατυχημάτων,  ένα  φαινόμενο  που  εμφανίζεται  σε  αρκετά  μεγάλο  βαθμό  στους  επίσημους

στατιστικούς πίνακες εγκλημάτων.

Τέλος  το  γεγονός  της  μεγάλης  συσσώρευσης  πληθυσμού  στα  μεγάλα  αστικά  κέντρα

αποτελεί  σημαντικό  στοιχείο  έξαρσης  της  εγκληματικής  δραστηριότητας.  Η  επίδραση  του

φαινομένου  της  αστικοποίησης  στηρίζεται  στο  σκεπτικό  πως  χάρη  σε  αυτήν  την  κατάσταση

μειώνονται οι δυνατότητες κοινωνικού ελέγχου και διευκολύνονται οι δυνατότητες διαφυγής των

δραστών σε διαφορετικές περιοχές, κάνοντας πολύ δύσκολη την διαδικασία εντοπισμού τους από

τις  αρχές  δημόσιας  τάξης.  Σύμφωνα  με  τα  δεδομένα  του  ελληνικού  χώρου,  τις  τελευταίες

δεκαετίες  παρατηρείται  μια  αυξητική  τάση  για  φυγή  του  πληθυσμού  από  τις  αγροτικές  και

αραιοκατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα οι δυο μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας (δηλαδή η

Αθήνα και η Θεσσαλονίκη) να αποτελούν περίπου το 40% του συνολικού πληθυσμού της χώρας,

σύμφωνα με την Απογραφή του 2001.

Παρόλο που υπάρχουν αρκετές και σημαντικές ελλείψεις στην διαθεσιμότητα των επίσημων

ελληνικών στατιστικών στοιχείων, εντούτοις είναι αναγκαία η περαιτέρω ανάλυση του φαινομένου

της εγκληματικότητας στην Ελλάδα, έτσι ώστε να εξαχθούν πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και να

χρησιμοποιηθούν ως πολιτικές για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπισή του.
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1992 Scottish

journal of
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journal of

manpower
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1998 Applied

Economics
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Ellingworth D.

1992 (cross

section

data)

Ηνωμένο Βασίλειο Διερεύνηση σχέσης ανεργίας

ανδρών-εγκλημάτων κατά της
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Box-Cox H σχέση αυτή εμφανίζεται θετική και σημαντική.

2000 New Zealand

Economic

Papers

Papps K. &

Winkelmann R.
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διαφόρων κατηγοριών αδικημάτων

σε τοπικό επίπεδο.

OLS σε μοντέλα

σταθερών και

τυχαίων

αποτελεσμάτων. 
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'επιθέσεων ατιμίας'.
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of law and

economics

Raphael S. &

Winter-Ebmer R.
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σχέσης κατηγοριών

κακουργημάτων με την ανεργία και

την κατανάλωση αλκοόλ.

Εκτιμήσεις OLS & IV

(Instrumental

Variables)

Θετική και ισχυρή η συμβολή της ανεργίας και της

κατανάλωσης αλκοόλ στην πορεία των βίαιων

επιθέσεων και των επιθέσεων κατά της ιδιοκτησίας.

1998 Applied

Economics
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Witt R., Clarke

A. & Fielding N.
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(panel δεδομένα)

Διερεύνηση σε τοπικό επίπεδο της

σχέσης κατηγοριών αδικημάτων με

την ανεργία και την εισοδηματική

ανισότητα.

Εκτιμήσεις OLS Θετική και ισχυρή η συμβολή της ανεργίας και της

εισοδηματικής ανισότητας στην πορεία των κατηγοριών

εκγλημάτων (κλοπές,διαρρήξεις,ληστείες) 

2006 Applied

Economics

Letters

Lee D. &

Holoviak S.

1972-2001 Κορέα,Αυστραλία,

Ιαπωνία

Εξέταση της σχέσης ανεργίας και

διαφόρων τύπων εγκληματικότητας

σε εθνικό επίπεδο.

Στασιμότητα PP,

συνολοκλήρωση

Johansen με χρήση

χρονικών σειρών

Σημαντική μακροχρόνια σχέση ισορροπίας για την

ανεργία και τύπους αδικημάτων (ληστεία και κλοπή

τροχοφόρων για την Αυστραλία,βιασμός για την

Ιαπωνία,συνολικές επιθέσεις και κλοπές για την Κορέα).

Πιο σημαντική η σχέση με εισαγωγή ανεργίας νέων

ανδρών.
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2004 Applied

Economics
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ανδρών ανέργων και των μέσων

εβδομαδιαίων εισπράξεων με

διάφορους τύπους επιθέσεων.

Στασιμότητα ADF &

PP,συνολοκλήρωση

ARDL,έλεγχος

Granger, Impulse

Response Function

Μακροχρόνια σχέση ισορροπίας (συνολοκλήρωση) για

τις περιπτώσεις των απατών,της ανθρωποκτονίας και

της κλοπής τροχοφόρων.

