
INFO IEB

Tot i que la nostra societat no es pugui 
considerar, en el seu conjunt, com una 
societat violenta i que, comparada amb 
altres països, té unes taxes de criminalitat 
raonablement moderades, especialment pel 
que fa als crims amb una component més 
violenta com, per exemple, els homicidis 
(veure Figura 1); els costos que en general 
té associat el crim (àmpliament definit) no 
s’han de menystenir en cap moment.

Per una banda, l’existència d’activitat 
delictiva té costos directes, en la forma de 
pèrdua de recursos, per al conjunt de la 
societat que la pateix. Així, per exemple, 
formen part d’aquest costos des del valor 
de les propietats sostretes en el cas dels 
furts i els robatoris a la pèrdua de vides 
humanes en el cas dels assassinats i dels 
homicidis. A més, existeix el cost directe 
i quantificat dels importants recursos 
públics (i privats) que s’empren per a la 
seva prevenció i control. 

Per altra banda, i des d’un punt de vista 
individual, la delinqüència afecta el benestar 
d’aquells que pateixen directament una 
activitat criminal i, més en general, de tots 
els ciutadans a través de la inseguretat que 
provoca. Aquest sentiment d’inseguretat 
que poden experimentar els individus 
pot  alterar de forma notòria les seves 
decisions i, en conseqüència, alterar el bon 
funcionament dels mecanismes, econòmics 
i socials, que actuen en qualsevol societat 
moderna.

És per això que l’estudi de les causes i 
les conseqüències del crim ha esdevingut 
una preocupació important tant per 
als individus com per als governs de la 
majoria de països, sense excepció. En 
aquest sentit, és evident que l’estudi del 
crim és pluridisciplinar per naturalesa hi 
conflueixen molts àmbits de coneixement: 
des de la sociologia al dret, passant, 
evidentment, per la criminologia, que 

és la ciència que estudia el crim entès 
com a fenomen social i individual. Tal 
i com emfatitza la UNODC (United 
Nations Office on Drugs and Crime): 
“Crime prevention is a multi-sectoral, multi-
disciplinary, and integrated endeavour”.

Recerca en economia del crim
En aquest sentit, la recerca al voltant del 
complex i polièdric fet criminal en moltes 
ocasions necessita posar en pràctica 
mètodes científics per corroborar 
hipòtesis i oferir prediccions a llarg 
termini, amb la fi de desenvolupar teories 
que puguin ajudar a explicar i comprendre 
els fets, les causes, les conseqüències i 
altres circumstàncies al voltant del crim. 
En aquest sentit, també (i cada cop més) 
s’utilitzen les eines pròpies de l’economia. 
Així es pot posar una data a l’inici de 
l’interès de la ciència econòmica per 
entendre els comportaments il·legals que 
poden portar els individus a incomplir la llei 
i cometre un fet il·lícit. Va ser el prestigiós 
economista Gary Becker (Premi Nobel 
d’Economia al 1992) qui l’any 1968 en el 
seu influent article “Crime and Punishment: 
An Economic Approach” publicat al Journal 
of Political Economy va presentar el primer 
model econòmic d’elecció criminal. Aquest 
va ser el tret de sortida per a l’elaboració 
de models teòrics així com d’estudis 
empírics per mesurar els determinants 
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Algunes persones es 
converteixen en criminals 

a causa dels beneficis 
econòmics, i d’altres tipus, de 
la delinqüència en comparació 

amb el treball legal, tenint 
en compte la probabilitat 

de captura i condemna, i la 
severitat de la pena, Becker 

(1968, JPE).

“
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Figura 1.  Taxes d’homicidi dolós per 100.000 habitants (2000-2012)

Font: UNOC.
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i les conseqüències econòmiques de la 
conducta criminal, emprant l’instrumental 
tant teòric com empíric que ens ofereix, o 
d’ús habitual, en la ciència econòmica. 

