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STRUKTURA I W ASNO CI W WIETLE ANALIZY MNO NIKOWEJ1

1. WST P

W artykule niniejszym, stanowi cym kontynuacj  autorskiego opracowania2 
pt. „Makroekonomiczny model przest pczo ci i systemu egzekucji prawa dla Polski. 
Specy  kacje równa  stochastycznych i rezultaty szacowania parametrów struktural-
nych” (Florczak, 2012a), omówiono struktur  i w asno ci symulacyjnej wersji modelu 
WF-CRIME. Jest to pierwsza w kraju – i jedna z nielicznych w wiecie – konstruk-
cja tego typu, umo liwiaj ca analiz  ilo ciow  zwi zków pomi dzy przest pczo ci  
a wszystkimi sk adowymi systemu egzekucji prawa w ramach powi za  symultanicz-
nych. 

Model poszerza ramy dotychczasowych bada  nad przest pczo ci  w wielu 
wymiarach. Po pierwsze, nie ogranicza si  do zbiorczego potraktowania wszystkich 
ogniw sytemu – tak jak ma to miejsce w wi kszo ci bada . Po drugie, obja nia klu-
czowe przep ywy pomi dzy poszczególnymi cz ciami systemu z uwzgl dnieniem 
powi za  jednoczesnych i sprz e  zwrotnych. 

Po trzecie, w odró nieniu od bada  wykorzystuj cych systemy operacyjne 
– ze swej natury deterministyczne (por. np. Blumstein, Larson, 1969; Noam, 1977; 
Blumstein, 2007; Rouwette i in., 2007; McDowal, 2010) – parametry strukturalne 
zdecydowanej wi kszo ci relacji uzyskiwane s  w drodze estymacji, nie za  kalibracji. 

Po czwarte, relacje obja niaj ce elementy poszczególnych ogniw sytemu egzekucji 
prawa maj  charakter autorski. W trakcie koncypowania specy  kacji odpowiednich 
równa  starano si  explicite uwzgl dni  wszystkie (wi kszo ) adekwatne hipotezy 
formu owane na gruncie rozwa a  teoretycznych (por. np. Tulder, Torre, 1999). 

Po pi te, w odró nieniu od wszystkich wcze niejszych analiz empirycznych 
– w tym równie  przeprowadzonych za granic  – zbiór rozwa anych w niniejszym 

1 Opracowanie powsta o w ramach realizacji autorskiego grantu MNiSW, nr 3354/B/H03/2010/38. 
2 Czytelnik proszony jest o zapoznanie si  z wymienionym artyku em z przyczyn zarówno mery-

torycznych, jak i technicznych. Ze wzgl du na limity obj to ci niniejszego artyku u, zrezygnowano 
z powtórnego zamieszczenia w nim informacji na temat listy zmiennych i struktury powi za  modelu 
WF-CRIME, które to informacje obecne s  w artykule poprzedzaj cym. 
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badaniu czynników wp ywaj cych na przest pczo  jest wzgl dnie pe ny. Dlatego 
– bior c pod uwag  procedur  selekcji ko cowych wersji równa , która przebiega a 
bez arbitralnego wspomagania wyboru ostatecznego zestawu zmiennych obja niaj -
cych – wydaje si , i  zmienne te, bardziej ni  inne, uto samia  mo na z d ugookre-
sowymi determinantami przest pczo ci w Polsce. Z kolei fakt, i  zbiór statystycznie 
istotnych regresorów tworz  zmienne znajduj ce teoretyczne uzasadnienie w eko-
nomicznej teorii racjonalnego wyboru (por. np. Florczak 2012b) oraz teorii dzia a  
rutynowych (por. np. Cohen, Felson, 1979, Florczak, 2012c) dowodzi ich trafno ci 
i przeczy wyra anym cz sto opiniom o nieadekwatno ci uwarunkowa  ekonomicz-
nych – w tym zw aszcza koncepcji kary – do opisu zjawisk zwi zanych z przest p-
czo ci .

Struktura artyku u jest nast puj ca. W kolejnym punkcie omówiono podstawowe 
mechanizmy reguluj ce funkcjonowanie polskiego systemu egzekucji prawa, które 
dodatkowo zilustrowano adekwatnym schematem powi za . W punkcie trzecim 
zbadano w asno ci modelu WF-CRIME poprzez zastosowanie analizy mno nikowej 
– impulsowej i podtrzymanej – wzgl dem wszystkich zmiennych egzogenicznych, 
opisuj cych uwarunkowania instytucjonalne oraz rodowiskowe przest pczo ci w Pol-
sce. Artyku  zawiera równie  uwagi ko cowe.

2. MODEL WF-CRIME JAKO SYSTEM SYMULACYJNY

Równania behawioralne, uzupe nione o odpowiednie relacje to samo ciowe 
tworz  system symulacyjny, w którym poszczególne relacje po czone s  w uk ad 
zale no ci jednoczesnych. W szczególno ci oznacza to, i  zasada ceteris paribus 
stanowi ca merytoryczny fundament dla interpretacji parametrów strukturalnych jed-
norównaniowych modeli ekonometrycznych, w przypadku symultanicznych modeli 
wielorównaniowych traci swój walor poznawczy i zast piona musi by  analiz  mno -
nikow 3. 

Model WF-CRIME liczy 40 równa , w tym 13 stochastycznych oraz 27 to samo-
ci. Liczba wszystkich zmiennych egzogenicznych wynosi 39, z czego 15 stanowi  

zmienne zero-jedynkowe. Nieznaczna liczba zmiennych sztucznych wprowadzonych 
do modelu mia a na celu zwi kszenie precyzji wyci ganych wniosków poprzez neu-
tralizacj  wp ywu obserwacji nietypowych.

Poszczególne relacje systemu charakteryzuje wysoka czna wspó zale no : 
jedynie 3 równania tworz  grup  równa  pre-rekurencyjnych, za  7 nale y do grupy 
równa  post-rekurencyjnych. W modelu wyst puj  3 zmienne osiowe (POZBW, 
TOTALB, ZWOL), co przy jego relatywnie niewielkich rozmiarach ponownie wiad-
czy o silnych powi zaniach jednoczesnych pomi dzy zmiennymi endogenicznymi. 

3 W odró nieniu od klasycznej analizy mno nikowej, celem analizy mno nikowej typu mutatis 
mutandis jest nie tyle badanie w asno ci systemowych modelu, co odpowied  na pytanie o oczekiwany 

czny wp yw spójnych dzia a  z zakresu polityki spo eczno-ekonomicznej. 
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System charakteryzuje si  du  dynamik  oraz nieliniowo ci : w licznych równaniach 
wyst puj  opó nienia (a  do 5-ciu okresów4) oraz schematy autoregresji, za  posta  
funkcyjna wi kszo ci relacji behawioralnych jest nieliniowa. 

Z merytorycznego punktu widzenia w modelu wyró ni  mo na cztery bloki rów-
na 5:
1) Blok generuj cy poda  przest pczo ci wed ug podzia u rodzajowego, obejmuj cy 

nast puj ce relacje: CRVIOL, CRPROP, CRREST, CRDRUNK, VIOL, PROP, 
REST, LDRUNK, TOTAL, TOTALB, CRTOT, oraz CRTOTB.

2) Blok opisuj cy funkcjonowanie sekcji policji, do którego nale : AKTOSKB, 
SKAZNIE, AKTOSK, PWYK oraz PWYKO.

3) Blok obja niaj cy funkcjonowanie sekcji wymiaru sprawiedliwo ci, w sk ad któ-
rego wchodz  nast puj ce zmienne/równania: POZBW, SKAZPOZ, SDW, PSKAZ, 
SKAZDOR, SKAZOG, PSW, PSI, KARA, PSZB, PSOB, PSGB oraz SDP.

4) Blok równa  sekcji wi ziennictwa z nast puj cymi relacjami: ZWOLWAR, 
ZWOLN, ZWOL, SDWP, NREC, PRISP oraz CRPRISP.
Trzy relacje systemu – LDRUNKB, NRECB oraz ZWOLNB – maj  charakter 

techniczny. Okaza o si  bowiem, i  pomimo braku b dów kodowania oraz zgod-
no ci zawarto ci symulacyjnej bazy danych z baz  estymacyjn , reszty generowane 
w symulacji statycznej pakietu SIMPC nie pokrywa y si  z resztami uzyskanymi 
w obliczeniach przeprowadzonych na etapie szacowania parametrów strukturalnych 
(program RATS). Wyd u enie cie ki powi za  jednoczesnych poprzez wprowadzenie 
dodatkowych to samo ci (zmienne LDRUNKB, NRECB oraz ZWOLNB) pozwoli o 
upora  si  z sygnalizowanym problemem. 