2001 Journal of

quantitative

criminology

Greenberg D. 1946-1997 ΗΠΑ Ανάλυση προσέγγισης για την

σχέση ανεργίας-εγκληματικότητας η

οποία αντιτίθεται στην προσέγγιση

των 'πρώτων διαφορών' από τους

Cantor & Land.

Συνοοκλήρωση

Johansen,VECM

Με την χρήση της ανεργίας με χρονική υστέρηση αλλά

και της διάρκειας της ανεργίας,εμφανίζονται αρνητικές

σχέσεις με τα αδικήματα της ληστείας και του φόνου.

1996 American

journal of

economics &

sociology

Allen R. 1959-1992 ΗΠΑ Ανάλυση της σχέσης εγκλημάτων

κατά περιουσίας με κοινωνικό-

οικονομικά μεγέθη (φτώχεια,

ανισότητα,μακροοικονομικά

μεγέθη,δημογραφικοί και

λειτουργικοί παράγοντες).

Εκτιμήσεις ARIMA

μοντέλων

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα είναι η αρνητική

επίδραση της φτώχειας και της ανισότητας στα

αδικήματα κατά της περιουσίας, καθώς και η θετική (και

σημαντική) επίδραση από την πλευρά του

πληθωρισμού.

1999 Southern

economic

journal

Ahmed E.,Doyle

J. & Horn R.

1984-1993 ΗΠΑ (panel data) Ανάλυση του ρόλου της αγοράς

εργασίας,της ανισότητας και

δημογραφικών στοιχείων στο

έγκλημα κατά της περιουσίας.

Εκτιμήσεις 2SLS,

GMM

Ευαισθησία των εγκλημάτων στους χαμηλούς μισθούς

των ανειδίκευτων εργατών.Αρνητική επίδραση των

συνθηκών της αγοράς εργασίας πάνω στο έγκλημα,

καμία σημαντική επίδραση από την πλευρά της

ανισότητας. 

1999 Economic

policy review

Levitt S. 1990 HΠΑ Προσπάθεια εύρεσης της σχέσης

εγκληματικότητας-θυμάτων,δηλαδή

ποιά είναι τα θύματα των

εγκληματικών ενεργειών ανάλογα

με τα εισοδήματά τους.

Cross-sectional

εκτιμήσεις

Η ανάλυση σε τοπικό επίπεδο (γειτονιές του Σικάγο)

δείχνει πως οι φτωχοί αποτελούν κυρίως τα θύματα των

ληστειών και των βίαιων επιθέσεων, ενώ όλο και

λιγότεροι πλούσιοι αποτελούν θύματα των εγκλημάτων

κατά της περιουσίας. 
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περίοδος

Εξεταζόμενες

χώρες

Case study Μεθοδολογία Συμπεράσματα

2002 European

economic

review

Fajnzylber P.

Lederman D. &

Loyaza N.

1970-1994 ΗΠΑ,Καναδάς,

Ιαπωνία,

ανεπτυγμένες

χώρες της

Ευρώπης

Διερεύνηση σχέσης κατηγοριών

αδικημάτων (φόνοι,ληστείες) με

κοινωνικούς και οικονομικούς

παράγοντες (ποσοστό

ανάπτυξης,ανισότητα,μέσο

εισόδημα,περίοδος εκπαίδευσης)

Εκτιμήσεις GMM σε

panel data

Σημαντική επίδραση της οικονομικής ανάπτυξης και

ανισότητας στην πορεία των ανθρωποκτονιών από

πρόθεση, πολύ δε περισσότερο στην περίπτωση των

ληστειών (βίαιες επιθέσεις)

2005 Journal of

peace

research

Neumayer E. 1980-1997 Δείγμα 37 χωρών

(ανεπτυγμένες και

μη-ανεπτυγμένες

χώρες)

Διερευνάται η σχέση ανισότητας-

βίαιων επιθέσεων,κάνοντας

σύγκριση με έργο άλλων αναλυτών

(Fajnzylber,Lederman & Loyaza

2002)

Εκτιμήσεις GMM Προκύπτει το συμπέρασμα πως η σχέση ανισότητας-

βίαιων επιθέσεων είναι μη-σημαντική, θεωρείται ως

'κίβδηλη' (όπως ο ίδιος ο αναλυτής έχει συμπεράνει σε

προηγούμενο έργο του, 2003)

2003 European

journal of

law and

economics

Saridakis G. 1960-2000 ΗΠΑ (ετήσια

εθνικά στοιχεία)

Ανάλυση της επίδρασης

παραγόντων όπως η ποινή

φυλάκισης,η κατανάλωση

αλκοόλ,ανισότητα,φυλετικές

διαφορές στα βίαια εγκλήματα.

Στασιμότητα PP,

συνολοκλήρωση

Johansen σε VAR

υπόδειγμα,VECM.

Εμφανίστηκε έλλειψη μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας

ανάμεσα στους κοινωνικούς & οικονομικούς παράγοντες

και τις βίαιες επιθέσεις,ωστόσο βρέθηκαν αρκετές και

σημαντικές βραχυχρόνιες σχέσεις.

