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Αβστραχτ

Αβστραχτ: Ιλλιχιτ δρυγ υσε ισ πρεϖαλεντ αρουνδ τηε ωορλδ. Ωηιλε τηε νατυρε οφ τηε µαρκετ
µακεσ ιτ δι′χυλτ το δετερµινε τηε τοταλ σαλεσ ωορλδωιδε ωιτη χερταιντψ, εστιµατεσ συγγεστ σαλεσ
αρε αρουνδ ∃150 βιλλιον α ψεαρ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ αλονε. Αµονγ ιλλιχιτ δρυγσ µαριϕυανα ισ
τηε µοστ χοµµονλψ υσεδ, ωηερε τηε ΥΣ γοϖερνµεντ σπενδσ υπωαρδσ οφ ∃7.7 βιλλιον περ ψεαρ
ιν ενφορχεµεντ οφ τηε λαωσ φορ µαριϕυανα σαλεσ (Μιρον, 2005). Φορ τηε παστ 30 ψεαρσ τηερε ηασ
βεεν α δεβατε ρεγαρδινγ ωηετηερ µαριϕυανα σηουλδ βε λεγαλιζεδ. Τηερε αρε τωο ιµπορταντ
αϖενυεσ τηρουγη ωηιχη λεγαλιζατιον χουλδ ιµπαχτ υσε: λεγαλιζατιον ωουλδ µακε µαριϕυανα
εασιερ το γετ, ανδ ιτ ωουλδ ρεµοϖε τηε στιγµα (ανδ χοστ) ασσοχιατεδ ωιτη ιλλεγαλ βεηαϖιορ.
Στυδιεσ το δατε ηαϖε νοτ δισεντανγλεδ τηε ιµπαχτ οφ λιµιτεδ αχχεσσιβιλιτψ φροµ χονσυµπτιον
δεχισιονσ βασεδ σολελψ ον πρεφερενχεσ. Ηοωεϖερ, τηισ διστινχτιον ισ παρτιχυλαρλψ ιµπορταντ ιν
τηε µαρκετ φορ χανναβισ ασ λεγαλιζινγ τηε δρυγ ωουλδ ιµπαχτ αχχεσσιβιλιτψ. Ηενχε, ιφ µοστ
ινδιϖιδυαλσ δο νοτ υσε βεχαυσε τηεψ δον�τ κνοω ωηερε το βυψ ιτ, βυτ ωουλδ οτηερωισε υσε,
ωε ωουλδ σεε α λαργε ινχρεασε ιν χονσυµπτιον χετερισ παριβυσ, ωηιχη ωουλδ βε ιµπορταντ
το χονσιδερ φορ πολιχψ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιφ αχχεσσιβιλιτψ πλαψσ λιττλε ρολε ιν χονσυµπτιον
δεχισιονσ, τηεν µακινγ δρυγσ µορε ρεαδιλψ αϖαιλαβλε ωουλδ ιµπαχτ τηε συππλψ µορε. Ιν ορδερ
το αχχεσσ τηε ιµπαχτ οφ λεγαλιζατιον ον υσε, ιτ ισ νεχεσσαρψ το εξπλιχιτλψ χονσιδερ τηε ρολε
πλαψεδ βψ αχχεσσιβιλιτψ ιν υσε, τηε ιµπαχτ οφ ιλλεγαλ αχτιονσ ιν υτιλιτψ, ασ ωελλ ασ τηε ιµπαχτ
ον τηε συππλψ σιδε. Ιν τηισ παπερ, ωε δεϖελοπ ανδ εστιµατε α µοδελ οφ βυψερ βεηαϖιορ τηατ
εξπλιχιτλψ χονσιδερσ τηε ιµπαχτ οφ ιλλεγαλ βεηαϖιορ ον υτιλιτψ ασ ωελλ ασ τηε ιµπαχτ οφ λιµιτεδ
αχχεσσιβιλιτψ (ειτηερ κνοωινγ ωηερε το βυψ ορ βεινγ ο⁄ερεδ) αν ιλλιχιτ δρυγ ον υσινγ τηε δρυγ.
Ωε υσε τηε δεµανδ σιδε εστιµατεσ το χονδυχτ χουντερφαχτυαλσ ον ηοω υσε ωουλδ χηανγε υνδερ
α πολιχψ οφ λεγαλιζατιον. Ωε χονδυχτ χουντερφαχτυαλσ υνδερ δι⁄ερεντ ασσυµπτιονσ ρεγαρδινγ
ηοω λεγαλιζατιον ωουλδ ιµπαχτ τηε συππλψ ασ ωελλ ασ ϖαριουσ ταξ πολιχιεσ ον τηε πριχε οφ
χανναβισ.