Això ha portat que el camp d’anàlisi conegut 
com “economia del crim” s’hagi convertit, 
especialment en països anglosaxons, en un 
camp d’investigació econòmica ben establert 
i reconegut, amb investigadors de primer 
nivell dedicant els seus esforços en aquest 
tema de rellevància tant econòmica com 
social, i amb estudis publicats en les principals 
revistes econòmiques de referència. A més, 
institucions internacionals de gran prestigi 
com el Banc Mundial o el Banc Inter-Americà 
de Desenvolupament dediquen bona part 
dels seus esforços a entendre i estudiar 
el fet criminal, i també en molts casos la 
presència de conflicte, en aquells països 
on sí que representa una forta distorsió a 
tots els nivells de la vida quotidiana i on es 
considera la seguretat un element clau per 
al desenvolupament i creixement d’aquestes 
economies. A nivell europeu es percep la 
importància d’aquesta temàtica, en l’ampli 
ventall de formes que pot adoptar (incloent-hi, 
per exemple, aspectes com són el terrorisme 
o el creixent cybercrim), en el fet que la 
Unió Europea ha dedicat un dels epígrafs de 
les seves ajudes a la recerca “Horizon2020” 
precisament a “Secure societies: Protecting 
freedom and security of Europe and its citizens”. 

Potencialitats de recerca a casa nostra
El crim i la inseguretat ciutadana han 
figurat en molts períodes com unes de les 
principals preocupacions dels ciutadans del 
nostre país, omplint tot sovint els mitjans 
de comunicació amb notícies relacionades 
amb l’activitat criminal. La violència de 
gènere, malauradament, ha copat en els 
darrers anys part de la crònica informativa i 
no falten veus que relacionen d’una manera 
o una altra, molts cops sense una base 
científicament sòlida, crisi, atur o immigració 
amb el fet criminal. Cal tenir en compte 
que la delinqüència més comuna a casa 
nostra, els furts, poden tenir, entre d’altres 
conseqüències, un impacte directe sobre 
una de les activitats més importants de la 
nostra economia, el turisme. Veure, a tall 
d’exemple, la distribució dels furts (Figura 
2) al conjunt de la ciutat de Barcelona i dels 
robatoris violents denunciats al bell mig de 
la ciutat (Figura 3).

A més, les actuacions delictives poden 
prendre moltes formes, cosa que introdu-
eix més complexitat i més necessitat de ri-
gor metodològic en la seva anàlisi. Des del 
crim organitzat a la corrupció política, pas-
sant per les bandes juvenils o el crim que 
utilitza les xarxes socials com a facilitador, 
tot requereix un tractament adequat per 
tal d’entendre’n les seves causes així com 
el seus efectes, a tots els nivells, en la nos-

tra societat. Queda clara, doncs, la relle-
vància del tema i la necessitat d’avançar en 
el seu estudi.

S’ha d’afegir als esforços que ja es 
duen a terme des de molts camps 
de coneixement les eines de l’anàlisi 
econòmica que permetin entendre encara 
més el fet criminal. Així, en aquest sentit, 
cal avaluar aquelles polítiques públiques 
més eficients per tal de lluitar contra el 
crim i la inseguretat que genera. El conjunt 
de recerca que es dugui en aquest camp 
permetrà ampliar la base del coneixement 
i fornir les estratègies de prevenció del 
delicte, les quals no només prevenen el 
delicte i la victimització sinó que també 
promouen la seguretat de la comunitat 
i contribueixen al desenvolupament 
sostenible de les societats i, per tant, 
reverteixen sobre el benestar individual. 
Una prevenció del crim ben planificada, 
responsable i eficaç millora la qualitat de 
vida de tots els ciutadans a més de tenir 
els beneficis a llarg termini en termes 
de reducció dels costos associats amb el 
sistema formal de justícia, així com dels 
costos socials resultants de la delinqüència. 
En aquest sentit, la ciència econòmica, a 
través de les seves eines, té molt a aportar 
en aquest camp d’estudi tant apassionant.

Daniel Montolio, investigador de l’ieB
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Figura 2. Distribució dels furts al conjunt de la 
ciutat de Barcelona, any 2011

Figura 3. Distribució dels robatoris amb violència en els carrers del centre de Barcelona, any 2011 
(tram central de La Rambla)

 

 