2001 Social

indicators

research

Luiz J. 1963-1990 Νότια Αφρική

(ετήσια εθνικά

στοιχεία)

Προσπάθεια σύνδεσης ορισμένων

κατηγοριών αδικημάτων με τους

οικονομικούς και κοινωνικούς τους

παράγοντες (κατά κεφαλήν

εισόδημα,πολιτική αστάθεια,

δυναμικό αστυνομίας,καταδίκες)

Στασιμότητα ADF,

συνολοκλήρωση

Johansen,VECM.

Έλλειψη σχέσης συνολοκλήρωσης για τις περιπτώσεις

των βιασμών,των φόνων,των κλοπών και των ληστειών.

Η μοναδική σχέση συνολοκλήρωσης βρέθηκε μεταξύ

των συνολικών αδικημάτων και του κατά κεφαλήν

εισοδήματος.

2000 Journal of

human

resources

Machin S. &

Meguir C.

1975-1996 Ηνωμένο Βασίλειο Εξήγηση ρόλου των οικονομικών

κινήτρων (ύψος μισθών στην

χαμηλή κατηγορία της διανομής

εισοδήματος) στο έγκλημα

Εκτιμήσεις OLS & IV Οι αυξήσεις των μισθών και των λειτουργικών

παραγόντων οδηγούν σε μειώσεις των ποσοστών

εγκληματικότητας,ενώ τα κέρδη από εγκληματικές

δραστηριότητες ασκούν θετική επίδραση.
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Case study Μεθοδολογία Συμπεράσματα

1998 International

review of law

and

economics

Scorcu A. &

Cellini R.

1951-1994 Ιταλία (ετήσια

εθνικά στοιχεία)

Προσπάθεια εύρεσης των μορφών

οικονομικής δραστηριότητας που

συνδέονται στενότερα με κάθε

τύπο αδικήματος.

Στασιμότητα DF,

συνολοκλήρωση,

ECM, αιτιότητα

Granger

Μαχροχρόνια σχέση ισορροπίας εγκληματικότητας-

οικονομικών παραγόντων υπάρχει μόνο μέσω της

παρουσίας δομικών διασπάσεων. Η κατανάλωση

συνδέεται καλύτερα με τους φόνους και τις ληστείες,

ενώ η ανεργία με τις κλοπές.

1994 British

journal of

criminology

Pyle D. &

Deadman D.

1946-1991 Αγγλία ,Ουαλία Διερευνάται η σχέση της

εγκληματικότητας με την

κατάσταση της οικονομικής

δραστηριότητας (πορεία

επιχειρηματικών κύκλων).

Συνολοκλήρωση

Engle-Granger,ECM

Οι ρυθμοί μεταβολής των εγκλημάτων συνδέονται

μακροχρόνια με τα οικονομικά μεγέθη του ΑΕΠ,της

ιδιωτικής κατανάλωσης (με αρνητικές σχέσεις) και της

ανεργίας (με θετική σχέση).

1998 British

journal of

criminology

Hale C. 1948-1991 Αγγλία ,Ουαλία Επανεξέταση των έργων

παλαιότερων αναλυτών (Field,

1990;Pyle & Deadman,1994),

επικρίνοντας την άποψη των

τελευταίων για βαθμό ολοκλήρωσης

των εγκλημάτων Ι(2),και όχι Ι(1).

Εκτιμήσεις Engle-

Granger & Sims-

Stock-Watson, ECM

Εκτός από την ιδιωτική κατανάλωση (Field),και η

ανεργία παίζει εξ' ίσου σημαντικό ρόλο στις

διακυμάνσεις των αδικημάτων.Μακροχρόνιες σχέσεις

εγκλημάτων κατά περιουσίας-οικονομικής

δραστηριότητας,κλοπών & διαρρήξεων-ιδιωτικής

κατανάλωσης, ενώ υπάρχει έλλειψη συνολοκλήρωσης

για την περίπτωση των ληστειών. 

2006 Applied

Economics

Letters

Buonanno P. &

Leonida L.

1980-1995 Ιταλία 

(20 ιταλικές

επαρχίες)

Προσπάθεια για εξέταση του

βαθμού επίδρασης που μπορεί να

έχει το επίπεδο εκπαίδευσης στην

εγκληματική δραστηριότητα. 

Εκτιμήσεις μέσω

GMM

Η αύξηση του μέσου όρου των ετών που τα άτομα

συμμετέχουν σε σχολικό περιβάλλον επιδρά σημαντικά

στην μείωση των εγκληματικών δραστηριοτήτων.

2004 The

American

economic

review

Lochner L. &

Moretti E.

1960,1970,

1980 (απο-

γραφές)

ΗΠΑ (individual-

level,state-level &

self-report

δεδομένα)

Εξέταση του βαθμού επίδρασης της

συμμετοχής ενός ατόμου σε

σχολικό περιβάλλον στην

συμμετοχή σε εγκληματικές

δραστηριότητες.

