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Streszczenie 

 

Praca podejmuje problematykę zależności pomiędzy legalizacją aborcji w latach 

siedemdziesiątych, a spadkiem przestępczości na początku lat dziewięćdziesiątych w Stanach 

Zjednoczonych. Hipoteza dotycząca tego związku została sformułowana przez S. Levitta i J. 

Donohue. Badacze stwierdzili, że legalizacja aborcji była główną przyczyną redukcji liczby 

przestępstw, opierając swoją tezę na założeniu, że niechciane dzieci są bardziej skłonne do 

popełniania przestępstw jako dorośli. Reakcją na tak kontrowersyjną teorię były kolejne 

artykuły krytyczne. Jednym z najnowszych podejść do tego problemu jest analiza z dziedziny 

ekonometrii obliczeniowej. Podejście to jest realizowane w pracy poprzez własne badanie 

empiryczne. Otrzymane wyniki podważają prawdziwość hipotezy o wpływie aborcji na 

spadek przestępczości. 
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WSTĘP 

 

Kazus Roe v. Wade a sukces książki Stevena Levitta 

W marcu 1970 roku, w Stanie Teksas, adwokatki Linda Coffee i Sarah Weddington 

wszczęły proces z powództwa będącej wówczas w ciąży Normy L. McCorney, zapewniającej, 

że jej stan jest wynikiem gwałtu. Jane Roe, bo pod takim nazwiskiem w trakcie procesu 

ukryto McCorney, wnioskowała o prawo do usunięcia niechcianej ciąży, jednak na mocy 

ówczesnego prawa stanowego aborcja była nielegalna.  Proces ciągnął się na tyle długo, że 

niechciane dziecko powódki przyszło na świat i natychmiastowo zostało oddane do adopcji.  

Pozew Roe został odrzucony przez sąd okręgowy. Ta jednak odwołała się do Sądu 

Najwyższego USA,  zaznaczając, że została zmuszona przez stan Teksas do urodzenia 

niechcianego dziecka. Tym samym Roe stała się główną powódką w procesie grupowym o 

legalizację aborcji. Pozwanym w sprawie był Henry Wade – prokurator okręgowy z Dallas. 

22 stycznia 1973 Sąd Najwyższy orzekł na korzyść Jane Roe (7 głosami przeciwko 2), 

wydając wyrok, na mocy którego antyaborcyjne prawo stanu Teksas, a co za tym idzie – 

wszystkich stanów - przestało funkcjonować. Argumenty przeciwko legalizacji aborcji 

opierały się w dużej mierze na obowiązku stanu do ochrony ludzkiego życia, w tym 

potencjalnego ludzkiego życia.  Sąd ustosunkował się do tego  argumentu, orzekając, że 

poprawka ta nie obejmuję osób nienaradzonych, ponieważ delegalizacja aborcji  jest od niej 

późniejsza. W uzasadnieniu decyzji w sprawie Roe przeciwko Wade, Sąd Najwyższy 

podkreślał, że wymienione prawo stanu nie może naruszać wynikającego z konstytucji USA 

prawa każdej kobiety do decydowania o urodzeniu bądź nieurodzeniu dziecka. Ostateczna 

decyzja SN brzmiała: 

„ Naszym wnioskiem jest, że prawo do prywatności osobistej obejmuje także prawo do 

podjęcia decyzji o aborcji, lecz prawo to nie jest bezwarunkowe i musi być rozpatrywane z 

uwzględnieniem istotnego interesu stanu.”
1
 

W 2005 roku ekonomista z Uniwersytetu w Chicago – Steven D. Levitt oraz Stephen J. 

Dubner, publicysta The New York Times wydali wspólnie napisaną książkę 

popularnonaukową – Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of 

Everything. Freakonomia jest zbiorem niestandardowych hipotez i zaskakujących zależności, 

które słuszność autorzy udowadniają przy użyciu charakterystycznych dla ekonomii narzędzi. 

                                                 
1
 Roe v. Wade [w:] Wikipedia, wolna encyklopedia [on-line]. [dostęp: 18 marca 2011]. Dostępny w 

Internecie: http://pl.wikipedia.org/ 

 

http://pl.wikipedia.org/
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Levitt i Dubner poruszają zagadnienia z pogranicza psychologii i socjologii, próbując między 

innymi zdefiniować rodzica doskonałego czy też doszukać się związku pomiędzy 

nauczycielami, a zapaśnikami sumo. Freakonomia była oceniana przez setki recenzentów, z 

jednej chwalona za umiejętne połączenie ekonomii z pop-kulturą, z drugiej strony oskarżana o 

słabość merytoryczną. 

Książka Levitta i Dubnera stała się światowym bestsellerem, co jest pewnym 

fenomenem w przypadku publikacji poruszających tematykę ekonomiczną. Freakonomia 

została przetłumaczona na 35 języków, do końca 2009 roku sprzedano ponad 4 miliony 

egzemplarzy
2
.  

Ogromna popularność Freakonomii jest swego rodzaju efektem ubocznym opisanego 

wcześniej kazusu Jane Roe z 1973 roku. Konsekwencje tej sprawy stały się przyczynkiem do 

stworzenia najbardziej chyba rozpoznawalnej hipotezy jednego z autorów Freakonomii. 

 

Co jest przyczyną nagłego spadku przestępczości? 

W latach dziewięćdziesiątych w Stanach Zjednoczonych nastąpił ogromny i 

wymykający się wszelkim przewidywaniom
3
 spadek liczby przestępstw. Zjawisko to 

próbowano wyjaśniać wieloma czynnikami –  eksperci wskazywali na silną ekonomię kraju, 

wzrost ilości policjantów stacjonujących na ulicach, większą kontrolę nad rynkiem broni czy 

też konsekwentną politykę wysokich wyroków. Cztery lata przed publikacją Freakonomii na 

łamach Quarterly Journal of Economics ukazał się artykuł, będący poniekąd kontynuacją tych 

dywagacji. Autorzy The Impact of Legalized Abortion on Crime - Steven Levitt oraz John 

Donohue – stwierdzili, że podawane przez media czynniki stanowią co najwyżej 50% 

faktycznych przyczyn nagłej redukcji przestępczości. Fenomen ten - zdaniem autorów 

artykułu - w przeważającej części jest konsekwencją anulowania antyaborcyjnych praw 

stanowych na początku lat siedemdziesiątych. 

Artykuł spotkał się ze odzewem ze strony wielu uznanych ekonomistów, jednak dopiero 

publikacja Freakonomics sprawiła, że temat znał się powszechnie znany i wywołał liczne 

dyskusje także w kręgach osób niezwiązanych bezpośrednio z ekonomią. Do dziś powstają 

kolejne próby weryfikacji wniosków, a przede wszystkim sposobu, w jaki doszli do nich 

Levitt i Donohue. 

                                                 
2
Fox J., From Macro to Freako, TIME.com. [dostęp 23 marca 2011]. ss. 26 X 2009. Dostępny w Internecie: 

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,1930520,00.html.  
3
Często cytowany kryminolog James Alan Fox stwierdził, że w najlepszym przypadku ilość zabójstw 

popełnianych przez nastolatków wzrośnie o 15% w przeciągu najbliższych lat (Levitt S., Economics of Crime, 

University of Chicago, Winter 2005). 
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Nieniejsza praca realizuje dwa założone cele. Pierwszym z nich jest przeprowadzenie 

badania empirycznego z dziedziny ekonometrii obliczeniowej. Badanie to wzorowane jest na 

przeprowadzonej przez B. D. McCullougha analizie stabilności obliczeniowej oszacowań 

parametrów w jednej z kluczowych regresji zaprezentowanych w artykule Donohue i Levitta 

(2001). Opis i wyniki badania, jak i również opis analizy B. D. McCullougha, zostały 

przedstawione w rozdziale IV. Drugim celem jest przegląd literatury krytycznej dotyczącej 

omawianego problemu, ze szczególnym naciskiem na krytykę autorstwa T. Joyce’a (2004)  

oraz C. Foote i C. Goetza (2005). Przedstawione przez nich argumenty krytyczne zostały 

zaprezentowane w rozdziale II. 
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I. The Impact of Legalized Abortion on Crime  

Od 1991 roku w Stanach Zjednoczonych obserwuje się największy od końca prohibicji 

spadek przestępczości. Liczba zabójstw spadła o ponad 40%, kradzieże i przestępstwa z 

użyciem przemocy o blisko 30%
4
. Jedną z reakcji na ten fenomen było formułowanie 

kolejnych hipotez wskazujących na przyczyny spadku. Tabela 1 przedstawia 

najpopularniejsze z nich. 

Tabela 1. Prawdopodobne przyczyny spadku przestępczości wg liczby cytowań
5
. 

 

Przyczyna spadku przestępczości     Liczba cytowań 

I. Nowatorskie strategie policyjne      52 

II. Wzrost znaczenia kary więzienia     47 

III. Zmiany na rynku cracku i innych narkotyków    33 

IV. Zaostrzenie przepisów o posiadaniu broni    32 

V. Starzenie się populacji       32 

VI. Silna gospodarka       28 

VII. Wzrost liczebności policji      26 

VIII. Inne wyjaśnienia (częstsze stosowanie kary śmierci,   34 

przepisy o ukrytej broni
6
, wykup broni i inne) 

Źródło: Levitt S., Dubner S., Freakonomia – świat od podszewki, Wydawnicto Helion, Gliwice 2008, s. 162. 

 

Levitt i Donohue we wstępie do The Impact of Legalized Abortion on Crime 

dyskredytują większość powyższych przyczyn spadku. Autorzy stwierdzają, że wzrost kary 

więzienia może być uzasadnieniem spadku przestępczości w około 1/3, unowocześnienie 

strategii policyjnych – w 10%
7
. Zgodnie z oszacowaniami, które przedstawiają w omawianej 

publikacji Donohue i Levitt, ujemny wpływ legalizacji aborcji na przestępczość wynosi 

18,5%, co stanowi mniej więcej połowę spadku. 

Decyzja, która zapadła w 1973 roku, potencjalnie spełnia kryteria bycia powodem 

nagłego i drastycznego spadku ilości przestępstw. Jeśli uznamy, że świat zjawisk natury 

polityczno-społecznej rządzi się takimi samymi prawami jak świat zjawisk przyrodniczych, to 

                                                 
4
 Donohue J., Levitt S.,  The Impact of Legalized Abortion on Crime, Quarterly Journal of Economics 2001, nr 

116(2), s.1. 
5
 Liczba cytowań traktowana jest jako wskaźnik prestiżu i siły oddziaływania danego autora, czasopisma czy też 

właśnie hipotezy. 
6
 Są to amerykańskie prawa dotyczących kwestii posiadania ukrytej broni przez osoby powyżej 21 roku życia 

przebywające w miejscach publicznych. Obecnie tylko trzy stany (Alaska, Arizona i Vermont) zezwalają 

każdemu dorosłemu na chodzenie po ulicach z ukrytą bronią.  
7
 Levitt S., Dubner S., Freakonomia. Świat od podszewki, Wydawnicto Helion 2008, s.157-197 



 9 

zależność między legalizacją aborcji, a spadkiem przestępczości zdaje się idealnie obrazować 

prawo akcji i reakcji. Nagła zmiana norm prawnych spowodowała nagłą zmianę w poziomie 

przestępczości – efekt pojawił się 15-20 lat później, kiedy kohorty urodzone po legalizacji 

osiągnęły wiek, w którym jednostki zaczynają być skłonne do popełniania przestępstw – 

PCA
8
. Po 1973 odsetek aborcji wzrastał z każdym rokiem, które to zmiany przedstawia 

Rysunek 1. Liczba przestępstw po 1991 spadała roku po roku, co – w myśl tezy Donohue i 

Levitta – oznacza, że każda kohorta intensyfikuje wpływ legalizacji aborcji na spadek 

przestępczości w momencie osiągnięcia PCA. 

Rys. 1. Liczba aborcji na 1000 kobiet w wieku 15-44 lat, według roku. 

 

Źródło: Facts on Induced Abortion in the United States, Guttmcher Institute [dostęp 23 marca 2011]. Dostępny 

w Internecie: http://www.guttmacher.org/pubs/fb_induced_abortion.html. 

 

Donohue i Levitt w pierwszym rozdziale swojej pracy stwierdzają, że legalizacja aborcji 

mogła mieć dwojaki wpływ na spadek przestępczości. Z jednej strony – co wydaje się być 

dość oczywiste – w skutek legalnej możliwości przerwania ciąży urodziło się mniej osób. 

