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Abstract 
We test the rational economic model of marginal deterrence of law enforcement --- i.e., the need for graduating the penalty to 
the severity of the crime. We combine individual-level data on sentence length for a representative sample of US inmates 
with proxies for maximum punishment and monitoring costs across US states over 50 years. Consistent with the theory of 
marginal deterrence, we show that an increase in maximum penalty or a decrease in monitoring cost are associated with 
longer sentences. We also provide evidence that steeper sanctions are associated with less severe crimes, consistent with 
marginal deterrence being effective. Overall, these findings favor the marginal deterrence framework over competing theories 
of justice. 
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1. Ιντροδυχτιον

Σινχε τηε πιονεερινγ ωορκ βψ Βεχκερ (1968), λαω ενφορχεµεντ ηασ αττραχτεδ χονσιδεραβλε

αττεντιον βψ εχονοµιστσ ασ ωελλ ασ οτηερ σοχιαλ σχιεντιστσ, ανδ φορ γοοδ ρεασονσ. Τηε

δεϖελοπµεντ οφ ε′χιεντ ενφορχεµεντ σψστεµσ ισ ινεξτριχαβλψ λινκεδ ωιτη εχονοµιχ γροωτη,

�νανχιαλ δεϖελοπµεντ ανδ τηε ρισε οφ µοδερν δεµοχραχιεσ. ∆εσιγνινγ �γοοδ� λαωσ, ιν φαχτ,

µιγητ νοτ συ′χε το γυαραντεε τηεσε οβϕεχτιϖεσ ωιτηουτ αν ε⁄εχτιϖε δετερρενχε.

Σεϖεραλ προµινεντ σχηολαρσ ιν λαω ανδ εχονοµιχσ ηαϖε, οϖερ τηε παστ δεχαδεσ, δεβατεδ

ιντενσιϖελψ ον τηε νοτιον οφ οπτιµαλ ενφορχεµεντ οφ λαω. Ιν µοδελσ ωηερε αγεντσ σιµπλψ

χονσιδερ ωηετηερ το χοµµιτ α σινγλε ιλλεγαλ αχτ ορ νοτ, τηε τηρεατ οφ σεϖερε σανχτιονσ

ισ ενουγη το δετερ πεοπλε φροµ ινφρινγινγ τηε λαω: τηε µαξιµυµ πυνισηµεντ πρινχιπλε

(Βεχκερ, 1968). Ψετ, ωηεν αγεντσ χαν αλσο χηοοσε τηε σεϖεριτψ οφ τηε ο⁄ενσε, �ηανγινγ

πεοπλε φορ α σηεεπ� µιγητ νοτ βε α γοοδ ιδεα (Φριεδµαν ανδ Σϕοστροµ, 1993). Νοταβλψ,

υνδετερρεδ ινδιϖιδυαλσ ωιλλ ηαϖε α ρεασον το χοµµιτ λεσσ, ρατηερ τηαν µορε σεϖερε αχτσ, ιφ

εξπεχτεδ σανχτιονσ ρισε ωιτη σεϖεριτψ. Τηισ τενδενχψ ισ σοµετιµεσ σαιδ το ρε�εχτ µαργιναλ

δετερρενχε � ι.ε., τηε νεεδ φορ γραδυατινγ πεναλτιεσ το τηε σεϖεριτψ οφ τηε ο⁄ενσε.1

Ψετ, τηε εµπιριχαλ λιτερατυρε λαχκσ α σψστεµατιχ αναλψσισ οφ τηε πραχτιχαλ ρελεϖανχε οφ

µαργιναλ δετερρενχε ασ οπποσεδ το χοµπετινγ τηεοριεσ οφ ϕυστιχε. Ιν ορδερ το �λλ τηισ γαπ,

ιν τηισ παπερ ωε προϖιδε τηε �ρστ εµπιριχαλ ασσεσσµεντ οφ µαργιναλ δετερρενχε, βψ σηοωινγ

τηατ τηισ ρατιοναλ εχονοµιχ µοδελ οφ λαω ενφορχεµεντ προϖιδεσ α ρεασοναβλε δεσχριπτιον

οφ τηε αχτυαλ πολιχιεσ χηοσεν βψ ρεγυλατορσ ανδ λαω ενφορχερσ. Φιρστ, ωε δοχυµεντ α

σψστεµατιχ ποσιτιϖε χορρελατιον βετωεεν πεναλτιεσ ανδ χριµε σεϖεριτψ. Σεχονδ, ωε τεστ

τηε µαιν ιµπλιχατιονσ οφ τηε τηεορψ υνδερλψινγ τηε λογιχ οφ µαργιναλ δετερρενχε. Τηιρδ,

ωε προϖιδε εϖιδενχε ον τηε ε⁄εχτιϖενεσσ οφ µαργιναλ δετερρενχε βψ σηοωινγ τηατ στεεπερ

σανχτιονσ ινδυχε λεσσ σεϖερε χριµεσ.

Το περφορµ τηε εµπιριχαλ αναλψσισ, ωε βυιλδ α νοϖελ ανδ υνιθυε δατα σετ, ωηιχη χοµ−

βινεσ ινφορµατιον φροµ δι⁄ερεντ σουρχεσ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε υσε ινδιϖιδυαλ−λεϖελ δατα ον

α ρεπρεσεντατιϖε σαµπλε οφ ινµατεσ οφ ΥΣ πρισονσ φροµ τηε 2004 �Συρϖεψ οφ Ινµατεσ ιν

Στατε ανδ Φεδεραλ Χορρεχτιοναλ Φαχιλιτιεσ� οφ τηε ΥΣ Βυρεαυ οφ ϑυστιχε Στατιστιχσ. Φορ εαχη

1Ολδερ τηεορετιχαλ χοντριβυτιονσ ηαϖε ασσυµεδ τηατ εαχη ινδιϖιδυαλ χηοοσεσ ωηετηερ ορ νοτ το χοµµιτ
ονε (ιλλεγαλ) αχτ � ι.ε., τηε �σινγλε−αχτ� φραµεωορκ δεϖελοπεδ ιν Βεχκερ (1968), Λανδεσ ανδ Ποσνερ (1975),
Πολινσκψ ανδ Σηαϖελλ (1984) ανδ Φριεδµαν (1981), αµονγ οτηερσ. Ηοωεϖερ, σταρτινγ φροµ τηε σεµιναλ
χοντριβυτιον βψ Στιγλερ (1970), τηε λιτερατυρε ηασ ρεχογνιζεδ τηε ρολε οφ µαργιναλ δετερρενχε. Τηε λογιχ
βεηινδ τηισ τηεορψ ισ φαιρλψ ιντυιτιϖε: στεππινγ υπ ενφορχεµεντ αγαινστ ονε λεϖελ οφ τηε αχτιϖιτψ µαψ ινδυχε
α σωιτχη το α µορε σεϖερε αχτ ινστεαδ. Φριεδµαν ανδ Σϕοστροµ (1993), Μοοκηερϕεε ανδ Πνγ (1992, 1994),
Ρεινγανυµ ανδ Ωιλδε (1986), Σηαϖελλ (1991, 1992), ανδ Ωιλδε (1992) στυδψ τηε χονδιτιονσ υνδερ ωηιχη
τηε πρεσενχε οφ µαργιναλ δετερρενχε ινδυχεσ οπτιµαλ πεναλτιεσ τηατ αρε γραδυατεδ το τηε σεϖεριτψ οφ τηε
ηαρµ προδυχεδ βψ δι⁄ερεντ λαω ινφρινγεµεντσ.
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ινδιϖιδυαλ, τηε συρϖεψ χονταινσ ινφορµατιον ον τηε χριµε χοµµιττεδ, τηε χυρρεντ σεντενχε,

τηε χριµιναλ ηιστορψ ανδ µανψ δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ. Ωε µεργε τηε ινδιϖιδυαλ−λεϖελ

δατα ωιτη τηρεε οτηερ πιεχεσ οφ ινφορµατιον τηατ αρε ρελεϖαντ το τεστ τηε τηεορψ. Φιρστ, ωε

εµπλοψ δατα ον τηε εξιστενχε ανδ υσε οφ δεατη πεναλτψ ιν εαχη στατε οϖερ τιµε το βυιλδ

προξιεσ φορ µαξιµυµ πυνισηµεντ. Σεχονδ, ωε υσε δατα ον πολιχε ωαγεσ ανδ ον τηε χοστ

οφ γατηερινγ ωεαπονσ ανδ αµµυνιτιονσ αχροσσ πολιχε δεπαρτµεντσ (Βοϖε ανδ Γαϖριλοϖα,

2017; Μασερα, 2016) το µεασυρε µονιτορινγ χοστσ ιν δι⁄ερεντ στατεσ οϖερ τιµε. Φιναλλψ,

ωε υσε τηε ΥΣ Φεδεραλ Σεντενχινγ Γυιδελινεσ Μανυαλ το χονστρυχτ αν οβϕεχτιϖε µεασυρε

οφ τηε σεϖεριτψ οφ εαχη χριµε.

Ωε σταρτ βψ δοχυµεντινγ τηατ πεναλτιεσ αρε στρονγλψ ινχρεασινγ ιν τηε σεϖεριτψ οφ

χριµεσ. Αχροσσ ΥΣ στατεσ, τηε αϖεραγε σλοπε οφ τηε πυνισηµεντ−σεϖεριτψ σχηεδυλε εθυαλσ

0.021, ινδιχατινγ τηατ αν αδδιτιοναλ λεϖελ οφ ο⁄ενσε ισ ασσοχιατεδ ωιτη α 2.1% ινχρεασε

ιν σεντενχε λενγτη. Τηε πυνισηµεντ−σεϖεριτψ σχηεδυλεσ αρε ποσιτιϖελψ σλοπεδ ιν αλλ βυτ

τωο στατεσ, ανδ 75% οφ τηε ποσιτιϖε σλοπε χοε′χιεντσ αρε αλσο στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ατ

χονϖεντιοναλ λεϖελσ.

Α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν πυνισηµεντσ ανδ χριµε σεϖεριτψ ισ χονσιστεντ ωιτη

µαργιναλ δετερρενχε, βυτ ιτ ωουλδ οβταιν αλσο ωηεν πεναλτιεσ αρε σετ αχχορδινγ το αλτερ−

νατιϖε τηεοριεσ οφ ϕυστιχε συχη ασ τηε ρετριβυτιϖε ορ τηε ινχαπαχιτατιον πρινχιπλε (σεε, ε.γ.,

Περρψ, 2006). Ρετριβυτιϖε ϕυστιχε ποστυλατεσ τηατ τηε βεστ ρεσπονσε το α χριµε σηουλδ ονλψ

ρε�εχτ τηε σεϖεριτψ οφ τηε χριµε ρατηερ τηαν εξτρινσιχ σοχιαλ πυρποσεσ, συχη ασ δετερρενχε

ανδ ρεηαβιλιτατιον οφ τηε ο⁄ενδερ (Βηυλλερ ετ αλ., 2016). Βψ χοντραστ, προπονεντσ οφ τηε

ινχαπαχιτατιον τηεορψ οφ πυνισηµεντ αδϖοχατε τηατ ο⁄ενδερσ σηουλδ βε πρεϖεντεδ φροµ

χοµµιττινγ φυρτηερ χριµεσ ειτηερ βψ τηειρ (τεµποραρψ ορ περµανεντ) ρεµοϖαλ φροµ σοχι−

ετψ ορ βψ σοµε οτηερ µετηοδ τηατ ρεστριχτσ τηειρ πηψσιχαλ αβιλιτψ το ρε−ο⁄ενδ ιν σοµε οτηερ

ωαψ (σεε, ε.γ., Ζιµρινγ ανδ Ηαωκινσ, 1995).

Ιν ορδερ το χλαριφψ ωηετηερ α ποσιτιϖε χορρελατιον βετωεεν πεναλτιεσ ανδ χριµε σεϖεριτψ

χαν βε ρατιοναλιζεδ ωιτη µαργιναλ δετερρενχε ασ οπποσεδ το οτηερ τηεοριεσ οφ ϕυστιχε, ωε

τηεν µοϖε το τεστ σοµε χοµπαρατιϖε−στατιχσ πρεδιχτιονσ ο⁄ερεδ βψ τηε γενεραλ ενϖιρονµεντ

οφ µαργιναλ δετερρενχε αναλψζεδ βψ Μοοκηερϕεε ανδ Πνγ (1994). Σπεχι�χαλλψ, ωε προϖιδε

ροβυστ εϖιδενχε τηατ σεντενχε λενγτη ισ ηιγηερ ιν στατεσ ωιτη α δεατη πεναλτψ λαω ιν πλαχε,

ανδ λοωερ ιν στατεσ ωηερε µονιτορινγ ισ µορε χοστλψ. Αχχορδινγ το ουρ εστιµατεσ, τηε

πρεσενχε οφ α δεατη πεναλτψ λαω ιν α στατε ισ ασσοχιατεδ ωιτη α 20−30% λονγερ σεντενχε,

ωηιλε α 10% ινχρεασε ιν πολιχε ωαγεσ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α 3−6% δροπ ιν σεντενχε λενγτη.

Ωε χορροβορατε τηεσε ρεσυλτσ ωιτη εϖιδενχε ον τηρεε αδδιτιοναλ πρεδιχτιονσ οφ τηε

Μοοκηερϕεε ανδ Πνγ (1994) µοδελ. Φιρστ, σινχε τηε µοδελ χονϖεργεσ το τηε σινγλε−αχτ

φραµεωορκ (Βεχκερ, 1968) ιφ χριµιναλσ αρε αλλ εθυαλ, ωε χονϕεχτυρε ανδ εµπιριχαλλψ ϖεριφψ
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τηατ τηε ε⁄εχτσ οφ µαξιµυµ πυνισηµεντ ανδ µονιτορινγ χοστ αρε στρονγερ ιν στατεσ ωηερε

τηε πριϖατε βενε�τσ φροµ χριµε � ασ προξιεδ φορ υσινγ ινχοµε ινεθυαλιτψ δατα � αρε µορε

ηετερογενεουσ. Σεχονδ, ωε δοχυµεντ τηατ αν ινχρεασε ιν τηε µαξιµυµ πυνισηµεντ ορ α

δεχρεασε ιν τηε χοστ οφ µονιτορινγ αρε ασσοχιατεδ ωιτη α ηιγηερ µονιτορινγ ρατε, ασ προξιεδ

ατ τηε στατε λεϖελ υσινγ ινφορµατιον ον τηε εµπλοψµεντ σηαρε οφ πολιχεµεν. Τηιρδ, ωε

σηοω τηατ µαξιµυµ πυνισηµεντ ανδ µονιτορινγ χοστ α⁄εχτ σεντενχε λενγτη νοτ ονλψ ιν

αβσολυτε βυτ αλσο ιν µαργιναλ τερµσ, βψ ηαϖινγ α ρελατιϖελψ στρονγερ ιµπαχτ ον µορε σεϖερε

χριµεσ.

Φιναλλψ, ωε προϖιδε εϖιδενχε ον τηε ε⁄εχτιϖενεσσ οφ µαργιναλ δετερρενχε. Τηε λαττερ

ρεθυιρεσ πεναλτιεσ το βε γραδυατεδ το χριµε σεϖεριτψ, σο ασ το αϖοιδ χριµιναλσ σωιτχηινγ

το µορε σεϖερε αχτσ. Αχχορδινγλψ, ιφ µαργιναλ δετερρενχε ωορκσ, ωε σηουλδ εξπεχτ στεεπερ

σανχτιονσ το βε ασσοχιατεδ ωιτη λεσσ σεϖερε χριµεσ. Ινδεεδ, ωε �νδ τηατ ιν στατεσ ωηερε

πυνισηµεντ−σεϖεριτψ σχηεδυλεσ αρε στεεπερ, αν ινχρεασε ιν τηε σλοπε οφ τηισ σχηεδυλε ισ

ασσοχιατεδ ωιτη α σιγνι�χαντ ρεδυχτιον ιν τηε αϖεραγε ο⁄ενσε λεϖελ. Μορεοϖερ, ωε �νδ τηατ

στεεπερ σχηεδυλεσ αρε ασσοχιατεδ ωιτη ρελατιϖελψ φεωερ ινµατεσ χοµµιττινγ µορε σεριουσ

χριµεσ.