Rysunek 1 przedstawia schemat powi za  pomi dzy wszystkimi zmiennymi 
endogenicznymi modelu oraz zmiennymi egzogenicznymi, kluczowymi z punktu 
widzenia egzekucji prawa. W celu zachowania przejrzysto ci prezentacji na wykresie 
celowo pomini to pozainstytucjonalne zmienne egzogeniczne – oddzia uj ce jedynie 
na równania przest pczo ci – oraz zmienne endogeniczne nale ce do bloku równa  
pre- i post-rekurencyjnych. Chocia  zmienne pre-rekurencyjne oddzia uj  na warto ci 
przyjmowane przez zmienne nale ce do bloku równa  cznie wspó zale nych, same 
zale  jedynie od zmiennych egzogenicznych. Natomiast zmienne wchodz ce w sk ad 
bloku równa  post-rekurencyjnych s  funkcj  zmiennych cznie wspó zale nych, ale 
same nie oddzia uj  wtórnie na warto ci przyjmowane przez te drugie. W obydwu 

4 Maksymalny 5-cio letni rz d opó nie  wyst puje w równaniu obja niaj cym zjawisko recydywy, 
gdy  warunkiem koniecznym zaistnienia recydywy jest pope nienie przest pstwa w ci gu pi ciu lat po 
odbyciu kary pozbawienia wolno ci. Ustalenie rz du opó nie  mia o zatem charakter prawno-meryto-
ryczny (por. Florczak, 2012b). 

5 Symbole zmiennych zawarto w artykule W. Florczaka „Makroekonomiczny model przest pczo ci 
i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specy  kacje i rezultaty szacunku parametrów równa  stochastycz-
nych”, opublikowanym w „Przegl dzie Statystycznym” (Florczak, 2012a), i stanowi cym preludium do 
niniejszego artyku u.
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zatem przypadkach o wewn trznej dynamice systemu i jego w asno ciach decyduj  
relacje tworz ce blok równa  cznie wspó zale nych. 

Prze ledzenie struktury powi za  pozwala na pe ne zrozumienie g ównych 
mechanizmów – rodowiskowych i instytucjonalnych – warunkuj cych nasilenie 
przest pczo ci. Poni ej omówiono g ówne z nich (symbole zmiennych oraz pe n  
list  równa  symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME zawarto w artykule Florczaka, 
2012a). 

Liczne czynniki rodowiskowe – ekonomiczne, spo eczne, demogra  czne i beha-
wioralne – oraz prawne determinuj  przest pczo  w danym spo ecze stwie. Prze-
st pczo  wzgl dna – mierzona liczb  pope nionych czynów karalnych na 100 tys. 
ludno ci wed ug podzia u rodzajowego (CRVIOL, CRPROP, CRREST, CRDRUNK) 
– po uwzgl dnieniu liczebno ci populacji ogó em przek ada si  na liczb  pope nio-
nych oraz zg oszonych i zarejestrowanych przest pstw ogó em (TOTALB, TOTAL).

Nawet przy niezmienionych nak adach na bezpiecze stwo publiczne zwi kszona 
liczebno  przest pstw skutkuje wzrostem absolutnej liczby wykrytych przypadków, 
AKTOSKB – równie  zwi zanych z przest pczo ci  nieletnich (SKAZNIE) – co 
przypisa  nale y efektowi skali. Jednak e nawet w przypadku wzrostu liczby aktów 
oskar enia, prawdopodobie stwo wykrycia przest pstwa, PWYK, maleje, gdy  liczba 
pope nionych przest pstw ro nie jeszcze szybciej. W konsekwencji os abienie wska -
ników nieuchronno ci kary (clearance rate) skutkuje dalszym wzrostem inklinacji 
przest pczych w spo ecze stwie. Przy za o eniu niezmienno ci uwarunkowa  ro-
dowiskowych, relatywnemu wzrostowi liczby pope nionych przest pstw nad liczb  
przest pstw wykrytych przeciwdzia a  mo na jedynie poprzez zwi kszenie rodków 
na bezpiecze stwo publiczne, BSAFE. Opisana cie ka powi za  odpowiada za blok 
sprz e  jednoczesnych, w którym rol  zmiennej osiowej pe ni TOTALB. Oczywi cie, 
w przypadku impulsu rodowiskowego destymuluj cego przest pczo  rozumowanie 
powy sze ma przebieg analogiczny, z t  ró nic , e termin „wzrost” nale a oby zast -
pi  wówczas s owem „spadek”.

S dy zobowi zane s  rozpatrze  wszystkie zg oszone przez prokuratur  akty 
oskar enia, AKTOSK, feruj c okre lone orzeczenie wobec ka dego z nich: umorzenia, 
uniewinnienia lub skazania. W tym ostatnim przypadku – który decyduje o wysoko ci 
wska nika wyroków skazuj cych, PSKAZ (conviction rate) – kluczowe znaczenie ma 
podzia  na bezwarunkowe pozbawienie wolno ci, POZBW, oraz pozosta e rodzaje 
sankcji karnych, SKAZPOZ. Podobnie jak w przypadku bezpiecze stwa publicznego, 
ze wzgl du na efekty skali rosn cemu strumieniowi aktów oskar enia towarzyszy 
mniej ni  proporcjonalny przyrost orzecze  skazuj cych: bardzo nik y w odniesieniu 
do bezwzgl dnego pozbawienia wolno ci (elastyczno  0,2) oraz wysoki (elastycz-
no  0,97) wzgl dem wyroków skazuj cych na pozosta e rodzaje sankcji karnych. 

Liczba doros ych skazanych na bezwarunkowe pozbawienie wolno ci, wraz 
z liczb  doros ych skazanych na pozosta e sankcje karne, tworz  populacj  skazanych 
doros ych, która – obok aktów oskar enia i z pomini ciem skaza  nieletnich – de  -
niuje wska nik wyroków skazuj cych, PSKAZ. Wraz ze wska nikiem wykrywalno ci, 
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PWYK, decyduje on o pe nym efekcie nieuchronno ci kary, przez który rozumie  
nale y iloczyn obydwu zmiennych. 

Opisana w poprzednich dwóch akapitach cie ka powi za  identy  kuje kolejne 
sprz enie zwrotne, tym razem pomi dzy skal  przest pczo ci a efektywno ci  
systemu s downiczego, którego kluczowym ogniwem jest wska nik wyroków ska-
zuj cych, PSKAZ. W warunkach egzogenicznie wywo anego wzrostu przest pczo ci 
– a tym samym liczby aktów oskar enia – jedyn  mo liwo ci  zachowania wska -
nika wyroków skazuj cych na niezmienionym poziomie jest zwi kszenie nak adów 
na s downictwo, BSAD. W przeciwnym razie dochodzi do zmniejszenia relatywnej 
liczby wyroków skazuj cych, czego efektem jest zwi kszenie poczucia bezkarno ci 
przest pców oraz os abienie efektu odstraszania ogólnego, a w konsekwencji – wtórny 
wzrost poziomu przest pczo ci. 

Trzecie ogniwo efektu odstraszania ogólnego, dotkliwo  kary, KARA, równie  
znajduje si  w bloku sprz e  zwrotnych, którego zmienn  osiow  jest liczba skaza  
na bezwarunkowe pozbawienie wolno ci, POZBW. Prawdopodobie stwo skazania 
na bezwarunkowe pozbawienie wolno ci, PSW, wraz ze redni  d ugo ci  orzeczo-
nego pobytu w wi zieniu, SDW, stanowi  najwa niejsze komponenty zagregowanej 
miary kary. Pozosta e sk adowe dotkliwo ci kary – prawdopodobie stwo skazania na 
warunkowe pozbawienie wolno ci, PSZ, prawdopodobie stwo ograniczenia wolno ci, 
PSO, oraz prawdopodobie stwo skazania na grzywn  samoistn , PSGS – maj  mniej-
sze znaczenie (ze wzgl du na ni sze wagi w porównaniu z PSW) dla formowania 
zagregowanej dotkliwo ci kary. Maj  one przy tym charakter quasi-egzogeniczny, 
gdy  s  wtórne wzgl dem równania generuj cego prawdopodobie stwo skazania na 
pozosta e – poza wyrokiem bezwzgl dnego pozbawienia wolno ci – rodzaje sankcji 
karnych, PSI. Ich poziom jest bowiem bilansowany – za po rednictwem zmien-
nych PSZB, PSOB oraz PSGSB do warto ci agregatu, który stanowi zmienna PSI. 
I wreszcie, dope niaj ce komponenty dotkliwo ci kary – zmienne GS (wysoko  
grzywny samoistnej), GD (wysoko  grzywny dodatkowej) oraz PSGD (prawdopo-
dobie stwo skazania na grzywn  dodatkow ) – s  w modelu zmiennymi egzogenicz-
nymi6. 