Skoro pokolenie, które przyszło na świat po Roe przeciwko Wade, było po prostu mniejsze, 

to naturalną konsekwencją byłaby również mniejsza ilość potencjalnych przestępców.  Jednak 

autorzy The Impact of Legalized Abortion on Crime stwierdzają, że wpływ legalizacji aborcji 

na spadek przestępczości jest bardziej niż proporcjonalny. Wyniki badań statystycznych nie 

pozostawiają wątpliwości – jak podaje Guttmacher Institute, trudną decyzję o przerwaniu 

ciąży podejmują najczęściej nastolatki, kobiety samotne, ubogie
9
. Bardzo ważnym elementem 

hipotezy Donohue i Levitta jest zaplecze teoretyczne dotyczące zależności pomiędzy 

charakterystyką środowiska, w jakim wychowywane jest dziecko, a późniejszym 

popełnieniem przez nie przestępstwa. Powołując się na prace takich autorów jak Jonathan 

                                                 
8
 Z ang. Peak Crime Age. 

9
 Facts on Induced Abortion in the United States, Guttmcher Institute [dostęp 23 marca 2011]. Dostępny w 

Internecie: http://www.guttmacher.org/pubs/fb_induced_abortion.html 

http://www.guttmacher.org/pubs/fb_induced_abortion.html
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Gruber
10

, czy Wiliam Comanor i Llad Philips
11

, konkludują, że zachowania rodziców 

względem niechcianego dziecka (odrzucenie, dyskryminacja, brak zainteresowania) oraz 

socjoekonomiczne właściwości środowiska, w którym dorasta,  są determinantami jego 

przyszłej skłonności do popełniania przestępstw 

 

1.1. Trzy podstawowe argumenty 

W pierwszym rozdziale The Impact of Legalized Abortion on Crime zostają 

przedstawione trzy podstawowe teoretyczne argumenty. Po pierwsze, PCA przypada na okres 

pomiędzy 18 a 24 rokiem życia
12

, co niewątpliwie odpowiada liczbie lat, która upłynęła 

pomiędzy procesem Roe przeciwko Wade, a początkiem gwałtownych zmian w liczbie 

przestępstw. Po drugie, stany, które anulowały zakaz aborcji już w 1970 roku
13

, doświadczyły 

tych zmian wcześniej niż pozostałe. Po trzecie, jak zapewniają autorzy,  jeśli dany stan 

charakteryzuje się wyższym odsetkiem aborcji w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, 

to zgodnie z ich analizą spadek przestępstw w tym stanie jest silniejszy.  

Już w pierwszym rozdziale The Impact of Legalized Abortion on Crime Donohue i Levitt 

zmierzają się z silnym kontrargumentem - możliwością istnienia aborcyjnego podziemia 

przed 1973 rokiem. Zjawisko takie, jeśli zachodziłoby na dużą skalę, spowodowałoby, że to 

co działo się poza przyzwoleniem prawa, wskutek Roe v. Wade stało się legalne, w związku z 

czym nie zaszłaby żadna nagła zmiana. Levitt i Donohue odpierają takie argumentowanie, 

wskazując na to, że ilość aborcji ustabilizowała się dopiero w 1980 roku, po trwającym 

siedem lat wzroście. Takie zjawisko nie mogłoby mieć miejsca, gdyby nielegalne aborcje 

dokonywane były na tak ogromną skalę. Co więcej, cena zabiegu przed legalizacją wynosiła 

ok. 400 $ – 500 $, natomiast po 1973 – nawet 80$
14

. Na swoistym rynku usług aborcyjnych 

wskutek legalizacji pojawiło się więcej dostawców, zniknęły dodatkowe koszta takie, jak 

znalezienie i podróż do nielegalnej kliniki czy też samo ponoszenie ryzyka. Duże zmiany 

zależności popytowo-podażowych zdają się być oczywistą konsekwencją nowych 

uwarunkowań.  

 

                                                 
10

 Johnatan Gruber zajmował się badaniami nad zależnością pomiędzy legalizacją aborcji a warunkami życia 

dzieci. Jest on autorem pojęcia marginal child, czyli dziecka, które przyszłoby na świat, gdyby aborcja nie 

została zalegalizowana. 
11

 Wiliam Comanor i Llad Philips badali zależność pomiędzy dochodami i strukturą rodziny, a przestępczością 

wśród jej członków.  
12

 Donohue J., Levitt S.,  The Impact.... op.cit, s.4. 
13

 Nowy Jork, Kalifornia, Waszyngton, Alaska i Hawaje. 
14

 Donohue J., Levitt S.,  The Impact.... op.cit, s.8. 
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1.2. Pierwsze wnioski Donohue i Levitta. Efektywna stopa aborcji. 

Wykres 2 przedstawia liczbę przestępstw per capita  w Stanach Zjednoczonych na 

podstawie the Uniform Crime Reports w latach 1973-1999 według typów: przestępstwa z 

użyciem przemocy, kradzieże i zabójstwa. Pomiędzy 1973, a 1991 liczba przestępstw z 

użyciem przemocy wzrosła niemal dwukrotnie, liczba kradzieży wzrosła o 40%, natomiast 

liczba zabójstw utrzymywała się mniej więcej na stałym poziomie. Okolice roku 1991 to 

moment, w którym popełniono najwięcej przestępstw dla każdego z trzech w/w typów. Po 

1991 rozpoczyna się spadek. Do roku 1999, dla zabójstw wynosi on 40%, dla kradzieży i 

przestępstw z użyciem przemocy – ponad 30%. 

 

Rys. 2. Liczba przestępstw na podstawie The Uniform Crime Reports dla lat 1973-1999. 

 

Źródło: Donohue J., Levitt S.,  The Impact of Legalized Abortion on Crime, Quarterly Journal of Economics 

2001, nr 116(2), Figure 2. 

 

Donohue i Levitt korzystają także z danych zaczerpniętych z The National Crime 

Victimization Survey. Wnioskując z tych danych, ilość przestępstw z użyciem przemocy 

spadała do 1980 roku, po czym wzrastała 1993 roku i znów zaczęła spadać. Spadek ilości 

kradzieży rozpoczął się już w 1973, jednak po 1993 przybrał na prędkości. 

Wyżej wymienione źródła dostarczają informacji, które można interpretować jako 

potwierdzenie hipotezy o zależności między legalizacją aborcji, a spadkiem przestępczości. 

Początek lat dziewięćdziesiątych – okres, w którym obserwujemy wyraźny spadek liczby 

przestępstw – jest czasem, w którym osoby, które nie urodziły się na skutek Roe v. Wade, 
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osiągnęłyby PCA. Co więcej, spadek przestępczości jest stały i konsekwentny, co znów 

pokrywa się z przypuszczeniami Donohue i Levitta – z każdym mijającym rokiem, liczba 

potencjalnych przestępców, którzy nie przyszli na świat, powiększa się . 

Levitt i Donohue formalizują swoją hipotezę, definiując effective abortion rate jako 

sumę średnich ważonych odsetka aborcji z wagą odnoszącą się do ilości aresztowań wśród 

danej kohorty. 

 

(1) 

Indeksy t i a odnoszą się kolejno do danego roku oraz do wieku kohorty.  

to ilość aborcji dokonanych w roku t-a, czyli w roku narodzin danej kohorty. Część 

 określa stosunek aresztowań kohorty, która osiąga wiek a w roku t, do 

całkowitej liczby aresztowań. W stanie równowagi, w którym każda kohorta urodzi się w 

roku, któremu przypisany jest jednakowy odsetek aborcji, EAR będzie równa rzeczywistemu 

odsetkowi aborcji.  

Przez kilkanaście lat po legalizacji, EAR liczona zgodnie z równaniem (1) utrzymywała 

się zdecydowanie poniżej rzeczywistego odsetka aborcji, ponieważ legalizacja pozostawała 

bez wpływu na liczbę przestępstw dokonanych przez osoby urodzone przed 1973. Donohue i 

Levitt szacują, że  EAR w 1991 wynosiła zaledwie 33 dla zabójstw, 63 dla przestępstw z 

użyciem przemocy oraz 126 dla kradzieży. Warto, zaznaczyć że kradzież to rodzaj 

wykroczenia stosunkowo częściej popełniany przez osoby młode
15

, w związku z czym w 

przypadku tego typu przestępstw wpływ legalizacji aborcji odczuwany jest wcześniej. EAR 

wzrasta do odpowiednio 142, 180 i 252 w 1997 roku.  Jeśli hipoteza Donohue i Levitta jest 

słuszna, to ilość przestępstw będzie spadać tak długo, jak długo wzrastać będzie EAR. 

 

1.3. Stany, które zalegalizowały aborcję już w 1970, a pozostałe – porównanie 

Pięć stanów – Alaska, Kalifornia, Hawaje, Nowy Jork oraz Waszyngton – zalegalizowało 

aborcję już w 1970 roku. Wcześniejszy czas wprowadzenia tej zmiany – w myśl hipotezy 

Donohue i Levitta – mógłby skutkować tym, że spadek przestępczości nastąpiłby szybciej. 

Dowiedzenie prawdziwości tego argumentu jest jednak z kilku przyczyn trudne. Po pierwsze, 

spadek przestępczości nie następuje natychmiastowo w momencie osiągnięcia wieku 

przestępczego przez urodzone 1970 i kolejnych latach kohorty. Po drugie, stany, które 

dokonały legalizacji wcześniej, także już po ogłoszeniu werdyktu w sprawie Roe przeciwko 

                                                 
15

 Donohue J., Levitt S.,  The Impact.... op.cit, s.18. 
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Wade, miały wyższe odsetki aborcji w porównaniu do pozostałych stanów. Dla porównania – 

w 1976 średnia liczba zabiegów dla pięciu wyżej wymienionych stanów to 593 na 1000, dla 

reszty – 308
16

. Stąd niełatwo jest określić, czy zmiany w liczbie przestępstw są powodowane 

wcześniejszą legalizacją czy - charakterystyczną dla tych stanów - wysoką liczbą zabiegów. 

Tabela 2 przedstawia porównanie EAR osobno dla stanów, które przeprowadziły 

legalizację w 1973 oraz dla tych, które dokonały tego trzy lata wcześniej. Zmiany 

zaprezentowane są w sześcioletnich okresach obejmujących lata 1976-1994 oraz w latach 

1993-1997. W dolnych wierszach zaprezentowana została zsumowana dla czterech okresów 

EAR dla obu kategorii stanów wyliczona pod koniec każdego z okresów. 

Przed 1982 rokiem, legalizacja – zgodnie z tezą Donohue i Levitta – pozostaje bez 

wpływu na liczbę przestępstw, ponieważ pierwsza kohorta ma zaledwie 12 lat, stąd też EAR 

jest zerowa. W każdym z następnych analizowanych okresów EAR jest większa dla stanów, 

które zalegalizowały aborcję już w 1970 roku (zwanych dalej stanami typu pre-Roe). 

Wynikać to może z pewnych uwarunkowań społeczno-kulturowych tych pięciu stanów, które 

przekładają się na większą ilość wykonywanych zabiegów. 

Tabela 2. Zmiany EAR w kolejnych okresach po legalizacji aborcji. 

 

Typy stanów EAR na koniec okresu 

 1976-82 1982-88 1988-94 1994-97 

Stany, które zalegalizowały aborcję w 

1970 
0.0 64.0 238.6 327.0 

Pozostałe stany 0.0 10.4 87.7 141.0 

Różnica 0.0 53.6 150.9 186.0 

Źródło: Donohue J., Levitt S., The Impact of Legalized Abortion on Crime, Quarterly Journal of Economics 

2001, nr 116(2), s.379-420. 

 

1.4. Pierwsza regresja 

Levitt i Donohue analizują dane panelowe za pomocą następującej funkcji: 

 (2) 

gdzie s oznacza stan, t oznacza czas. Zmienna objaśniająca to zlogarytmowany odsetek 

przestępczości per capita. Miarą aborcji jest EAR w zależności od stanu, roku i typu 

przestępstwa.  to wektor, który zawiera wartości odnoszące się do takich 

zjawisk jak: ilość więźniów i policjantów per capita, zmienne odnoszące się do warunków 

ekonomicznych w danym stanie, wydatki na pomoc społeczną,  prawa dotyczące ukrytej 

                                                 
16

 Ibidem, s.19. 
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broni oraz konsumpcja piwa per capita.  odnoszą się do stałych efektów – dla danego 

stanu i roku. 

Tabela 3 przedstawia wyniki regresji (2). Oszacowania znajdujące się w kolumnach są 

wynikiem regresji przeprowadzonej dla wszystkich zmiennych znajdujących się w wektorze 

. 

Pierwszy wiersz dotyczy EAR – ujemny znak przy każdym ze współczynników 

wskazuje na to, że wzrost tej zmiennej łączy się ze spadkiem zmiennej objaśnianej – 

przestępstw. Levitt i Donohue wskazują na wysoką istotność tej zmiennej. Wzrost EAR o 100 

na 1000 urodzeń skutkuje – zgodnie z wynikami regresji – w spadku liczby zabójstw o 12%, 

liczby przestępstw z użyciem przemocy o 13% oraz liczby kradzieży o 9%. Oszacowanie 

pozostałych współczynników zdaje się być zgodne z teorią – rozwój więziennictwa wpływa w 

znaczący sposób na spadek kradzieży i zabójstw, wzrost liczby policjantów – na spadek 

liczby zabójstw. Skutkiem podwyższonego bezrobocie ma być  przede wszystkim wzrost 

liczby kradzieży, co jest zgodne z wynikami badań dotyczących tej kwestii
17

. Współczynniki 

przy kolejnych zmiennych dotyczących stanowego dochodu per capita, ubóstwa, wydatków 

na pomoc społeczną oraz konsumpcji piwa nie różnią się znacząco od zera, co oznacza, że 

pozostają one bez większego wpływu na liczbę przestępstw.  

Tabela 3. Oszacowania parametrów zmiennych z równania (2). 