Εκτιμήσεις OLS & IV Η εκπαίδευση (εκφρασμένη με τα χρόνια υποχρεωτικής

εκπαίδευσης και τους πτυχιούχους των high schools)

ελαττώνει σε σημαντικό βαθμό τα ποσοστά συλλήψεων

και φυλακίσεων εξ'αιτίας των εγκληματικών ενεργειών.
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Εξεταζόμενες
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Case study Μεθοδολογία Συμπεράσματα

2003 British

journal of

criminology

Hansen K. 1992 Αγγλία,Ουαλία

(self-report

δεδομένα)

Εξέταση & σύγκριση της ροπής

προς εγκληματικές ενέργειες

ανάμεσα σε δυό ομάδες ατόμων:(1)

αυτοί που εγκαταλείπουν το

σχολείο στα 16 χρόνια τους (2)

αυτοί που ολοκληρώνουν την

υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση.

Εκτιμήσεις OLS Φαίνεται πως το εγκληματολογικό προφίλ της (1)

ομάδας είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο της (2)

ομάδας.Όταν όμως προστίθενται εξωγενείς μεταβλητές

(περιβάλλον οικογένειας,σχολείου & γειτονιάς,αγορά

εργασίας, ατομικά χαρακτηριστικά),η διαφορά αυτή

μειώνεται και σε ορισμένες περιπτώσεις τα

αποτελέσματα εμφανίζονται αντεστραμμένα.  

2000 The

American

economic

review

Corman H. &

Mocan N.

1970-1996 ΗΠΑ (χρονικές

σειρές από την

Νέα Υόρκη)

Ανάλυση της σχέσης ανάμεσα σε

εγκληματικότητα,λειτουργικούς

παράγοντες,επίπεδο φτώχειας και

κατάχρηση ναρκωτικών.

Εκτιμήσεις 2SLS Αποτελεσματική η δράση των λειτουργικών παραγόντων

στο έγκλημα (με αυξήσεις στο δυναμικό της αστυνομίας

και στον αριθμό των συλλήψεων,ελαττώνεται ο αριθμός

των αδικημάτων). Όχι τόσο σημαντική επίδραση από

την πλευρά των ναρκωτικών.

1987 The review

of economics

and statistics

Corman H.,

Joyce T. &

Lovitch N.

1970-1984 ΗΠΑ (τριμηνιαία

στοιχεία από την

Νέα Υόρκη)

Εκτιμήσεις της αλληλεπίδρασης

μεταξύ ανεργίας,μηχανισμών

καταπολέμησης εγκληματικότητας,

δημογραφικών στοιχείων και

κακουργημάτων ενάντια στην

ιδιοκτησία.

Αιτιότητα Granger,

Impulse Response

Functions σε VAR

υπόδειγμα

Οι πολιτικές καταπολέμησης της εγκληματικότητας

εμφανίζονται αποτελεσματικές,με τα εγκλήματα κατά

ιδιοκτησίας να είναι περισσότερο ευαίσθητα στις

μεταβολές των κυρώσεων σε σχέση με τις υπηρεσίας

προστασίας του νόμου. Μικρή σημαντικότητα

προέρχεται από την πλευρά της ανεργίας.

2003 Contemporar

y economic

policy

Funk P. & Kugler

P.

1984-1999 Ελβετία

(τριμηνιαία

στοιχεία,panel

data)

Προσπάθεια εύρεσης των

κατάλληλων μέτρων που μπορούν

να αντιμετωπίσουν πιο

αποτελεσματικά τα κρούσματα

εγκληματικότητας.

Impulse Response

Functions σε VAR

υπόδειγμα

Οι αυστηρότερες πολιτικές στην επιβολή του νόμου

επιδρά σημαντικά στην μείωση των αδικημάτων,και

μάλιστα η αυστηρότητα στην επιβολή ποινής δρα με

μεγαλύτερη ευαισθησία από την πιθανότητα της έκτισης

μιας ποινής.
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Case study Μεθοδολογία Συμπεράσματα

1996 Quarterly

journal of

economics

Levitt S. 1971-1993 ΗΠΑ (state-level

δεδομένα)

Επίδραση του αριθμού των

φυλακισμένων στις εγκληματικές

ενέργειες με χρήση της μεταβλητής

της 'αντιδικίας στον συνωστισμό

των φυλακών',μέγεθος που

χαρακτηρίζει καλύτερα τις

μεταβολές στον πληθυσμό των

φυλακών.

Εκτιμήσεις IV Μεγαλύτερη η ευαισθησία της 'αντιδικίας στον

συνωστισμό των φυλακών' πάνω στις εγκληματικές

ενέργειες, σε σχέση με την συμβατική μέθοδο της

ταυτόσημης χρονικά επίδρασης του πληθυσμού των

φυλακών στο έγκλημα.

2000 Journal of

quantitative

criminology

Witt R. & Witte

A.