Ουρ αναλψσισ ισ ρελατεδ το τηε λιτερατυρε ον τηε δετερµιναντσ οφ χριµε, ωηιχη ηασ στυδιεδ

τηε ρολε οφ διρεχτ πολιχιεσ συχη ασ τηε σιζε οφ τηε πολιχε φορχε,2 τηε ινχαρχερατιον ρατε3 ανδ

χαπιταλ πυνισηµεντ,4 ασ ωελλ ασ τηε ε⁄εχτ οφ µορε ινδιρεχτ φαχτορσ συχη ασ αβορτιον5 ορ

γυν λαωσ.6 Υνλικε αλλ τηεσε παπερσ, ωε δο νοτ ινϖεστιγατε τηε δετερµιναντσ οφ χριµε,

βυτ ωε ρατηερ φοχυσ ον τηε δετερµιναντσ οφ τηε ενφορχεµεντ πολιχιεσ µεαντ το �γητ ιτ.

Ιν α νυτσηελλ, ωε σηοω τηατ τηε ενφορχεµεντ πολιχιεσ ανδ τηε τουγηνεσσ οφ σανχτιονσ

ιν δι⁄ερεντ ΥΣ στατεσ αρε βψ ανδ λαργε χονσιστεντ ωιτη τηε ρατιοναλ εχονοµιχ µοδελ οφ

µαργιναλ δετερρενχε οφ λαω ενφορχεµεντ. Ουρ ρεσυλτσ αλσο ηαϖε ιµπλιχατιονσ φορ τηε δεβατε

ον τηε δετερρενχε ε⁄εχτ οφ δεατη πεναλτψ. Ωηιλε πρεϖιουσ παπερσ µαινλψ φοχυσ ον τηε

ιµπαχτ τηατ τηε ιντροδυχτιον οφ δεατη πεναλτψ προδυχεσ ον τηε χριµεσ φορ ωηιχη συχη αν

εξτρεµε φορµ οφ πυνισηµεντ ισ δεσιγνεδ � ε.γ., �ρστ δεγρεε µυρδερ � ωε αρε τηε �ρστ το

δοχυµεντ α σψστεµατιχ ρελατιονσηιπ βετωεεν χαπιταλ πυνισηµεντ ανδ πυνισηµεντσ φορ λεσσ

2Σεε φορ ινστανχε Χαµερον (1988), Χορνωελλ ανδ Τρυµβελλ (1994), ∆ι Τελλα ανδ Σχηαργροδσκψ (2004),
Μοοδψ ανδ Μαρϖελλ (1996), Λεϖιττ (1996) ανδ ΜχΧραρψ (2002).

3Σεε, ε.γ., Αβραµσ (2006), Βηυλλερ ετ αλ. (2016), Χηεν ανδ Σηαπιρο (2004), ∆ραγο ετ αλ. (2009),
ϑοηνσον ανδ Ραπηαελ (2006), Κεσσλερ ανδ Λεϖιττ (1999), Λεϖιττ (1996) ανδ Ωεβστερ, ∆οοβ ανδ Ζιµρινγ
(2006).

4Σεε αµονγ οτηερσ Αλεσινα ανδ Λα Φερραρα (2014), Χοηεν−Χολε ετ αλ. (2009), ∆ονοηυε ανδ Ωολφερσ
(2005), Εηρλιχη (1975, 1977), Κατζ, Λεϖιττ ανδ Σηυστοριϖιχη (2003) ανδ Πασσελλ ανδ Ταψλορ (1977).

5Σεε αµονγ οτηερσ ∆ιλλσ ανδ Μιρον (2006), ∆ονοηυε ανδ Λεϖιττ (2001, 2004, 2008), Φοοτε ανδ Γοετζ
(2008), ϑοψχε (2003, 2009) ανδ Λοττ ανδ Ωηιτλεψ (2007).

6Σεε Αψρεσ ανδ ∆ονοηυε (2003α, 2003β), Βλαχκ ανδ Ναγιν (1998), Ηελλανδ ανδ Ταβαρροκ (2004), Λοττ
ανδ Μυσταρδ (1997), Λοττ (1998, 2003) ανδ Πλασσµανν ανδ Ωηιτλεψ (2003).
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σεϖερε χριµεσ, α πρεδιχτιον τηατ ισ χονσιστεντ ωιτη µαργιναλ δετερρενχε βυτ νοτ νεχεσσαριλψ

ωιτη οτηερ τηεοριεσ οφ ϕυστιχε.

Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 συµµαριζεσ τηε εµπιριχαλ

πρεδιχτιονσ οφ µαργιναλ δετερρενχε φορ οπτιµαλ πυνισηµεντ. Σεχτιον 3 δεσχριβεσ τηε δατα.

Σεχτιον 4 στυδιεσ τηε ε⁄εχτσ οφ µαξιµυµ πυνισηµεντ ανδ µονιτορινγ χοστ ον σεντενχε

λενγτη. Σεχτιον 5 προϖιδεσ αδδιτιοναλ εϖιδενχε. Σεχτιον 6 χονχλυδεσ.

2. Τηεορετιχαλ Βαχκγρουνδ

Ιν ορδερ το γαιν ιντυιτιον ον τηε εµπιριχαλ στρατεγψ τηατ ωε ωιλλ δεϖελοπ ιν τηε νεξτ

σεχτιονσ, ωε σηορτλψ συµµαριζε τηε βασιχ λογιχ οφ τηε µοδελ δεϖελοπεδ βψ Μοοκηερϕεε ανδ

Πνγ (1994), ωηιχη προϖιδεσ τηε µοστ γενεραλ ενϖιρονµεντ το στυδψ µαργιναλ δετερρενχε

οφ ενφορχεµεντ οφ λαω. Μοοκηερϕεε ανδ Πνγ (1994) στυδψ α µοδελ ιν ωηιχη τηε λεϖελ

οφ τηε χριµιναλ αχτιϖιτψ ισ α χοντινυουσ ϖαριαβλε, ανδ ινδιϖιδυαλσ δεριϖε ηετερογενεουσ

βενε�τσ φροµ ινφρινγινγ τηε λαω. Ιν τηειρ βασελινε αναλψσισ, τηεψ χονσιδερ αν ενϖιρονµεντ

ιν ωηιχη, αλτηουγη τηε µονιτορινγ σψστεµ δετεχτσ αλλ αχτσ ατ α χοµµον ρατε, ρεγαρδλεσσ οφ

τηειρ σεϖεριτψ, αχτσ οφ δι⁄ερινγ σεϖεριτψ µαψ βε πεναλιζεδ ατ δι⁄ερεντ ρατεσ. Τηε πολιχψ τηεψ

χονσιδερ σπεχι�εσ βοτη α µονιτορινγ ρατε ανδ πεναλτιεσ. Φορ γιϖεν πολιχψ, εαχη ινδιϖιδυαλ

ωιλλ χηοοσε α χριµε το µαξιµιζε τηε δι⁄ερενχε βετωεεν τηε βενε�τσ φροµ ινφρινγινγ τηε

λαω � ωηιχη αρε ηετερογενεουσ � ανδ τηε εξπεχτεδ πεναλτψ φορ τηε αχτ � ωηιχη ισ τψπε

ινδεπενδεντ. Α χονσεθυενχε ισ τηατ ηιγηερ τψπεσ � ι.ε., τηοσε ωηο βενε�τ τηε µοστ φροµ

α χριµε � χαννοτ χηοοσε λεσσ σεϖερε αχτσ. Ιν τηε λιµιτ ωηεν αλλ ινδιϖιδυαλσ δεριϖε τηε σαµε

βενε�τσ φροµ ινφρινγινγ τηε λαω (νο ηετερογενειτψ) τηε µοδελ χονϖεργεσ το τηε σινγλε−αχτ

φραµεωορκ, ωηερε ονλψ ονε αχτ ισ χηοσεν ιν εθυιλιβριυµ.

Ιν τηισ ενϖιρονµεντ τηε αυτηορσ χηαραχτεριζε τηε οπτιµαλ πολιχψ φορ α ρεγυλατορ τηατ

µαξιµιζεσ αν υτιλιταριαν ωελφαρε φυνχτιον, ωηιχη αττριβυτεσ εθυαλ ωειγητ το πριϖατε βεν−

ε�τσ, εξτερναλ ηαρµσ ανδ ενφορχεµεντ χοστσ. Τηε µοδελ δοεσ νοτ αλλοω φορ ιν�νιτελψ

λαργε πυνισηµεντσ, οτηερωισε ανψ δεσιρεδ παττερν οφ δετερρενχε χουλδ βε αχηιεϖεδ ατ µιν−

ιµαλ χοστ βψ χοµβινινγ αρβιτραριλψ λοω µονιτορινγ ωιτη συ′χιεντλψ στεεπ πεναλτιεσ. Τηε

µονιτορινγ ρατε ισ ασσυµεδ το βε νον−χοντινγεντ ον τηε σεϖεριτψ οφ τηε αχτ προδυχεδ βψ

χριµιναλσ, ωηερεασ πεναλτιεσ αρε χοντινγεντ ον ιτ.7

Ιφ ενφορχεµεντ ωερε χοστλεσσ ανδ τηε ρεγυλατορ χουλδ διστινγυιση ινδιϖιδυαλσ� τψπεσ, εαχη

7Τηισ ισ αν ιµπορταντ ασσυµπτιον ιν τηισ ανδ οτηερ µοδελσ οφ µαργιναλ δετερρενχε (σεε αλσο Ρεινγανυµ
ανδ Ωιλδε, 1986; Σηαϖελλ, 1992; Ωιλδε, 1992). Αλλ τηεσε παπερσ ασσυµε τηατ τηε προβαβιλιτιεσ οφ αππρε−
ηενσιον (µονιτορινγ ρατε ιν Μοοκηερϕεε ανδ Πνγ, 1994) φορ τωο ορ µορε αλτερνατιϖε αχτσ αρε δετερµινεδ
βψ τηε σαµε δεχισιον, σο τηε ονλψ ωαψ οφ χηανγινγ τηε εξπεχτεδ πεναλτψ φορ ονε αχτ ωιτηουτ χηανγινγ τηε
εξπεχτεδ πεναλτψ φορ ανοτηερ ισ βψ αλτερινγ τηε αχτυαλ πεναλτψ.
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ινδιϖιδυαλ ωουλδ βε ινδυχεδ το χηοοσε τηε �ρστ−βεστ αχτιον, ναµελψ, τηε ονε τηατ τραδεσ

ο⁄ εαχη ινδιϖιδυαλ�σ µαργιναλ βενε�τ αγαινστ τηε χορρεσπονδινγ µαργιναλ ηαρµ. Τηισ

δεχισιον ρυλε χηανγεσ ωηεν ενφορχεµεντ βεχοµεσ χοστλψ ανδ ωηεν τηε ρεγυλατορ χαννοτ

διστινγυιση ινδιϖιδυαλσ� τψπεσ: τηε σεχονδ βεστ φεατυρεσ α διστορτιον τηατ ισ στανδαρδ ιν

αδϖερσε σελεχτιον ενϖιρονµεντσ ◊ λα Μιρλεεσ ανδ ρε�εχτσ ηοω χοστλψ µονιτορινγ ισ, τηε

ηετερογενειτψ οφ τηε προ�ταβιλιτψ οφ χριµε αχροσσ ινδιϖιδυαλσ ασ ωελλ ασ τηε µαξιµυµ

πυνισηµεντ τηατ τηε σοχιετψ χαν ιν�ιχτ το λαω βρεακερσ.

Ιν α νυτσηελλ, τηε αναλψσισ ο⁄ερεδ βψ Μοοκηερϕεε ανδ Πνγ (1994) σηοωσ τηατ � ιν α

µαργιναλ δετερρενχε σεττινγ � ιφ σοχιετψ ωισηεσ το ρεδυχε τηε σεϖεριτψ οφ τηε αχτ χηοσεν βψ

α γιϖεν ινδιϖιδυαλ, ιτ νεχεσσαριλψ µυστ ραισε εξπεχτεδ πεναλτιεσ φορ αλλ µορε σεϖερε αχτσ.8

Ιτ φολλοωσ τηατ:

Πρεδιχτιον 1. Ηιγηερ πυνισηµεντσ σηουλδ βε ασσοχιατεδ ωιτη µορε σεϖερε χριµεσ.

Πεναλτιεσ, ηοωεϖερ, χαννοτ βε ραισεδ βεψονδ τηε γιϖεν µαξιµυµ. Ηενχε, ιτ ισ νοτ οπτιµαλ

το µατχη τηε �ρστ−βεστ δεγρεε οφ δετερρενχε φορ ανψ τψπε. Ιν τηισ σεττινγ, αν ινχρεασε ιν

τηε µαξιµυµ ποσσιβλε πεναλτψ ινχρεασεσ τηε σχοπε φορ δετερρενχε τηρουγη τηε µεανσ οφ

ηιγηερ πεναλτιεσ. Τηε σαµε ινχρεασε ιν τηε σχοπε φορ δετερρενχε ρεσυλτσ φροµ α φαλλ ιν

τηε µονιτορινγ χοστ. Ιντυιτιϖελψ, ωηεν µονιτορινγ (ηενχε δετερρενχε) βεχοµεσ λεσσ χοστλψ,

σοχιετψ σηουλδ µοϖε χλοσερ το τηε �ρστ−βεστ παττερν οφ δετερρενχε, στεππινγ υπ εξπεχτεδ

πεναλτιεσ φορ αλλ ιλλεγαλ αχτσ.

Υσινγ τηε δατα δεσχριβεδ ιν τηε νεξτ σεχτιον, ιν Σεχτιον 4 ωε ωιλλ τεστ τηε φολλοωινγ

πρεδιχτιονσ:

Πρεδιχτιον 2. Ιφ τηε µαξιµυµ ποσσιβλε πυνισηµεντ ισ ηιγηερ, τηε ρεγυλατορ σηουλδ, οτηερ

τηινγσ βεινγ εθυαλ, ινχρεασε τηε εξπεχτεδ πεναλτψ ον αλλ ιλλεγαλ αχτσ.

Πρεδιχτιον 3. Ιφ τηε χοστ οφ µονιτορινγ ισ ηιγηερ, τηε ρεγυλατορ σηουλδ, οτηερ τηινγσ βεινγ

εθυαλ, ρεδυχε τηε εξπεχτεδ πεναλτψ ον αλλ ιλλεγαλ αχτσ.