Dekompozycja kary na wymienione powy ej kategorie umo liwia przeprowa-
dzenie spójnych analiz, których celem jest ustalenie wp ywu zmian w warto ciach 
owych kategorii na liczebno  poszczególnych rodzajów przest pstw. W odró nieniu 
od dwóch wcze niej wymienionych sk adowych ogólnego efektu odstraszania – tj. 
wska nika wykrywalno ci, PWYK, oraz wska nika wyroków skazuj cych, PSAKZ, 

6 Z punktu widzenia wysoko ci efektywnej kary, KARA, przesuni cia pomi dzy alternatywnymi 
rodzajami sankcji karnych w ramach ogólnego prawdopodobie stwa skazania na pozosta e rodzaje sank-
cji karnych, PSI, czyli wariancje zmiennych PSZ, PSO i PSGS maj  znaczenie drugorz dne. Z powodu 
braku adekwatnych danych w proponowanej operacjonalizacji dotkliwo ci kary nie uwzgl dniono 
warunków pobytowych w zak adach karnych. Czynnik ten ma jednak znaczenie wi ksze znaczenie dla 
pomiaru indywidualnego efektu odstraszania ni  dla pomiaru efektu odstraszania ogólnego, przy czym 
prezentowane analizy dotycz  drugiego z wymienionych efektów. 



Makroekonomiczny model przest pczo ci i systemu egzekucji prawa dla Polski… 217

których wysoko  jest determinowana nak adami ponoszonymi w odpowiadaj cych 
im kompetencyjnie ogniwach systemu egzekucji prawa (odpowiednio BSAFE dla 
PWYK oraz BSAD dla PSKAZ) – wysoko  efektywnej kary jest funkcj  nak adów 
ponoszonych zarówno w s downictwie (BSAD), jak i tej cz ci nak adów ponoszo-
nych w wi ziennictwie, która kierowana jest na powi kszenie istniej cej infrastruk-
tury (LPRIS). 

Ostatni blok równa  – po czony zmienn  SDW z relacj  generuj c  dotkliwo  
kary, za  zmienn  POZBW: z grup  równa  obja niaj cych funkcjonowanie s downic-
twa – stanowi  relacje opisuj ce makro-mechanizmy funkcjonowania wi ziennictwa. 
Kluczow , osiow  zmienn  tego bloku jest liczba zwolnionych wi niów, ZWOL, 
powstaj ca w wyniku zsumowania liczby przedterminowych zwolnie  warunkowych, 
ZWOLWAR, oraz zwolnie  po up ywie zapadalno ci wyroku, ZWOLN. O ile liczeb-
no  personelu, stan infrastruktury czy stopie  jej wykorzystania w wi ziennictwie nie 
wywieraj  bezpo redniego wp ywu na wysoko  zmiennej ZWOLN, to w przypadku 
zwolnie  przedterminowych s  to czynniki decyduj ce. W przypadku wzrostu liczby 
skazanych na bezwarunkowe pozbawienie wolno ci, mo liwo  ograniczenia wysoko-
ci zwolnie  przedterminowych (w celu absorpcji nowych wi niów) – a tym samym 

zwi kszenia populacji wi ziennej i ograniczenia przest pczo ci poprzez efekt odstra-
szania i izolacji – daje zwi kszenie nak adów na wi ziennictwo, w szczególno ci za  
– na zwi kszenie liczby miejsc pobytowych w zak adach karnych. 

Zmienn  cz c  sekcj  wi ziennictwa z grup  równa  obja niaj cych funk-
cjonowanie s downictwa jest zmienna POZBW. Jest to wielko , która skupia 
w sobie efekty zmian wszystkich ogniw systemu egzekucji prawa: bezpiecze stwa 
publicznego za po rednictwem zmiennej AKTOSK; s downictwa – poprzez zmienn  
BSAD oraz wi ziennictwa – za po rednictwem zmiennych ZWOLWAR oraz NREC. 
Liczba osób skazanych na kar  bezwarunkowego pozbawienia wolno ci zasila zasób 
wi niów, który powstaje jako to samo  ze zsumowania liczebno ci populacji 
wi ziennej z poprzedzaj cego okresu oraz liczby nowych wi niów, pomniejszony 
o liczb  cznych zwolnie  (warunkowych i obligatoryjnych). Natomiast od stopnia 
wykorzystania przepustowo ci zak adów karnych (iloraz PRISP do LPRIS) oraz od 
prawdopodobie stwa skazania na bezwzgl dne pozbawienie wolno ci, PSW – a zatem 
od uwarunkowa  przypisanych do sekcji wi ziennictwa i s downictwa – uzale niona 
jest rednia d ugo  orzeczonego wyroku wi zienia, SDW. Zmienna ta w d ugim 
okresie determinuje redni  d ugo  wyroku osób odbywaj cych kar  pozbawienia 
wolno ci, która z kolei wp ywa na wielko  zwolnie  w trybie normalnym, ZWOLN. 
Tym samym nast puje domkni cie sprz e  zwrotnych wewn trz bloku równa  obja-
niaj cych funkcjonowanie sekcji wi ziennictwa. 

Przedstawione powy ej powi zania pomi dzy poszczególnymi ogniwami systemu 
egzekucji prawa daj  dobre wyobra enie o stopniu z o ono ci pomi dzy nimi. Decy-
zje podejmowane na okre lonym szczeblu systemu egzekucji prawa, np. w obszarze 
bezpiecze stwa publicznego, wp ywaj  na dalsze ogniwa systemu: s downictwo 
i wi ziennictwo oraz oddzia uj  wtórnie – poprzez efekt odstraszania ogólnego 
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i indukowane nim zmiany w poziomie przest pczo ci – na sekcj  bezpiecze stwa 
publicznego. Jednak e zidenty  kowanie struktury powi za  jest niedostateczne, aby 
podj  prób  odpowiedzi na pytanie o ilo ciowy wymiar owych powi za , nawet przy 
znajomo ci oszacowa  parametrów strukturalnych uzyskanych w poszczególnych 
równaniach modelu. Odpowied  na nie uzyska  mo na dopiero w wyniku przepro-
wadzenia analizy mno nikowej, której po wi cono kolejny punkt artyku u. 

3. ANALIZA REAKCJI MODELU NA BOD CE

3.1. UWAGI METODOLOGICZNE

Analiza reakcji modelu na bod ce (analiza mno nikowa) stanowi ostatni etap 
prac zwi zanych z konstruowaniem wielorównaniowych modeli ekonometrycznych. 
Poprzedza  ona powinna etap praktycznego wykorzystania modelu, gdy  wszelkie 
wewn trzne niespójno ci, których nie uda o si  zidenty  kowa  na etapie specy  ka-
cji i estymacji poszczególnych równa , mog  przejawi  si  w symulacyjnej wersji 
modelu reakcjami niezgodnymi z ustaleniami teoretycznymi ze strony zmiennych 
endogenicznych w odpowiedzi na impulsy zadawane zmiennym egzogenicznym (por. 
np. Florczak, 2004). Maj c na uwadze fakt, i  ca a idea modelu WF-CRIME zasadza 
si  na tzw. podej ciu strukturalnym, z dominuj c  rol  przypadaj c  ustaleniom teo-
retycznym, reakcje modelu niezgodne z postulatami teoretycznymi uzna  nale a oby 
za dyskredytuj ce jego warto  poznawcz . 

Mno niki s  to pochodne poszczególnych zmiennych endogenicznych wzgl dem 
wybranych zmiennych egzogenicznych:

 
um/k,s =

stk

mt

x
y

,
, (1)

gdzie um/k,s oznacza mno nik m – tej zmiennej endogenicznej wzgl dem k – tej zmien-
nej endogenicznej po up ywie s – okresów, m  =  1, …, M; k  =  1, …, K; s  =  1, …, S.

W przypadku modeli liniowych warto ci mno ników mo na wyznaczy  w sposób 
analityczny – s  one bowiem elementami postaci ko cowej modelu (por. np. Welfe, 
1990, s. 228–229). Analityczne rozwi zanie modelu nieliniowego wzgl dem zmien-
nych endogenicznych i otrzymanie postaci ko cowej jest bardzo k opotliwe, b d  
nawet niemo liwe (por. np. Gajda, 1988, s. 57–65). Dlatego te  w celu uzyskania 
warto ci mno ników wykorzystuje si  metody numeryczne.

Procedura uzyskania warto ci mno ników w modelu nieliniowym sk ada si  
z dwóch etapów. W pierwszym dokonuje si  symulacji bazowej (kontrolnej). W dru-
gim, zwi ksza si  warto  zmiennej egzogenicznej (w ogólnym przypadku mog  to 
by  równie  zmienne endogeniczne), wzgl dem której liczony jest mno nik, o pewn  
warto . Warto  ta nie mo e by  zbyt ma a – zaokr glenia w procesie obliczeniowym 
mog yby bowiem zdominowa  jej efekt. St d najcz ciej jest to impulsowy wzrost 
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o 10% warto ci w okresie startowym7. Nast pnie przeprowadza si  symulacj  zak ó-
con . Odchylenia postaci:

 m = ,B
ms

B
ms

A
ms

y
yy  (2)

gdzie A
msy  i B

msy  oznaczaj  warto ci zmiennej ym w okresie s otrzyman  odpowiednio 
w symulacji zak óconej i bazowej, za  m s  relatywnymi warto ciami mno ników 
wyra onymi jako odchylenia wzgl dne (lub procentowe) od rozwi zania bazowego.