 

Oszacowania parametrów 

przy zmiennych: 

Logarytm odsetka 

przestępstw z użyciem 

przemocy per capita 

Logarytm odsetka 

przestępstw na mieniu 

per capita 

Logarytm odsetka 

zabójstw per capita 

EAR -0,129 -0,091 -0,121 

Logarytm liczba więźniów 

per capita (t-1) 
-0,027 -0,159 -0,231 

Logarytm liczby 

policjantów per capita (t-1) 
-0,028 -0,049 -0,300 

Stanowa stopa bezrobocia 0,069 1,310 -0,968 

Logarytm stanowego 

dochodu per capita 
0,049 0,084 -0,098 

Stanowy poziom ubóstwa, 

w procentach 
-0,000 -0,001 -0,005 

Zasiłek dla rodzin z 

dziećmi(t-15)
18

 
0,008 0,002 -0,000 

Istnienie praw związanych z 

ukrytą bronią 
-0,004 0,039 -0,015 

Konsumpcja piwa per capita 0,004 0,004 0,006 
Źródło: Donohue J., Levitt S.,  The Impact of Legalized Abortion on Crime, Quarterly Journal of Economics 

2001, nr 116(2), s.379-420, Tabela IV. 

                                                 
17

 Ibidem, s.26. 
18

 AFDC (Aid to Families with Dependent Childern) – program pomocy rodzinom z dziećmi na utrzymaniu, w 

USA do 1996 roku. 
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1.5. Analiza wpływu legalizacji aborcji na przestępczość w zależności od wieku kohorty 

Jeśli aborcja jest rzeczywiście przyczyną spadku liczby przestępstw, to jej wpływ będzie 

odczuwalny tylko w przypadku kohort urodzonych po 1973 roku. Próbę potwierdzenia tej 

oczywistej konsekwencji swojej hipotezy Levitt i Donohue podejmują w ostatnim rozdziale 

The Impact of Legalized Abortion on Crime sprawdzając, czy wiek osób aresztowanych jest 

zależny od odsetka aborcji. 

Nowa regresja jest bardzo zbliżona do pierwszej. Różnicą jest zmienna zależna dotycząca 

przestępstw – liczba aresztowań per capita jest analizowana dla dwóch kategorii wiekowych – 

osób poniżej i powyżej 25 roku życia. Wyniki regresji, która obejmowała wszystkie zmienne 

z równania (2), zostały przedstawione są w kolumnach Tabeli 4.  

Tabela 4. Oszacowanie parametru  przy zmiennej  w zależności od kategorii 

wiekowej aresztowanych. 

 

Oszacowanie 

parametru  

Logarytm liczby aresztowań per capita, 

dla osób poniżej 25 roku życia 

Logarytm liczby aresztowań per capita, 

dla osób powyżej 25 roku życia 

 
Przestępstwa 

z użyciem 

przemocy 

Przestępstwa 

na mieniu 
Zabójstwa 

Przestępstwa 

z użyciem 

przemocy 

Przestępstwa 

na mieniu 
Zabójstwa 

 

-0,44 -0,54 -0,180 0,033 0,008 -0,36 

Źródło: Donohue J., Levitt S.,  The Impact of Legalized Abortion on Crime, Quarterly Journal of Economics 

2001, nr 116(2), s.379-420, Tabela VI. 

 

Jeśli dane odnośnie aresztowań są zbierane w rzetelny sposób, to legalizacja aborcji 

nie powinna mieć żadnego wpływu na przestępczość wśród osób urodzonych przed 1973 (w 

tej analizie są to osoby powyżej 25 roku życia). Jednak wpływ aborcji na przestępczość w 

przypadku osób powyżej 25 roku życia jest niejednoznaczny – oszacowania parametrów są w 

dwóch przypadkach dodatnie.   

Donohue i Levitt sprawdzają prawdziwość swojej hipotezy analizując także odsetek 

aresztowań w zależności od konkretnego wieku przestępców. Dane, z których skorzystali, 

dotyczą osób w wieku 15 do 24 lat w okresie od 1985 do 1996 roku. Jeśli aborcja jest 

determinantą spadku przestępczości, to spadek powinien zacząć być obserwowany wśród 15-

latków 16 lat po legalizacji, potem wśród 16-latków rok później, i tak dalej – jak stwierdzają 

autorzy. Funkcja przyjmuje następującą formę: 

 
 

(3) 



 16 

gdzie indeksy s,t,b odnoszą się kolejno do stanu, roku, w których dokonano aresztowań,  oraz 

roku narodzin kohort. Zmienna  jest liczbą aresztowań dla danego rodzaju 

przestępstw. W równaniu regresji zawarte są zmienne odpowiadające za efekty stałe dla 

stanu, zmienne kontrolne dla wieku kohorty oraz interakcje dla roku i stanu. Liczba 

aresztowań nie jest dzielona przez wielkość populacji celem otrzymania odsetka per capita, 

ponieważ brak jest danych dotyczących wielkości populacji dla stanów w zależności od 

pojedynczych lat życia.  

Tabela VII z The Impact of Legalized Abortion on Crime przedstawia wyniki 

powyższej regresji dla przestępstw z użyciem przemocy oraz kradzieży. Ponieważ liczba 

aresztowanych, którzy dopuścili się zabójstwa  - w zależności od pojedynczych lat życia  - 

jest bardzo mała, Donohue i Levitt nie dokonują oszacowań dla tej kategorii przestępstw. 

Wyniki w nieparzystych kolumnach obrazują sytuację, w której wpływ aborcji jest taki sam, 

niezależnie od wieku kohorty. Wyniki w parzystych kolumnach odnoszą się do sytuacji, w 

której wpływ aborcji jest różny dla poszczególnych lat życia.  

W pierwszym wierszu Tabeli VII, przy założeniu, że wpływ aborcji jest taki sam dla 

kohort w wieku od 15 do 24 lat, współczynnik określający wpływ odsetka aborcji na ilość 

aresztowań jest ujemny. W drugim przypadku, 38 z 40 parametrów jest ujemnych, a ponad 

2/3 z nich jest istotnych na poziomie istotności 0,05. Według tych wyników, wpływ aborcji 

na przestępczość jest najsilniejszy dla kohort w wieku od 18 do 22 lat. 
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II. Przegląd literatury krytycznej. 

Artykuł Donohue i Levitta  (2001) wzbudził liczne kontrowersje w środowisku 

naukowym. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat pojawiło się wiele tekstów polemizujących 

z tezami sformułowanymi przez autorów The Impact of Legalized Abortion Crime. Krytyki 

hipotez i wniosków przedstawionych w tym artykule podjęli się między innymi tacy badacze 

jak John Lott i John Whitley
19

 a także słynny amerykański dziennikarz Steve Sailer
20

. 

Poniższy przegląd literatury krytycznej koncentruje się na dwóch najistotniejszych - z 

ekonometrycznego punktu widzenia  - podejściach - artykułach T. Joyce’a oraz Fotte'a i 

Goetz’a. 

 

2.1. Did legalized Abortion Lower Crime? - Theodore Joyce 

Theodore Joyce w artykule Did legalized Abortion Lower Crime? przyjmuje 

odmienną od Donohue i Levitta strategię empiryczną. Kontynuuje badania takich autorów jak 

Gruber i Levine
21

 i skupia się głównie na skutkach legalizacji aborcji w kontekście zmian w 

liczbie urodzeń. Celem badania Joyce’a jest weryfikacja zależności abortion-crime na 

podstawie porównań zmian w liczbie aresztowań i zabójstw dla kohort urodzonych w stanach, 

w których aborcja została zalegalizowana już w 1970 oraz dla tych, w których legalizacja 

miała miejsce 3 lata później.  

Joyce podaje w wątpliwość zależność pomiędzy aborcją, a zjawiskiem niechcianych 

ciąż, powołując się na dane dotyczące liczby urodzeń i liczby wykonanych zabiegów. I tak na 

przykład, pomiędzy 1970 a 1975 rokiem odsetek dzietności w Stanach Zjednoczonych spadł z 

87,5 do 66 urodzeń na 1000 kobiet w wieku od 15 do 44 lat. W tym przedziale czasowym, 

ilość wykonanych zabiegów dla tej grupy wzrosła z 5 do 18 na 1000 kobiet. Pomiędzy 1975 a 

1980 rokiem – wbrew 39% wzrostu w ilości wykonywanych zabiegów - liczba urodzeń 

wzrosła do 68,2 na 1000 kobiet
22

. Zwraca on także uwagę na fakt, że istotną rolę w tego typu 

                                                 
19

 Lott i Whithley (2001) zarzucają Donohue i Levitowii między innymi błędne założenie jakoby stany typu pre-

Roe przed 1973 charakteryzowały się wyższym odstekiem aborcji od pozostałych. Jak wynika z danych z 

Centers for Disease Control, pomimo tego, że w większości stanów aborcja przed 1973 roku była nielegalna z 

wyłączeniem sytuacji, w których zagrożone było życie lub zdrowie matki, to w niektórych z nich odsetek aborcji 

przewyższał odsetki w stanach typu pre-Roe. 
20

 Ożywiona debata pomiędzy Sailerem a Levittem miała miejsce na łamach magazynu internetowego Slate.com 

już w 1999 roku. Sailer twierdził m.in., że to koniec wojen narkotykowych - a nie legalizacja aborcji - przyczynił 

się do spadku przestępczości na początku lat 90-tych. 
21

 P. Levine badał wpływ legalizacji na statystyki urodzeń. 
22

 Joyce T., Did Legalized Abortion Lower Crime?, Journal of Human Resources 2004, nr 39(1), s.3. 
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analizie powinny odgrywać zmienne odnoszące się do zjawiska wojen narkotykowych oraz 

praw związane z posiadaniem broni. 

Przedstawiona przez Joyce’a argumentacja dotycząca zależności między aborcjami, a 

liczbą urodzeń przebiega w następujący sposób. Po pierwsze, odsetek aborcji dla pięciu 

stanów, które zalegalizowały aborcję w 1970, w latach 1975-1985 jest blisko dwa razy 

większy od odsetka aborcji w pozostałych stanach. Pomimo tego, statystyki narodzin są w 

obu przypadkach prawie identyczne. Fakty te zdają się zaprzeczać ujemnej zależności 

pomiędzy aborcjami, a ilością urodzeń, co podważa argument Donohue i Levitta, jakoby 

stany o wyższym odsetku aborcji w mniejszym stopniu doświadczały zjawiska niechcianego 

macierzyństwa. Po drugie, analiza aresztowań i zabójstw w zależności od pojedynczych lat 

życia pokazuje, że kohorty urodzone pomiędzy 1968, a 1973 rokiem w stanach pre-Roe, które 

osiągnęły PCA pomiędzy 1986, a 1991, doświadczyły podobnego wzrostu, a następnie 

spadku liczby przestępstw, co osoby urodzone w pozostałych stanach (gdzie aborcja była 

nielegalna) w tym okresie – co również pozostaje w sprzeczności z tezą Donohue i Levitta. 

Joyce, porównując zmiany w liczbie urodzeń pomiędzy 1968 a 1973 rokiem dla stanów pre-

Roe i pozostałych, dochodzi do wniosku, że nie zachodzi żadna istotna zależność pomiędzy 

liczbą urodzeń, a przestępstwami. Analiza, w której statystyki narodzin traktowane są jako 

odzwierciedlenie zmian w ilości niechcianych ciąż, jest wedługg autora Did Legalized 

Abortion Lower Crime? przekonująca, ponieważ dane dotyczące liczby urodzeń – w 

przeciwieństwie do danych dotyczących liczby zabiegów aborcyjnych – są zbierane w sposób 

rzetelny i szczegółowy.  

 

2.1.1. Kwestie empiryczne. 

Żeby wykazać związek pomiędzy legalizacją aborcji, a spadkiem liczby przestępstw 20 

lat później, należy – według Theodroe Joyce’a – spełnić dwa warunki.  

Po pierwsze, ujemna zależność pomiędzy aborcjami, a zjawiskiem niechcianego 

macierzyństwa, powinna zostać dowiedziona w przekonujący sposób. Choć  związek ten 

może wydawać się oczywisty – niechciane ciąże są przerywane – zatem im więcej zabiegów, 

tym mniej niechcianych ciąż i niechcianych dzieci, to jednak aborcja niekoniecznie musi być 

utożsamiana z tak rozumianymi przypadkami. Jak się okazuje, legalizacja aborcji wpływa na 
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wypieranie standardowych metod antykoncepcji oraz na wzrost zachowań znanych jako 

moral hazard
23

, co przekłada się na wzrost liczby ciąż i liczby zabiegów. 

Po drugie, należy oddzielić skutki zalegalizowanej aborcji od age i period effects. 

Zjawiskiem, które niewątpliwie wpłynęło na drastyczny wzrost przestępczości w połowie lat 

80-tych (utrzymujący się do początku lat 90-tych), były wojny narkotykowe związane 

pojawieniem się cracku. Warto zaznaczyć, że przestępstw związanych z narkotykami 

dopuszczały się przede wszystkim osoby młode, poniżej 25 roku. 

  

2.1.2. Aborcja a niechciane ciąże. 

W weryfikacji zależności pomiędzy aborcją, a niechcianymi ciążami, może pomóc 

analiza statystyk narodzin dla stanów, które zalegalizowały aborcję w 1970 roku, oraz dla 

pozostałych w okresie poprzedzającym Roe v.Wade. Legalizacja w 1970 roku łączy się z 6% 

spadkiem liczby urodzeń pomiędzy 1971, a 1973 rokiem 
24

. Biorąc pod uwagę nagłość zmian 

norm prawnych w Kalifornii i Nowym Jorku, relatywnie duży spadek w dzietności zdaje się 

być przekonującym oszacowaniem liczby niechcianych dzieci, które nie urodziły się na 

skutek zalegalizowania aborcji. Joyce stwierdza, że spadek odsetka urodzeń jest lepszą miarą 

ilości niechcianych ciąż niż wzrost odsetka aborcji. Wzrost liczby zabiegów aborcyjnych 

może znacznie przewyższać odpowiadający mu spadek liczby urodzeń, ponieważ 

konsekwencje legalizacji – powszechna dostępność, spadek ceny zabiegu – mogą 

doprowadzić do tego, że aborcja zacznie być traktowana jako kolejna metoda antykoncepcji. 