Αλτηουγη Πρεδιχτιονσ 2 ανδ 3 αρε στατεδ ιν τερµσ οφ εξπεχτεδ πεναλτψ, ωε ωιλλ ρατηερ λοοκ

ατ αχτυαλ πυνισηµεντ. Τηε ρεασον ισ τηατ, βψ λοοκινγ ατ αχτυαλ πυνισηµεντ, ωε χαν φυλλψ

8Ρεινγανυµ ανδ Ωιλδε (1986), Σηαϖελλ (1992) ανδ Ωιλδε (1992) ινϖεστιγατε τηε θυεστιον οφ ωηετηερ
τηε οπτιµαλ πυνισηµεντ ρισεσ ωιτη τηε σεϖεριτψ οφ τηε ο⁄ενσε. Προϖιδεδ τηατ τηε προβαβιλιτψ οφ αχτυαλ
πυνισηµεντ ισ νοτ δεχρεασινγ ιν τηε σεϖεριτψ οφ τηε χριµε � ασ ιτ ισ τψπιχαλλψ τηε χασε ιν ρεαλιτψ � ουρ
ρεσυλτσ αλσο συππορτ τηε χονχλυσιονσ οφ Φριεδµαν ανδ Σϕοστροµ (1993) ανδ Μοοκηερϕεε ανδ Πνγ (1994),
ωηο σηοω τηεορετιχαλλψ τηατ τηε εξπεχτεδ πυνισηµεντ (ι.ε., τηε χοµβινατιον οφ προβαβιλιτψ ανδ αχτυαλ
πυνισηµεντ) ισ ινχρεασινγ ιν τηε λεϖελ οφ ο⁄ενσε. Ασ υνδερλινεδ βψ Φριεδµαν ανδ Σϕοστροµ (1993) ιφ α
γιϖεν χριµε ισ πυνισηεδ ιν εξπεχτεδ τερµσ µορε σεϖερελψ τηαν ανοτηερ χριµε, τηισ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ
ιµπλψ τηατ τηε αχτυαλ πυνισηµεντ φορ τηε �ρστ χριµε ισ αλσο ηιγηερ. Φροµ α τηεορετιχαλ ποιντ οφ ϖιεω,
σοµε εξτρα ασσυµπτιονσ αρε ρεθυιρεδ.
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λεϖεραγε ουρ ινδιϖιδυαλ−λεϖελ ινφορµατιον ον α λαργε σαµπλε οφ ινµατεσ οφ ΥΣ πρισονσ, ανδ

χοντρολ φορ α λαργε σετ οφ ινδιϖιδυαλ ανδ στατε χονφουνδερσ ιν τηε εµπιριχαλ αναλψσισ. Το

χαλχυλατε εξπεχτεδ πεναλτψ ωε µυστ ινστεαδ αγγρεγατε ινφορµατιον ατ τηε στατε λεϖελ ανδ

τηυσ ρελψ ον στρονγερ ασσυµπτιονσ φορ ιδεντι�χατιον. Ηοωεϖερ, ιν Σεχτιον 5 ωε σηοω τηατ

ιφ τηε µαξιµυµ ποσσιβλε πυνισηµεντ ισ ηιγηερ, ορ ιφ τηε χοστ οφ µονιτορινγ ισ λοωερ, τηε

ρεγυλατορ αλσο ινχρεασεσ τηε µονιτορινγ ρατε. Τηερεφορε, σινχε τηε µονιτορινγ ρατε ανδ τηε

αχτυαλ πυνισηµεντ γο ιν τηε ριγητ διρεχτιον, τηε σαµε µυστ βε τρυε φορ τηε χοµβινατιον

οφ τηε τωο � ι.ε., τηε εξπεχτεδ πυνισηµεντ.

Ωηιλε εϖιδενχε οφ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν µαξιµυµ πυνισηµεντ ανδ εξπεχτεδ

πεναλτιεσ (Πρεδιχτιον 2) ωουλδ βρινγ συππορτ το µαργιναλ δετερρενχε, ονε χουλδ αργυε τηατ

α σιµιλαρ παττερν χουλδ αλσο βε γενερατεδ βψ α πυνισηµεντ λογιχ βασεδ ον ρετριβυτιον ορ

ινχαπαχιτατιον. Υνδερ τηε πρεσυµπτιον τηατ α ηιγηερ µαξιµυµ πυνισηµεντ ιν α στατε

τεστι�εσ το α µοραλ αττιτυδε οφ τηε στατεσ� χιτιζενσ ωηο βελιεϖε τηατ τηε βεστ ρεσπονσε το

α χριµε ισ α πυνισηµεντ ιν�ιχτεδ φορ ιτσ οων σακε ρατηερ τηαν το σερϖε αν εξτρινσιχ σοχιαλ

πυρποσε (συχη ασ δετερρενχε ορ ρεηαβιλιτατιον οφ τηε ο⁄ενδερ), τηισ µοραλ αττιτυδε µιγητ

βε ρεσπονσιβλε φορ µακινγ ϕυδγεσ βεχοµε τουγηερ ον αλλ (ινχλυδινγ λεσσ σεϖερε) χριµεσ.

Ουρ ρεσυλτσ σεεµ το ρεφυσε τηισ χριτιθυε. Ιν παρτιχυλαρ, τηισ ε⁄εχτ ωουλδ γιϖε ρισε το α

παραλλελ σηιφτ οφ πεναλτιεσ ιν στατεσ ωιτη α δεατη πεναλτψ λαω ιν πλαχε. Ηοωεϖερ, µαργιναλ

δετερρενχε ιµπλιεσ τηατ αν ινχρεασε ιν µαξιµυµ πυνισηµεντ ραισεσ σεντενχε λενγτη νοτ

ονλψ ιν αβσολυτε βυτ αλσο ιν µαργιναλ τερµσ, ασ ωε �νδ ιν Σεχτιον 5.9

3. ∆ατα ανδ Πρελιµιναρψ Εϖιδενχε

3.1. ∆ατα ανδ ∆εσχριπτιϖε Στατιστιχσ

Ωε ασσεµβλε α νοϖελ ανδ υνιθυε δατα σετ βψ χοµβινινγ ινφορµατιον φροµ δι⁄ερεντ σουρχεσ.

Ωε δραω ινδιϖιδυαλ−λεϖελ δατα ον α νατιοναλλψ−ρεπρεσεντατιϖε σαµπλε οφ 18,185 ινµατεσ οφ

ΥΣ πρισονσ φροµ τηε λατεστ αϖαιλαβλε ωαϖε οφ τηε Συρϖεψ οφ Ινµατεσ ιν Στατε ανδ Φεδεραλ

Χορρεχτιοναλ Φαχιλιτιεσ. Τηισ συρϖεψ ωασ ρυν βψ τηε Βυρεαυ οφ ϑυστιχε Στατιστιχσ ιν 2004

αχροσσ ινµατεσ οφ Στατε ανδ Φεδεραλ πρισονσ. Φορ εαχη ινδιϖιδυαλ, τηε συρϖεψ ρεπορτσ

ινφορµατιον ον ηισ/ηερ χυρρεντ ο⁄ενσε, χυρρεντ σεντενχε, χριµιναλ ηιστορψ, δεµογραπηιχ

χηαραχτεριστιχσ, φαµιλψ βαχκγρουνδ, ανδ ωεαπον, δρυγσ ανδ αλχοηολ υσε. Ωε φοχυσ ον τηε

συβ−σαµπλε οφ 7,963 ινδιϖιδυαλσ ωηο (ι) αρε χυρρεντλψ σεντενχεδ το σερϖε τιµε, (ιι) ηαϖε

νοτ ρεχειϖεδ ειτηερ α λιφε ορ α δεατη σεντενχε (ασ ιν τηεσε χασεσ ωε χουλδ νοτ χοµπυτε

9Μορεοϖερ, εϖιδενχε οφ α νεγατιϖε χορρελατιον βετωεεν µονιτορινγ χοστ ανδ πεναλτιεσ (Πρεδιχτιον 3)
υναµβιγυουσλψ ποιντσ ιν τηε διρεχτιον οφ µαργιναλ δετερρενχε, σινχε χοµπετινγ τηεοριεσ οφ ϕυστιχε ωουλδ
ποσιτ τηατ πεναλτιεσ σηουλδ νοτ φεατυρε τηισ δεπενδενχε.
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σεντενχε λενγτη), ανδ (ιιι) φορ ωηοµ ωε ηαϖε χοµπλετε ινφορµατιον ον αλλ τηε ϖαριαβλεσ

υσεδ ιν τηε αναλψσισ.

Τηε συρϖεψ αλσο χονταινσ ινφορµατιον ον τηε στατε ιν ωηιχη εαχη χριµιναλ χοµµιττεδ

ηισ/ηερ ο⁄ενσε ανδ ον τηε ψεαρ οφ αρρεστ. Υσινγ τηισ ινφορµατιον, ωε µεργε τηε ινδιϖιδυαλ−

λεϖελ δατα ωιτη τωο στατε χηαραχτεριστιχσ τηατ αρε ρελεϖαντ το τεστ τηε τηεορετιχαλ πρεδιχτιονσ

οφ µαργιναλ δετερρενχε. Φιρστ, ωε υσε ινφορµατιον ον δεατη πεναλτψ το χονστρυχτ προξιεσ

φορ τηε µαξιµυµ πυνισηµεντ αππλιεδ ιν εαχη στατε ανδ ψεαρ. Ωε οβταιν ινφορµατιον ον

τηε εξιστενχε οφ α δεατη πεναλτψ λαω φροµ τηε ∆εατη Πεναλτψ Ινφορµατιον Χεντερ. Ασ

σηοων ιν Ταβλε 1, τηε εξιστενχε οφ α δεατη πεναλτψ λαω ϖαριεσ µαρκεδλψ αχροσσ στατεσ ανδ

τιµε. Σπεχι�χαλλψ, φουρ στατεσ (Μαινε, Μιχηιγαν, Μιννεσοτα ανδ Ωισχονσιν) νεϖερ ηαδ α

δεατη πεναλτψ λαω ιν πλαχε οϖερ ουρ σαµπλε περιοδ (1953−2003), ωηιλε ιν τηε ρεµαινινγ

στατεσ, τηε νυµβερ οφ ψεαρσ ιν ωηιχη α δεατη πεναλτψ λαω ωασ ιν πλαχε ρανγεσ φροµ 4

(Αλασκα ανδ Ηαωαιι) το 50 (Αρκανσασ, Αριζονα, Χοννεχτιχυτ, Φλοριδα, Γεοργια, Ινδιανα,

Λουισιανα, Νεβρασκα, Νεϖαδα, Οκλαηοµα ανδ Υταη).10 Ωε χοµπλεµεντ τηε ινφορµατιον ον

τηε εξιστενχε οφ α δεατη πεναλτψ λαω ωιτη δατα ον τηε νυµβερ οφ αχτυαλ χαπιταλ εξεχυτιονσ

ιν εαχη στατε ανδ ψεαρ, σουρχεδ φροµ τηε ∆εατη Πεναλτψ Ινφορµατιον Χεντερ. Ασ σηοων

ιν Ταβλε 1, τηερε ισ λαργε ϖαριατιον αλσο ιν τηισ ϖαριαβλε, ωιτη τηε χυµυλατεδ νυµβερ οφ

εξεχυτιονσ ρανγινγ φροµ 0 (ιν 19 στατεσ) το 313 (ιν Τεξασ) οϖερ τηε σαµπλε περιοδ. Σεχονδ,

ωε προξψ φορ µονιτορινγ χοστ υσινγ τηε µοντηλψ ωαγε οφ πολιχεµεν ιν εαχη στατε ανδ ψεαρ,

οβταινεδ φορ τηε περιοδ 1982−2003 φροµ τηε Χριµιναλ ϑυστιχε Εξπενδιτυρε ανδ Εµπλοψµεντ

Εξτραχτσ οφ τηε Χενσυσ Βυρεαυ Αννυαλ Γοϖερνµεντ Φινανχε Συρϖεψ ανδ Αννυαλ Συρϖεψ

οφ Πυβλιχ Εµπλοψµεντ. Αλτερνατιϖελψ, ωε φολλοω Βοϖε ανδ Γαϖριλοϖα (2017) ανδ Μασερα

(2016) ανδ υσε τηε πηψσιχαλ χοστ φαχεδ βψ πολιχε δεπαρτµεντσ ιν εαχη στατε φορ γατηερινγ

µιλιταρψ εθυιπµεντ (δεταιλσ βελοω).

Το οβταιν αν οβϕεχτιϖε µεασυρε οφ τηε σεϖεριτψ οφ εαχη χριµε, ωε µανυαλλψ µαπ τηε

δεσχριπτιον οφ τηε χριµε χοµµιττεδ βψ εαχη ινµατε (ασ προϖιδεδ ιν τηε συρϖεψ) το ονε

οφ τηε ο⁄ενσε λεϖελσ οβταινεδ φροµ Χηαπτερ 2 οφ τηε ΥΣ Φεδεραλ Σεντενχινγ Γυιδελινεσ

Μανυαλ. Τηε λαττερ σετσ ρυλεσ φορ α υνιφορµ σεντενχινγ οφ ινδιϖιδυαλσ ωηο αρε χονϖιχτεδ

το φελονιεσ ανδ σεριουσ µισδεµεανορσ (πυνισηεδ ωιτη ατ λεαστ ονε ψεαρ οφ πρισον) ιν τηε

ΥΣ Φεδεραλ χουρτ σψστεµ. Εαχη χριµε ισ ασσιγνεδ το ονε οφ 43 δι⁄ερεντ ο⁄ενσε λεϖελσ,

ωιτη ηιγηερ νυµβερσ ινδιχατινγ µορε σεϖερε χριµεσ. Φορ ινστανχε, µαριϕυανα ορ ηασηιση

τρα′χκινγ ηασ αν ο⁄ενσε λεϖελ οφ 13, αττεµπτεδ σεξυαλ ασσαυλτ οφ 17, υναρµεδ ροββερψ οφ

21, ανδ �ρστ−δεγρεε µυρδερ οφ 43.

10Τηεσε 11 στατεσ ρειντροδυχεδ τηε δεατη πεναλτψ αφτερ συσπενδινγ ιτ φορ ονε ψεαρ ιν 1972, φολλοωινγ
τηε Φυρµαν δεχισιον βψ τηε Υ.Σ. Συπρεµε Χουρτ, ωηιχη δεεµεδ χαπιταλ πυνισηµεντ υνχονστιτυτιοναλ ανδ
τρανσφορµεδ αλλ πενδινγ δεατη σεντενχεσ το λιφε ιµπρισονµεντ.
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Ταβλε 2 ρεπορτσ δεσχριπτιϖε στατιστιχσ ον τηε ινδιϖιδυαλ χηαραχτεριστιχσ. Τηε ινµατεσ ιν

ουρ σαµπλε ωερε αρρεστεδ οϖερ α περιοδ οφ 50 ψεαρσ, φροµ 1953 το 2003. Τηειρ αϖεραγε αγε

ισ 36 ανδ τηειρ σεντενχε λενγτη εθυαλσ 4,438 δαψσ (ρουγηλψ 12 ψεαρσ) ον αϖεραγε. Τηε ϖαστ

µαϕοριτψ (79%) οφ ινµατεσ αρε µαλεσ ανδ ΥΣ βορν (88%). Τηε νυµβερ οφ ωηιτε ανδ βλαχκ

ινµατεσ ισ ρουγηλψ εθυιϖαλεντ (49% ανδ 42%, ρεσπεχτιϖελψ), ασ ισ τηε νυµβερ οφ µαρριεδ

ανδ διϖορχεδ ινδιϖιδυαλσ (20% ανδ 21%, ρεσπεχτιϖελψ). Τηε µαϕοριτψ οφ ινµατεσ (68%)

ηαϖε α ηιγη−σχηοολ διπλοµα, βυτ ωε αλσο οβσερϖε α συβσταντιαλ σηαρε οφ ινδιϖιδυαλσ ωιτη

ειτηερ α υνιϖερσιτψ δεγρεε (17%) ορ ϕυστ πριµαρψ εδυχατιον (12%). Ονε−θυαρτερ οφ ινµατεσ

αρε ηελδ ιν Φεδεραλ πρισονσ ανδ τηε ρεµαινινγ τηρεε−θυαρτερσ ιν Στατε πρισονσ. Ονε−�φτη

οφ ινµατεσ ηαϖε α παρεντ ωηο ωασ σεντενχεδ ιν τηε παστ, ανδ ρουγηλψ 15% οφ τηεµ ηαϖε

σπεντ σοµε τιµε ιν ϕαιλ βεφορε τηε χυρρεντ σεντενχε. Αλµοστ ονε−φουρτη οφ ινδιϖιδυαλσ ηαϖε

υσεδ α ωεαπον δυρινγ τηε ο⁄ενσε. Φιναλλψ, µορε τηαν 50% οφ χριµεσ ηαϖε ο⁄ενσε λεϖελσ

βετωεεν 12 ανδ 22; τηε φρεθυενχψ οφ λεσσ ανδ µορε σεριουσ χριµεσ ισ λοωερ.