Poprzez zadawanie impulsowych zaburze  zmiennym egzogenicznym bada si  
zatem reakcj  systemu na bod ce. Wymaga si  przy tym, aby model generowa  
odchylenia zgodne z postulatami formu owanymi na gruncie odpowiednich teorii. 
Wraz z wyd u aniem horyzontu analizy dobry model powinien równie , w przypadku 
zaburze  impulsowych, charakteryzowa  si  wygasaniem pierwotnego impulsu, za  
w przypadku mno ników podtrzymanych odchylenia od rozwi zania bazowego 
powinny wykazywa  tendencj  do stabilizowania swoich bezwzgl dnych lub relatyw-
nych poziomów. O ile w przypadku zaburze  impulsowych analiza mno nikowa s u y 
przede wszystkim celom diagnostycznym, o tyle w przypadku zaburze  podtrzyma-
nych wyniki analizy mno nikowej posiadaj  wymierny walor praktyczny. W rzeczy-
wistym wiecie zjawisk przypadki, w których dyskrecjonalne zmiany okre lonych 
instrumentów polityki spo eczno-ekonomicznej maj  charakter incydentalny i przej-
ciowy s  stosunkowo rzadkie. Znacznie cz stsze s  sytuacje, w których zmiany takie 

maj  charakter podtrzymany i d ugookresowy.
Odr bn  kwesti  stanowi sposób wyznaczania rozwi zania bazowego. Mo na 

je bowiem uzyska  w oparciu o symulacj  ex-post b d  ex-ante8. Wykorzystanie 
symulacji ex-post dla otrzymania warto ci mno ników niesie ze sob  pewne ni 
ebezpiecze stwa. Po pierwsze, struktura modelu mo e by  mody  kowana poprzez 
zastosowanie warunków logicznych, w sytuacjach gdy odpowiednie zmienne prze-
krocz  warto ci progowe. W konsekwencji mo e zaistnie  sytuacja, gdy symulacje 
bazowe i zak ócona dotyczy  b d  innego uk adu równa . Po drugie, wyst powanie 
w równaniach zmiennych zero-jedynkowych powoduje zmian  struktury modelu 
w odpowiednich okresach próby. Wi e si  to z os abianiem lub wzmacnianiem 
ca ych sprz e  wyst puj cych w systemie, co w konsekwencji doprowadzi  mo e 
nawet do niezbie no ci algorytmu symulacyjnego (por. np. Welfe, 1990). Ze wzgl du 

7 Doda  nale y, i  ze wzgl du na nieliniowo  poszczególnych relacji wyst puj cych w modelu, 
efekty wprowadzanych zaburze  nie s  proporcjonalne wzgl dem wielko ci zadawanych szoków. Jed-
nak e badania empiryczne nad mechanizmami funkcjonowania gospodarki polskiej pokazuj , e propor-
cjonalno  jest zak ócona jedynie w znikomym stopniu (por. np. Welfe, Welfe, Florczak, 1996; Welfe, 
Welfe, Florczak, 2004).

8 Symulacja ex-post oznacza rozwi zanie symulacyjnej wersji modelu przy wykorzystaniu danych 
historycznych, natomiast symulacja ex-ante dotyczy okresów wybiegaj cych poza okres próby estyma-
cyjnej. 
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na wymienione przyczyny, analizuj c w asno ci modelu WF-CRIME zdecydowano 
si  na symulacj  ex-ante, w którym rozwi zanie bazowe dla lat 2012–2020 stanowi 
wewn trznie spójna prognoza9.

3.2. OPIS BADANIA

W dalszych partiach niniejszej sekcji omówiono reakcje systemu na impulsowe 
i podtrzymane zaburzenia warto ci wszystkich zmiennych egzogenicznych. W pierw-
szej kolejno ci omówiono odpowiedzi symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME na 
10% wzrost realnych nak adów na poszczególne cz ci systemu egzekucji prawa, 
odpowiednio: (i) bezpiecze stwo publiczne, (ii) s downictwo i (iii) wi ziennictwo. 
Nast pnie, w celu porównania efektywno ci poszczególnych ogniw systemu egzekucji 
prawa, analiz  powtórzono, tym razem zaburzaj c wielko ci nak adów nie o 10%, 
ale o 100 mln. z otych (ceny sta e 1995 roku). Oddzielny eksperyment przeprowa-
dzono dla oceny wp ywu zwi kszenia efektywnej przepustowo ci zak adów karnych, 
poprzez powi kszenie liczby funkcjonuj cych wi zie  o 10%.

W celu ilo ciowej oceny efektywno ci pozosta ych instrumentów polityki karnej 
analizie mno nikowej poddano równie  nast puj ce zmienne:
a) wysoko  grzywny samoistnej, GS; 
b) wysoko  grzywny dodatkowej, GD;
c) prawdopodobie stwo skazania na grzywn  dodatkow , PSGD.

Obok analizy wra liwo ci na zmiany instrumentów polityki karnej, analiz  mno -
nikow  obj to tak e egzogeniczne zmienne rodowiskowe, w podziale na nast puj ce 
grupy czynników:
a) ekonomiczne:
 (i) p ace realne, W;
 (ii) zamo no  spo ecze stwa, CSCAP;
 (iii) wydatki socjalne, SOCAP;
 (iv) liczba samochodów, CARS;
b) spo eczno-ekonomiczne:
 (i) stopa bezrobocia, UNR;
 (ii) wspó czynnik nierówno ci ekonomicznych, GINI;

9 O ile konstrukcja rozwi zania bazowego (prognozy) jest interesuj cym zadaniem per se 
(badawczym i praktycznym), o tyle z punktu widzenia analizy wra liwo ci na impulsy, której celem 
jest diagnostyka systemowych w asno ci modelu symulacyjnego, konstrukcja prognozy ma znaczenie 
drugorz dne. Trafnie kwesti  t  oddaje nast puj cy cytat zaczerpni ty z pracy Z. Czerwi skiego i in., 
1998: „Scenariusz bazowy nie jest ani „prawdziwy” ani „lepszy” od innych. Zosta  przyj ty jako pewien 
punkt odniesienia dlatego, e jest scenariuszem umiarkowanego i wzgl dnie zrównowa onego wzrostu 
(...) Zbudowali my go po to, aby porówna  z nim scenariusze wynikaj ce ze zmian parametrów i zmien-
nych egzogenicznych (autonomicznych i decyzyjnych)”. 

W wietle powy szej konstatacji oraz – w nie mniejszym stopniu – ze wzgl du na ograniczenia 
obj to ci artyku u zrezygnowano z przytoczenia za o e  i wyników prognozy bazowej. 
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 (iii) kapita  ludzki, RWYZ;
c) spo eczne:
 (i) kapita  spo eczny, ROZMAL;
 (ii) wspó czynnik urbanizacji, URB;
d) demogra  czne i behawioralne:
 (i) odsetek m odych m czyzn w spo ecze stwie, M1530Z;
 (ii) spo ycie alkoholu, ALCOH.

Efekty zaburze  – w postaci procentowych odchyle  od rozwi zania bazowego 
– analizowane s  wzgl dem nast puj cych zmiennych endogenicznych10:
1) liczby przest pstw przeciwko zdrowiu i yciu na 100 tys. ludno ci, CRVIOL,
2) liczby przest pstw przeciwko mieniu na 100 tys. ludno ci, CRPROP,
3) liczby pozosta ych przest pstw (z wykluczeniem prowadzenia pojazdów w stanie 

nietrze wo ci) na 100 tys. ludno ci, CRREST,
4) liczby przest pstw ogó em (z wykluczeniem prowadzenia pojazdów w stanie 

nietrze wo ci) na 100 tys. ludno ci, CRTOTB,
5) prawdopodobie stwa wykrycia przest pstwa, PWYK,
6) prawdopodobie stwa skazania, warunkowego wzgl dem wykrycia przest pstwa, 

PSKAZ,
7) redniej dotkliwo ci orzeczonej kary, KARA,
8) liczebno ci populacji wi ziennej, PRISP.

Podkre li  nale y, i  celem przeprowadzonych lege artis analiz by a przede 
wszystkim ocena w a ciwo ci dynamicznych modelu, jego wewn trznej spójno ci 
i zgodno ci z przes ankami teoretycznymi, nie za  dba o  o realizm wprowadzanych 
zaburze . Dlatego te  w przypadku licznych zmiennych egzogenicznych – zw aszcza 
w odniesieniu do szoków impulsowych – ich 10% wzrost jest, w wietle obserwacji 
historycznych, ma o realistyczny. Jednak e z powodów wymienionych w podrozdziale 
poprzedzaj cym zbyt niskie impulsy nie s  metodologicznie wskazane. 