Zależność  między aborcją a redukcją ilości niechcianych ciąż przestaje być oczywista, gdy 

wzięte pod uwagę zostają takie czynniki, jak wzrost aktywności seksualnej związanej z 

legalnym dostępem do kolejnej metody kontroli urodzeń czy - wyżej wspomnianym -

wypieraniem tradycyjnych metod antykoncepcji przez aborcję. 

W oparciu o analizę, którą przedstawię w dalszej części tekstu, Joyce konkluduje, że 

odsetek aborcji jest niezależny od odsetka liczby urodzeń w stanach typu pre-Roe i jest z nim 

dodatnio skorelowany w pozostałych stanach. Jak stwierdza Theodore Joyce, legalizacja 

doprowadziła do zmian w aktywności  seksualnej, wzrostu liczby ciąż i w związku z tym – do 

wzrostu liczby zabiegów aborcyjnych, który wcale nie przekłada się na spadek ilości 

niechcianych dzieci. 

                                                 
23

 Legalność aborcji zmniejsza ryzyko konsekwencji niechcianej ciąży. W myśl tezy dotyczącej pokusy 

nadużycia, poszczególni ludzie, w sytuacji, w której są chronieni przed ryzykiem, mają tendencje do mniej 

ostrożnego zachowania. 
24

 Angrist J., Evans W.N., Schooling and Labor Market Consequences of the 1970 State Abortion Reforms, 

Research in Labor Economics 1999. 
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2.1.3 Age and period effects.
25

 

Joyce w swoim artykule podkreśla istotność age i period effects, w szczególności wojen 

narkotykowych i zmian dotyczących powszechnego dostępu do broni, które miały 

niewątpliwie ogromny wpływ na poziom przestępczości w latach 80-tych i na początku lat 

90-tych. Donohue i Levitt w swoim pierwszym artykule nie korzystają z danych dotyczących 

użycia narkotyków. Wektor zwierający efekty stałe dla stanu i roku według Joyce’a nie 

ujmuje tych uwarunkowań w przekonujący sposób. Nawet w modelach zawierających efekty 

stałe dla stanu i dla roku, zależność pomiędzy aborcją, a przestępczością może być znacząco 

zaburzona przez w/w zjawiska. Rozwiązaniem, które proponuje Joyce, jest wprowadzenie 

dodatkowych zmiennych.  

 

2.1.4. Analiza zależności abortion-crime według Thedore Joyce’a. 

Joyce przyjmuje dwie strategie analizy danych. Po pierwsze, bada statystyki aresztowań 

i zabójstw w zależności od pojedynczych lat życia, porównując np. statystyki aresztowań 

dotyczących przestępstw z użyciem przemocy dla 18-latków urodzonych w stanach typu pre-

Roe pomiędzy 1971, a 1973, oraz te same statystyki dla osób urodzonych w pozostałych 

stanach.  Równanie przeprowadzonej przez Joyce’a regresji prezentuje się następująco: 

 

(4

) 

gdzie  jest logarytmem naturalnym odsetka przestępstw dla danej grupy wiekowej – a, 

w stanie j, urodzonej w roku y. Repeal to zmienna zero-jedynkowa, która przyjmuje wartość 1 

dla stanów typu pre-Roe, 0 dla pozostałych, Y7173, Y7476, Y7779 to zmienne zero-

jedynkowe odpowiadające za kohorty urodzone w danych latach. W ten sposób , 

współczynnik przy ilorazie Repeal i Y7173, odpowiada za zmiany w poziomie przestępczości 

w stanach typu pre-Roe w porównaniu do pozostałych dla 18-latków urodzonych w latach 

1971-1973. W regresji zawarte są również zmienne zero-jedynkowe odpowiadające za 

interakcje związane z wiekiem i stanem oraz z wiekiem i rokiem urodzenia. 

Druga strategia analizy danych oparta jest na wewnątrzstanowych porównaniach grup 

celem określenia wpływu legalizacji aborcji na statystyki zabójstw i aresztowań. Joyce 

porównuje kohorty, które doświadczyły podobnych period effects, jednak urodziły się w 

latach różniących się ze względu na normy prawne dotyczące aborcji. Przykładem takich 

                                                 
25

 Age effects – efekty związane z wiekiem, dana charakterystyka albo wydarzenia specyficzne dla wieku 

badanej grupy. Period effects – efekty związane z okresem, wydarzenia specyficzne dla danego okresu i 

wpływające na zachowania grup – tutaj np. rozwój rynku cracku. 
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kohort mogą być 18-latkowie urodzeni w 1969 i w 1971 roku w stanach typu pre-Roe 

porównywani z 19-latkami urodzonymi w 1968 i w 1970 także w tych stanach. Obie grupy 

osiągają PCA pomiędzy 1987, a 1989 rokiem, co oznacza niemal te same period effects, 

jednak 18-latkowie urodzili się w latach, w których aborcja była legalna, co stanowi istotę 

porównania.  

 

2.1.5. Zależność pomiędzy aborcją, a statystykami narodzin i niechcianymi ciążami. 

Wyniki pierwszych analiz Theodore Joyce’a odnoszą się do związku pomiędzy aborcją, 

statystykami narodzin i niechcianymi ciążami. Joyce zauważa, że różnica w odsetkach liczby 

urodzeń pomiędzy stanami typu pre-Roe oraz pozostałymi jest dość mała (wynosi ona około 6 

urodzeń na 1000 kobiet) i mniej więcej stała w latach 1961-1970. Różnica ta powiększa się po 

1970, jednak już w 1976 roku zupełnie znika. Różnica pomiędzy odpowiadającym 

statystykom narodzin odsetkami aborcji mierzonymi jest znacznie większa – wynosi blisko 18 

aborcji na 1000 kobiet, co więcej utrzymuje się ona także po 1976 roku. Jeśli ilość aborcji 

oddawałaby ilość niechcianych ciąż, które nie zakończyły się niechcianym macierzyństwem, 

można by spodziewać się większej zbieżności pomiędzy liczbą zabiegów aborcyjnych, a 

liczbą urodzin. Wytłumaczeniem dla tej dysproporcji według Joyce’a  może być wyżej już 

wspomniane zjawisko substytuowania standardowych metod antykoncepcji poprzez aborcję, 

jak również przesuwanie decyzji o ciąży w czasie w związku z dostępem do legalnej aborcji. 

Stąd początkowy spadek liczby urodzeń, jaki obserwowany był w stanach typu pre-Roe, może 

wynikać po prostu z odłożenia decyzji o macierzyństwie na późniejszy, bardziej dogodny 

moment. Taka argumentacja jest spójna z jedną z tez Donohue i Levitta.  

Powyższa argumentacja jest ważnym punktem krytyki hipotezy Donohue i Levitta, 

ponieważ jeśli większa liczba aborcji nie przekłada się na istotne zmiany w statystykach 

narodzin, to być może nieprawdziwy jest argument o spadku liczby niechcianych, 

wychowujących się w niesprzyjających warunkach, dzieci. 

 

2.1.6. Period effects – próba wychwycenia. 

Aby zobrazować wrażliwość zachowania kohorty na specyficzne periods efects, Joyce 

rozdziela lata, w których kohorty osiągają PCA, na dwa przedziały – 1985-1990 oraz 1991-

1997. Dla lat 1985-1990 otrzymuje następujące wyniki: parametr przy zmiennej 

odpowiadającej za EAR wynosi 0,276 dla zabójstw, dla przestępstw z użyciem przemocy  

0,017 oraz dla przestępstw dotyczących mienia 0,033. W tej regresji, jedynie zmienna 

dotycząca przestępstw na mieniu jest zmienną istotną. Dla lat 1991-1997, wyniki bardzo się 
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zmieniają. Współczynniki wynoszą kolejno -0,038, -0,209 oraz -0,186, wszystkie zmienne są 

istotne.   

Jak stwierdza Joyce, zależność pomiędzy EAR, a liczbą przestępstw powinna być słabsza 

przed 1990 rokiem, ponieważ relatywnie mała część ówczesnych przestępców należy do 

kohort urodzonych po legalizacji aborcji. Aby zweryfikować swoje przypuszczenie, Joyce 

przeprowadza regresję logarytmu aresztowań na pojedyncze lata życia kohort – tę samą, którą 

przeprowadzili w The Impact of Legalized Abortion on Crime Donohue i Levitt. W regresji tej 

pojedyncze lata życia są przypisane do odsetka aborcji mierzonego w roku poprzedzającym 

rok urodzenia danej kohorty – na przykład aresztowania wśród 15-latków w Nowym Jorku w 

1990 roku są przypisane odsetkowi aborcji w 1974 w Nowym Jorku. Regresja taka zostaje 

przeprowadzona przy ograniczeniu badanego przedziału czasowego do lat 1985-1990. Joyce 

uzyskuje wyniki odmienne od tych uzyskanych przez Donohue i Levitta: parametr przy 

zmiennej odpowiadającej za EAR wynosi 0,042 dla aresztowań za zabójstwa, za przestępstwa 

z użyciem przemocy  0,020 oraz dla przestępstw dotyczących mienia -0,028. Ponownie, tylko 

zmienna odnosząca się do przestępstw na mieniu jest zmienną istotną. 

Po raz kolejny Joyce podkreśla znaczenia wojen narkotykowych związanych z rynkiem 

cracku. Kolejnym wyzwaniem dla osób badających zależność abortion-crime jest – według 

Joyce’a - znalezienie narzędzi, które umożliwiłyby oddzielenie kohort effects
26

 od period 

effects w obliczu braku dokładnych danych dotyczących użycia cracku w zależności od stanu 

i roku. 

 

2.1.7. Porównania wewnątrz stanów. 

W swojej drugiej analizie, Theodore Joyce porównuje zmiany w poziomie 

przestępczości w zależności od pojedynczych lat życia dla kohort urodzonych pomiędzy 

1969, a 1971 rokiem oddzielnie dla stanów typu pre-Roe i pozostałych. Tylko kohorta 

urodzona w 1971 w stanach typu pre-Roe może doświadczać ewentualnych skutków 

legalizacji aborcji, natomiast wszystkie brane pod uwagę w tej analizie kohorty doświadczają 

tych samych period-effects. Jeśli rozwój rynku cracku przebiegał w innym czasie i na różną 

skalę dla stanów typu pre-Roe i pozostałych, to wewnątrzstanowe porównania powinny 

pomóc w znalezieniu zaburzeń wynikających z tego zjawiska.  

W kwestii przestępstw, analiza Joyce’a nie wskazuje na znaczące różnice pomiędzy 

kohortami, które urodziły się w czasie, kiedy aborcja była już legalnie dostępna, a 
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 Efekt kohorty – pewna charakterystyka, która sprawia że dane zachowania są specyficzne dla danej kohorty. 
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pozostałymi. Co więcej, spadek obserwowany wśród osób powyżej 20 roku życia jest 

większy niż ten obserwowany dla nastolatków. 

 

2.1.8. Podsumowanie. 

Zasadniczą różnicą pomiędzy strategią Joyce’a, a strategią Levitta i Donohue, jest 

identyfikacja źródła zmian. Joyce porównuje głównie zachowanie kohort urodzonych przed i 

po legalizacji aborcji w stanach typu pre-Roe, odwołując się do danych, które potwierdzają 

spadek liczby urodzeń po legalizacji aborcji w 1970. Aborcje są według Theodore Joyce’a złą 

miarą ilości niechcianych ciąż, mogących przełożyć się na niechciane macierzyństwo, 

ponieważ do pewnego momentu dane o ich liczbie nie były zbierane w rzetelny sposób. Za 

lepsze odzwierciedlenie zmian w liczbie niechcianych ciąż Joyce uważa zmiany w 

statystykach narodzin. Kolejną różnicą jest sposób kontrolowania wpływu czynników 

zewnętrznych, takich jak wojny narkotykowe i zmian praw dotyczących posiadania broni. 

Jako sposób wychwycenia tego wpływu Joyce proponuje porównanie zachowań kohort 

urodzonych krótko przed i krótko po legalizacji. Należy jednak pamiętać, że charakterystyka 

zmian na rynku cracku, różniła się pomiędzy poszczególnymi stanami i z powodu braku 

szczegółowych danych, wpływ tego czynnika jest bardzo trudny do zmierzenia. Theodore 

Joyce nie stawia jednoznacznych wniosków, nie potwierdza ani też bardzo silnie nie przeczy 

sformułowanej przez Donohue i Levitta hipotezie. Pokazuje jednak jak wiele trudnych do 

zbadania założeń jest koniecznych do udowodnienia prawdziwości hipotezy abortion-crime. 

 

2.2. Further Evidence That Legalized Abortion Lowered Crime -  Donohue i  Levitt. 

W artykule Further Evidence That Legalized Abortion Lowered Crime John Donohue i 

Steven Levitt podejmują próbę odparcia argumentów Thedore Joyce’a.  

 

2.2.1. Pierwszy argument Joyce’a – ewentualny wpływ aborcji na przestępczość jest 

zaburzony przez period effects, nie można go zweryfikować. 