3.2. Πυνισηµεντ−Σεϖεριτψ Σχηεδυλεσ

Ωε νοω στυδψ ηοω σεντενχε λενγτη ϖαριεσ αχροσσ ο⁄ενσε λεϖελσ. Αχχορδινγ το Πρεδιχτιον

1, µορε σεϖερε χριµεσ σηουλδ βε πυνισηεδ ωιτη λονγερ σεντενχεσ. Τηυσ, ιν Φιγυρε 1α

ωε πλοτ τηε µεδιαν σεντενχε λενγτη αχροσσ αλλ ινµατεσ αγαινστ τηε 43 ο⁄ενσε λεϖελσ. Ωε

νορµαλιζε αλλ σεντενχεσ βψ τηε σεντενχε λενγτη οφ τηε �ρστ ο⁄ενσε λεϖελ. Τηε ρελατιον ισ

σηαρπλψ ινχρεασινγ, ωιτη τηε µεδιαν σεντενχε οφ τηε µοστ σεϖερε χριµεσ εξχεεδινγ τηατ οφ

τηε λεαστ σεϖερε ο⁄ενσεσ βψ 20 τιµεσ. Ιν Φιγυρε 1β ωε ρεπεατ τηε εξερχισε αφτερ χοντρολλινγ

φορ οβσερϖαβλε χηαραχτεριστιχσ οφ τηε ινµατεσ. Το τηισ πυρποσε, ωε σταρτ βψ ρεγρεσσινγ

τηε λογ σεντενχε λενγτη (νυµβερ οφ δαψσ) ον δεµογραπηιχ, χριµε ανδ στατε−λεϖελ χοντρολσ,

πλυσ α φυλλ σετ οφ ψεαρ δυµµιεσ.11 Τηεν, ωε χοµπυτε τηε ρεσιδυαλσ φροµ τηισ ρεγρεσσιον,

εξπονεντιατε τηεµ, ανδ πλοτ τηε µεδιαν οφ τηε ρεσυλτινγ ϖαριαβλε αγαινστ τηε 43 ο⁄ενσε

λεϖελσ. Τηε µαιν εϖιδενχε ισ νοω εϖεν στρονγερ.

Νεξτ, ωε εστιµατε στατε−σπεχι�χ πυνισηµεντ−σεϖεριτψ σχηεδυλεσ, ιν ορδερ το στυδψ

ωηετηερ τηε αγγρεγατε ρελατιονσηιπ δοχυµεντεδ ιν τηε πρεϖιουσ γραπησ αλσο ηολδσ αχροσσ

ινδιϖιδυαλ στατεσ. Το τηισ πυρποσε ωε ρεγρεσσ, σεπαρατελψ φορ εαχη στατε, λογ σεντενχε λενγτη

11Τηε δεµογραπηιχ χοντρολσ αρε αγε ανδ ιτσ σθυαρε, γενδερ, ραχε ανδ µαριταλ στατυσ δυµµιεσ, ινδιχατορσ
φορ ΥΣ βορν ινµατεσ ανδ φορ ινµατεσ ωιτη σεντενχεδ παρεντσ, δυµµιεσ φορ εδυχατιοναλ λεϖελσ ανδ φορ
ινµατεσ ωηο εϖερ σερϖεδ ιν τηε ΥΣ Αρµεδ Φορχεσ, ανδ αν ινδιχατορ φορ ινµατεσ οφ Φεδεραλ πρισονσ. Τηε
χριµιναλ ρεχορδ χοντρολσ αρε α δυµµψ φορ υσε ορ ποσσεσσιον οφ ωεαπονσ δυρινγ τηε ο⁄ενσε, αν ινδιχατορ
φορ ωηετηερ τηε ινµατε σπεντ ανψ τιµε ιν οτηερ χορρεχτιοναλ φαχιλιτιεσ βεφορε τηε αρρεστ, ανδ α δυµµψ
φορ ωηετηερ τηε ινµατε εϖερ υσεδ ηεροιν. Φιναλλψ, τηε στατε−λεϖελ χοϖαριατεσ αρε τηε σηαρεσ οφ Χατηολιχσ,
Προτεσταντσ ανδ Μυσλιµσ ιν τηε στατε αδυλτ ποπυλατιον, τηε στατε υνεµπλοψµεντ ρατε, τηε λογ ποπυλατιον
οφ τηε στατε, τηε νυµβερ οφ ϖιολεντ χριµεσ, ροββεριεσ ανδ προπερτψ χριµεσ περ στατε ινηαβιταντ, ανδ τηε
στατε Γ∆Π.
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ον ο⁄ενσε λεϖελ (α ϖαριαβλε ρανγινγ φροµ 1 το 43 δεπενδινγ ον τηε σεϖεριτψ οφ τηε χριµε),

πλυσ δεµογραπηιχ ανδ χριµε χοντρολσ ανδ α τιµε τρενδ. Ωε ρεστριχτ το στατεσ ωιτη ατ

λεαστ 40 ινµατεσ, σο ασ το ηαϖε ενουγη δεγρεεσ οφ φρεεδοµ. Τηε χοε′χιεντσ ον ο⁄ενσε

λεϖελ οβταινεδ φροµ τηεσε ρεγρεσσιονσ γιϖε τηε σλοπεσ οφ τηε στατε−σπεχι�χ σχηεδυλεσ. Τηεσε

χοε′χιεντσ ινδιχατε βψ ηοω µυχη σεντενχε λενγτη χηανγεσ (ιν περχενταγε) ιν α γιϖεν στατε

φορ εαχη αδδιτιοναλ λεϖελ οφ ο⁄ενσε. Τηε ρεσυλτσ αρε δισπλαψεδ ιν Φιγυρε 2. Αχροσσ αλλ

στατεσ, τηε αϖεραγε σλοπε εθυαλσ 0.021, ινδιχατινγ τηατ σεντενχε λενγτη ινχρεασεσ βψ 2.1%

ον αϖεραγε φορ εαχη αδδιτιοναλ λεϖελ οφ ο⁄ενσε. Τηε σλοπεσ ρανγε φροµ −0.048 το 0.047.

Ηοωεϖερ, τηεψ αρε ποσιτιϖε ιν αλλ βυτ τωο στατεσ, ανδ 28 (75%) οφ τηε ποσιτιϖε σλοπεσ αρε

αλσο στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ατ χονϖεντιοναλ λεϖελσ.12 Οϖεραλλ, τηεσε ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ

τηε ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν σεντενχε λενγτη ανδ ο⁄ενσε λεϖελ ισ α ροβυστ ρελατιονσηιπ

αχροσσ ΥΣ στατεσ. Ιν Σεχτιον 5 ωε ωιλλ υσε τηε εστιµατεδ στατε−σπεχι�χ σλοπεσ πρεσεντεδ ιν

τηισ σεχτιον το προϖιδε αδδιτιοναλ εϖιδενχε ον τηε ε⁄εχτιϖενεσσ οφ µαργιναλ δετερρενχε.

4. Μαξιµυµ Πεναλτψ ανδ Μονιτορινγ Χοστ

4.1. Βασελινε Ρεσυλτσ

Ωε νοω τεστ Πρεδιχτιονσ 2 ανδ 3. Το τηισ πυρποσε, ωε εστιµατε σπεχι�χατιονσ οφ τηε

φολλοωινγ φορµ:

λν∆αψσιχστ = �χ + �τ + � �Ξστ +  � Χοντρολσιχστ + ∀ιχστ,

ωηερε ∆αψσιχστ ισ τηε σεντενχε λενγτη (ιν νυµβερ οφ δαψσ) οφ ινµατε ι, ωηο χοµµιττεδ

χριµε οφ τψπε χ ιν στατε σ ανδ ωασ αρρεστεδ ιν ψεαρ τ; Χοντρολσιχστ ισ α ϖεχτορ οφ δεµογραπηιχ,

χριµε ανδ στατε χοντρολσ (δεταιλσ βελοω); �χ ανδ �τ αρε ο⁄ενσε λεϖελ ανδ ψεαρ �ξεδ ε⁄εχτσ,

ρεσπεχτιϖελψ; Ξστ ισ ουρ προξψ φορ ειτηερ µαξιµυµ πυνισηµεντ ορ µονιτορινγ χοστ; ανδ

∀ιχστ ισ αν ερρορ τερµ. Ωε χορρεχτ τηε στανδαρδ ερρορσ φορ χλυστερινγ ωιτηιν στατε−ψεαρ παιρσ

ανδ ωειγητ τηε ρεγρεσσιονσ βψ τηε νυµβερ οφ ινµατεσ ιν εαχη στατε. Ουρ ιδεντι�χατιον

στρατεγψ χονσιστσ οφ χοµπαρινγ σιµιλαρ ινµατεσ, ωηο ηαϖε χοµµιττεδ χριµεσ οφ σιµιλαρ

σεϖεριτψ ωιτηιν α γιϖεν ψεαρ, αχροσσ στατεσ χηαραχτεριζεδ βψ δι⁄ερεντ λεϖελσ οφ µαξιµυµ

πυνισηµεντ ανδ µονιτορινγ χοστ. Ωε εξπεχτ � > 0 φορ µαξιµυµ πυνισηµεντ ανδ � < 0

φορ µονιτορινγ χοστ, ιµπλψινγ τηατ σεντενχεσ αρε λονγερ ιν στατεσ ωηερε τηε µαξιµυµ

πυνισηµεντ ισ ηιγηερ (Πρεδιχτιον 2) ορ τηε χοστ οφ µονιτορινγ ισ λοωερ (Πρεδιχτιον 3).

12Τηε ονλψ στατεσ φορ ωηιχη τηε σλοπε ισ νεγατιϖε αρε Υταη ανδ Μασσαχηυσεττσ, αλτηουγη τηε σλοπε ισ
στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ονλψ ιν τηε φορµερ στατε. Τηεσε ρεσυλτσ µαψ παρτλψ ρε�εχτ τηε λιµιτεδ σαµπλε σιζε,
ωηιχη εθυαλσ 42 ινµατεσ φορ Υταη ανδ 56 φορ Μασσαχηυσεττσ.
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Τηε ρεσυλτσ αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 3, ωηερε πανελ α) ρεφερσ το µαξιµυµ πεναλτψ ανδ

πανελ β) το µονιτορινγ χοστ. Ιν χολυµνσ (1) ανδ (6), ωε ονλψ χοντρολ φορ ψεαρ ανδ ο⁄ενσε

λεϖελ �ξεδ ε⁄εχτσ. Ιν κεεπινγ ωιτη τηε χοµπαρατιϖε−στατιχσ πρεδιχτιονσ οφ Μοοκηερϕεε ανδ

Πνγ (1994), τηε ρεσυλτσ σηοω α ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ χοε′χιεντ ον τηε δεατη

πεναλτψ δυµµψ ανδ α νεγατιϖε ανδ πρεχισελψ εστιµατεδ χοε′χιεντ ον τηε πολιχε ωαγε.

Ιν τηε ρεµαινινγ χολυµνσ, ωε ινχλυδε φυρτηερ χοντρολσ το αχχουντ φορ δι⁄ερενχεσ αχροσσ

ινµατεσ ιν οβσερϖαβλε χηαραχτεριστιχσ. Ιν χολυµνσ (2) ανδ (7), ωε χοντρολ φορ δεµογραπηιχσ.

Τηεσε αρε: αγε ανδ αγε σθυαρεδ; γενδερ, ραχε ανδ µαριταλ στατυσ δυµµιεσ; δυµµιεσ φορ

ΥΣ βορν ινµατεσ ανδ φορ ινµατεσ ωιτη σεντενχεδ παρεντσ; δυµµιεσ φορ εδυχατιοναλ λεϖελσ;

ανδ δυµµιεσ φορ ινµατεσ ωηο εϖερ σερϖεδ ιν τηε ΥΣ Αρµεδ Φορχεσ ορ αρε ηελδ ιν Φεδεραλ

πρισονσ. Ιν χολυµνσ (3) ανδ (8), ωε αδδ χοντρολσ φορ τηε χριµιναλ ρεχορδ οφ ινµατεσ:

α δυµµψ φορ υσε ορ ποσσεσσιον οφ ωεαπονσ δυρινγ τηε ο⁄ενσε, α δυµµψ φορ ωηετηερ

τηε ινµατε σπεντ ανψ τιµε ιν οτηερ χορρεχτιοναλ φαχιλιτιεσ βεφορε αρρεστ, ανδ α δυµµψ φορ

ωηετηερ τηε ινµατε εϖερ υσεδ ηεροιν. Ιν χολυµνσ (4) ανδ (9), ωε αδδ στατε−λεϖελ χοϖαριατεσ:

τηε σηαρεσ οφ Χατηολιχσ, Προτεσταντσ ανδ Μυσλιµσ ιν τηε στατε αδυλτ ποπυλατιον, τηε στατε

υνεµπλοψµεντ ρατε, Γ∆Π ανδ ποπυλατιον, ανδ τηε νυµβερ οφ ϖιολεντ χριµεσ, ροββεριεσ

ανδ προπερτψ χριµεσ περ στατε ινηαβιταντ. Φιναλλψ, ιν χολυµνσ (5) ανδ (10), ωε ρεαχη ουρ

πρεφερρεδ σπεχι�χατιον βψ ρεπλαχινγ τηε ο⁄ενσε λεϖελ ανδ ψεαρ δυµµιεσ ωιτη ο⁄ενσε λεϖελ �

ψεαρ �ξεδ ε⁄εχτσ (�χτ). Τηε µαιν εϖιδενχε ισ πρεσερϖεδ αχροσσ τηε βοαρδ. Θυαντιτατιϖελψ,

ουρ εστιµατεσ φορ τηε δεατη πεναλτψ χοε′χιεντ ρανγε βετωεεν 0.2 ανδ 0.3, ιµπλψινγ τηατ

ιν στατεσ ωιτη α δεατη πεναλτψ λαω ιν πλαχε, σεντενχεσ αρε 20−30% λονγερ τηαν ιν οτηερ

στατεσ. Σιµιλαρλψ, τηε εστιµατεδ χοε′χιεντσ ον τηε πολιχε ωαγε ρανγε βετωεεν 0.3 ανδ 0.6,

ιµπλψινγ τηατ α 10% ινχρεασε ιν πολιχε ωαγεσ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α 3−6% δροπ ιν σεντενχε

λενγτη.

4.2. Ροβυστνεσσ Χηεχκσ

Ωε νοω συβµιτ τηε βασελινε ρεσυλτσ το αν εξτενσιϖε σενσιτιϖιτψ αναλψσισ, ωηιχη αιµσ ατ

σηοωινγ τηατ τηε ε⁄εχτσ οφ µαξιµυµ πυνισηµεντ ανδ µονιτορινγ χοστ αρε πρεσερϖεδ ωηεν

υσινγ αλτερνατιϖε προξιεσ ανδ εστιµατιον σαµπλεσ, ωηεν αχχουντινγ φορ ποσσιβλε υνδερλψινγ

τρενδσ, ανδ ωηεν εξπλοιτινγ δι⁄ερεντ εστιµατορσ ανδ ιδεντι�χατιον στρατεγιεσ.

4.2.1. Αλτερνατιϖε Προξιεσ

Ιν Ταβλε 4, ωε εστιµατε ουρ πρεφερρεδ σπεχι�χατιονσ (χολυµνσ 5 ανδ 10 οφ Ταβλε 3) υσινγ

αλτερνατιϖε προξιεσ φορ µαξιµυµ πεναλτψ ανδ µονιτορινγ χοστ. Ασ φορ µαξιµυµ πυνιση−

µεντ, ωε σωιτχη φροµ τηε σιµπλε εξιστενχε οφ α δεατη πεναλτψ λαω το α µεασυρε οφ ιτσ αχτυαλ
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αδοπτιον. Ιν παρτιχυλαρ, φολλοωινγ α λαργε εµπιριχαλ λιτερατυρε (ε.γ., ∆ονοηυε ανδ Ωολφερσ,

2005; Κατζ, Λεϖιττ ανδ Σηυστοριϖιχη, 2003), ωε υσε τηε νυµβερ οφ εξεχυτιονσ ιν α γιϖεν

στατε ανδ ψεαρ. Ωε ινχλυδε τηισ ϖαριαβλε ειτηερ περ 100,000 στατε ινηαβιταντσ (χολυµν 1)

ορ περ 1,000 στατε πρισονερσ (χολυµν 2). Ιν βοτη χασεσ, ωε �νδ τηατ α µορε ιντενσιϖε υσε

οφ τηε δεατη πεναλτψ ισ ασσοχιατεδ ωιτη λονγερ σεντενχεσ. Θυαντιτατιϖελψ, αν ινχρεασε ιν

περ−χαπιτα ορ περ−πρισονερ εξεχυτιονσ εθυαλ το τηε δι⁄ερενχε βετωεεν τηε 10τη ανδ τηε

90τη περχεντιλε οφ τηε διστριβυτιον (ι.ε., 0.11 ανδ 0.2, ρεσπεχτιϖελψ) ιµπλιεσ αν ινχρεασε ιν

σεντενχε λενγτη βψ 6% ορ 9%, ρεσπεχτιϖελψ.