3.3. MNO NIKI WZGL DEM ZWI KSZENIA NAK ADÓW NA SYSTEM 
EGZEKUCJI PRAWA ORAZ ZWI KSZENIA LICZBY FUNKCJONUJ CYCH WI ZIE

G ówne instytucjonalne narz dzia ograniczania zjawiska przest pczo ci s  przypi-
sane do poszczególnych cz ci systemu egzekucji prawa: bezpiecze stwa publicznego, 
s downictwa i wi ziennictwa. St d zwi kszenie nak adów na ich funkcjonowanie 
skutkuje ograniczeniem przest pczo ci (por. tabela 111). Porównanie odpowiednich 
mno ników w podziale na poszczególne ogniwa systemu pokazuje, i  skala redukcji 

10 Ze wzgl du na limity obj to ci artyku u dokonano tabelaryzacji wyników analizy mno nikowej 
jedynie dla wybranych instrumentów (tabele 1 i 2). Pozosta e wyniki s  dost pne na yczenie czytelnika. 

11 Tabele przedstawiaj  odchylenia procentowe zmiennych endogenicznych od rozwi zania bazo-
wego (prognozy) w odpowiedzi na impulsowe/podtrzymane szoki zewn trzne zadawane zmiennym 
egzogenicznym. 



Waldemar Florczak222

Tabela 1.
Mno niki wzgl dem uwarunkowa  instytucjonalnych

Symbol
zmiennej BSAFE
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP

BSAFE
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP

BSAD
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP

BSAD
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP

BPRIS
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP

BPRIS
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP

LPRIS
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP

LPRIS
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP  

ród o: obliczenia w asne.
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przest pczo ci jest bardzo zró nicowana: od praktycznie niezmienionego poziomu 
– a nawet marginalnego przyrostu przest pczo ci – w przypadku zwi kszenia tych 
nak adów na wi ziennictwo, które nie powi kszaj  liczby miejsc w zak adach kar-
nych, przez permanentne obni enie o ok. 3% ogólnej liczby przest pczo ci per capita, 
a  po jej spadek o ok. 6% w przypadku trwa ego zwi kszenia o 10% rodków kiero-
wanych do sekcji bezpiecze stwa publicznego. 

Obok wymienionych ró nic w skali ogólnej reakcji modelu na zwi kszenie 
nak adów na funkcjonowanie poszczególnych ogniw polskiego systemu egzekucji 
prawa, odnotowa  mo na równie  znacz ce zró nicowanie wed ug rodzajów pope -
nianych przest pstw. Zwi kszenie nak adów na bezpiecze stwo publiczne jest oko o 
dwukrotnie efektywniejsze z punktu widzenia walki z przest pczo ci  pospolit  ni  
analogiczne dzia anie w stosunku do s downictwa (w przypadku mno ników pod-
trzymanych – ok. 4% spadek przest pstw przeciwko zdrowiu i yciu oraz blisko 8% 
dla przest pstw przeciwko mieniu wobec odpowiednio ok. 2% i 4% w przypadku 
podwy szenia nak adów na s downictwo). Z kolei d c do ograniczenia pozosta ych 
rodzajów przest pstw nale y zasila  system s downiczy, gdy  zjawisko przest pczo-
ci tego typu okazuje si  zupe nie niewra liwe na zwi kszenie aktywno ci policji 

i pozosta ych organów bezpiecze stwa publicznego (w przypadku zasilenia s dow-
nictwa odnotowujemy ok. 2% spadek pozosta ych rodzajów przest pstw (mno nik 
podtrzymany) wobec praktycznego braku zmian w przypadku zasilenia dodatkowymi 
rodkami sekcji bezpiecze stwa publicznego). 

Ró nice powy sze wynikaj  ze zró nicowania wp ywu poszczególnych kom-
ponentów efektu odstraszania na przest pczo  wed ug podzia u rodzajowego. 
Prawdopodobie stwo wykrycia, PWYK, stanowi kluczowy element efektu odstra-
szania w przypadku przest pstw pospolitych. Elastyczno  przest pczo ci przeciwko 
zdrowiu i yciu wzgl dem PWYK jest niemal równa sumie elastyczno ci dwóch 
pozosta ych sk adowych efektu odstraszania: prawdopodobie stwa skazania, PSKAZ, 
i dotkliwo ci kary, KARA. W przypadku przest pczo ci przeciwko mieniu analo-
giczna elastyczno  jest nawet od owej sumy wy sza (-0,969 (PWYK) wobec -0,407 
(PSKAZ) oraz ponownie: -0,407 (KARA)). Natomiast prawdopodobie stwo wykrycia 
jest w zasadzie czynnikiem irrelewantnym w przypadku pozosta ych rodzajów prze-
st pczo ci. 

Zgodnie z wewn trzn  logik  modelu, wzrost nak adów na bezpiecze stwo 
publiczne powoduje najwi kszy wzrost prawdopodobie stwa wykrycia (do 6,5% dla 
mno nika podtrzymanego), za  zmiany prawdopodobie stwa skazania i dotkliwo ci 
kary maj  charakter wtórny i s  o rz d wielko ci ni sze. W przypadku impulsów 
zadanych nak adom na s downictwo najwi kszy jest natomiast przyrost prawdopodo-
bie stwa skazania (do 7,5%), któremu towarzysz  wtórnie indukowany, marginalny 
wzrost prawdopodobie stwa wykrycia (o ok. 0,25%) oraz równie nieznaczny spadek 
dotkliwo ci kary (do -0,5%). 

W odniesieniu do zmian populacji wi ziennej, najwa niejszym czynnikiem – obok 
wielko ci zadawanych impulsów – jest odleg o  od systemu wi ziennictwa, z jakiej 
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impulsy te s  zadawane. W przypadku  nansowego wsparcia organów bezpiecze stwa 
publicznego, pierwotny impuls wprowadzony do subsystemu najbardziej odleg ego 
od sekcji wi ziennictwa przechodzi jeszcze przez subsystem s downictwa zanim jego 
wp yw uwidoczni si  w zmianach strategicznej kategorii dla subsystemu wi ziennic-
twa, jak  jest populacja wi niów. St d skutki wzrostu nak adów na bezpiecze stwo 
publiczne maj  niewielkie prze o enie na wzrost liczby wi niów (do 0,4%; mno nik 
podtrzymany). Z wymienionych wzgl dów wyra nie wy szy przyrost populacji wi -
ziennej nast puje w rezultacie zwi kszenia aktywno ci s downictwa (do 1,5%), za  
najwy szy ma miejsce wówczas, gdy dodatkowe rodki kierowane s  bezpo rednio 
do systemu wi ziennictwa (3%). 

Na odr bny komentarz zas uguje fakt, i  we wszystkich przytoczonych analizach 
mamy do czynienia z nieznacznym spadkiem dotkliwo ci kary, KARA. Bezpo redni  
tego przyczyn  jest skrócenie redniej d ugo ci kary bezwarunkowego pozbawienia 
wolno ci, SDW. Wywo ane jest ono z jednej strony zwi kszeniem prawdopodobie -
stwa wydania wyroku skazuj cego na bezwarunkowy pobyt w wi zieniu, PSW, z dru-
giej za  pogorszeniem wska nika wydolno ci absorpcyjnej wi ziennictwa. Liczba 
wi niów ro nie, co – przy sta ej liczbie funkcjonuj cych wi zie  – prowadzi do 
zwi kszenia stopnia wykorzystania istniej cych mocy absorpcyjnych, a w konsekwen-
cji skrócenia redniej d ugo ci orzekanych wyroków wi zienia. Ostatecznie zatem 
stymuluj cy dotkliwo  kary wzrost PSW nie jest w stanie zneutralizowa  destymulu-
j cego wp ywu zmniejszenia wysoko ci SDW, co prowadzi do spadku zagregowanej 
wysoko ci kary. 

Na podstawie przedstawionej analizy mo na by oby wyci gn  nieuprawniony 
wniosek, i  kieruj c si  kryterium efektywno ci ekonomicznej rozwi zaniem naj-
w a ciwszym, prowadz cym do najznaczniejszego obni enia przest pczo ci ogó em, 
by oby zasilenie dodatkowymi rodkami sekcji bezpiecze stwa publicznego. Jednak e 
dotychczasowa analiza abstrahuje od wysoko ci absolutnych nak adów asygnowa-
nych na funkcjonowanie poszczególnych cz ci systemu egzekucji prawa. 10% przy-
rost np. od kwoty 1000 (= 100) nie jest bowiem równy 10% przyrostowi od kwoty 
np. 500 (= 50), co w sposób pogl dowy dotyka istoty problemu. Dlatego te  bior c 
pod uwag  du e ró nice w wysoko ci rodków bud etowych wydatkowanych na 
poszczególne ogniwa systemu egzekucji prawa, jedyn  szans  odpowiedzi na pytanie 
o ich ekonomiczn  efektywno  daje analiza mno nikowa przeprowadzona nie dla 
zaburze  relatywnych (procentowych) ale dla wielko ci absolutnych. 