Joyce w swojej analizie skupia się na porównaniu zachowania kohort urodzonych w 

latach 1968-1976, co przekłada się na badanie zmian w poziomie przestępczości w latach 

1985-1990. W okresach tych bardzo silnie rozwijał się rynek cracku, poziom przestępczości 

rósł z uwagi na wojny gangów narkotykowych. Dane, na które powołują się Donohue i Joyce, 

wskazują, że używanie cracku było bardzo zróżnicowane pod względem geograficznym i 

demograficznym. W najsilniejszy sposób dotyczyło osób młodych, mieszkających na 

przedmieściach wielkich miast, najczęściej mniejszości rasowych. Ponieważ ilość ludzi o 
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takiej charakterystyce socjologicznej była znacznie większa w Kalifornii i Nowym Jorku w 

stosunku do pozostałych stanów, niebranie pod uwagę wpływu cracku na poziom 

przestępczości może skutkować w dużym obciążeniu oszacowań. Bez rzetelnych danych 

dotyczących wpływu cracku na przestępczość, w regresji opisującej wpływ legalizacji aborcji 

na przestępczość będzie występował problem zmiennych pominiętych – jednak tylko dla 

okresu, w którym nastąpił boom narkotykowy. Joyce skupia się na tym okresie, stąd jego 

argumentacja jest uzasadniona, jednak Donohue i Levitt wskazują na to, że analizę trzeba 

rozszerzyć na okresy wolne od tego typu czynników. Jako sposób rozdzielenia wpływów 

legalizacji i boomu narkotykowego na poziom przestępczości, Donohue i Levitt proponują 

skupienie się w tym okresie na przestępstwach dotyczących mienia. Dane z National Crime 

Victmization Survey wskazują na to, że wzrost przestępczości związany z rozprzestrzenianiem 

się cracku dotyczył głównie zabójstw i przestępstw z użyciem przemocy
27

. Wyniki regresji 

zaprezentowane przez Theodore Joyce’a w Did Legalized Abortion Lowered Crime? 

Potwierdzają zależność pomiędzy legalizacją aborcji, a spadkiem ilości przestępstw na 

mieniu, także w latach 1985-1990. 

 

2.2.2. Drugi argument Joyce’a – wnioski wynikające z porównania kohort urodzonych 

na krótko przed i krótko po legalizacji nie potwierdzają zależności abortion-crime. 

Kolejny sformułowany przez Joyce’a zarzut wynika z porównania zachowania kohort 

urodzonych tuż przed i po legalizacji aborcji w stanach typu pre-Roe i pozostałych. Donohue i 

Levitt ponownie krytykują skupienie się przez ekonomistę jedynie na latach 1985-1990. 

Tabela 5 przedstawia wyniki tej samej estymacji – jedyną różnicą jest rozszerzenie badanego 

okresu do dotychczasowej długości życia kohort (Joyce’a interesowała jedynie przestępczość 

wśród osób poniżej 25 roku życia).  Dla lat 1985-1990 wyniki przeprowadzonej przez 

Donohue i Levitta analizy pokrywają się z wynikami uzyskanymi przez Joyce’a – fakt 

urodzenia się po legalizacji aborcji jest w tych latach dodatnio skorelowany z poziomem 

przestępczości. Jednak, kiedy brana jest pod uwagę całkowita długość życia kohort, wyniki 

zmieniają się drastycznie – po okresie tzw. crack wars - kohorty, które urodziły się po 

legalizacji aborcji, popełniają mniej przestępstw w porównaniu do pozostałych. Wyniki z 

Tabeli 5 rzeczywiście odpowiadają wynikającemu z hipotezy Donohue i Levitta 

scenariuszowi, w którym legalizacja aborcji w sposób stopniowy wpływa na spadek 

przestępczości, jednak wpływ ten jest okresowo zaburzony przez wojny narkotykowe. 

                                                 
27

 Według tego zbioru danych, w okresie tzw. lat cracku (crack years), poziom przestępczości na mieniu spadł z 

385 na 100,000 gospodarstw domowych w 1985 roku do 349 w 1990 roku. 
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Tabela 5. Wpływ aborcji na przestępczość w zależności od wieku kohorty. 

Analizowane 

lata 
Wiek kohorty urodzonej po legalizacji 

Oszacowania parametru 

przy zmiennej 

odpowiadającej za aborcję 

80-85 10-14 -0,296 

82-86 11-15 -0,171 

82-87 12-16 -0,281 

83-88 13-17 -0,031 

84-89 14-18 0,173 

85-90 15-19 0,158 

86-91 16-20 -0,090 

87-92 27-21 -0,185 

88-93 18-22 -0,165 

89-94 19-23 -0,020 

90-95 20-24 0,020 

91-96 21-25 -0,178 

92-97 22-26 -0,105 

93-98 23-27 -0,108 

94-99 24-28 -0,069 
Źródło: Donohue J., Levitt S., Further Evidence that Legalized Abortion Lowered Crime: A Reply to Joyce, 

Journal of Human Resources 2004, nr 39(1), Tabela 2. 

 

2.2.3. Trzeci argument Joyce’a – różnica w poziomie przestępczości pomiędzy stanami 

typu pre-Roe, a pozostałymi powiększa się wraz z upływem lat. 

Ostatni zarzut, który odpierany jest w omawianym artykule, dotyczy rozdźwięku w 

poziomie przestępczości pomiędzy stanami typu pre-Roe a pozostałymi, który powiększa się 

– zamiast znikać – z ubiegiem czasu. Donohue i Levitt konstatują, że tego typu kontrargument 

wynika z błędnego założenia jakoby główną determinantą wpływu legalizacji aborcji na 

przestępczość była jej legalność sama w sobie. Autorzy The Impact of Legalized Abortion on 

Crime przypominają, że w swoim pierwszym artykule stwierdzili, że sam fakt legalności nie 

zawsze wystarcza, aby zneutralizować finansowe, społeczne czy psychologiczne koszty 

aborcji. Dysonans, który Joyce uznaje za podważający tezę o zależności abortion-crime, 

według Donohue i Levitta świadczy jedynie o różnych właściwościach ekonomicznych i 

społecznych stanów typu pre-Roe i pozostałych. 

 

2.3. The Impact of Legalized Abortion on Crime: Comment - Christopher L. Foote, 

Christopher F. Goetz 

Kolejnymi autorami, którzy podejmują próbę weryfikacji hipotezy sformułowanej przez 

Donohue i Levitta, są Christopher L. Foote i Christopher F. Goetz. W artykule The Impact of 

Legalized Abortion on Crime: Comment podnoszą kolejne argumenty podważające 

prawdziwość zależności abortion-crime. Po pierwsze, poziom przestępczości w danym stanie 
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jest niewątpliwie wynikiem szeregu czynników. Czynniki determinujące poziom 

przestępczości np. w Nowym Jorku mogą bardzo różnić się od czynników determinujących 

poziom przestępczości np. w Utah, stąd rozbieżności w tej kwestii pomiędzy tymi dwoma 

przykładowymi stanami nie powinni być zaskakujące. Według Fotte i Goetz’a, najlepszym 

sposobem na odseparowanie wpływu legalizacji aborcji na przestępczość od wpływu innych 

czynników jest strategia wewnątrzstanowych – zamiast pomiędzystanowych- porównań. 

Polegać ma ona na porównywaniu zachowania kohort, mieszkających w tym samym stanie i 

roku, których matki doświadczyły różnych, mających wpływ na decyzję o macierzyństwie, 

okoliczności. Regresje przedstawione w pierwszym artykule Levitta i Donohue uwzględniały 

tego typu porównania, jednak – jak stwierdzają Foote i Goetz – zostały one źle skonstruowane 

z dwóch względów. Pierwszym błędem, wychwyconym przez Foote i Goetza, jest błąd w 

kodowaniu komputerowym, który wykluczył z regresji zestaw ważnych zmiennych, 

odpowiadających właśnie za wewnątrzstanowe porównania. Po drugie, ostatnia i 

najważniejsza z przeprowadzonych przez Donohue i Levitta regresji nie uwzględnia liczby 

aresztowań w kategoriach per capita – zmienna zależna odnosi się do całkowitej liczby 

aresztowań. Jak stwierdzają Foote i Goetz, tylko w oparciu o liczbę aresztowań per capita 

można sprawdzić, czy legalizacja aborcji ma wpływ na przestępczość.  

 

2.3.1. Zmiany w wynikach regresji po uwzględnieniu błędu w kodowaniu 

komputerowym. 

Ostateczna równanie regresji Donohue i Levitta jest zaprezentowane poniżej: 

 

(5) 

gdzie s, t, b i a odnoszą się kolejno do stanu, roku, roku urodzenia oraz pojedynczych lat 

życia.  odpowiada za liczbę aborcji na 1000 urodzeń. Trzy zestawy interakcji, 

zawarte w tej regresji, zapobiegają zaburzeniom parametru β, dzięki czemu regresja 

dajemożliwie najdokładniejsze oszacowanie wpływu aborcji na przestępczość. Efekty stałe 

dla poszczególnych lat życia i dla stanów ( ) umożliwiają różny profil wiekowy 

aresztowanych dla poszczególnych stanów. Efekty stałe dla poszczególnych lat życia i dla 

roku ( ) kontrolują ogólnokrajowe fluktuacje w nasileniu zachowań przestępczych wśród 

ludzi w danym wieku. Efekty stałe dla stanu i dla roku (  odpowiadają za wszelkiego 

rodzaju zmiany w zależności od poszczególnych stanów i lat. Dlatego też zawarcie  w 

formie funkcyjnej regresji sprawia, że parametr β odnosi się tylko do wewnątrzstanowych 

porównań aresztowań w zależności od poszczególnych lat życia. Upraszczając, potencjalny 
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wpływ aborcji na przestępczość jest oszacowywany poprzez porównanie skłonności do 

zaangażowania się w działalność przestępczą dwóch osób mieszkających w tym samym stanie 

i w tym samym roku. Jeśli osoby te są w różnym wieku, to zadaniem zmiennych 

umieszczonych w równaniu regresji jest wyeliminowanie czynników związanych z wiekiem, 

mających wpływ na zachowania przestępcze. Stąd różnica, którą ma wychwycić regresja, 

wynika z hipotetycznej sytuacji urodzenia się jako niechciane dziecko. Pominięcie zmiennej 

powoduje, że wyniki regresji są obciążone. 

Drugi problemem, zauważonym przez Foote i Goetza, jest zła specyfikacja zmiennej 

. Aby sprawdzić, czy legalizacja aborcji wpływa na spadek przestępczości nie tylko 

poprzez zmniejszenie rozmiaru kohorty, należy rozpatrzyć, czy dana osoba, która – z uwagi 

na pewne okoliczności społeczne czy ekonomiczne – z dość  dużym prawdopodobieństwem 

mogła urodzić się wskutek niezaplanowanej ciąży, jest relatywnie bardziej skłonna do 

popełniania przestępstw. Jedynym sposobem zmierzenia tego typu skłonności jest – jak 

stwierdzają Foote i Goetz – jest podzielenie liczby przestępstw przez całkowitą liczbę osób, 

które je popełniają. Stąd,  powinna być wyrażana w kategoriach per capita. Autorzy 

omawianego artykułu konstatują, że trudno określić, co jest wynikiem regresji, w której 

 nie jest określone w kategoriach per capita. Skoro  to ilość aborcji w 

roku b przypisana kohorcie w wieku a, niech b=t-a. Nie biorąc pod uwagę zmiennych 

odpowiedzialnych za efekty stałe, Foote i Goetz upraszczają równanie regresji: 

 
(6) 

Parametr  może być w tej regresji ujemny, nawet wtedy gdy aborcja nie ma żadnego 

wpływu na przestępczość. Zmiany w czynnikach determinujących liczbę urodzeń mogą 

spowodować zmiany w odsetku aborcji i liczbie urodzeń, które będę ujemnie zależne od 

liczby przestępstw. Na przykład, wzrost urodzeń a lat wcześniej skutkuje we wzroście liczby 

osób, które są w wieku a w danym roku. Przypuszczalnie, większy rozmiar kohorty oznacza 

więcej przestępców i więcej aresztowań. Stąd wzrost liczby urodzeń obniża ułamek 

, jednak wpływa na wzrost liczby aresztowań – czyli w ten sposób zmienna 

zależna jest ujemnie powiązana ze zmienną niezależną, nawet bez istnienia rzeczywistych 

przesłanek wynikających ze sformułowanej przez Donohue i Levitta hipotezy. 
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2.3.2. Wyniki regresji w oparciu o pierwotne dane. 

Po uwzględnieniu zmiennej  i korekcie błędy w kodowaniu komputerowym, 

oszacowania parametrów przy zmiennej  zmniejszają się co do modułu o prawie 

połowę w porównaniu do wyników otrzymanych przez Donohue i Levitta. Kiedy zmienna 

zależna zostaje wyrażona w kategoriach per capita, oszacowania parametrów przyjmują 

wartości bliskie zeru.   

 

2.4. Error, Legalized Abortion, the Decline in Crime: A Response to Foote and Goetz, 

Levitt, Donohue. 

Levitt i Donohue podejmują argumentację Fotte’a i Goetze’a w artykule Measurment 

Error, Legalized Abortion, the Decline in Crime: A Response to Foote and Goetz. Błąd w 

kodowaniu komputerowym jest niezaprzeczalnym niedopatrzeniem, niemniej autorzy 

podkreślają, że uwzględnienie wektora czynników kontrolujących nie podważa tezy o 

zależności abortion-crime – oszacowania parametrów są mniejsze co do modułu, jednak 

nadal ujemne i istotne na poziomie 0,1.  Donohue i Levitt wskazują na dwie potencjalne 

przyczyny zmniejszania się oszacowań parametrów po dodaniu interakcji dla roku i dla stanu. 