Νεξτ, ωε χονστρυχτ αν αλτερνατιϖε προξψ φορ µονιτορινγ χοστ φολλοωινγ Βοϖε ανδ Γαϖριλοϖα

(2017) ανδ Μασερα (2016). Ωε εξπλοιτ α προγραµ χρεατεδ βψ τηε Νατιοναλ ∆εφενσε Αυτηο−

ριζατιον Αχτ � ι.ε., τηε 1033 Προγραµ�ωηιχη γαϖε ΥΣ πολιχε δεπαρτµεντσ τηε ποσσιβιλιτψ

οφ οβταινινγ µιλιταρψ εθυιπµεντ ανδ ωεαπονσ φροµ α νυµβερ οφ δισποσιτιον χεντερσ οφ τηε

Υ.Σ. Γοϖερνµεντ ∆εφενσε Λογιστιχσ Αγενχψ (∆ΛΑ). Τηε χοστ οφ οβταινινγ συχη µατεριαλ

ισ ινχρεασινγ ιν τηε διστανχε βετωεεν τηε πολιχε δεπαρτµεντ ανδ τηε δισποσιτιον χεντερ,

βεχαυσε τηε δεπαρτµεντ µυστ χοϖερ αλλ τρανσπορτατιον χοστσ. Αχχορδινγλψ, µονιτορινγ

χριµιναλσ σηουλδ βε χετερισ παριβυσ µορε χοστλψ φορ πολιχε δεπαρτµεντσ τηατ αρε λοχατεδ

φυρτηερ αωαψ φροµ τηε δισποσιτιον χεντερσ. Ωε σταρτ βψ γεοχοδινγ αλλ πολιχε δεπαρτµεντσ

ιν εαχη ΥΣ στατε ανδ αλλ ∆ΛΑ δισποσιτιον χεντερσ (σεε Φιγυρε 3). Τηεν, ωε χοµπυτε τηε

διστανχε βετωεεν εαχη δεπαρτµεντ ανδ ιτσ χλοσεστ δισποσιτιον χεντερ. Φιναλλψ, ωε χαλχυ−

λατε τηε µεαν ορ µεδιαν διστανχε αχροσσ αλλ δεπαρτµεντσ ιν εαχη στατε. Χοµπαρεδ το τηε

πολιχε ωαγε προξψ, τηισ ϖαριαβλε ισ µορε λικελψ το ϖαρψ αχροσσ στατεσ φορ φαχτορσ υνρελατεδ

ωιτη σεντενχε λενγτη, βυτ ιτ δοεσ νοτ εξηιβιτ τιµε ϖαριατιον ανδ µαψ συ⁄ερ φροµ γρεατερ

µεασυρεµεντ ερρορ, σινχε πολιχε δεπαρτµεντσ νεεδ νοτ χηοοσε το σουρχε εθυιπµεντ φροµ

τηε ∆ΛΑ δισποσιτιον χεντερσ.

Ασ σηοων ιν χολυµνσ (3) ανδ (5), τηε ρεσυλτσ ιµπλψ τηατ α 10% ινχρεασε ιν διστανχε ισ

ασσοχιατεδ ωιτη α 1.4% δεχρεασε ιν σεντενχε λενγτη. Ιν χολυµνσ (4) ανδ (6), ωε φυρτηερ

τακε αδϖανταγε οφ τηε φαχτ τηατ τηε 1033 Προγραµ ωασ σιγνεδ ιντο λαω ιν 1996, ανδ τηυσ

βεχαµε ε⁄εχτιϖε ονλψ αφτερωαρδ. Ωε τηερεφορε ιντεραχτ τηε διστανχε ϖαριαβλεσ ωιτη α

δυµµψ εθυαλ το 1 ιν 1996 ανδ λατερ ψεαρσ. Ασ εξπεχτεδ, τηε ιντεραχτιον τερµ ισ νεγατιϖε

ανδ ϖερψ πρεχισελψ εστιµατεδ, ωηερεασ τηε λινεαρ χοε′χιεντ � ωηιχη χαπτυρεσ τηε ε⁄εχτσ

οφ διστανχε πριορ το 1996 � ισ χλοσε το ζερο.

4.2.2. Αλτερνατιϖε Σαµπλεσ

Ιν τηισ σεχτιον, ωε τεστ τηε ροβυστνεσσ οφ ουρ βασελινε εστιµατεσ αχροσσ αλτερνατιϖε σαµπλεσ.

Τηε ρεσυλτσ αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 5. Ιν χολυµν (1), ωε υσε τηε ωηολε σαµπλε οφ ινµατεσ,
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ινχλυδινγ τηοσε ωιτη σεντενχεσ σηορτερ τηαν ονε ψεαρ, ωηιχη ωερε εξχλυδεδ φροµ ουρ

βασελινε ρεγρεσσιονσ βεχαυσε τηε δυρατιον οφ τηεσε σεντενχεσ ισ τψπιχαλλψ νοισψ ανδ τηε

Φεδεραλ γυιδελινεσ ονλψ αππλψ το φελονιεσ ανδ σεριουσ µισδεµεανορσ. Ιν χολυµν (2), ωε

ρεϖερτ το τηε βασελινε σαµπλε ανδ ωε φυρτηερ εξχλυδε τηε 1% οφ ινµατεσ ωιτη σεντενχεσ

εξχεεδινγ 75 ψεαρσ. Ιν χολυµν (3), ωε ρεστριχτ τηε σαµπλε το ινµατεσ ωηο χοµµιττεδ

χριµεσ ιν τηειρ οων στατε οφ ρεσιδενχε (79% οφ ινµατεσ ιν ουρ σαµπλε), σινχε τηε ινφορµατιον

ον τηε στατε µαψ βε ρεπορτεδ ωιτη ερρορ φορ ινδιϖιδυαλσ ωηο µιγρατεδ το περφορµ τηειρ

ιλλεγαλ αχτιϖιτιεσ. Τηε µαιν εϖιδενχε ισ λαργελψ υνα⁄εχτεδ, συγγεστινγ τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε

νοτ δριϖεν βψ ιν�υεντιαλ οβσερϖατιονσ ορ µεασυρεµεντ ισσυεσ.

Ιν χολυµν (4), ωε ρεστριχτ το ινµατεσ ωηο αρε σεντενχεδ φορ α σινγλε χριµε, ιν ορδερ το

µεασυρε σεντενχε λενγτη υνιφορµλψ αχροσσ ινµατεσ, σινχε ιν ουρ δατα ωε οβσερϖε σεντενχε

ανδ ο⁄ενσε λεϖελ φορ τηε µοστ σεριουσ χριµε. Ιν χολυµν (5), ωε αχχουντ φορ ρεχιδιϖισµ

βψ λιµιτινγ τηε σαµπλε το ινδιϖιδυαλσ ωηο ηαϖε νεϖερ βεεν ιν ϕαιλ βεφορε. Ιν χολυµν

(6), ωε εξχλυδε ινµατεσ ωηο ηαϖε χοµµιττεδ χριµεσ οφ τηε ηιγηεστ λεϖελ οφ ο⁄ενσε (43).

Τηισ αχχουντσ φορ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ, ιν στατεσ ωιτηουτ α δεατη πεναλτψ, ωε µαψ οβσερϖε

ινµατεσ ωηο ωουλδ ηαϖε βεεν σεντενχεδ το δεατη ιφ τηειρ χριµε ωασ χοµµιττεδ ιν α στατε

ωηερε τηε δεατη πεναλτψ ισ ιν πλαχε. Ιν τηισ χασε, τηεσε ινµατεσ ωουλδ νοτ αππεαρ ιν

ουρ δατα σετ. Τηε ρεσυλτσ αρε υνχηανγεδ.13 Φιναλλψ, χολυµνσ (7) ανδ (8) σηοω τηατ ουρ

ρεσυλτσ ηολδ στρονγ ιν τηε συβ−σαµπλε οφ ινµατεσ οφ Στατε πρισονσ, βυτ αρε νοτ πρεσεντ ιν

τηε συβ−σαµπλε οφ ινµατεσ οφ Φεδεραλ πρισονσ. Ιντερεστινγλψ, τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε

φαχτ τηατ, ιν τηε χασε οφ Φεδεραλ ο⁄ενσεσ, σεντενχεσ αρε λαργελψ υνιφορµ αχροσσ στατεσ, σινχε

τηεψ αρε σετ βψ τηε Φεδεραλ γυιδελινεσ. Τηερεφορε, φορ Φεδεραλ ο⁄ενσεσ, τηερε ισ λιττλε υσεφυλ

ϖαριατιον αχροσσ στατεσ το αχηιεϖε ιδεντι�χατιον.

4.2.3. Υνδερλψινγ Τρενδσ ανδ Αλτερνατιϖε Εστιµατιον Αππροαχηεσ

Ιν Ταβλε 6, ωε σηοω τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε νοτ σπυριουσλψ δριϖεν βψ ηετερογενεουσ τρενδσ ιν

σεντενχε λενγτη αχροσσ στατεσ. Το τηισ πυρποσε, ωε αυγµεντ ουρ σπεχι�χατιονσ ωιτη ιντερ−

αχτιονσ βετωεεν τηε ψεαρ δυµµιεσ ανδ τηε ινιτιαλ ϖαλυε οφ τηε στατε χηαραχτεριστιχ ναµεδ

ιν εαχη χολυµν�σ ηεαδινγ: υνεµπλοψµεντ ρατε (χολυµν 1), ποπυλατιον σιζε (χολυµν 2),

τηε σηαρε οφ Χατηολιχσ ιν τηε ποπυλατιον (χολυµν 3) ανδ τηε ϖιολεντ χριµε ρατε (χολυµν 4).

Τηεσε ιντεραχτιονσ αβσορβ χροσσ−στατε δι⁄ερενχεσ ιν τρενδσ βασεδ ον πρε−εξιστινγ οβσερϖαβλε

13Ιν υνταβυλατεδ ρεγρεσσιονσ, ωε φουνδ σιµιλαρ ρεσυλτσ ωηεν εξχλυδινγ: Αλασκα ανδ Ηαωαιι, τηε τωο
στατεσ ιν ωηιχη τηε δεατη πεναλτψ ωασ ιν πλαχε φορ τηε σµαλλεστ νυµβερ οφ ψεαρσ; Τεξασ ανδ ςιργινια, ωηιχη
αρε τηε τωο τουγηεστ στατεσ αγαινστ χριµε, σινχε τηεψ ηαϖε τηε ηιγηεστ νυµβερ οφ χυµυλατεδ εξεχυτιονσ
οϖερ τηε σαµπλε περιοδ; Μαινε ανδ Νορτη ∆ακοτα, τηε τωο στατεσ ωιτη τηε σµαλλεστ νυµβερ οφ ινµατεσ;
ανδ Τεξασ ανδ Φλοριδα, τηε τωο στατεσ ωιτη τηε λαργεστ νυµβερ οφ πρισονερσ.
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αττριβυτεσ οφ τηε στατεσ. Τηε ρεσυλτσ αρε χλοσε το τηε βασελινε εστιµατεσ.

Ιν Ταβλε 7, ωε δισχυσσ αλτερνατιϖε εστιµατιον αππροαχηεσ. Φιρστ, ινστεαδ οφ τακινγ λογσ

οφ σεντενχε λενγτη, ωε ρε−εστιµατε τηε βασελινε σπεχι�χατιον ωιτη τηισ ϖαριαβλε ιν λεϖελσ ανδ

α Ποισσον εστιµατορ. Τηε ρεσυλτσ, ρεπορτεδ ιν χολυµνσ (1), (4) ανδ (5) αρε θυαλιτατιϖελψ

υνχηανγεδ. Τηεν, ωε χονσιδερ αλτερνατιϖε εστιµατιον στρατεγιεσ. Σο φαρ, ουρ αππροαχη

χονσιστεδ οφ χοµπαρινγ σεντενχε λενγτη αχροσσ στατεσ, φορ χριµεσ οφ σιµιλαρ σεϖεριτψ ανδ φορ

ινµατεσ ωιτη σιµιλαρ οβσερϖαβλε χηαραχτεριστιχσ. Τηε λαργε σετ οφ χοντρολσ ινχλυδεδ ιν ουρ

βασελινε σπεχι�χατιονσ ανδ ροβυστνεσσ χηεχκσ αλλαψσ χονχερνσ ωιτη οµιττεδ ϖαριαβλεσ. Ονε

µαψ ωορρψ, ηοωεϖερ, τηατ ουρ ρεσυλτσ αρε δριϖεν βψ υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ αχροσσ στατεσ.

Το αδδρεσσ τηισ χονχερν, ιν χολυµνσ (2) ανδ (6) ωε ρε−εστιµατε τηε βασελινε σπεχι�χατιον

ινχλυδινγ στατε �ξεδ ε⁄εχτσ, ωηιχη αβσορβ τιµε−ινϖαριαντ δι⁄ερενχεσ αχροσσ στατεσ. Ωε

αλσο χοντρολ φορ α φυλλ σετ οφ ΥΣ Χενσυσ διϖισιον−ψεαρ �ξεδ ε⁄εχτσ, ωηιχη αβσορβ τιµε−

ϖαρψινγ δι⁄ερενχεσ αχροσσ στατεσ λοχατεδ ιν δι⁄ερεντ αρεασ.14 Τηε χοε′χιεντσ αρε νοω

ιδεντι�εδ υσινγ τιµε ϖαριατιον ιν σεντενχεσ, δεατη πεναλτψ ανδ πολιχε ωαγε ωιτηιν στατεσ,

αφτερ χοντρολλινγ φορ χοµµον σηοχκσ το στατεσ βελονγινγ το τηε σαµε ρεγιον. Τηε ρεσυλτσ

αρε νοω εϖεν στρονγερ.15

Φιναλλψ, ωε ρυν Ινστρυµενταλ ςαριαβλεσ ρεγρεσσιονσ, ιν α φυρτηερ αττεµπτ το ισολατε τηε

εξογενουσ ϖαριατιον ιν δεατη πεναλτψ ανδ πολιχε ωαγε. Φολλοωινγ α ϖαστ εµπιριχαλ λιτερατυρε

(συρϖεψεδ, ε.γ., ιν ∆ονοηυε ανδ Ωολφερσ, 2005), ωε ινστρυµεντ δεατη πεναλτψ υσινγ τηε

σηαρε οφ ϖοτεσ χαστ ιν εαχη στατε φορ τηε Ρεπυβλιχαν χανδιδατε, δυρινγ τηε Πρεσιδεντιαλ

ελεχτιον χλοσεστ το εαχη σαµπλε περιοδ. Ωε ινστεαδ ινστρυµεντ τηε πολιχε ωαγε υσινγ τηε

αϖεραγε ωαγε παιδ ιν τηε πριϖατε νον−φαρµ σεχτορ οφ τηε στατε. Ασ σηοων ιν χολυµνσ

(3) ανδ (7), βοτη ινστρυµεντσ ηαϖε στρονγ πρεδιχτιϖε ποωερ ιν τηε �ρστ σταγε, ανδ τηε

σεχονδ−σταγε χοε′χιεντσ ρεµαιν σιµιλαρ το ουρ βασελινε ΟΛΣ εστιµατεσ.