1960-1997 ΗΠΑ (εθνικά

ετήσια στοιχεία)

Ανάπτυξη μοντέλου

εγκληματικότητας με συμμετοχή σε

αυτό του αριθμού των

φυλακισμένων,την διαρκής

κατανάλωση και το γυναικείο

εργατικό δυναμικό.

Στασσιμότητα ADF

συνολοκλήρωση

Johansen σε VAR

υπόδειγμα,OLS σε

ECM,Impulse

response functions.

Εμφάνιση μακροχρόνιας (αλλά όχι βραχυχρόνιας)

επιρροής του ποσοστού των φυλακισμένων στην

εγκληματικότητα, ενώ σημαντική βραχυχρόνια και

μακροχρόνια είναι η επίδραση από την πλευρά του

γυναικείου εργατικού δυναμικού.
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Πίνακες στατιστικών στοιχείων

Πίνακας στατιστικών στοιχείων 4.1  Στατιστικά στοιχεία των κατηγοριών αδικημάτων
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Total crimes Life Injuries Moral Property
1971 287197 1047 21109 868 9675
1972 230296 1153 20648 905 9543
1973 196119 1192 20005 892 8905
1974 199520 1094 19214 727 9569
1975 184865 1253 20233 554 11954
1976 248941 1344 20967 526 12161
1977 254567 1430 22565 577 13202
1978 261111 1522 24520 530 13954
1979 294056 1492 23207 561 16019
1980 295393 1422 22930 508 18716
1981 309267 1480 24825 491 19628
1982 335170 1646 26087 508 23423
1983 393506 1659 24703 624 22656
1984 352488 1703 25944 504 24148
1985 291355 1692 26233 322 31658
1986 294300 1664 25750 487 35307
1987 303182 1663 26351 1781 38562
1988 311179 1763 28501 1753 44569
1989 287177 1867 27945 1477 45222
1990 330803 1915 26869 1384 47524
1991 358998 1944 27507 1217 55957
1992 379652 1975 28263 1154 54811
1993 358503 1984 28507 1334 58762
1994 303311 2051 28690 940 61579
1995 329110 2049 27403 707 79088
1996 349476 2056 27805 747 81121
1997 377749 2019 28100 916 90549
1998 385681 2059 28505 972 91153
1999 373680 2057 28133 1106 79488
2000 369137 1862 27410 750 72335
2001 439629 1710 24593 853 72143
2002 441138 1365 17242 845 73498
2003 441839 1423 21286 899 75369
2004 405627 1522 20897 874 63738
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Πίνακας στατιστικών στοιχείων 4.2  Στατιστικά στοιχεία των εξωγενών (κοινωνικοοικονομικών) μεταβλητών

 Γκανάς Αλέξανδρος                                                                                                                           97

Unemployed Convicted Graduated GDP per capita Population
1970 - - 42209 - 8792806
1971 100500 74789 40835 6136 8831036
1972 67700 102278 44141 6544 8888628
1973 65100 114248 47578 7162 8929086
1974 68500 107010 49183 7707 8962023
1975 75200 114063 52097 7184 9046542
1976 62600 112510 64610 7570 9167690
1977 56400 116736 64489 7982 9268478
1978 60000 115734 65407 8127 9359960
1979 64100 120281 65520 8631 9548258
1980 93000 122828 56524 8738 9642505
1981 147000 137577 57688 8712 9729350
1982 215400 139433 58544 8500 9789513
1983 270300 120991 59153 8352 9846627
1984 278100 113988 69958 8214 9895801
1985 268500 108011 71471 8337 9934294
1986 256100 123958 73939 8513 9967264
1987 257700 140403 75801 8529 10000644
1988 268700 132925 76593 8309 10037037
1989 262300 108983 77700 8633 10089550
1990 254500 109190 78300 8915 10160551
1991 275900 112203 79085 8853 10256282
1992 317500 107564 79580 9042 10369828
1993 351300 92427 80245 9005 10465534
1994 369500 83818 82187 8780 10553032
1995 385800 91966 80739 8882 10634391
1996 410900 86892 80185 8899 10709150
1997 420700 88974 82986 9046 10776531
1998 507900 63818 83198 9316 10834910
1999 554800 62663 73252 9578 10882607
2000 523500 58816 73021 9862 10917457
2001 493900 59262 72725 10270 10949953
2002 480300 66061 72896 10675 10987559
2003 459800 73161 72499 11040 11023532
2004 505700 73546 71990 11517 11061735
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Αποτελέσματα εκτιμήσεων από οικονομετρικά πακέτα

Dependent Variable: LCR
Method: Least Squares
Sample: 1971 2004

Included observations: 34
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 3.105288 2.400205 1.293759 0.2060
LUN 0.150561 0.046960 3.206167 0.0033

LCONV 0.080724 0.105379 0.766042 0.4498
LGDP 0.509401 0.248957 2.046142 0.0499

LGRAD -0.212943 0.183907 -1.157887 0.2564
R-squared 0.601962     Mean dependent var 8.054071
Adjusted R-squared 0.547060     S.D. dependent var 0.167304
S.E. of regression 0.112597     Akaike info criterion -1.394953
Sum squared resid 0.367663     Schwarz criterion -1.170488
Log likelihood 28.71421     F-statistic 10.96434
Durbin-Watson stat 1.137526     Prob(F-statistic) 0.000015