Pierwszą z nich jest możliwa obecność czynników, które różnią się w zależności od 

poszczególnych lat i stanów, a są jednocześnie dodatnio skorelowane z obecnymi odsetkami 

przestępczości i ujemnie z odsetkami przestępczości a lat wcześniej. Taka sytuacja wydaje się 

być bardzo prawdopodobna, jednak tego typu czynniki są najczęściej nieobserwowalne, stąd 

trudno zbadać, w jaki sposób zniekształcają one wyniki regresji. Jako drugie źródło 

obciążenia Donohue i Levitt wskazują dane, które posłużyły im do przeprowadzania regresji – 

zdają się być one nie do końca adekwatne do tego typu analizy. Niedoskonałość bazy danych 

jest powodem następujących, czynników. Po pierwsze, znaczna część aborcji, zwłaszcza we 

wczesnych latach siedemdziesiątych, dotyczyła kobiet, które migrowały wewnątrz kraju, 

celem wykonania zabiegu . Po drugie, jak wynika ze statystyk, blisko 1/3 obywateli Stanów 

Zjednoczonych w wieku od 15 do 24 lat nie zamieszkuje stany, w którym się urodziła. W 

kontekście przestępczości niewątpliwie cenniejsze są dane dotyczące miejsca urodzenia -  a 

nie miejsca zamieszkania -  potencjalnego przestępcy. Pierwsza przyczyna błędów w bazie 

danych okazała się być dość prosta do skorygowania – Donohue i Levitt korzystają z nowych 

danych, opublikowanych krótko po publikacji The Impact of Legalized Abortion on Crime, 

które uwzględniają miejsce zamieszkania kobiety. Sposobem na wykluczenie drugiego źródła 

błędów ma być wprowadzenie do regresji pewnego przeskalowania – zmienna 

odpowiedzialna za ilość aborcji ma być zastąpiona średnią ważoną odsetków aborcji w 
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stanach, w której urodziły się osoby obecnie zamieszkujące dany stan, z wagami 

zdefiniowanymi jako procent osób urodzonych w każdym ze stanów.  

Wyniki regresji zawierającej wektor efektów stałych dla stanu i dla roku w oparciu o nowy 

zbiór danych zostały zaprezentowane w Tabeli 6. Po uwzględnieniu skorygowanych danych, 

oszacowania parametrów okazują się większe co do modułu niż w przypadku, gdy regresji 

która nie zawierała wektora interakcji dla stanu i roku oraz istotne statystycznie 

Tabela 6. Porównanie wyników regresji w zależności od użytego zbioru danych. 

 

Oszacowania EAR w 

zależności od użytego 

zbioru danych 

Regresja na logarytm ilości 

przestępstw z użyciem 

przemocy 

Regresja na logarytm ilości 

przestępstw na mieniu 

Pierwotne dane -0,009 -0,010 

Skorygowane dane -0,055 -0,040 

Skorygowane dane + 

zmienna zależna w 

kategoriach per capita 

-0,023 -0,013 

Źródło: Donohue J., Levitt S., Measurement Error, Legalized Abortion, and the Decline in Crime: A Response to 

Foote and Goetz, Quarterly Journal of Economics 2008, nr 123(1), Tabela IV, Tabela V. 

 

Koleją zasugerowaną przez Foote i Goetza poprawą formy funkcyjnej jest 

modyfikacja zmiennej zależnej – powinna ona zostać przedstawiona w kategoriach per 

capita. W ten sposób ujemny wpływ aborcji na poziom przestępczości można przypisać 

selection effect. Donohue i Levitt uwzględniają tę zmianę – regresja przeprowadzona przy 

użyciu skorygowanych danych okazuję się wciąż wykazywać silnie ujemny i statystycznie 

ujemny związek abortion-crime.  

Podsumowując, zarzuty sformułowane przez Fotte i Goetza są niewątpliwie trafne, 

niemniej po korekcji danych, wyniki regresji uwzględniających zaproponowane przez 

powyższych autorów zmiany wciąż zdają się potwierdzać zależność abortion-crime. 
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III. On The Choice Of Control Variables in the Crime Equation – Moody i Marvell 

Problem zależności abortion-crime - w odmienny w porównaniu do poprzednich badaczy 

sposób – podejmują Carlise E. Moody i Thomas B. Marvell w artykule On The Choice Of 

Control Variables in the Crime Equation z 2010 roku. Swoje rozważania autorzy 

rozpoczynają od pytania o metodę wybierania zmiennych objaśniających w regresji. Istotnie – 

z przytaczanych przez Moody’ego i Marvella przykładów
28

 można wywnioskować, że wybór 

zmiennych często nie zostaje uzasadniony w żaden sposób, a co więcej w wielu przypadkach 

pozostaje sprzeczny z literaturą, na którą powołują się autorzy danego badania.  Zignorowanie 

zmiennych objaśniających, które pozostają w istotnym związku ze zmienną objaśnianą, 

skutkuje w obciążeniu estymacji. Niemniej jednak, zbyt wiele zmiennych w regresji może 

zmniejszać efektywność estymacji i w rezultacie zaburzać wyniki regresji. Moody i Marvell  

wskazują na potrzebę stworzenia konkretnej i możliwie uniwersalnej metodologii 

optymalnego doboru zmiennych objaśniających. Istnienie takiej metodologii pozwoliłoby 

uniknąć sytuacji, w których badacz manipuluje zmiennymi objaśniających, próbując  

potwierdzić swoje wcześniejsze przypuszczenia zamiast ustalić rzeczywistą zależność 

pomiędzy zmiennymi. 

Jak piszą Moody i Marvell, standardowa metoda w ekonomice przestępczości polega na 

przedstawieniu wyników pewnej regresji w zestawieniu z kilkoma alternatywnymi modelami, 

które  rzeczywistości dają bardzo zbliżone wyniki. Takie podejście nie jest słuszne z dwóch 

powodów. Po pierwsze, ilość opcjonalnych zmiennych objaśniających jest z reguły 

ograniczona, po drugie – przy dodawaniu kolejnych zmiennych najczęściej pomijane są 

odpowiadające im statystyki testowe i wartości p-value, przez co nie wiadomo, czy dana 

zmienna jest istotna. Jako przykład takiej strategii wskazują oni badania Donohue i Levitta, 

którzy to nie wzięli pod uwagę szeregu potencjalnie istotnych zmiennych – takich, jak na 

przykład odsetek ludności czarnoskórej. Jeden z przedstawionych przez Donohue i Levitta 

modeli zawiera trendy dla stanów, przez co współczynnik przy zmiennej odpowiadającej za 

odsetek aborcji staje się nieistotny dla przestępstw z użyciem przemocy oraz staje się istotnie 

dodatni dla przestępstw na mieniu. Moody i Marvell wytykają Donohue i Levittowi brak 

                                                 
28

 Jednym z przytaczanych przykładów jest publikacja Levitta z 2002 roku ("Using Electoral Cycles in Police 

Hiring to Estimate the Effect of Police on Crime:Reply”.), dotycząca wpływu działalności policji na poziom 

przestępczości. Zmienne objaśniające, których użył Levitt w tej analizie, nie zawierają takich determinant 

przestępczości jak wydatki na edukację czy odsetek populacji w różnych grupach wiekowych, które to wszystkie 

zostały ujęte we wcześniejszych badaniach Levitta nad przestępczością . Rozbieżność ta nie została wyjaśniona 

w żaden sposób. 

http://pricetheory.uchicago.edu/levitt/Papers/LevittUsingElectoralCycles1997.pdf
http://pricetheory.uchicago.edu/levitt/Papers/LevittUsingElectoralCycles1997.pdf
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jakichkolwiek testów istotności trendów w ich publikacjach. Rzeczywiście – bez sprawdzenia 

odpowiednich statystyk testowych i krytycznych niemożliwym jest stwierdzenie, czy dane 

zmienne są istotne i czy powinny zostać zawarte w modelu. 

3.1. Od ogółu do szczegółu. 

Moody i Marvell proponują zunifikowany schemat doboru danych, na który składają się 

trzy następujące procedury. 

Po pierwsze, rzetelne poszukiwania i zebranie możliwie jak największej ilości zmiennych 

objaśniających. Moody i Marvell wskazują na konieczność sprawdzenia każdej, potencjalnie 

istotnej, zmiennej. 

Po drugie, użycie większych zbiorów danych. Duża ilość zmiennych objaśniających 

może pogorszyć wyniki estymacji, jednak ciągłe powiększanie liczby obserwacji neutralizuje 

ten efekt, a więc wpływa na lepsze dopasowanie wyników. 

Po trzecie, stosowanie metody od ogółu do szczegółu
29

. Metoda ta – według Moody’ego i 

Marvella – pozwala znaleźć złoty środek pomiędzy użyciem zbyt dużej liczby parametrów i 

uczynienia estymacji nieefektywnymi, a obciążeniem wynikającym z pominięcia istotnych 

zmiennych. 

Metoda od ogółu do szczegółu umożliwia ograniczenie zmiennych objaśniających do 

tych, które są z dużym prawdopodobieństwem istotne dla danego zjawiska. Jej pierwszym 

etapem jest analiza modelu ogólnego, zawierającego wszystkie dostępne zmienne, po czym - 

w oparciu o standardowe statystyki testowe -  konsekwentnie odrzuca sie zmienne nieistotne. 

Procedura zostaje zakończona, gdy zmienne stają się łącznie istotne. 

Moody i Marvell swoją analizę rozpoczynają od modelu ogólnego, gdzie jedna ze 

zmiennych jest tzw. zmienną docelową Celem analizy jest określenie znaku i sprawdzenie 

istotności zmiennej docelowej – w przeciwieństwie do reszty zmiennych, nie jest ona 

odrzucana w ramach procedury od ogółu do szczegółu. Wstępna regresja najprawdopodobniej 

posiada zbyt wiele nieistotnych zmiennych objaśniających, co przekłada się na 

niedoszacowanie statystyki testowej odpowiadającej zmiennej docelowej. W kolejnych 

etapach procedury badacze odrzucają zmienne o najmniejszych, nieistotnych statystykach 

testowych. Schemat ten jest powtarzany do skutku, przy dodatkowym wymogu, aby 

odrzucane zmienne były łącznie nieistotne. Cel to uzyskanie pewności, że końcowy model 

jest dobrze dopasowany, a zawarte w nim zmienne są osobno i łącznie istotne. Jeśli odrzucone 

                                                 
29

 Metoda od ogółu do szczegółu jest dość popularną metodą, umożliwiającą optymalny wybór zmiennych 

objaśniających. Pisze o niej między innymi Wojciech Charemza. (Charemza W., Deadman D., Nowa 

Ekonometria, PWE, Warszawa 1997) 
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zmienne są łącznie nieistotne, można stwierdzić, że w sposób empiryczny okazały się one nie 

mieć związku objaśnianym zjawiskiem, a otrzymany model jest słuszną redukcją modelu 

ogólnego.  

 

3.2. Abortion-crime – studium przypadku. 

  W kontekście powyższych rozważań, bardzo poważnym problemem zdaje się 

współliniowość. Sposobem na uniknięcie korelacji pomiędzy zmiennymi jest dodawanie 

opóźnień.  Z uwagi na opóźnienia niektórych zmiennych objaśniających, Moody i Marvell 

korzystają z testu Breuscha-Godfreya na autokorelacje. Brak heteroskedastyczności jest 

istotny w tej analizie, ponieważ jej istnienie mogłoby zaburzyć rzeczywiste wielkości 

statystyk testowych i krytycznych, które to odgrywają bardzo ważną rolę w strategii od ogółu 

do szczegółu. Autorzy korzystają z testu Breuscha-Pagana na heteroskedastyczność. Innymi 

testami przeprowadzonymi w analizie Moody’ego i Marvella są test RESET pozwalający 

wybrać najlepszą formę funkcyjną oraz VIF, pokazujący poziom współliniowości pomiędzy 

zmiennymi. 

Moody i Marvell przeprowadzają ponowną analizę zależności abortion-crime w 

oparciu o badania Donohue i Levitta, korzystając z opisanej wyżej metody. Podobnie jak 

Donohue i Levitt, korzystają oni z danych panelowych tworząc model z efektami stałymi.  

Autorzy w oparciu o literaturę zebrali dane dla blisko 65 zmiennych objaśniających. 

 

3.3. Wyniki Moody’ego i Marvella. 

Moody i Marvell rozpoczynają swoją analizę zależności abortion-crime od 

przeprowadzenia regresji określającej wpływ odsetka aborcji na poziom zabójstw. Odsetek 

aborcji początkowo wyłączony był z procedury od ogółu do szczegółu - jako zmienna 

docelowa - niemniej okazał się być on zmienną nieistotną zarówno w modelu ogólnym jak i w 

modelu zredukowanym.  

Modele dla przestępstw z użyciem przemocy oraz przestępstw na mieniu również nie 

wskazują na prawdziwość zależności abortion-crime. Odsetek aborcji okazał się być istotny 

w modelu ogólnym dla przestępstw z użyciem na mieniu, jednak po odrzuceniu zmiennych w 

ramach procedury od ogółu do szczegółu stał się nieistotny.  

Reasumując, regresja uwzględniająca zmienne wybrane w oparciu o metodę od ogółu do 

szczegółu wskazała na brak powiązania pomiędzy poziomem przestępczości, a odsetkiem 

aborcji. W każdym z analizowanych przez Moody’ego i Marvella okazywał się on być 

zmienną nieistotną. Wyniki regresji zostały przedstawione w Tabeli 7. 
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Tabela 7. Wyniki Moody’ego i Marvella (2010). 