14Χενσυσ διϖισιονσ αρε νινε γρουπσ οφ στατεσ δε�νεδ ασ φολλοωσ. ∆ιϖισιον 1 (Νεω Ενγλανδ): Χοννεχτιχυτ,
Μαινε, Μασσαχηυσεττσ, Νεω Ηαµπσηιρε, Ρηοδε Ισλανδ ανδ ςερµοντ. ∆ιϖισιον 2 (Μιδδλε Ατλαντιχ): Νεω
ϑερσεψ, Νεω Ψορκ ανδ Πεννσψλϖανια. ∆ιϖισιον 3 (Εαστ Νορτη Χεντραλ): Ιλλινοισ, Ινδιανα, Μιχηιγαν, Οηιο
ανδ Ωισχονσιν. ∆ιϖισιον 4 (Ωεστ Νορτη Χεντραλ): Ιοωα, Κανσασ, Μιννεσοτα, Μισσουρι, Νεβρασκα, Νορτη
∆ακοτα ανδ Σουτη ∆ακοτα. ∆ιϖισιον 5 (Σουτη Ατλαντιχ): ∆ελαωαρε, ∆ιστριχτ οφ Χολυµβια, Φλοριδα, Γεοργια,
Μαρψλανδ, Νορτη Χαρολινα, Σουτη Χαρολινα, ςιργινια ανδ Ωεστ ςιργινια. ∆ιϖισιον 6 (Εαστ Σουτη Χεντραλ):
Αλαβαµα, Κεντυχκψ, Μισσισσιππι ανδ Τεννεσσεε. ∆ιϖισιον 7 (Ωεστ Σουτη Χεντραλ): Αρκανσασ, Λουισιανα,
Οκλαηοµα ανδ Τεξασ. ∆ιϖισιον 8 (Μουνταιν): Αριζονα, Χολοραδο, Ιδαηο, Μοντανα, Νεϖαδα, Νεω Μεξιχο,
Υταη ανδ Ωψοµινγ. ∆ιϖισιον 9 (Παχι�χ): Αλασκα, Χαλιφορνια, Ηαωαιι, Ορεγον ανδ Ωασηινγτον.
15Τηεσε σπεχι�χατιονσ χαννοτ βε εστιµατεδ ωιτη τηε διστανχε−βασεδ προξψ φορ µονιτορινγ χοστ σινχε τηισ

ϖαριαβλε ισ χονσταντ οϖερ τιµε.
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5. Αδδιτιοναλ Εϖιδενχε

5.1. Ηετερογενειτψ αχροσσ Ο⁄ενσε Λεϖελσ

Μαργιναλ δετερρενχε ιµπλιεσ τηατ αν ινχρεασε ιν µαξιµυµ πυνισηµεντ ορ α δεχρεασε ιν

µονιτορινγ χοστ ραισε πεναλτιεσ νοτ ονλψ ιν αβσολυτε βυτ αλσο ιν µαργιναλ τερµσ. Το προϖιδε

εϖιδενχε ον τηεσε πρεδιχτιονσ, ωε µοδιφψ ουρ βασελινε σπεχι�χατιον ασ φολλοωσ:

λν∆αψσιχστ = �χτ + �1 �Ξστ + �2 �Ξστ �ΟφφΛεϖχ +  � Χοντρολσιχστ + ∀ιχστ,

ωηερε ΟφφΛεϖχ ισ α ϖαριαβλε ρανγινγ φροµ 1 το 43 αχροσσ ο⁄ενσε λεϖελσ.16 Ιφ �
2
> 0 ωηεν

Ξστ ισ µαξιµυµ πυνισηµεντ, τηε λαττερ ραισεσ σεντενχε λενγτη αλσο ιν µαργιναλ τερµσ, βψ

ηαϖινγ α στρονγερ ε⁄εχτ φορ µορε σεϖερε χριµεσ. Α σιµιλαρ αργυµεντ ηολδσ ωηεν Ξστ ισ

µονιτορινγ χοστ ιφ �
2
< 0.

Τηε ρεσυλτσ αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 8. Τηε ιντεραχτιον χοε′χιεντσ αρε χορρεχτλψ σιγνεδ

ανδ ηιγηλψ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ. Υσινγ τηε ποιντ εστιµατεσ, Φιγυρε 4 πλοτσ τηε ε⁄εχτ

οφ δεατη πεναλτψ ανδ µονιτορινγ χοστ αγαινστ τηε ο⁄ενσε λεϖελ (σολιδ ρεδ λινε) τογετηερ

ωιτη τηε χορρεσπονδινγ 95% χον�δενχε ιντερϖαλσ (δασηεδ βλαχκ λινεσ). Τηε ε⁄εχτ οφ ειτηερ

ϖαριαβλε γροωσ σηαρπλψ ωιτη τηε λεϖελ οφ σεϖεριτψ οφ τηε χριµε. Φορ δεατη πεναλτψ, τηε

ε⁄εχτ ρανγεσ φροµ ϖιρτυαλλψ ζερο φορ ο⁄ενσε λεϖελσ βελοω 17 το 0:525 (σ.ε. 0:105) φορ ο⁄ενσε

λεϖελ 43. Σιµιλαρλψ, ιν τηε χασε οφ µονιτορινγ χοστ τηε ε⁄εχτ ισ σµαλλ ανδ στατιστιχαλλψ νοτ

σιγνι�χαντ φορ ο⁄ενσε λεϖελσ βελοω 18 ανδ ρεαχηεσ �0:791 (σ.ε. 0:214) φορ ο⁄ενσε λεϖελ 43.

5.2. Ινεθυαλιτψ

Τηε µαργιναλ δετερρενχε φραµεωορκ οφ Μοοκηερϕεε ανδ Πνγ (1994) χονϖεργεσ το τηε σινγλε−

αχτ µοδελ ιφ χριµιναλσ αρε αλλ εθυαλ. Αχχορδινγλψ, ωε χονϕεχτυρε τηατ τηε ε⁄εχτσ οφ µαξ−

ιµυµ πυνισηµεντ ανδ µονιτορινγ χοστ σηουλδ βε στρονγερ ιν στατεσ ωηερε τηε πριϖατε

βενε�τσ φροµ χριµε αρε µορε ηετερογενεουσ. Το τεστ τηισ χονϕεχτυρε, ωε αυγµεντ ουρ

βασελινε σπεχι�χατιον ασ φολλοωσ:

λν∆αψσιχστ = �χτ + �1 �Ξστ + �2 � Ινεθυαλστ + �3 �Ξστ � Ινεθυαλστ +  � Χοντρολσιχστ + ∀ιχστ,

ωηερε Ινεθυαλστ ισ α µεασυρε οφ ινχοµε ινεθυαλιτψ, ωηιχη ωε υσε ασ α προξψ φορ ηετερο−

γενειτψ ιν τηε πριϖατε βενε�τσ φροµ χριµε ιν δι⁄ερεντ στατεσ. Ωε εξπεχτ �
3
> 0 ωηεν Ξστ

ισ µαξιµυµ πυνισηµεντ ανδ �
3
< 0 ωηεν Ξστ ισ µονιτορινγ χοστ.

16Τηε λινεαρ τερµ ιν ΟφφΛεϖχ ισ συβσυµεδ ιν τηε ο⁄ενσε λεϖελ � ψεαρ �ξεδ ε⁄εχτσ (�χτ).
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Τηε ρεσυλτσ αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 9, ωηερε εαχη χολυµν ρεφερσ το α δι⁄ερεντ ινεθυαλιτψ

ινδεξ: τηε Γινι χοε′χιεντ, τηε ρεαλ µεαν δεϖιατιον, τηε Τηειλ ινδεξ ανδ τηε τοπ 10%

ινχοµε σηαρε. Ωε σουρχε τηεσε ινδεξεσ φροµ Φρανκ (2009) ανδ Φρανκ ετ αλ. (2015). Ιν

αλλ χασεσ, ωε �νδ τηε ιντεραχτιον χοε′χιεντσ το βε στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ανδ χορρεχτλψ

σιγνεδ. Χονσιστεντ ωιτη ουρ χονϕεχτυρε, τηισ συγγεστσ τηατ ωιτηιν−στατε ινεθυαλιτψ ισ αν

ιµπορταντ µεδιατορ οφ τηε ε⁄εχτσ οφ µαξιµυµ πεναλτψ ανδ µονιτορινγ χοστ ον σεντενχε

λενγτη.17

5.3. Μονιτορινγ Ρατε

Ουρ ινδιϖιδυαλ−λεϖελ δατα αρε ωελλ συιτεδ φορ ασσεσσινγ τηε ε⁄εχτ οφ α χηανγε ιν τηε µαξ−

ιµυµ πυνισηµεντ ανδ ιν τηε χοστ οφ µονιτορινγ ον σεντενχε λενγτη. Τεστινγ τηε σαµε

χοµπαρατιϖε στατιχσ ον τηε λεϖελ οφ µονιτορινγ χηοσεν βψ τηε ρεγυλατορ ρεθυιρεσ τηε υσε οφ

αγγρεγατε δατα ατ τηε στατε λεϖελ, ωηιχη ραισεσ µορε χονχερνσ ωιτη ιδεντι�χατιον. Νεϖερ−

τηελεσσ, ωε νοω προϖιδε συγγεστιϖε εϖιδενχε ον τωο αδδιτιοναλ χοµπαρατιϖε−στατιχσ ρεσυλτσ

ιν Μοοκηερϕεε ανδ Πνγ (1994): (1) ιφ τηε µαξιµυµ ποσσιβλε πυνισηµεντ ισ ηιγηερ, τηε

ρεγυλατορ σηουλδ, οτηερ τηινγσ βεινγ εθυαλ, ινχρεασε τηε µονιτορινγ ρατε; ανδ (2) ιφ τηε

χοστ οφ µονιτορινγ ισ λοωερ, τηε ρεγυλατορ σηουλδ, οτηερ τηινγσ βεινγ εθυαλ, ινχρεασε τηε

µονιτορινγ ρατε.

Το προξψ φορ τηε µονιτορινγ ρατε, ωε υσε τηε εµπλοψµεντ σηαρε οφ πολιχεµεν ιν εαχη

στατε ανδ ψεαρ. Ωε οβταιν ινφορµατιον ον φυλλ−τιµε πολιχε εµπλοψµεντ οϖερ 1982−2003

φροµ τηε Χριµιναλ ϑυστιχε Εξπενδιτυρε ανδ Εµπλοψµεντ Εξτραχτσ οφ τηε Χενσυσ Βυρεαυ

Αννυαλ Γοϖερνµεντ Φινανχε Συρϖεψ ανδ Αννυαλ Συρϖεψ οφ Πυβλιχ Εµπλοψµεντ. Ωιτη

τηισ δατα ιν ηανδ, ωε στυδψ ηοω τηε εµπλοψµεντ σηαρε οφ πολιχεµεν βεηαϖεσ ιν στατεσ

ωιτη ανδ ωιτηουτ τηε δεατη πεναλτψ, ασ ωελλ ασ ιν στατεσ ωιτη δι⁄ερεντ µονιτορινγ χοστσ.

Τηε ρεσυλτσ αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 10. Πανελ α) ρεφερσ το τηε ε⁄εχτ οφ µαξιµυµ πυνιση−

µεντ. Ιν παρτιχυλαρ, ιν χολυµν (1) ωε ρεγρεσσ ουρ προξψ φορ µονιτορινγ ρατε ον α δυµµψ

εθυαλ το ονε φορ στατεσ ανδ ψεαρσ ωιτη α δεατη πεναλτψ λαω ιν πλαχε, χοντρολλινγ φορ στατε

χοϖαριατεσ ανδ ψεαρ δυµµιεσ. Ιν χολυµνσ (2) ανδ (3), ωε ινστεαδ υσε τηε νυµβερ οφ εξ−

εχυτιονσ � εξπρεσσεδ ιν περ−χαπιτα ορ περ−πρισονερ τερµσ, ρεσπεχτιϖελψ � ιν πλαχε οφ τηε

δεατη πεναλτψ δυµµψ. Χονσιστεντ ωιτη τηε τηεορετιχαλ πρεδιχτιον, ωε �νδ ποσιτιϖε ανδ

στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ χοε′χιεντσ, συγγεστινγ τηατ τηε µονιτορινγ ρατε ισ ηιγηερ ιν στατεσ

17Ωε ηαϖε αλσο χοµπυτεδ τηε ε⁄εχτ οφ µαξιµυµ πυνισηµεντ ανδ µονιτορινγ χοστ φορ δι⁄ερεντ λεϖελσ
οφ τηε ινεθυαλιτψ ινδεξεσ. Τακινγ τηε Γινι ινδεξ ασ αν εξαµπλε, τηε ε⁄εχτ οφ δεατη πεναλτψ ρανγεσ φροµ
�0:083 (σ.ε. 0:114) ιν τηε στατε ωιτη τηε λοωεστ ινεθυαλιτψ το 0:659 (σ.ε. 0:216) ιν τηε στατε ωιτη τηε
ηιγηεστ ινεθυαλιτψ. Τηε ε⁄εχτ οφ µονιτορινγ χοστ ϖαριεσ ινστεαδ φροµ 0:296 (σ.ε. 0:235) το �0:794 (σ.ε.
0:265).
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ωηερε µαξιµυµ πυνισηµεντ ισ αλσο ηιγηερ. Πανελ β) χονταινσ τηε ρεσυλτσ φορ µονιτορινγ

χοστ. Ιν χολυµν (4), ωε ρεγρεσσ ουρ προξψ φορ µονιτορινγ ρατε ον πολιχε ωαγε. Χονσιστεντ

ωιτη τηε τηεορετιχαλ πρεδιχτιον, ωε �νδ α νεγατιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ χοε′χιεντ,

συγγεστινγ τηατ τηε µονιτορινγ ρατε ισ ηιγηερ ιν στατεσ ωηερε µονιτορινγ ισ λεσσ χοστλψ. Ιν

χολυµνσ (5)−(10), ωε ινστεαδ υσε τηε διστανχε−βασεδ προξιεσ φορ µονιτορινγ χοστ. Τηεσε

ϖαριαβλεσ εντερ ωιτη α νεγατιϖε χοε′χιεντ (χολυµνσ 5 ανδ 8), ανδ τηειρ ε⁄εχτ ισ χονχεν−

τρατεδ ιν τηε ψεαρσ φολλοωινγ τηε αππροϖαλ οφ τηε 1033 Προγραµ (ι.ε., σινχε 1996 ονωαρδσ),

ιρρεσπεχτιϖε οφ ωηετηερ ωε χοντρολ (χολυµνσ 7 ανδ 10) ορ νοτ (χολυµνσ 6 ανδ 9) φορ στατε

�ξεδ ε⁄εχτσ, σο ασ το χονδιτιον ον υνοβσερϖεδ, τιµε−ινϖαριαντ, στατε χηαραχτεριστιχσ.

5.4. Ε⁄εχτιϖενεσσ οφ Μαργιναλ ∆ετερρενχε

Τηε εϖιδενχε πρεσεντεδ αβοϖε προϖιδεσ συππορτ φορ σοµε οφ τηε χοµπαρατιϖε στατιχσ οφ τηε

µαργιναλ δετερρενχε φραµεωορκ οφ Μοοκηερϕεε ανδ Πνγ (1994). Ιν τηισ σεχτιον, ωε πρεσεντ

εϖιδενχε ον τηε ε⁄εχτιϖενεσσ οφ µαργιναλ δετερρενχε. Το τηισ πυρποσε, ωε υσε τηε σλοπεσ οφ

τηε στατε−σπεχι�χ πυνισηµεντ−σεϖεριτψ σχηεδυλεσ εστιµατεδ ιν Σεχτιον 3 το διϖιδε ΥΣ στατεσ

ιντο γρουπσ χηαραχτεριζεδ βψ σχηεδυλεσ οφ δι⁄ερεντ στεεπνεσσ. Στατεσ ωιτη στεεπερ σχηεδυλεσ

αρε τηοσε ιν ωηιχη, οτηερ τηινγσ βεινγ εθυαλ, µαργιναλ δετερρενχε ισ µορε λικελψ το βε ατ

ωορκ, γιϖεν τηατ ιν τηισ φραµεωορκ στεεπ σανχτιονσ αρε νεεδεδ το οβταιν δετερρενχε.