Uwagi i wnioski sformu owane w poprzednich akapitach w odniesieniu do 
mno ników relatywnych pozostaj  aktualne równie  dla przypadku mno ników 
absolutnych, z wyj tkiem interpretacji ilo ciowej. W warunkach zasilenia t  sam  
kwot  sekcji bezpiecze stwa publicznego oraz s downictwa, okazuje si  bowiem, i  
to drugie ogniwo systemu egzekucji prawa charakteryzuje si  nieco wy sz  efektyw-
no ci  od pierwszego. W odniesieniu za  do wi ziennictwa, zmiana formu y analizy 
nie wnosi jako ciowo innych tre ci do wniosków sformu owanych wcze niej. Oka-
zuje si  zatem, i  asygnowanie dodatkowych rodków na wi ziennictwo, o ile nie 
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s  one kierowane na powi kszenie puli istniej cych miejsc w zak adach karnych, 
jest rozwi zaniem ma o efektywnym, gdy  prowadzi do skrócenie redniej d ugo ci 
orzekanego wyroku wi zienia, a w konsekwencji – nawet do nieznacznego wzrostu 
przest pczo ci. 

Zwi kszenie mocy absorpcyjnych systemu wi ziennictwa, np. poprzez budow  
nowych wi zie , generuje jako ciowo odmienn  reakcj  modelu (tabela 1). Wzrost 
liczebno ci osadzonych nie wywiera presji na wska niki wykorzystania mocy, i tym 
samym nie indukuje skrócenia redniej d ugo ci orzeczonej kary wi zienia. W kon-
sekwencji wszystkie sk adowe efektu odstraszania rosn  a wraz nimi dochodzi do 
spadku poziomu przest pczo ci. W porównaniu z reakcj  modelu na wzrost nak adów 
na bezpiecze stwo publiczne czy s downictwo, ilo ciowe efekty tych dzia a  s  jed-
nak bardzo niskie. 

3.4. MNO NIKI WZGL DEM ZWI KSZENIA WYSOKO CI GRZYWIEN 
I PRAWDOPODOBIE STWA SKAZANIA NA GRZYWN  DODATKOW

Do dyspozycji wymiaru sprawiedliwo ci pozostaj  inne rodzaje sankcji kar-
nych ni  tylko wyrok skazuj cy na bezwzgl dne pozbawienie wolno ci. W modelu 
WF-CRIME prawdopodobie stwa skazania na nast puj ce rodzaje sankcji: pozba-
wienie wolno ci z warunkowym zawieszeniem kary, PSZB, ograniczenie wolno ci, 
PSO, oraz kara grzywny samoistnej, PSGSB, s  obja nione równaniami przej cia 
od prawdopodobie stwa skazania na pozosta e rodzaje sankcji, PSKAZ, przy czym 
struktura owych prawdopodobie stw zosta a implicite zamro ona na poziomach 
z ostatniego roku próby. St d zmienne te nie zosta y poddane analizie mno niko-
wej. Oprócz nich wymiar sprawiedliwo ci dysponuje nast puj cymi instrumen-
tami karnymi: wysoko ci  grzywny samoistnej i dodatkowej oraz cz stotliwo ci  
ich stosowania. 

Efekty wprowadzenia 10% impulsów s  bardzo umiarkowane i nieznacznie 
wy sze w sytuacji zwi kszenia redniej wysoko ci grzywny samoistnej ni  grzywny 
dodatkowej. Marginalny spadek wszystkich rodzajów przest pstw jest w pierwszej 
kolejno ci wynikiem wzrostu dotkliwo ci kary, która notuje przyrost do 0,17% 
w przypadku podniesienia wysoko ci grzywny samoistnej oraz do 0,12% – dla 
wzrostu prawdopodobie stwa wyroku nak adaj cego na sprawc  obowi zek uisz-
czenia grzywny dodatkowej, tudzie  zwi kszenia pieni nej wysoko ci takiej kary. 
Zaznaczy  nale y jednak, i  rozwa aj c mo liwo  cz stszego i intensywniejszego 
korzystania z wymienionych instrumentów, rzeczywiste pole manewru wydaje si  
znacznie szersze ni  rozwa ane w analizie 10%, za  ewentualne efekty takich dzia a  
by yby odpowiednio wy sze. 
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3.5. MNO NIKI WZGL DEM 10% WZROSTU ZMIENNYCH Z OBSZARU 
EKONOMICZNYCH UWARUNKOWA  PRZEST PCZO CI

Esencjonalnym i jednocze nie najbardziej wp ywowym reprezentantem tej sfery 
uwarunkowa  przest pczo ci s  p ace realne. Ich wzrost o 10% prowadzi do bardzo 
silnych zmian w poziomach odnotowywanej przest pczo ci (por. tabela 2). Najwy szy 
– bo a  14% w przypadku mno ników podtrzymanych – spadek obserwowany jest 
dla pozosta ych rodzajów przest pstw, nieco ni szy jest on dla przest pstw przeciwko 
mieniu (do 9%), za  relatywnie najmniejszy – ale wci  imponuj co wysoki – dla 
przest pczo ci przeciwko zdrowiu i yciu (6–7%). W sumie mamy do czynienia 
z niemal proporcjonalnym wzgl dem zadanych impulsów spadkiem wska nika prze-
st pczo ci ogó em. 

Ten bardzo korzystny obraz wp ywu wzrostu gospodarczego na skal  przest p-
czo ci znacz co pogarszaj  pozosta e – poza p acami przeci tnymi – kryminogenne 
aspekty wzrostu. Zamo no  spo ecze stwa jest bowiem bardzo siln  stymulant  prze-
st pczo ci przeciwko mieniu, co przejawia si  proporcjonalnym, 10% przyrostem tego 
typu przest pczo ci w odpowiedzi na 10% wzrost zamo no ci. Poprzez os abienie 
efektu odstraszania, w rezultacie nasilenia przest pczo ci przeciwko mieniu, docho-
dzi równie  do wzrostu przest pczo ci przeciwko zdrowiu i yciu (o ok. 0,5%) oraz 
pozosta ych rodzajów przest pstw (ale zaledwie o 0,1%). Spraw  pogarsza równie  
wzrost liczby samochodów, który nale y uwzgl dni  w analizach nad konsekwen-
cjami wzrostu gospodarczego dla przest pczo ci. cznie zatem wzrost zamo no ci 
oraz liczby samochodów skutkuje ok. 6,5% (6%  +  0,5%) wzrostem przest pczo ci 
ogó em, CRTOTB, ale z pomini ciem przest pstw prowadzenia pojazdów w stanie 
nietrze wo ci. W przypadku wska nika przest pstw ogó em, CRTOT, uwzgl dnia-
j cego przest pstwa cigane z artyku u 178a kodeksu karnego wzrost ten jest nawet 
wy szy (7–7,5%). 

Pomimo wymienionych powy ej ekonomicznych stymulant przest pczo ci, efekt 
netto wp ywu wzrostu gospodarczego na przest pczo  pozostaje wci  bardzo 
korzystny, gdy  zsumowanie efektów wywo anych wzrostem p ac realnych, spo ecznej 
zamo no ci oraz liczby samochodów daje wynik ujemny: od –3 do –2,5%. Ponadto 
wydaje si  uzasadnione twierdzi , i  wraz ze wzrostem aktywno ci ekonomicznej, 
wi ksza pula rodków b dzie mog a by  kierowana równie  na sfer  socjaln , co 
wp ynie korzystnie na zjawisko przest pczo ci, obni aj c jej poziom. Efektem skiero-
wania dodatkowych rodków na cele socjalne jest bowiem zmniejszenie zagregowanej 
przest pczo ci o ok. 1,5%. 
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Tabela 2.
Mno niki wzgl dem uwarunkowa  rodowiskowych

Symbol
zmiennej W
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP

W
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP

GINI
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP

GINI
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP

M1530Z
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP

M1530Z
CRVIOL
CRPROP
CRREST

PWYK
PSKAZ
KARA
PRISP  

ród o: obliczenia w asne.
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3.6. MNO NIKI WZGL DEM 10% WZROSTU ZMIENNYCH Z OBSZARU 
SPO ECZNO-EKONOMICZNYCH UWARUNKOWA  PRZEST PCZO CI

Do grupy zmiennych reprezentuj cych spo eczno-ekonomiczne uwarunkowania 
przest pczo ci przypisano nast puj ce kategorie: (i) stop  bezrobocia, UNR, (ii) 
wspó czynnik nierówno ci ekonomicznych, GINI, oraz udzia  w populacji ogó em 
osób z wykszta ceniem wy szym, RWYZ. 