 

Oszacowanie parametru Statystyka t 

Regresja dla zabójstw – model ogólny 

-0,142 -0,53 

Regresja dla zabójstw – model zredukowany 

0,144 0,97 

Regresja dla przestępstw z użyciem przemocy – model ogólny 

-0,200 -1,71 

Regresja dla przestępstw z użyciem przemocy – model zredukowany 

-0,144 -1,51 

Regresja dla przestępstw na mieniu – model ogólny 

-0,057 -0,78 

Regresja dla przestępstw na mieniu – model zredukowany 

0,038 0,42 

Źródło: Moody C. E., Marvell, On the Choice of Control Variables in the Crime Equation, Oxford Bulletin 

of Economics and Statistics 2010, nr 72, Tabela 3, Tabela 4. 

 

Niespójność wyników i duża rozbieżność pomiędzy modelami zawierającymi różne 

zmienne nie czyni wniosków Donohue i Levitta przekonującymi.  
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IV. Ekonometria obliczeniowa 

Przeważająca część ekonometrii opiera się na założeniu, że wyniki obliczeń 

przeprowadzanych przez komputery są faktycznymi i dokładnymi wynikami zadanych 

działań.  B. D. McCullough w artykule Econometric Computing with R zwraca uwagę na to, 

że oprogramowanie, w oparciu, o które często stwierdzamy słuszność naszych analiz, może 

okazać się zawodne
30

. Ekonometria obliczeniowa to dziedzina z pogranicza ekonometrii i 

programowania, która podejmuje między innymi kwestię precyzji obliczeń przeprowadzanych 

przez komputery. Jak piszę Achim Zeiles, ekonometria obliczeniowa zajmuje się 

przekładaniem teorii ekonometrycznych na oprogramowanie
31

. Stabilność i odpowiedniość 

otrzymanych parametrów są niewątpliwie celem każdego ekonometryka, dlatego rozwijanie 

tego obszaru wiedzy wydaje się być potrzebne. 

Ekonometria obliczeniowa zajmuje się szeregiem problemów związanych z programowaniem 

ekonometrycznym – każde zagadnienie wymagające skomplikowanych obliczeń 

przeprowadzanych za pomocą maszyn jest przedmiotem zainteresowania tej dziedziny. 

W kontekście omawianego przeze mnie problemu, warto skupić się na zależności pomiędzy 

jakością zbioru danych, a otrzymywanymi wynikami estymacji.  Z jednej strony, już sam 

proces zbierania i porządkowania danych często ciągnie za sobą obniżenie ich jakości – w 

wielu przypadkach brakuje danych lub są one nieprawdziwe, a same wartości są często 

zaokrąglane, co powoduje pozornie nieistotne błędy. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że 

dane przechowywane w komputerach nie są w stu procentach tożsame z danymi 

rzeczywistymi. Dla przykładu, 0,1 jest przechowywane w komputerze jako 

0,09999999403953
32

. Rezultatem tysięcy obliczeń potrzebnych do estymacji parametrów 

może być przełożenie się tych małych niedokładności w wartościach obserwacji na duże 

niedokładności w oszacowaniach współczynników regresji. W ten sposób, zamiast otrzymać 

oszacowanie parametru , które jest dokładnym rozwiązaniem problemu   , 

otrzymujemy współczynnik *, będący wynikiem równania regresji y*= X*β+ε, gdzie y*= 

y+e* oraz X*=X+E*. Zadaniem testu, który opisuję poniżej, jest pokazanie, jak bardzo 

rozbieżne wyniki są otrzymywane, w przypadku drobnych zmian w e* i E*.  

 

 

                                                 
30

 B. D. McCullough, Econometric Computing with R, [w:] H. D. Vinod (red),  Advances in Social Science 

Research Using R, New York: Springer 2010, s. 1-22 
31

 Ibidem, s. 2 
32

 Ibidem, s. 12 
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4.1. Test perturbacyjny 

Jednymi z pierwszych badaczy, którzy podjęli zagadnienie wrażliwości modeli 

ekonometrycznych na perturbację danych, byli Beaton, Rubin i Barone – swoją metodę 

opisali oni już w 1976 roku
33

. Opracowana przez nich metoda perturbacji zakładała 

dodawanie losowej liczby z przedziału [-0,5 ; 0,499] do ostatniej opublikowanej cyfry po 

przecinku dla danej zmiennej.  Okazało się, że tak mała zmiana w zbiorze danych zmieniła 

wartość oszacowania parametru dla pewnej zmiennej w ogromny sposób – z -232 do +237. 

Jak pisze w artykule Stress testing of econometric results using archived code for replication 

Hrishikesh D. Vinod
34

, wrażliwość na perturbacje jest przesłanką ku istnieniu takich 

problemów jak współliniowość, błędy pomiaru czy rewizje zbioru danych. Niezaprzeczalne 

istnienie tych trzech źródeł niedokładności wskazuje na potrzebę istnienia metody, która 

sprawdzałaby stabilność i precyzyjność oszacowań. Vinod stwierdza, że poniżej opisany 

algorytm może wykryć takie wady, jak zła specyfikacja modelu, zła interpretacja, a także 

problemy związane z oprogramowaniem i systemem operacyjnym. 

 

4.2. Opis testu. 

Niech przykładowa obserwacja będzie równa 123,4567. Zakładamy, że w każdej 

obserwacji r pierwszych cyfr to tak zwane reliable digits – wiarygodne cyfry – w tej części 

wartości obserwacji nie powinny występować błędy pomiaru ani błędy wynikające z 

zaokrąglenia. Pozostałe u cyfr (unreliable digits – niewiarygodne cyfry) to cyfry, które 

odnoszą się do małej, być może zaniedbywalnej części wartości danej obserwacji. W myśl 

tego założenia, dla przykładowej obserwacji 123,4567, r mogłoby być równe 4, a natomiast u 

– 3.  

Beaton, Rubin i Barone postulowali dodawanie losowej liczby do ostatniej opublikowanej 

cyfry
35

 składającej się na wartość danej obserwacji. Jak wiadomo, opublikowane dane często 

mogą być niedokładne, dlatego też słusznym wydaje się być umożliwienie użytkownikowi 

algorytmu samodzielnego określenia wartości r i u. W opisywanym przez Vinoda algorytmie, 

u ostatnich cyfr zostaje zamienionych przez losową liczbę z przedziału [-0,5 ; 0,499].  

Perturbacji w tym teście podlegają tylko i wyłącznie ciągłe zmienne objaśniające. Zmienne 

binarne i zmienna objaśniana nie są modyfikowane. Poprzez małe losowe zmiany w u 

                                                 
33

 Beaton, A. E., Rubin, D. B., and Barone, J. L., The Acceptability of Regression Solutions: Another Look at 

Computational Accuracy, Journal of the American Statistical Association 1976, nr 71, s. 158–168. 
34

 H.D. Vinod, Stress Testing of Econometric Results Using Archived Code for Replication, Journal of Economic 

and Social Measurement 2009, nr. 34, s. 205-217. 
35

 Z ang. Digit after the published digit. 



 36 

ostatnich cyfrach, konstruowane jest J zbiorów sperturbowanych danych o takiej samej, 

równej n, liczbie obserwacji. 

Dla każdego z J zbiorów liczone są współczynniki tej samej regresji. Po obliczeniu J 

wektorów współczynników, dla każdej zmiennej rysowany jest wykres BRB
36

 - wykres 

rozkładu wartości wszystkich obliczonych oszacowań danego parametru. Pionowa linia na  

wykresie BRB odnosi się do wartości oszacowania parametru uzyskanej dla oryginalnego 

zbioru danych. Odległość tej linii od centrum rozkładu – od mody - oszacowań danego 

parametru, a także sam kształt rozkładu – grubość ogonów, ilość wartości modalnych - są 

miarą stabilności obliczeniowej danego parametru. 

 

4.3. Analiza McCullougha. 

B. D. McCullough (2010) w oparciu o nieco uproszczony test perturbacyjny sprawdził 

stabilność wyników otrzymanych przez Levitta i Donohue (2001). Skupił się on na wynikach 

regresji przedstawionych w Tabeli IV z artykułu The Impact of Legalized Abortion on 

Crime
37

, gdzie zmiennymi zależnymi były kolejno logarytm liczby przestępstw z użyciem 

przemocy per capita, logarytm liczby przestępstw na mieniu per capita oraz logarytm liczby 

zabójstw per capita. Każda z regresji zawiera unikalną dla siebie zmienną objaśniającą – EAR 

odpowiedni dla danego rodzaju przestępstw. Pozostałe ciągłe zmienne objaśniające 

wymienione są w rozdziale A. 

McCullough dokonuje testu perturbacyjnego, wybierając liczbę reliable digits na 

podstawie analizy zbioru danych. Kolejne unreliable digits zastępowane są przez losowe 

cyfry z przedziału 0-9. 

Warto zaznaczyć, że McCullough nie przeprowadza regresji w oparciu o zbiór danych, z 

którego korzystali Levitt i Donohue, co zostało przez niego uzasadnione w omawianym 

artykule. Mimo użycia tego samego równania regresji, otrzymane przez McCullougha 

oszacowania parametrów odbiegają dość znacznie od wyników Donohue i Levitta. Na 

przykład dla zabójstw oszacowanie parametru przy EAR wyniosło 0,0385, podczas gdy w ten 

współczynnik w pierwotnej regresji wynosił -0,121. 

Rysunek 3 przedstawia wyniki analizy McCullougha dla zabójstw. 

 

 

                                                 
36

 Nazwa tego typu wykresu pochodzi od nazwisk badaczy Beaton, Rubin i Barone. 
37

 Donohue J., Levitt S., The Impact Of Legalized Abortion On Crime, The Quarterly Journal of Economics 

2001, nr 116,  Tabela IV. 
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Rys. 3. Analiza McCullougha, wykres BRB dla zabójstw. 

 

 

Źródło: B. D. McCullough, Econometric Computing with R, [w:] H. D. Vinod (red),  Advances in Social Science 

Research Using R, New York: Springer 2010, s.18. 

 

McCullough interpretuje otrzymane przez siebie wyniki w bardzo kategoryczny sposób, 

stwierdzając, że specyfikacja modelu była bardzo wymagająca i dostępne dane tego wymogu 

nie spełniają
38

. 

 

4.4. Stabilność obliczeniowa – analiza a la McCullough. 

Wzorując się na przeprowadzonej przez McCullougha analizie, w poniżej opisanym 

badaniu empirycznym testuje stabilność obliczeniową współczynników regresji odnoszącej 

się do zależności pomiędzy EAR, a zabójstwami. W rozdziale A opisuje zmienne zawarte w 

regresji i wybieram liczbę r. W rozdziale B dokonuje wyboru równania regresji i formy 

funkcyjnej. Wyniki testu perturbacyjnego znajdują się w rozdziale C. W rozdziale D 

przedstawiam własne wnioski i interpretację otrzymanych wyników. 

 

4.5. Opis zmiennych, wybór r i u. 

Badanie empiryczne przeprowadzam w oparciu o zbiór danych zebranych przez 

Moody’ego i Marvella (2010). W ich artykule znajdują się dokładne odwołania do literatury i 

odpowiednich źródeł bazy danych. Wybór wiarygodnych i niewiarygodnych cyfr dokonuje 

                                                 
38

 Z ang. The data are not up to the task of estimating model.(Vinod, 2009) 
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wzorując się na metodzie McCullougha
39

. Równanie regresji przedstawione w  Tabeli IV z 

The Impact of Legalized Abortion on Crime zawiera następujące zmienne ciągłe: 

 lmurderpc – logarytm odsetka zabójstw, wyrażony w kategoriach per capita. Jest to 

zmienna objaśniana w tej regresji i - zgodnie z wyżej opisanym algorytmem – nie jest 

ona perturbowana. 

 abortion – EAR, zdefiniowane przez Donohue i Levitta, mierzone dla zabójstw. Dane 

zostały pobrane ze strony Donohue
40

. Najmniejsza wartość to 0,0005682, największa -   

5,417696. Dokonuje perturbacji po 4 reliable digit. 

 policepc - liczba policjantów przypadająca na tysiąc mieszkańców – wartości 

obserwacji dla tej zmiennej Moody i Marvell zaczerpnęli z badania Levitta z 1997
41

. 

Srednia wartość tej zmiennej to 2,597, przy czym dla żadnej obserwacji liczba 

policjantów wyrażona w ww. kategoriach nie przekracza 10. Perturbacji dokonuje po 

4 reliable digit.  

 prisonpc - liczba osób przebywających w więzieniach przypadająca na tysiąc 

mieszkańców. Dane pochodzą z badania Levitta z 1996 roku
42

. Wartości mieszczą się 

w przedziale [0,20338;17,1153], natomiast średnia wartość to 1,947597. Perturbacja 

po 5 reliable digit powinna pozostać bez większego wpływu na wartości obserwacji. 

 unrate - stanowa stopa bezrobocia, wyrażona w  procentach. Dane pochodzą z the 

Bureau of Labor Statistics. Największa wartość to 18, najmniejsza 2. Średnia wartość 

obserwacji wynosi 5,959. Dokonuje perturbacji po 3 reliable digit. 

 rincpc - stanowy dochód osobisty w kategoriach per capita; dane pochodzą ze strony 

Johnna Lotta
43

. Wartości obserwacji mieszczą się w przedziale [1.439025 ;9.351717]. 