Αχχορδινγλψ, ωε εξπεχτ τηε πρεδιχτιονσ οφ τηε µαργιναλ δετερρενχε φραµεωορκ το ηολδ

στρονγερ ιν στατεσ φεατυρινγ ρελατιϖελψ στεεπερ πυνισηµεντ−σεϖεριτψ σχηεδυλεσ. Ιν πανελσ

α) ανδ β) οφ Ταβλε 11, ωε τηερεφορε ρε−εστιµατε ουρ βασελινε σπεχι�χατιονσ σεπαρατελψ ον

δι⁄ερεντ γρουπσ στατεσ. Ιν τηε �ρστ τωο χολυµνσ, ωε διϖιδε στατεσ ιν τωο γρουπσ ωιτη

σχηεδυλε σλοπε βελοω ανδ αβοϖε τηε σαµπλε µεδιαν, ρεσπεχτιϖελψ. Ασ εξπεχτεδ, βοτη τηε

δεατη πεναλτψ δυµµψ ανδ τηε πολιχε ωαγε εντερ ωιτη λαργερ χοε′χιεντσ ιν τηε συβ−σαµπλε

οφ στατεσ ωιτη στεεπερ σχηεδυλεσ. Ιν τηε ρεµαινινγ τηρεε χολυµνσ, ωε ινστεαδ χλασσιφψ

στατεσ ιν τηρεε γρουπσ, ωιτη σχηεδυλε σλοπε ιν τηε βοττοµ, τοπ ορ ιντερµεδιατε θυαρτιλεσ

οφ τηε διστριβυτιον. Στρικινγλψ, τηε ε⁄εχτ οφ µαξιµυµ πυνισηµεντ ανδ µονιτορινγ χοστ

γροωσ µονοτονιχαλλψ ιν σιζε, ανδ βεχοµε στατιστιχαλλψ µορε σιγνι�χαντ, ασ ωε µοϖε φροµ

στατεσ ωιτη ρελατιϖελψ �αττερ σχηεδυλεσ το στατεσ ωιτη ρελατιϖελψ στεεπερ σανχτιονσ. Τηεσε

ρεσυλτσ συγγεστσ τηατ τηε χοµπαρατιϖε στατιχσ οφ Μοοκηερϕεε ανδ Πνγ (1994) ηολδ στρονγερ

ιν στατεσ τηατ βεηαϖε µορε ιν κεεπινγ ωιτη τηε µαργιναλ δετερρενχε φραµεωορκ.

Τηε ρεασον ωηψ µαργιναλ δετερρενχε ρεθυιρεσ πεναλτιεσ το βε γραδυατεδ ισ το αϖοιδ

χριµιναλσ σωιτχηινγ το µορε σεϖερε αχτσ, ωηιχη ωουλδ φολλοω ιφ τηε ενφορχεµεντ ωασ λεϖελεδ

υπωαρδ. Τηεν, ιφ µαργιναλ δετερρενχε δοεσ ωορκ, ωε ωουλδ εξπεχτ στεεπερ σανχτιονσ

το βε ασσοχιατεδ ωιτη λεσσ σεϖερε χριµεσ. Ωε νοω προϖιδε εϖιδενχε ον τηισ υσινγ τωο
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χοµπλεµενταρψ αππροαχηεσ. Φιρστ, ιν πανελ χ) οφ Ταβλε 11, ωε ρεγρεσσ τηε λογ µεαν

ο⁄ενσε λεϖελ ιν α στατε ον τηε σλοπε χοε′χιεντ φορ τηατ στατε, σεπαρατελψ φορ στατεσ ωιτη

σχηεδυλε σλοπε βελοω ανδ αβοϖε τηε µεδιαν. Το εασε τηε ιντερπρετατιον οφ τηε ρεσυλτσ,

ωε στανδαρδιζε τηε σλοπε χοε′χιεντσ το ηαϖε µεαν ζερο ανδ στανδαρδ δεϖιατιον ονε. Τηε

ρεσυλτσ σηοω τηατ, ιν στατεσ ωιτη στεεπερ σχηεδυλεσ, αν ινχρεασε ιν τηε σλοπε χοε′χιεντ

ισ ασσοχιατεδ ωιτη α σιγνι�χαντ ρεδυχτιον ιν τηε αϖεραγε ο⁄ενσε λεϖελ. Τηε εστιµατεδ

χοε′χιεντ ιµπλιεσ τηατ α ονε στανδαρδ δεϖιατιον ινχρεασε ιν τηε σλοπε οφ τηε πυνισηµεντ−

σεϖεριτψ σχηεδυλε ρεδυχεσ τηε ο⁄ενσε λεϖελ βψ 8.6% ον αϖεραγε. Ον τηε χοντραρψ, τηερε ισ

νο σιγνι�χαντ ρελατιονσηιπ βετωεεν ο⁄ενσε λεϖελσ ανδ σχηεδυλε στεεπνεσσ ιν τηε ρεµαινινγ

στατεσ.

Σεχονδ, ιν πανελ δ) ωε στυδψ ηοω τηε νυµβερ οφ ινµατεσ ωηο ηαϖε χοµµιττεδ χριµεσ

οφ δι⁄ερεντ σεϖεριτψ χηανγεσ ασ τηε πυνισηµεντ−σεϖεριτψ σχηεδυλε βεχοµεσ στεεπερ. Το τηισ

πυρποσε, ωε χοµπυτε τηε νυµβερ οφ ινµατεσ περ στατε ανδ ο⁄ενσε λεϖελ, ανδ ρεγρεσσ τηισ

ϖαριαβλε ον στατε �ξεδ ε⁄εχτσ, ο⁄ενσε λεϖελ �ξεδ ε⁄εχτσ, ανδ τηε ιντεραχτιον βετωεεν τηε

ο⁄ενσε λεϖελ ϖαριαβλε ανδ τηε σλοπε χοε′χιεντ. Τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε χοε′χιεντ ον

τηε ιντεραχτιον τερµ ισ νεγατιϖε ανδ πρεχισελψ εστιµατεδ ιν τηε συβ−σαµπλε οφ στατεσ ωιτη

στεεπερ σχηεδυλεσ. Τηε ποιντ εστιµατε ιµπλιεσ τηατ α ονε στανδαρδ δεϖιατιον ινχρεασε ιν

τηε σχηεδυλε σλοπε ισ ασσοχιατεδ ωιτη α 0:13 αδδιτιοναλ ρεδυχτιον ιν τηε νυµβερ οφ ινµατεσ

φορ εαχη αδδιτιοναλ λεϖελ οφ ο⁄ενσε. Ηενχε, στεεπερ σχηεδυλεσ αρε ασσοχιατεδ ωιτη ρελατιϖελψ

φεωερ ινµατεσ χοµµιττινγ µορε σεριουσ χριµεσ. Νο σιγνι�χαντ ρελατιονσηιπ ηολδσ ινστεαδ

φορ τηε ρεµαινινγ στατεσ.

Ασ α χορολλαρψ, ουρ ρεσυλτσ αλσο χοντριβυτε το τηε ιµπορταντ δεβατε ον τηε δετερρεντ

ε⁄εχτ οφ χαπιταλ πυνισηµεντ. Πρεϖιουσ στυδιεσ ηαϖε φοχυσεδ ον τηε ε⁄εχτ οφ δεατη πεναλτψ

ον �ρστ−δεγρεε µυρδερ (σεε, ε.γ., τηε ρεφερενχεσ ιν φοοτνοτε 4). Ουρ χοµβινεδ εϖιδενχε

τηατ δεατη πεναλτψ µακεσ τηε πυνισηµεντ−σεϖεριτψ σχηεδυλε στεεπερ (Φιγυρε 4) ανδ τηατ

α στεεπερ σχηεδυλε ινδυχεσ ινδιϖιδυαλσ το σωιτχη το λεσσ σεϖερε χριµεσ (πανελ χ) ανδ δ) οφ

Ταβλε 11) συγγεστσ τηατ χαπιταλ πυνισηµεντ ισ ε⁄εχτιϖε αλσο ατ πρεϖεντινγ χριµεσ ωηιχη

αρε νοτ διρεχτλψ ταργετεδ βψ τηε δεατη πεναλτψ.

6. Χονχλυδινγ Ρεµαρκσ

Τηε σιµπλε τακεαωαψ οφ τηε τηεορετιχαλ δεβατε ον µαργιναλ δετερρενχε ισ τηατ πεναλτιεσ

σηουλδ βε γραδυατεδ το τηε σεϖεριτψ οφ τηε χριµε. Συρπρισινγλψ, σο φαρ τηερε ηασ βεεν

νο αττεµπτ το τεστ τηισ ινσιγητ � ι.ε., ωηετηερ αχτυαλ πεναλτιεσ ρε�εχτ ορ νοτ µαργιναλ

δετερρενχε. Τηε µαιν χοντριβυτιον οφ τηισ παπερ ισ το τεστ τηε ρατιοναλ εχονοµιχ µοδελ οφ

µαργιναλ δετερρενχε οφ λαω ενφορχεµεντ ανδ ιτσ µαιν πρεδιχτιονσ.
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Το τηισ πυρποσε, ωε ηαϖε ασσεµβλεδ α νοϖελ ανδ υνιθυε δατα σετ, ωηιχη χοµβινεσ

ινδιϖιδυαλ−λεϖελ δατα ον σεντενχε λενγτη φορ α ρεπρεσεντατιϖε σαµπλε οφ ΥΣ ινµατεσ ωιτη

προξιεσ φορ µαξιµυµ πυνισηµεντ ανδ µονιτορινγ χοστσ αχροσσ ΥΣ στατεσ οϖερ 50 ψεαρσ, ασ

ωελλ ασ ωιτη αν οβϕεχτιϖε µεασυρε οφ χριµε ο⁄ενσε λεϖελσ. Φιρστ, ωε ηαϖε δοχυµεντεδ τηατ

αχτυαλ πεναλτιεσ αρε ινχρεασινγ ιν τηε λεϖελ οφ τηε ο⁄ενσε. Σεχονδ, ωε ηαϖε σηοων τηατ

πεναλτιεσ αρε ινχρεασινγ ιν µαξιµυµ πυνισηµεντ ανδ δεχρεασινγ ιν µονιτορινγ χοστ, χον−

σιστεντ ωιτη τηε χοµπαρατιϖε−στατιχσ πρεδιχτιονσ οφ Μοοκηερϕεε ανδ Πνγ (1994). Φιναλλψ,

ωε ηαϖε προϖιδεδ εϖιδενχε τηατ στεεπερ σανχτιονσ αρε ασσοχιατεδ ωιτη λεσσ σεϖερε χριµεσ,

χονσιστεντ ωιτη µαργιναλ δετερρενχε βεινγ ε⁄εχτιϖε. Τεστινγ τηεσε ρελατιονσηιπσ αλλοωεδ

υσ το προϖιδε τηε �ρστ ασσεσσµεντ οφ τηε εµπιριχαλ ϖαλιδιτψ οφ τηε µαργιναλ δετερρενχε

πρινχιπλε ασ οπποσεδ το οτηερ χοµπετινγ τηεοριεσ οφ ϕυστιχε.

Αλτηουγη δετερρενχε ισ βασεδ ον α ρατιοναλ χονχεπτιον οφ ηυµαν βεηαϖιορ ιν ωηιχη

ινδιϖιδυαλσ φρεελψ χηοοσε βετωεεν αλτερνατιϖε χουρσεσ οφ αχτιον το µαξιµιζε πλεασυρε ανδ

µινιµιζε παιν, βεηαϖιοραλ ασπεχτσ µιγητ ωελλ πλαψ α χοµπλεµενταρψ ρολε. Φορ ινστανχε,

Βινδλερ ανδ Ηϕαλµαρσσον (2016), εξπλοιτινγ τηε δι⁄ερεντιαλ τιµινγ ιν τηε αβολιτιον οφ

χαπιταλ πυνισηµεντ αχροσσ ο⁄ενσεσ, αρε αβλε το ρετριεϖε τηε ε⁄εχτ οφ χηανγεσ ιν πυνισηµεντ

σεϖεριτψ ον ϕυρψ ϖερδιχτσ. Τηισ προϖιδεσ εµπιριχαλ εϖιδενχε τηατ χαπιταλ πυνισηµεντ µαψ

ιµπαχτ ον τηε αβιλιτψ οφ α ϕυρψ το βε ιµπαρτιαλ. Ηοωεϖερ, βψ σηοωινγ τηατ µαργιναλ

δετερρενχε ισ ατ ωορκ, ουρ εϖιδενχε συγγεστσ τηατ τηε ρατιοναλ εχονοµιχ µοδελ οφ λαω

ενφορχεµεντ αχχουντσ ωελλ φορ τηε αχτυαλ ενφορχεµεντ πολιχιεσ χηοσεν βψ ρεγυλατορσ.
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State Years with Death 

Penalty Law in Place

Cumulated Number of 

Executions (1953-2003)

Alabama (AL) 1953-1971, 1976-2003 28

Alaska (AK) 1953-1956 0

Arizona (AZ) 1953-1971, 1973-2003 22

Arkansas (AR) 1953-1971, 1973-2003 25

California (CA) 1953-1971, 1974-2003 10

Colorado (CO) 1953-1971, 1975-2003 1

Connecticut (CT) 1953-1971, 1973-2003 0

District of Columbia (DC) 1953-1971 0

Delaware (DE) 1953-1957, 1962-1971, 1975-2003 13

Florida (FL) 1953-1971, 1973-2003 57

Georgia (GA) 1953-1971, 1973-2003 34

Hawaii (HI) 1953-1956 0

Idaho (ID) 1953-1971, 1977-2003 1

Illinois (IL) 1953-1971, 1977-2003 12

Indiana (IN) 1953-1971, 1973-2003 11

Iowa (IA) 1953-1964 0

Kansas (KS) 1953-1971, 1994-2003 0

Kentucky (KY) 1953-1971, 1975-2003 2

Louisiana (LA) 1953-1971, 1973-2003 27

Maine (ME) - 0

Maryland (MD) 1953-1971, 1978-2003 3

Massachusetts (MA) 1953-1971, 1983-1984 0

Michigan (MI) - 0

Minnesota (MN) - 0

Mississippi (MS) 1953-1971, 1974-2003 6

Missouri (MO) 1953-1971, 1976-2003 61

Montana (MT) 1953-1971, 1974-2003 2

Nebraska (NE) 1953-1971, 1973-2003 3

Nevada (NV) 1953-1971, 1973-2003 9

New Hampshire (NH) 1953-1971, 1991-2003 0

New Jersey (NJ) 1953-1971, 1982-2003 0

New Mexico (NM) 1953-1971, 1979-2003 1

New York (NY) 1953-1971, 1995-2003 0

North Carolina (NC) 1953-1971, 1977-2003 30

North Dakota (ND) 1953-1971 0

Ohio (OH) 1953-1971, 1974-2003 8

Oklahoma (OK) 1953-1971, 1973-2003 69

Oregon (OR) 1953-1971, 1979-2003 2

Pennsylvania (PA) 1953-1971, 1974-2003 3

Rhode Island (RI) 1953-1971, 1973-1983 0

South Carolina (SC) 1953-1971, 1974-2003 28

South Dakota (SD) 1979-2003 0

Tennessee (TN) 1953-1971, 1974-2003 1

Texas (TX) 1953-1971, 1974-2003 313

Utah (UT) 1953-1971, 1973-2003 6

Vermont (VT) 1953-1971 0

Virginia (VA) 1953-1971, 1976-2003 89

Washington (WA) 1953-1971, 1976-2003 4

West Virginia (WV) 1953-1964 0

Wisconsin (WI) - 0

Wyoming (WY) 1953-1971, 1977-2003 1

Source : Death Penalty Information Center.

Table 1 - Death penalty and executions across US states



Mean S.D. Min. Max. Obs.