Αποτέλεσμα 6.1  Σχέση συνολοκλήρωσης για τα συνολικά αδικήματα

Dependent Variable: LLIFE
Method: Least Squares
Sample: 1971 2004

Included observations: 34
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 1.428158 1.607617 0.888369 0.3817
LCONV 0.059944 0.068209 0.878839 0.3867

LGR 0.836977 0.117086 7.148417 0.0000
LGDP -0.578051 0.169080 -3.418810 0.0019
LUN 0.097567 0.031060 3.141273 0.0039

R-squared 0.784352     Mean dependent var 2.782757
Adjusted R-squared 0.754607     S.D. dependent var 0.152117
S.E. of regression 0.075354     Akaike info criterion -2.198177
Sum squared resid 0.164670     Schwarz criterion -1.973713
Log likelihood 42.36901     F-statistic 26.36955
Durbin-Watson stat 1.358632     Prob(F-statistic) 0.000000

Αποτέλεσμα 6.2  Σχέση συνολοκλήρωσης για τα εγκλήματα κατά της ζωής

Dependent Variable: LINJ
Method: Least Squares
Sample: 1971 2004

Included observations: 34
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 8.313493 1.585949 5.241967 0.0000
LGDP -0.850147 0.166801 -5.096786 0.0000
LGR 0.581818 0.115508 5.037061 0.0000
LUN 0.073107 0.030641 2.385905 0.0238

LCONV 0.081971 0.067289 1.218190 0.2330
R-squared 0.684690     Mean dependent var 5.501911
Adjusted R-squared 0.641198     S.D. dependent var 0.124105
S.E. of regression 0.074339     Akaike info criterion -2.225317
Sum squared resid 0.160261     Schwarz criterion -2.000853
Log likelihood 42.83039     F-statistic 15.74321
Durbin-Watson stat 1.793536     Prob(F-statistic) 0.000001

Αποτέλεσμα 6.3  Σχέση συνολοκλήρωσης για τις σωματικές βλάβες
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VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LCR LGRAD LCONV LGDP LUN 
Exogenous variables: C 
Sample: 1971 2004

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0  72.91055 NA  8.61E-09 -4.381326 -4.150038 -4.305932
1  222.5782  241.3994  2.83E-12 -12.42440  -11.03667* -11.97203
2  257.9235   45.60688*  1.67E-12 -13.09184 -10.54767 -12.26250
3  293.7025  34.62487   1.23E-12*  -13.78726* -10.08665  -12.58095*

Αποτέλεσμα 8.1  Επιλογή τάξης VAR υποδείγματος με εξαρτημένη μεταβλητή τα συνολικά αδικήματα

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LLIFE LUN LGDP LCONV LGR 
Exogenous variables: C 
Sample: 1971 2004

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0  80.89547 NA  5.14E-09 -4.896482 -4.665193 -4.821087
1  237.4790  252.5541  1.08E-12 -13.38574 -11.99801 -12.93338
2  280.4619   55.46183*   3.89E-13* -14.54593  -12.00176*  -13.71659*
3  310.3725  28.94579  4.18E-13  -14.86275* -11.16213 -13.65644

Αποτέλεσμα 8.2  Επιλογή τάξης VAR υποδείγματος με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα κατά της ζωής

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LINJ LCONV LUN LGR LGDP 
Exogenous variables: C 
Sample: 1971 2004

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0  78.07608 NA  6.17E-09 -4.714586 -4.483298 -4.639192
1  225.8107  238.2816  2.30E-12 -12.63295  -11.24522* -12.18058
2  265.5738   51.30720*  1.02E-12 -13.58540 -11.04123 -12.75607
3  300.7050  33.99793   7.80E-13*  -14.23903* -10.53842  -13.03272*

Αποτέλεσμα 8.3  Επιλογή τάξης VAR υποδείγματος με εξαρτημένη μεταβλητή τις σωματικές βλάβες

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LMOR LUN LGDP LGRAD LCONV 
Exogenous variables: C 
Sample: 1971 2004

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0  31.52408 NA  1.24E-07 -1.711231 -1.479943 -1.635837
1  188.6780  253.4741  2.53E-11 -10.23729  -8.849561* -9.784925
2  224.0112  45.59122  1.49E-11 -10.90395 -8.359777 -10.07461
3  268.6229   43.17265*   6.18E-12*  -12.16922* -8.468610  -10.96291*

Αποτέλεσμα 8.4 Επιλογή τάξης VAR υποδείγματος με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα κατά των ηθών

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LPROP LUN LCONV LGDP LGRAD 
Exogenous variables: C 
Sample: 1971 2004