Dokonuje perturbacji po 6 reliable digit. 

 rwelpc15 - zasiłek dla rodzin z dziećmi przypadający na jedną rodzinę objętą 

programem; zmienna opózniona o 15 okresów, wyrażona w kategoriach per capita. 

Dane zostały pobrane z the US Census. Średnia wartość tej zmiennej to 122,42. 

Perturbacja po 5 reliable digit nie powinna mieć dużego wpływu na dane. 

 beerpc - konsumpcja piwa, wyrażona w kategoriach per capita, w galonach. Dane 

pochodzą z the National Institue on Alcohol Abuse and Alcoholism. Najmniejsza 

                                                 
39

 B.D. McCulloug, Econometric.. op. cit, s. 16-17 
40

 Niestety, nie są już one dostępne w Internecie. 
41

 Levitt, S. D. Using electoral cycles in police hiring to estimate the effect of police on crime, The 

American Economic Review 1997, nr  8 
42

 Levitt, S. D. The effect of prison population size on crime rates: evidence from prison overcrowding 

litigation, The Quarterly Journal of Economics 1996, nr111 
43

 www.johnlott.org 
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wartość tej zmiennej to 0,596, a największa -  2.2842. Perturbacji dokonuje po 4 

reliable digit.  

 prate - stanowy poziom ubóstwa, w procentach. Dane pochodzą z the US Census. 

Wartości większości obserwacji zostały podane do 3 miejsca po przecinku, dlatego też 

perturbacja po 3 reliable digit nie powinna wywrzeć dużego wpływu na dane. 

Oraz jedną zmienną binarną: 

 shall – istnienie tzw. shall-isue laws, praw regulujących kwestię noszenia ukrytej 

broni w danym stanie. Wartość 1 przypisywana jest stanom, w których te regulacje 

istnieją. Dane zostały pobrane ze strony Johna Lotta. Zmienna ta nie zostaje poddana 

perturbacji. 

4.6. Równanie regresji. 

Wyniki z Tabeli IV z The Impact of Legalized Abortion on Crime odnoszą się do 

następującego równania regresji: 

 

 

 

(7) 

gdzie zmienną objaśnianą jest logarytm odsetka liczby zabójstw wyrażony w kategoriach per 

capia w stanie s i w roku t.  to wyżej wymienione zmienne objaśniające. 

Zmienne  i  odpowiadają za efekty stałe dla stanu i dla roku,  to wektor reszt. 

W artykule Levitta i Donohue z 2001 roku zmienne policepc, prisonpc i rincpc zostały 

zlogarytmowane. Moody i Marvell replikują, w oparciu o nowy zbiór danych,  wyżej 

przedstawioną regresję, jednak nie modyfikują ww. trzech zmiennych. Do równania regresji 

dodają także stanowe trendy
44

 oraz zmienną objaśnianą opóźnioną o jeden okres, dzięki której 

z modelu eliminowana jest współliniowość. Oszacowania parametru   dla wszystkich 

regresji są zbliżone – są ujemne i istotne statystycznie na poziomie istotności 0,1 (Tabela 8). 

W swoim badaniu korzystam z drugiego równania regresji zaproponowanego przez 

Moody’ego i Marvella, ponieważ dla tej regresji oszacowanie parametru  jest co do modułu 

największe – regresja ta dowodzi bardzo silnego związku abortion-crime dla zabójstw. 

Obecność trendów, które przechwytują wpływ szeregu zjawisk, jest swego rodzaju 

zapewnieniem, że zależność pomiędzy aborcją, a przestępczością, nie jest w tej regresji 

                                                 
44

 Zmienne te kontrolują zmieniające się w czasie czynniki takie, jak rozwój techniczny badań DNA, lepsze 

szkolenia policjantów, rozwój telefonii komórkowej i tym podobne, które okazały się mieć niemierzalny wpływ 

na poziom przestępczości (Moody i Marvell (2001), s.701) 
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zaburzona przez dodatkowe czynniki. Zmienna abortion jest w tej regresji zmienną istotną na 

poziomie istotności równym 0,1, co jest wynikiem zadowalającym.  

 

Tabela 8. Oszacowania parametru   w zależności od równania regresji 

 

Równanie regresji 

Oszacowania parametru   

(p-value) 

 

Levitt i Donohue, Tabela IV 
-0,121 

(0,047) 

Moody i Marvell, Tabela V, brak logarytmów 
-0,188 

(0,000) 

Dane Moody’ego i Marvella, logarytmy 
-0,210 

(0,000) 

Moody i Marvell, Tabela V, brak logarytmów, trendy i Yt-1 
-0,290 

(0,078) 

Źródło: Moody C. E., Marvell, On the Choice of Control Variables in the Crime Equation, Oxford Bulletin 

of Economics and Statistics 2010, nr 72: 696–715, Tabela 5. 

Donohue J., Levitt S., “Measurement Error, Legalized Abortion, and the Decline in Crime: A Response to Foote 

and Goetz.” Quarterly Journal of Economics 2008, nr 123(1), Tabela IV. 

 

4.7. Analiza stabilności obliczeniowej oszacowań parametrów. 

Test perturbacyjny przeprowadzony jest dla następującego równania regresji: 

 

(8) 

Rysunki 4 i 5 przedstawiają wyniki testu perturbacyjnego, przeprowadzonego według 

algorytmu opisanego w rozdziale 4.2. Stabilność obliczeniowa jest badana dla zmiennych 

ciągłych opisanych w rozdziale 4.5., a modyfikacja wartości obserwacji przeprowadzana jest 

dla opisanych tam unreliable digits.  
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Rys.4. Wykresy BRB dla analizy w oparciu o dane Moody’ego i Marvella (2010), część 

pierwsza. 
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Rys.5. Wykresy BRB dla analizy w oparciu o dane Moody’ego i Marvella (2010), część 

druga. 
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4.8. Interpretacja wyników testu perturbacyjnego 

Wyniki testu perturbacyjnego dla regresji (8) w oparciu o bazę danych Moody’ego i 

Marvella (2010) są zbliżone do wyników, które otrzymał McCullough w opisanym w 

rozdziale 4.3. badaniu. Jeśli model zostałby dobrze skonstruowany, to spodziewać by się 

można, że linie odpowiadające za pierwotne oszacowania parametrów będą pokrywać się z 

wartością modalną rozkładu o małej wariancji. Tak jednak nie jest. Pierwotne oszacowanie 

parametru przy zmiennej abortion różni się o około 0,002 od oszacowań najczęściej 

otrzymywanych w wyniku testu perturbacyjnego – jest ono wyraźnie poza wartością modalną 

rozkładu. Dla pozostałych zmiennych istotnych w regresji na poziomie istotności 0,1 – 

prisonpc (p-value = 0,098) i rwelpc15 (p-value = 0,003) test stabilności obliczeniowej dał 

podobne wyniki. Warto zaznaczyć, że współczynnik przy zmiennej abortion otrzymany w 

wyniku regresji przeprowadzonej przy użyciu niezmodyfikowanego zbioru danych jest 

zdecydowanie ujemy i istotny statystycznie. Przeważająca częścią oszacowań otrzymanych 

po perturbacji zbioru danych są oszacowania również ujemne. Z tego powodu wyniki testu 

perturbacyjnego nie podważają w bezpośredni sposób ustalonej w wyniku regresji zależności, 

jednak stanowią przesłankę ku pewnym niedostatkom modelu, o których w Stress testing of 

econometric results using archived code for replication pisał Vinod
45

 i które opisałam wyżej. 

Niedostatki te podważają poprawność modelu, a tym samym w sposób pośredni prawdziwość 

otrzymanych związków pomiędzy zmiennymi. 

Od strony teoretycznej, problemem obliczeń numerycznych potrzebnych do wykazania 

zależności pomiędzy aborcją, a poziomem przestępczością, zajęli się William Anderson i 

Martin T. Wells (2007). Autorzy ci stwierdzają, że problem będący przedmiotem badań 

Donohue i Levitta jest źle uwarunkowanym. Anderson i Wells skupiają się na kwestii 

wskaźnika uwarunkowania – liczbie κ. Liczba κ, otrzymywana wskutek dość 

skomplikowanych obliczeń
46

, określa w jakim stopniu błędy zawarte w reprezentacji 

numerycznej
47

 danych, na których oparty jest model, wpływają na końcowy wynik. Niska 

wartość wskaźnika uwarunkowania wskazuje na dobre uwarunkowanie problemu, natomiast 

wysoka - na złe. Problemy o wysokim wskaźniku uwarunkowania nie zostaną w odpowiedni 

sposób rozwiązane, gdyż błąd związany z numeryczną reprezentacją danych przekłada się na 

nieproporcjonalnie duży błąd wyniku. Dla modelu Donohue i Levitta (2001) wskaźnik 

                                                 
45

 H.D. Vinod, Stress…, op. cit. 
46

 Sposób otrzymywania liczby  został szczegółowy opisany w artykule Andersona i Wellsa (2007). 
47

 Reprezentacja liczby rzeczywistej zapisanej za pomocą notacji naukowej.  



 43 

uwarunkowania jest bardzo wysoki - wynosi . Jak stwierdzają Anderson i 

Wells, w zbiorze danych jest zbyt mało informacji, aby w sposób odpowiedni oszacować 

współczynniki . 

Choć dane, z których skorzystałam, zostały zebrane przez Moody’ego i Marvella w 

bardzo rzetelny sposób, a wynik regresji wskazywał na silnie ujemną zależność abortion-

crime, to jednak analiza stabilności obliczeniowej kwestionuje słuszność tego - pozornie 

dobrze skonstruowanego – modelu. Podobnie jak w przypadku analizy przeprowadzonej 

przez McCullougha, wyniki powyższego testu potwierdzają wątpliwości dotyczące 

sformułowanej przez Donohue i Levitta hipotezy. 
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ZAKOŃCZENIE 

 

Obserwowany  od 1991 roku w Stanach Zjednoczonych spadek przestępczości jest 

szeroko dyskutowanym fenomenem, zwłaszcza w kontekście wielu nietrafionych prognoz. 

John Donohue i Steven Levitt (2001) jako główne źródło ponad 30-procentowego spadku 

liczby przestępstw wskazują legalizację aborcji, mającą miejsce dwie dekady wcześniej. 

Wychodzą oni z popartego badaniami stwierdzenia o związku pomiędzy skłonnością do 

popełniania przestępstw a wychowaniem się w niesprzyjającym środowisku. Legalizacja 

aborcji miała wpłynąć na poziom przestępczości w dwojaki sposób. Po pierwsze, wskutek 

dostępu do legalnych zabiegów, urodziło się mniej dzieci co – przy założeniu, że odsetek 

przestępców w każdej kohorcie jest zbliżony – przełożyło się na mniej osób o przestępczych 

skłonnościach. Po drugie, ponieważ jak dowodzą badania statystyczne, decyzje o przerwaniu 

ciąży podejmują najczęściej kobiety z pewnych przyczyn nie mogące zapewnić dziecku 

sprzyjających warunków rozwoju, Donohue i Levitt konstatują, że legalizacja aborcji mogła 

mieć wybiórczy wpływ na kohortę i ograniczyć ilość osób o podwyższony ryzyku zostania 

przestępcą. Donohue i Levitt – po przeprowadzeniu analizy danych panelowych – 

stwierdzają, że korzyść społeczna związana ze spadkiem liczby przestępstw i wynikająca z 

faktu legalizacji aborcji może być oszacowana na ok. 30 milionów dolarów rocznie
48

.  

Artykuł, na podstawie którego powstał najpopularniejszy chyba rozdział  

Freakonomii, nie tylko zainteresował wiele osób zupełnie niezwiązanych z tą dziedziną nauki, 

ale także stał się inspiracją dla wielu poważnych badań ekonometrycznych. Nakładanie 

kolejnych poprawek, proponowanych przez krytyków hipotezy abortion-crime, na model 

Donohue i Levitta doprowadziło do niemal całkowitego podważania sformułowanej przez 

nich zależności, a dane, w oparciu o które Donohue i Levitt (2001) przeprowadzali swoje 

regresje, zniknęły z internetu. Pomimo tego, wciąż powstają kolejne prace, podejmujące 

problem zależności pomiędzy aborcją, a przestępstwami od coraz to nowszych stron. Moody i 

Marvell (2010) zrealizowali badanie w oparciu o postulowaną przez nich metodę od ogółu do 

szczegółu, natomiast McCullough (2010) przeprowadził analizę stabilności obliczeniowej 

oszacowań parametrów pierwszej regresji z The Impact of Legalized Abortion on Crime. W 

powyższej pracy, dokonałam testu perturbacyjnego dla oszacowań parametrów w tej samej 
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regresji, korzystając z zebranych przez Moody’ego i Marvella danych. Otrzymane przeze 

mnie wyniki kwestionują ustaloną przez Donohue i Levitta zależność. 

Jak stwierdził Ted Joyce, hipoteza o związku pomiędzy legalizacją aborcji, a 

przestępczością posiada ogromny potencjał, wynikający po pierwsze z jej kontrowersyjności, 

po drugie - z tego, że zależność ta wydaje się być dość logiczna, a zrozumienie większości 

założeń nie wymaga znajomości żargonu naukowego
49

. Potencjał ten przekłada się na 

niegasnącą popularność hipotezy Donohue i Levitta i pewnie będzie skutkował w kolejnych 

badaniach, których celem będzie jej weryfikacja. 
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