Okazuje si , i  zgodnie z hipotez  sprzyjaj cej okazji (opportunity hypothesis) 
– formu owan  na gruncie teorii dzia a  rutynowych – wzrost bezrobocia przek ada 
si  na nieznaczny spadek przest pczo ci. Ten z pozoru niezgodny z intuicj  wynik jest 
ca kowicie logiczny, je li obok przytoczonej hipotezy wzi  pod uwag  specy  kacj  
równania przest pczo ci przeciwko zdrowiu i yciu, CRVIOL. Gdyby bowiem zmienn  
UNR pozbawi  atrybutów informacyjnych standardowo do niej przypisywanych, takich 
jak bezwzgl dne i relatywne ubóstwo, czy frustracja i dezintegracja spo eczna, a zatem 
pozbawi  j  cech przypisywanych motywacyjnym pobudkom przest pczo ci, wówczas 
warto  informacyjna tej kategorii ograniczy si  do hipotezy sprzyjaj cej okazji. Fakt, 
i  obok zmiennej UNR w omawianym równaniu znajduj  si  takie zmienne jak realna 
p aca przeci tna, W, oraz wspó czynnik nierówno ci ekonomicznych, GINI, sprawia i  
zmienne te w sposób wyczerpuj cy odzwierciedlaj  wp yw motywacyjnych pobudek 
przest pczo ci, co w pe ni t umaczy wyniki uzyskane w analizie mno nikowej. 

Nierówno ci ekonomiczne, GINI, okazuj  si  najbardziej wa c  stymulant  prze-
st pczo ci ze wszystkich rozwa anych zmiennych egzogenicznych. Zwi kszenie nie-
równo ci o 10% skutkuje dramatycznym wzrostem wszystkich typów przest pczo ci 
(por. tabela 2). System egzekucji prawa nie dotrzymuje kroku temu zjawisku, czego 
konsekwencj  jest znacz ce os abienie efektu odstraszania i wtórny przyrost prze-
st pczo ci. Tak silna reakcja modelu na powi kszenie nierówno ci ekonomicznych 
obliguje do sformu owania wniosku, i  pozytywne efektu silnego wzrostu gospodar-
czego, indykuj ce zmniejszenie przest pczo ci, mog  zosta  ca kowicie zniwelowane 
je li wzrost taki ma miejsce w warunkach rosn cych nierówno ci. 

Wzrostowi odsetka ludno ci z wykszta ceniem wy szym towarzyszy przyrost 
zarejestrowanej przest pczo ci, szczególnie widoczny dla przypadku pozosta ych 
rodzajów przest pstw. Fakt ten nale y interpretowa  w kategoriach wy szej wiado-
mo ci o  ar tego typu przest pstw, co skutkuje zwi kszeniem zg osze  na policj , ni  
przyjmowa  za dowód wiadcz cy o kryminogennym efekcie wzrostu wykszta cenia 
spo ecze stwa polskiego (por. np. Florczak, 2007, 2009). 

3.7. MNO NIKI WZGL DEM 10% WZROSTU ZMIENNYCH 
Z OBSZARU SPO ECZNYCH UWARUNKOWA  PRZEST PCZO CI

Pogorszenie spo ecznych wska ników rozwoju, reprezentowanych w modelu 
przez relacj  liczby rozwodów do liczby nowo-zawartych ma e stw, ROZMAL, 
jak równie  wzmo enie procesów urbanizacyjnych, URB, przek ada si  na wzrost 
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przest pczo ci, ale w sposób bardzo nierównomierny wzgl dem ró nych rodzajów 
przest pstw. Z analizy wynika, i  ludno  miejska jest bardziej nara ona na wp yw 
dezintegracji spo ecznej oraz innych negatywnych skutków urbanizacji, za  wyni-
kaj ce st d frustracje spo eczne znajduj  uj cie w postaci wy szej sk onno ci do 
pope niania czynów karalnych. 

Wymienione zjawiska oddzia uj  bezpo rednio na pozosta e rodzaje przest pstw, 
za  poprzez zmiany warto ci poszczególnych sk adowych efektu odstraszania – rów-
nie  (ale w ma o odczuwalnej skali) na przest pczo  przeciwko zdrowiu i yciu 
oraz przest pczo  przeciwko mieniu. W przypadku zaburzenia zmiennej ROZMAL 
dochodzi do wzrostu pozosta ych rodzajów przest pstw o 2,5% (mno nik podtrzy-
many), za  impulsy wzgl dem zmiennej URB skutkuj  „prawdziw  eksplozj ” tego 
rodzaju przest pstw (a  do 20%). W wietle tak niepokoj cego rezultatu podkre-
li  nale y jednak, i  jego ewentualne prze o enie na rzeczywisto  musia oby by  

znacznie rozci gni te w czasie – gdzie realn  perspektyw  wydaj  si  dziesi ciolecia 
raczej ni  lata – maj c na uwadze intensywno  procesów urbanizacyjnych w minio-
nym dwudziestoleciu. 

3.8. MNO NIKI WZGL DEM 10% WZROSTU UDZIA U 
W POPULACJI M ODYCH M CZYZN ORAZ SPO YCIA ALKOHOLU

Rezultaty analiz mno nikowych wzgl dem wymienionych w tytule niniejszej 
sekcji zmiennych rozwa a  nale y nie tylko w kategoriach eksperymentu symula-
cyjnego, ale bra  uwa nie pod uwag  przy opracowywaniu prognoz przest pczo ci 
dla Polski. Spo ycie alkoholu charakteryzuje si  bowiem wyra n  zmienno ci , za  
du a liczba m odych Polaków przebywaj cych zarobkowo za granic  implikuje reali-
styczn  ewentualno  ich powrotu do kraju w przypadku zmniejszenia mo liwo ci 
efektywnego zarobkowania poza granicami Polski. 

Jak nale a o przypuszcza  wi ksza liczba m odych m czyzn w spo ecze stwie 
skutkuje wzrostem przest pczo ci pospolitej, i to w znacz cym stopniu (do 8%). 
Natomiast poziom pozosta ych rodzajów przest pstw pozostaje w zasadzie indyfe-
rentny na zaburzenia warto ci tej zmiennej (por. tabela 2). 

Pomimo, e spo ycie alkoholu jest najprawdopodobniej funkcj  zmiennych ro-
dowiskowych wyst puj cych w charakterze regresorów w równaniach poda y prze-
st pczo ci – co t umaczy nieobecno  tej zmiennej w tych e równaniach – to jednak 
w przypadku przest pstw ciganych na podstawie artyku u 178a kodeksu karnego 
(prowadzenie pojazdu na drodze przez osob  w stanie nietrze wo ci lub pod wp y-
wem rodka odurzaj cego) kategoria ta jest konieczn  przes ank  zaistnienia prze-
st pstwa. Dlatego te  musi by  explicte uwzgl dniona w równaniach obja niaj cych 
jego wariancj . 

Podwy szone spo ycie alkoholu prowadzi do znacz cego, do 7%, wzrostu prze-
st pstw ciganych z artyku u 178a k.k., i w konsekwencji – do wzrostu przest pczo ci 
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ogó em, CRTOT. W odniesieniu do innych rodzajów przest pstw indukowane wpro-
wadzonym szokiem zmiany s  bardziej umiarkowane, gdy  oddzia ywanie pierwot-
nego impulsu na ich wariancj  ma charakter wtórny. 

3.9. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZY MNO NIKOWEJ

Przeprowadzona analiza dowodzi, i  symulacyjna wersja modelu WF-CRIME 
charakteryzuje si  po danymi w a ciwo ciami merytoryczno-interpretacyjnymi 
oraz spe nia wszystkie wymogi statystycznej akceptowalno ci. Reakcja systemu na 
zadawane szoki zgodna jest z przes ankami teoretycznymi i logicznymi, za  war-
to ci mno ników impulsowych wygasaj  i powracaj  po kilku okresach do swych 
bazowych poziomów. Pomimo silnych zale no ci jednoczesnych i licznych opó nie  
w nim wyst puj cych, model charakteryzuje si  zatem w a ciw  dynamik .

Porównanie reakcji systemu – za punkt odniesienia bior c poziom przest pczo ci 
– na szoki zadawane instrumentom polityki karnej z zaburzeniami uwarunkowa  
zewn trznych wskazuje na ni sz  skuteczno  oddzia ywania na zjawisko przest p-
czo ci tych pierwszych. Spo ród dost pnych rodków administracyjnego oddzia y-
wania na przest pczo  najbardziej efektywne w obecnych warunkach wydaje si  
w pierwszej kolejno ci zwi kszenie nak adów na s downictwo, nast pnie za  na 
bezpiecze stwo publiczne. Asygnowanie dodatkowych funduszy na wi ziennictwo 
jest natomiast nieefektywne, o ile nie s  one kierowane na rozbudow  istniej cego 
potencja u dost pnych miejsc w zak adach karnych. 

Spo ród rodowiskowych uwarunkowa  przest pczo ci czynnikami, które w wie-
tle przeprowadzonych analiz okaza y si  najbardziej wa cymi dla kszta towania skali 
przest pczo ci, w pierwszej kolejno ci wymieni  nale y nierówno ci ekonomiczne 
oraz p ace realne. Oznacza to, e akceleracja wzrostu gospodarczego skutkuje spad-
kiem przest pczo ci tylko pod warunkiem, gdy nie odbywa si  ona kosztem narastania 
dysproporcji dochodowych w spo ecze stwie. Do innych bardzo wa nych egzoge-
nicznych determinant przest pczo ci, które potencjalnie mog  silnie oddzia ywa  na 
skal  przest pczo ci w bie cym dziesi cioleciu, zaliczy  nale y pochodne wzrostu 
gospodarczego (spo eczna zamo no  i liczba samochodów) oraz wybrane czynniki 
spo eczne i demogra  czne (odsetek ludno ci z wykszta ceniem wy szym oraz udzia  
w populacji m odych m czyzn). 