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0  57.41777 NA  2.34E-08 -3.381792 -3.150504 -3.306398
1  234.6382  285.8394  1.30E-12 -13.20246  -11.81474* -12.75010
2  267.7848  42.76982  8.82E-13 -13.72805 -11.18388 -12.89872
3  312.5767   43.34703*   3.63E-13*  -15.00495* -11.30434  -13.79864*

Αποτέλεσμα 8.5  Επιλογή τάξης VAR υποδείγματος με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
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Sample(adjusted): 1974 2004
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)
Series: LCR LGRAD LCONV LGDP LUN 
Lags interval (in first differences): 1 to 2

Unrestricted Cointegration Rank Test
Hypothesized Trace 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None **  0.861614  135.8050  76.07  84.45
At most 1 **  0.626600  74.49605  53.12  60.16
At most 2 **  0.551072  43.95782  34.91  41.07

At most 3  0.302556  19.13014  19.96  24.60
At most 4  0.226453  7.959838   9.24  12.97

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
Trace test indicates 3 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels

Hypothesized Max-Eigen 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None **  0.861614  61.30892  34.40  39.79
At most 1 *  0.626600  30.53822  28.14  33.24
At most 2 *  0.551072  24.82768  22.00  26.81
At most 3  0.302556  11.17030  15.67  20.20
At most 4  0.226453  7.959838   9.24  12.97

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating equation(s) at the 5% level
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 1% level

Αποτέλεσμα 8.6  Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης με εξαρτημένη μεταβλητή τα συνολικά αδικήματα

Sample(adjusted): 1974 2004
Included observations: 31 after adjusting endpoints
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)
Series: LLIFE LUN LGDP LCONV LGR 
Lags interval (in first differences): 1 to 2

Unrestricted Cointegration Rank Test
Hypothesized Trace 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None **  0.758229  119.7233  76.07  84.45
At most 1 **  0.668736  75.71061  53.12  60.16
At most 2 **  0.543382  41.46054  34.91  41.07

At most 3  0.306982  17.15939  19.96  24.60
At most 4  0.170415  5.791704   9.24  12.97

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
Trace test indicates 3 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels

Hypothesized Max-Eigen 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None **  0.758229  44.01274  34.40  39.79
At most 1 **  0.668736  34.25007  28.14  33.24
At most 2 *  0.543382  24.30116  22.00  26.81
At most 3  0.306982  11.36768  15.67  20.20
At most 4  0.170415  5.791704   9.24  12.97

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating equation(s) at the 5% level
 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 1% level

Αποτέλεσμα 8.7 Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα κατά της ζωής
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Sample(adjusted): 1975 2004
Included observations: 30 after adjusting endpoints
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)
Series: LINJ LCONV LUN LGR LGDP 
Lags interval (in first differences): 1 to 3

Unrestricted Cointegration Rank Test
Hypothesized Trace 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None **  0.898025  153.6502  76.07  84.45
At most 1 **  0.776782  85.15938  53.12  60.16
At most 2 *  0.472046  40.17119  34.91  41.07
At most 3 *  0.374799  21.00881  19.96  24.60
At most 4  0.205952  6.918335   9.24  12.97

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
Trace test indicates 4 cointegrating equation(s) at the 5% level
Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 1% level

Hypothesized Max-Eigen 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None **  0.898025  68.49080  34.40  39.79
At most 1 **  0.776782  44.98819  28.14  33.24

At most 2  0.472046  19.16238  22.00  26.81
At most 3  0.374799  14.09047  15.67  20.20
At most 4  0.205952  6.918335   9.24  12.97

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels

Αποτέλεσμα 8.8 Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης με εξαρτημένη μεταβλητή τις σωματικές βλάβες

Sample(adjusted): 1975 2004
Included observations: 30 after adjusting endpoints
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)
Series: LMOR LUN LGDP LGRAD LCONV 
Lags interval (in first differences): 1 to 3

Unrestricted Cointegration Rank Test
Hypothesized Trace 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None **  0.855149  175.6664  76.07  84.45
At most 1 **  0.833361  117.7049  53.12  60.16
At most 2 **  0.638251  63.94718  34.91  41.07
At most 3 **  0.460399  33.44308  19.96  24.60
At most 4 **  0.392161  14.93534   9.24  12.97

*(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
Trace test indicates 5 cointegrating equation(s) at both 5% and 1% levels

Hypothesized Max-Eigen 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None **  0.855149  57.96145  34.40  39.79
At most 1 **  0.833361  53.75776  28.14  33.24
At most 2 **  0.638251  30.50410  22.00  26.81
At most 3 *  0.460399  18.50774  15.67  20.20
At most 4 **  0.392161  14.93534   9.24  12.97

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
 Max-eigenvalue test indicates 5 cointegrating equation(s) at the 5% level
 Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating equation(s) at the 1% level