Length of sentence (days) 4438 7110 15 367704 7963

Year of arrest 1999 4 1953 2003 7963

Age 36 11 17 81 7963

Male 0.79 0.41 0 1 7963

White 0.49 0.50 0 1 7963

Black 0.42 0.49 0 1 7963

Asian 0.01 0.10 0 1 7963

Other race 0.08 0.27 0 1 7963

Married 0.20 0.40 0 1 7963

Widowed 0.02 0.15 0 1 7963

Divorced 0.21 0.41 0 1 7963

Separated 0.05 0.22 0 1 7963

Never married 0.52 0.50 0 1 7963

Elementary school 0.12 0.32 0 1 7963

High school 0.68 0.47 0 1 7963

College 0.17 0.37 0 1 7963

Graduate school 0.03 0.18 0 1 7963

Sentenced parent 0.19 0.39 0 1 7963

US born 0.88 0.33 0 1 7963

Federal prison 0.25 0.43 0 1 7963

Served US Armed Forces 0.10 0.30 0 1 7963

Used weapon 0.23 0.42 0 1 7963

Time in jail before arrest 0.14 0.35 0 1 7963

Use heroin 0.15 0.36 0 1 7963

Offense level 1-11 0.12 0.33 0 1 7963

Offense level 12-22 0.52 0.50 0 1 7963

Offense level 23-43 0.35 0.48 0 1 7963

Table 2 - Descriptive statistics on individual-level variables

Source : Survey of Inmates in State and Federal Correctional Facilities, 2004. The sample consists of inmates who are currently

sentenced to serve time, have not received either a life or a death sentence, and have no missing information for any of the

variables used in the analysis. Crimes' offense levels are obtained by manually matching the description of the crimes

reported in the Survey of Inmates in State and Federal Correctional Facilities with the base offense levels reported in Chapter

2 of the US Federal Sentencing Guidelines Manual. 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Death penalty 0.283*** 0.304*** 0.303*** 0.211*** 0.203***

[0.067] [0.065] [0.065] [0.060] [0.058]

Police wage -0.607*** -0.627*** -0.634*** -0.254* -0.362**

[0.082] [0.081] [0.083] [0.154] [0.152]

Demographic controls no yes yes yes yes no yes yes yes yes

Criminal record controls no no yes yes yes no no yes yes yes

State controls no no no yes yes no no no yes yes

Offense level dummies yes yes yes yes no yes yes yes yes no

Year dummies yes yes yes yes no yes yes yes yes no

Offense level * Year dummies no no no no yes no no no no yes

Observations 7427 7427 7427 7035 7035 7169 7169 7169 6843 6843

R2 0.47 0.48 0.48 0.48 0.52 0.46 0.47 0.48 0.46 0.51

Table 3 - Baseline estimates

a) Maximum Penalty b) Monitoring Cost

The dependent variable is the length of sentence, expressed in number of days and in logs. Death penalty is a dummy equal to one if a death penalty law is in place in a given state

and year. Police wage is the average gross monthly police payroll in each state and year (expressed in logs). Demographic controls include: age and age squared; a dummy for male

inmates; race dummies (black, asian and other races; excluded category: white); marital status dummies (widowed, divorced, separated and never married; excluded category:

married); a dummy for US born inmates; a dummy for inmates with sentenced parents; dummies for 20 educational levels (highest grade of school attended); a dummy for

inmates of Federal prisons; and a dummy for inmates who ever served in the US Armed Forces. Criminal record controls include: a dummy for use or possession of weapons during

the offense; a dummy for whether the inmate spent any time in other correctional facilities before arrest; and a dummy for whether the inmate ever used heroin. State controls

include: the shares of Catholics, Protestants and Muslims in the state adult population; the state unemployment rate; the log population of the state; the number of violent crimes,

robberies and property crimes per state inhabitant; and the state GDP. Offense level dummies are indicator variables for 43 categories of crimes with different levels of severity. Year 

dummies are indicator variables for the year of arrest. The sample includes inmates whose sentence is longer than one year. Standard errors are corrected for clustering by state-

year and reported in square brackets. Regressions are weighted by the number of inmates in each state. ***, **, *: indicate significance at the 1, 5 and 10% level, respectively. See

also notes to previous tables.



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Per capita executions 0.500**

[0.213]

Per prisoner executions 0.473***

[0.145]

Police dept. distance (av.) -0.143** 0.144

[0.057] [0.114]

Police dept. distance (av.) * Post 1996 -0.306***

[0.116]

Police dept. distance (med.) -0.143*** 0.091

[0.049] [0.094]

Police dept. distance (med.) * Post 1996 -0.250***

[0.096]

Observations 7035 6970 7035 7035 7035 7035

R2 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52

a) Maximum Penalty

The dependent variable is the length of sentence, expressed in number of days and in logs. Executions is the number of capital executions in each state and

year. This variable is expressed per 100,000 state inhabitants in column (1) and per 1,000 state prisoners in column (2). Police dept. distance is the distance

between each police department and its closest DLA disposition center: columns (3) and (4) use the log average of this measure across all police departments

in each state; columns (5) and (6) use the log median distance. Post 1996 is a dummy equal to one in 1996 and all subsequent years. All regressions include

demographic controls, criminal record controls, state controls and offense level x year dummies, as in columns (5) and (10) of Table 3. ***, **, *: indicate

significance at the 1, 5 and 10% level, respectively. See also notes to previous tables.

b) Monitoring Cost

Table 4 - Alternative proxies



All 

Sentences

No Large 

Sentences

Off. in State 

of Residence

Single 

Count

No Jail 

Before

No 

Murder

Federal 

Inmates

State 

Inmates

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Death penalty 0.191*** 0.181*** 0.189*** 0.230*** 0.174*** 0.209*** 0.040 0.223***

[0.072] [0.057] [0.061] [0.071] [0.063] [0.059] [0.091] [0.072]

Observations 7562 6983 5512 5194 6075 7004 1833 5202

R2 0.51 0.52 0.53 0.54 0.53 0.52 0.65 0.50

Police wage -0.501** -0.350** -0.342** -0.470** -0.363** -0.355** -0.291 -0.397**

[0.214] [0.155] [0.154] [0.182] [0.146] [0.152] [0.201] [0.186]

Observations 7365 6798 5352 5066 5907 6813 1743 5100

R2 0.50 0.51 0.52 0.53 0.52 0.51 0.64 0.49

Police dept. distance (av.) -0.088 -0.129** -0.139** -0.150** -0.154*** -0.146** -0.034 -0.166**

[0.074] [0.054] [0.058] [0.065] [0.056] [0.057] [0.062] [0.070]

Observations 7562 6983 5512 5194 6075 7004 1833 5202

R2 0.51 0.52 0.53 0.54 0.53 0.52 0.65 0.50

Table 5 - Alternative samples

The dependent variable is the length of sentence, expressed in number of days and in logs. Column (1) includes inmates with sentences shorter than one

year. Column (2) excludes also inmates with sentences longer than 75 years. Column (3) restricts to inmates who have committed the offense in their state

of residence. Column (4) restricts to inmates with a single count. Column (5) excludes inmates who have been in jail before. Column (6) excludes inmates

who have committed crimes of offense level 43. Column (7) restricts to inmates of Federal prisons. Column (8) restricts to inmates of State prisons. ***,

**, *: indicate significance at the 1, 5 and 10% level, respectively. See also notes to previous tables.

a) Maximum Penalty

b) Monitoring Cost



Unemployment 

Rate

Population 

Size

Share of 

Catholics

Violent Crime 

Rate

(1) (2) (3) (4)

Death penalty 0.226*** 0.199*** 0.207*** 0.194***

[0.058] [0.058] [0.058] [0.056]

Observations 7035 7035 7035 7035

R2 0.52 0.52 0.52 0.53

Police wage -0.384*** -0.395*** -0.318** -0.343**

[0.148] [0.148] [0.149] [0.154]

Observations 6843 6843 6843 6843

R2 0.51 0.51 0.51 0.51

Police dept. distance (av.) -0.143*** -0.119** -0.122** -0.081

[0.055] [0.053] [0.056] [0.054]

Observations 7035 7035 7035 7035

R2 0.52 0.52 0.52 0.52

Table 6 - Underlying trends

The dependent variable is the length of sentence, expressed in number of days and in logs. Each column includes a

full set of interactions between the year dummies and the initial (first year) value of the characteristic indicated in the

column's heading. ***, **, *: indicate significance at the 1, 5 and 10% level, respectively. See also notes to previous

tables.

Trends Based on Initial:

a) Maximum Penalty

b) Monitoring Cost



Poisson 

Regression

Additional 

FE

Instrumental 

Variables

Poisson 

Regression

Poisson 

Regression

Additional 

FE

Instrumental 

Variables

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Death penalty 0.177*** 0.415* 0.253** -0.470***

[0.058] [0.261] [0.123] [0.129]

Police dept. distance (av.) -0.079*

[0.047]

Police wage -0.577*** -0.428*

[0.185] [0.235]

Observations 7035 7035 7035 6843 7035 6843 6843

R2 0.55 0.42 0.54 0.42

Estimator Poisson OLS 2SLS Poisson Poisson OLS 2SLS

First-Stage Results

Republican share 1.492***

[0.095]

Private wage 0.676***

[0.062]

Kleibergen-Paap F -statistic 248.0 120.2

Table 7 - Alternative estimation approaches

The dependent variable is the length of sentence, expressed in number of days. It is used in levels in columns (1), (4) and (5) and in logs in the remaning columns. Republican 

share is the share of votes cast for the Republican candidate in a given state during the most recent Presidential election. Private wage is the log average annual compensation of

private non-farm employees in each state and year. The regressions in columns (2) and (6) also include state and Census division x year fixed effects. ***, **, *: indicate

significance at the 1, 5 and 10% level, respectively. See also notes to previous tables.

a) Maximum Penalty b) Monitoring Cost



(1) (2)

Death penalty -0.164

[0.120]

Death penalty * Offense lev. 0.016***

[0.005]

Police wage 0.046

[0.229]

Police wage * Offense lev. -0.019***

[0.007]

Observations 7035 6843

R2 0.52 0.51
The dependent variable is the length of sentence, expressed in number of days

and in logs. Offense lev. is a varable ranging from 1 to 43, with higher numbers

indicating more severe crimes according to the US Federal Sentencing

Guidelines Manual. ***, **, *: indicate significance at the 1, 5 and 10% level,

respectively. See also notes to previous tables.

Table 8 - Heterogeneity across offense levels



Gini 

Index

Rel. Mean 

Deviation

Theil 

Index

Share Top

10%

Gini 

Index

Rel. Mean 

Deviation

Theil 

Index

Share Top

10%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Death penalty -2.663** -1.909* -0.397 -0.662

[1.161] [1.101] [0.247] [0.456]

Death penalty * Inequality 4.950** 2.556* 0.796** 2.058*

[2.037] [1.364] [0.316] [1.086]

Police wage 4.084** 4.274*** 0.379 0.802

[1.618] [1.492] [0.411] [0.623]

Police wage * Inequality -7.267*** -5.395*** -0.827* -2.601*

[2.733] [1.765] [0.453] [1.344]

Inequality -1.152 0.352 -0.493 -1.568 63.558*** 47.302*** 7.216* 22.195**

[2.029] [1.331] [0.338] [1.140] [22.526] [14.589] [3.801] [11.174]

Observations 7035 7035 7035 7035 6843 6843 6843 6843

R2 0.52 0.52 0.52 0.52 0.51 0.51 0.51 0.51
The dependent variable is the length of sentence, expressed in number of days and in logs. Inequality is proxied by the variable indicated in each column's

heading. ***, **, *: indicate significance at the 1, 5 and 10% level, respectively. See also notes to previous tables.

Table 9 - Inequality

a) Maximum Penalty b) Monitoring Cost



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Death penalty 0.003**

[0.001]

Per capita executions 0.020***

[0.005]

Per prisoner executions 0.008***

[0.002]

Police wage -0.007***

[0.002]

Police dept. distance (av.) -0.004*** -0.002

[0.001] [0.001]

Police dept. distance (av.) * Post 1996 -0.003** -0.002**

[0.002] [0.001]

Police dept. distance (med.) -0.003*** -0.001

[0.001] [0.001]

Police dept. distance (med.) * Post 1996 -0.002* -0.001**

[0.001] [0.001]

Observations 647 647 646 634 647 647 647 647 647 647

R2 0.26 0.26 0.23 0.85 0.27 0.27 0.87 0.26 0.26 0.87
The dependent variable is the employment share of policemen in each state and year. The sample consists of a panel of 51 US states between 1982 and 2003. All regressions include state

controls and year fixed effects; columns (4), (7) and (10) also include state fixed effects. ***, **, *: indicate significance at the 1, 5 and 10% level, respectively. See also notes to previous tables.

Table 10 - Monitoring rate

a) Maximum Penalty b) Monitoring Cost



Schedule Slope 

(Below Median)

Schedule Slope 

(Above Median)

Schedule Slope 

(Below 25th pct)

Schedule Slope 

(25th - 75th pct)

Schedule Slope 

(Above 75th pct)

Death penalty 0.172** 0.926* -0.050 0.161* 1.044***

[0.077] [0.507] [0.121] [0.085] [0.308]

Observations 3668 3166 1038 4844 952

R2 0.51 0.59 0.57 0.53 0.69

Schedule Slope 

(Below Median)

Schedule Slope 

(Above Median)

Schedule Slope 

(Below 25th pct)

Schedule Slope 

(25th - 75th pct)

Schedule Slope 

(Above 75th pct)

Police wage -0.326 -0.748** -0.105 -0.428** -1.546***

[0.220] [0.321] [0.390] [0.201] [0.507]

Observations 3552 3105 961 4755 941

R2 0.50 0.58 0.57 0.52 0.68

Schedule Slope 

(Below Median)

Schedule Slope 

(Above Median)

Schedule Slope 

(Below Median)

Schedule Slope 

(Above Median)

Schedule slope 0.022 -0.086**

[0.015] [0.031]

Schedule slope * Offense level 0.017 -0.125*

[0.022] [0.062]

Observations 20 20 414 416

R2 0.06 0.17 0.57 0.50
The dependent variables are indicated in the panels' headings, and are: the length of sentence, expressed in number of days and in logs (panels a and b);

the average offense level of inmates in the state where the offense occurred (panel c); and the number of inmates by state and offense level (panel d). The

regressions in panels a) and b) are weighted by the number of inmates in each state and include demographic controls, criminal record controls, state

controls and offense level x year dummies. The regressions in panel d) include state and offense level fixed effects. Schedule slope is the slope of the state-

specific punishment-severity schedule (see Figure 2), standardized to have mean equal to zero and standard deviation equal to one. Standard errors

reported in square brackets are corrected for clustering by state-year in panels a) and b), for heteroskedasticity in panel c), and for clustering by state in

panel d). ***, **, *: indicate significance at the 1, 5 and 10% level, respectively. See also notes to previous tables.

Table 11 - Effectiveness of Marginal Deterrence

a) Dependent Variable: Sentence Length

b) Dependent Variable: Sentence Length

c) Dependent Variable: 

Average Offense Level

d) Dependent Variable: 

Number of Inmates



Figure 1 - Punishment-severity schedules

The figure plots the median sentence length across all inmates on the base offense level assigned to

their crime. Figure 1a) reports the unconditional relation whereas Figure 1b) plots the schedule

conditional on individual and state characteristics.
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b) Conditional Schedule



Figure 2 - Distribution of slope coefficients across states

The figure plots the distribution of the slopes of state-specific punishment-severity schedules. The

slopes are estimated by running, separately for each state, a regression of log sentence length on

offense level, demographic controls, crime controls, and a time trend. The slope for each state is

the coefficient on offense level from the corresponding regression. Only states with at least 40

inmates are considered.
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Figure 3 - Police departments and DLA disposition centers

The figure plots the position of each state police department (red hollow dots) and DLA disposition center (black dots). Data for Alaska and Hawaii are

available to us and used in the regressions, but are not displayed in the figure to make it more readable.

Police Department (6734)
DLA Disposition Center (77)



Figure 4 - Heterogeneity across offense levels

The figure plots the effect of maximum penalty (panel a) and monitoring cost (panel b) on sentence length for different

offense levels. Results are based on the estimates reported in columns (1) and (2) of Table 8.
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