W a ciwo ci symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME zgodne z postulatami 
merytorycznymi i statystycznymi uprawomocniaj  sformu owanie ko cowego wnio-
sku o pe nej przydatno ci modelu do zastosowa  praktycznych12.

12 Prognoz  przest pczo ci w Polsce do roku 2020 wraz z alternatywnymi scenariuszami symu-
lacyjnymi, zak adaj cymi agodzenie/zaostrzenie polityki karnej, jak równie  pogorszenie/popraw  
rodowiskowych uwarunkowa  przest pczo ci, przedstawiono w artykule W. Florczaka, 2013 pt. „Prze-

st pczo  w Polsce do roku 2020. Wyniki alternatywnych scenariuszy instytucjonalnych i rodowisko-
wych uwarunkowa  przest pczo ci” w tomie XXXIV „Archiwum Kryminologii” (Florczak, 2013).
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4. UWAGI KO COWE

Chocia  liczne wnioski formu owane by y w opracowaniu na bie co, w trak-
cie omawiania poszczególnych zagadnie , warto na zako czenie zwróci  uwag  na 
szczególnie wa k  cech  polskiego systemu egzekucji prawa, jak  jest asygnowanie 
rodków publicznych na jego funkcjonowanie. Zarówno analiza jednowymiarowa, 

jak i wielowymiarowa analiza mno nikowa, dokonana przy u yciu symulacyjnego 
modelu WF-CRIME, wskazuj , e nak ady na system egzekucji prawa s  – przynaj-
mniej w odniesieniu do wi ziennictwa – oderwane od skali ci cych na nim zobo-
wi za . Wydaje si , i  zerwanie z domy ln  zasad  „urawni owki” w asygnowaniu 
publicznego pieni dza na poszczególne ogniwa systemu egzekucji prawa mog oby 
wydatnie zwi kszy  jego efektywno . Podkre li  nale y jednak, i  rozstrzyganie co 
do kierunku, jak i wysoko ci ewentualnych przekierowa  wymaga oby ka dorazowo 
przeprowadzania odpowiednich analiz, gdy  zidenty  kowana struktura (nie)efektyw-
no ci nie jest dana raz na zawsze i podlega zmianom wraz ze zmianami poziomu 
instrumentów, do których nale  w pierwszej kolejno ci nak ady na funkcjonowanie 
poszczególnych cz ci systemu egzekucji prawa. Zaproponowany model móg by 
w du ym stopniu wspomóc analiz  efektywno ci polskiego systemu sprawiedliwo ci. 

Istniej  liczne mo liwo ci rozbudowy i ulepszenia przedstawionego systemu 
symulacyjnego. Mo liwe kierunku dalszych prac mog  obejmowa  takie zagadnienia 
jak:
a) Endogenizacj  wybranych zmiennych egzogenicznych, np. poprzez sprz enie 

modelu WF-CRIME z istniej cymi modelami gospodarki narodowej Polski czy 
modelami obja niaj cymi procesy spo eczne i demogra  czne. Dzi ki takiemu 
zabiegowi mo na by oby ograniczy  stopie  arbitralno ci za o e  w odniesieniu 
do warto ci zmiennych egzogenicznych w trakcie opracowania prognoz i scena-
riuszy symulacyjnych. 

b) Dalsz  dezagregacj  relacji w ramach ka dego ogniwa, czyli bardziej szczegó owe 
uwzgl dnienie poszczególnych zwi zków i powi za  pomi dzy nimi. 

c) Zastosowanie funkcji produkcji do obja nienia funkcjonowania systemów bezpie-
cze stwa publicznego (policji), s downictwa i wi ziennictwa.

d) Wprowadzenie odr bnego podsystemu obja niaj cego funkcjonowanie 
prokuratury.

e) Obja nienie poszczególnych typów przest pstw.
f) Obliczenie zdezagregowanych komponentów efektu odstraszania w odniesieniu 

do poszczególnych typów/grup przest pstw, itp.
g) Analiz  faktycznego – w odró nieniu do rejestrowanego – poziomu przest -

pczo ci.
Realizacja wymienionych powy ej, jak i ewentualnie innych zada , wymaga-

aby zgromadzenia informacji, które nie s  udost pnione do wiadomo ci publicz-
nej. Ponadto skala wymienionych problemów, ich specy  ka i zakres merytoryczny 
sprawiaj , i  przeprowadzenie odpowiednich bada  by oby wyzwaniem naukowym 
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o du ej warto ci praktycznej. Jednak e rzetelne badania w zasygnalizowanych tema-
tach wymaga yby wspó pracy i koordynacji organizacyjno-naukowej zespo u krymi-
nologów, ekonomistów, ekonometryków, prawników oraz praktyków pracuj cych na 
wszystkich etapach systemu egzekucji prawa, jak równie  dost pu do szczegó owych 
informacji gromadzonych w resortach bezpiecze stwa publicznego i wymiaru spra-
wiedliwo ci.
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MAKROEKONOMICZNY MODEL PRZEST PCZO CI I SYSTEMU EGZEKUCJI PRAWA 
DLA POLSKI. STRUKTURA I W ASNO CI W WIETLE ANALIZY MNO NIKOWEJ

S t r e s z c z e n i e

W artykule, stanowi cym kontynuacj  autorskiego opracowania pt. „Makroekonomiczny model 
przest pczo ci i systemu egzekucji prawa dla Polski. Specy  kacje i rezultaty szacunku parametrów 
równa  stochastycznych”, omówiono struktur  i w asno ci symulacyjnej wersji modelu WF-CRIME. 
Jest to pierwsza w kraju – i jedna z nielicznych w wiecie – konstrukcja tego typu, umo liwiaj ca ana-
liz  ilo ciow  zwi zków pomi dzy przest pczo ci  a wszystkimi sk adowymi systemu egzekucji prawa 
w ramach powi za  symultanicznych.

Przeprowadzona analiza dowodzi, i  model charakteryzuje si  po danymi w a ciwo ciami meryto-
ryczno-interpretacyjnymi oraz spe nia wszystkie wymogi statystycznej akceptowalno ci. Reakcja systemu 
na zadawane szoki zgodna jest z przes ankami teoretycznymi i logicznymi, za  warto ci mno ników 
impulsowych wygasaj  i powracaj  po kilku okresach do swych bazowych poziomów. Pomimo silnych 
zale no ci jednoczesnych i licznych opó nie  w nim wyst puj cych, model charakteryzuje si  zatem 
w a ciw  dynamik , co pozwala sformu owa  wniosek o jego przydatno ci do zastosowa  praktycznych 
prognostyczno-symulacyjnych. 

Porównanie reakcji systemu – za punkt odniesienia bior c poziom przest pczo ci – na szoki zada-
wane instrumentom polityki karnej z zaburzeniami uwarunkowa  zewn trznych wskazuje na ni sz  
skuteczno  oddzia ywania na zjawisko przest pczo ci tych pierwszych. Spo ród dost pnych rodków 
administracyjnego oddzia ywania na przest pczo  najbardziej efektywne w obecnych warunkach wydaje 
si  w pierwszej kolejno ci zwi kszenie nak adów na s downictwo, nast pnie za  na bezpiecze stwo 
publiczne.

S owa kluczowe: przest pczo , uwarunkowania przest pczo ci, wielorównaniowe modele ekono-
metryczne, analiza mno nikowa, w asno ci modelu
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MACROECONOMIC MODEL OF CRIME AND OF THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM 
FOR POLAND. STRUCTURE AND PROPERTIES IN THE LIGHT OF MULTIPLIER ANALYSIS

A b s t r a c t

In this article, being a continuation to Macroeconomic model of crime and of the law enforcement 
system for Poland. Equations’ speci  cation and the results by the same author, are discussed the structure 
and the properties of the WF-CRIME model of the Polish law enforcement system. The model is the very 
 rst attempt in Poland – and one of few such constructs in the world – to embrace all the chains of the 

criminal justice system within a macroeconometric framework. 
The multiplier analyses performed on the model testify to its desirable – both essential and statistical 

– properties. Much as simultaneous, nonlinear and dynamic the model is, it still responds to shocks in an 
adequate manner, which proves its practical value. 

Comparison of the model’s responses to both legal and environmental exogenous shocks shows that 
the ef  ciency of the former factors in reducing crime is much lower than that of the latter. From among 
the available administrative measures of affecting crime it seems sensible to shift more means in the 
 rst place to the justice, with the public safety to follow, whereas increasing expenditure on the prison 

system seems ineffective.

Key words: crime, determinants of crime, multi-equation econometric models, multiplier analysis, 
model properties