Αποτέλεσμα 8.9 Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα κατά των ηθών
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Sample(adjusted): 1973 2004
Included observations: 32 after adjusting endpoints
Trend assumption: No deterministic trend (restricted constant)
Series: LPROP LUN LCONV LGDP LGRAD 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test
Hypothesized Trace 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None **  0.684856  102.0531  76.07  84.45
At most 1 **  0.566625  65.10192  53.12  60.16
At most 2 *  0.403436  38.34504  34.91  41.07
At most 3 *  0.364182  21.81483  19.96  24.60
At most 4  0.204569  7.323879   9.24  12.97

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
 Trace test indicates 4 cointegrating equation(s) at the 5% level
 Trace test indicates 2 cointegrating equation(s) at the 1% level

Hypothesized Max-Eigen 5 Percent 1 Percent
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Critical Value

None *  0.684856  36.95117  34.40  39.79
At most 1  0.566625  26.75689  28.14  33.24
At most 2  0.403436  16.53021  22.00  26.81
At most 3  0.364182  14.49095  15.67  20.20
At most 4  0.204569  7.323879   9.24  12.97

 *(**) denotes rejection of the hypothesis at the 5%(1%) level
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating equation(s) at the 5% level
 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 1% level

Αποτέλεσμα 8.10 Έλεγχος βαθμού συνολοκλήρωσης με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
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Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1971 2004
Lags: 2
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
  LUN does not Granger Cause LCR 32  3.65576  0.03935

  LCR does not Granger Cause LUN  3.59728  0.04121
  LCONV does not Granger Cause LCR 32  0.70085  0.50497

  LCR does not Granger Cause LCONV  1.04816  0.36442
  LGRAD does not Granger Cause LCR 32  2.03184  0.15066

  LCR does not Granger Cause LGRAD  0.23561  0.79169
  LGDP does not Granger Cause LCR 32  4.65342  0.01835

  LCR does not Granger Cause LGDP  0.03075  0.96975

Αποτέλεσμα 9.1 Έλεγχοι σχέσεων αιτιότητας κατά Granger με εξαρτημένη μεταβλητή τα συνολικά αδικήματα

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1971 2004
Lags: 2
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
  LUN does not Granger Cause LLIFE 32  0.89616  0.41993

  LLIFE does not Granger Cause LUN  1.63463  0.21374
  LCONV does not Granger Cause LLIFE 32  3.06126  0.06335

  LLIFE does not Granger Cause LCONV  2.67015  0.08747
  LGR does not Granger Cause LLIFE 32  0.88301  0.42514

  LLIFE does not Granger Cause LGR  1.65642  0.20963
  LGDP does not Granger Cause LLIFE 32  6.48411  0.00501

  LLIFE does not Granger Cause LGDP  0.51148  0.60530

Αποτέλεσμα 9.2  Έλεγχοι σχέσεων αιτιότητας κατά Granger με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα κατά της ζωής

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1971 2004
Lags: 3
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
  LUN does not Granger Cause LINJ 31  1.35911  0.27905

  LINJ does not Granger Cause LUN  0.96823  0.42391
  LCONV does not Granger Cause LINJ 31  3.93086  0.02051

  LINJ does not Granger Cause LCONV  1.83178  0.16833
  LGR does not Granger Cause LINJ 31  1.57205  0.22207

  LINJ does not Granger Cause LGR  0.39380  0.75858
  LGDP does not Granger Cause LINJ 31  2.64327  0.07226

  LINJ does not Granger Cause LGDP  1.18752  0.33545

Αποτέλεσμα 9.3  Έλεγχοι σχέσεων αιτιότητας κατά Granger με εξαρτημένη μεταβλητή τις σωματικές βλάβες
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Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1971 2004
Lags: 3
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
  LUN does not Granger Cause LMOR 31  1.54702  0.22811

  LMOR does not Granger Cause LUN  0.33749  0.79836
  LCONV does not Granger Cause LMOR 31  0.25746  0.85526

  LMOR does not Granger Cause LCONV  2.24472  0.10898
  LGRAD does not Granger Cause LMOR 31  1.44232  0.25521

  LMOR does not Granger Cause LGRAD  0.18632  0.90466
  LGDP does not Granger Cause LMOR 31  0.30244  0.82331

  LMOR does not Granger Cause LGDP  0.23938  0.86800

Αποτέλεσμα 9.4  Έλεγχοι σχέσεων αιτιότητας κατά Granger με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα κατά των ηθών

Pairwise Granger Causality Tests
Sample: 1971 2004
Lags: 1
  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability
  LUN does not Granger Cause LPROP 33  0.01548  0.90181

  LPROP does not Granger Cause LUN  4.72029  0.03784
  LCONV does not Granger Cause LPROP 33  4.51874  0.04187

  LPROP does not Granger Cause LCONV  14.3789  0.00067
  LGRAD does not Granger Cause LPROP 33  10.0930  0.00344

  LPROP does not Granger Cause LGRAD  0.03315  0.85675
  LGDP does not Granger Cause LPROP 33  0.83839  0.36716

  LPROP does not Granger Cause LGDP  0.35731  0.55449

Αποτέλεσμα 9.5 Έλεγχοι σχέσεων αιτιότητας κατά Granger με εξαρτημένη μεταβλητή τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας
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