1 Λιανα ϑαχοβι ισ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Μελβουρνε; Μιχηελλε Σοϖινσκψ ισ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Ζυριχη.
Ωε αρε γρατεφυλ το Πετερ Αρχιδιαχονο, Εϖε Χαρολι, Σοφρονισ Χλεριδεσ, Χαρλοσ Νοτον, Αλισον Ριττερ,
ανδ σεµιναρ παρτιχιπαντσ ατ ∆υκε, Υνιϖερσιτψ οφ Χψπρυσ, Υνιϖερσιτψ οφ ∆αυπηινε (Παρισ), Υνιϖερσιτψ
οφ ςιργινια, Ωαρωιχκ, ανδ τηε Χανναβισ Πολιχψ Χονφερενχε (Μελβουρνε) φορ ηελπφυλ χοµµεντσ ανδ
συγγεστιονσ.



1 Ιντροδυχτιον

Ιλλιχιτ δρυγ υσε ισ πρεϖαλεντ αρουνδ τηε ωορλδ. Ωηιλε τηε νατυρε οφ τηε µαρκετ µακεσ ιτ δι′−

χυλτ το δετερµινε τηε τοταλ σαλεσ ωορλδωιδε ωιτη χερταιντψ εστιµατεσ συγγεστ σαλεσ αρε αρουνδ

∃150 βιλλιον α ψεαρ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ αλονε. Αµονγ ιλλιχιτ δρυγσ µαριϕυανα ισ τηε µοστ

χοµµον, ωηερε τηε ΥΣ γοϖερνµεντ σπενδσ υπωαρδσ οφ ∃7.7 βιλλιον περ ψεαρ ιν ενφορχεµεντ

οφ τηε λαωσ φορ µαριϕυανα σαλεσ (Μιρον, 2005). Φορ τηε παστ 30 ψεαρσ τηερε ηασ βεεν α δεβατε

ρεγαρδινγ ωηετηερ µαριϕυανα σηουλδ βε λεγαλιζεδ. Μορε ρεχεντλψ Χαλιφορνια ρεσιδεντσ ωερε

ασκεδ το δεχιδε ιφ γροωινγ µαριϕυανα σηουλδ βε λεγαλ φορ περσοναλ υσε.2 Τηοσε ιν φαϖορ οφ

λεγαλιζατιον χιτε τηε ηιγη εξπενδιτυρεσ ον ενφορχεµεντ ανδ τηε ηαρση χονσεθυενχεσ α χριµιναλ

ρεχορδ χαν ηαϖε φορ ψουνγ υσερσ ωηο αρε οτηερωισε λαω−αβιδινγ χιτιζενσ. Φυρτηερµορε, ασ ιν

τηε χασε οφ Χαλιφορνια, στατε γοϖερνµεντσ χουλδ βενε�τ φροµ λεγαλιζατιον βψ ταξινγ τηε σαλεσ.

Τηοσε οπποσεδ αρε χονχερνεδ τηατ λεγαλιζατιον χουλδ ρεσυλτ ιν λοωερ πριχεσ, ηενχε γενερατ−

ινγ ηιγηερ υσε. Τηισ ισ οφ παρτιχυλαρ χονχερν ιφ µαριϕυανα υσαγε σερϖεσ ασ α �γατεωαψ� το

συβσεθυεντ χονσυµπτιον οφ οτηερ ηαρδερ δρυγσ.3

Πρεϖιουσ λιτερατυρε ηασ εξαµινεδ τηε ιµπαχτ οφ δεχριµιναλιζατιον ον χανναβισ υσε.4

Ηοωεϖερ, δεχριµιναλιζατιον ανδ λεγαλιζατιον δι⁄ερ ιν σιγνι�χαντ ωαψσ. Τηε �ρστ ιµπορταντ ωαψ

χονχερνσ λιµιτεδ αχχεσσιβιλιτψ. Γιϖεν τηατ ιλλιχιτ δρυγσ αρε νοτ ασ εασψ το �νδ ασ λεγαλ προδυχτσ,

ονε χαν αργυε τηατ νον−υσερσ ηαϖε ϖερψ λιττλε ινφορµατιον αβουτ ηοω το γετ χανναβισ, ωηιχη

ισ τηε �ρστ στεπ το βεινγ βεχοµινγ α υσερ. Υνδερ δεχριµιναλιζατιον ιτ ισ στιλλ νεχεσσαρψ το σεεκ

ουτ συππλιερσ ιν ορδερ το πυρχηασε τηε δρυγ. Ιφ χανναβισ ωερε λεγαλιζεδ πυρχηασινγ ιτ ωουλδ

βε ασ δι′χυλτ ασ πυρχηασινγ χιγαρεττεσ ορ αλχοηολ.

Σεχονδ, ωηιλε δεχριµιναλιζατιον ρεµοϖεσ χριµιναλ πεναλτιεσ, υσινγ τηε δρυγ ισ στιλλ ιλλεγαλ.

Ιν φαχτ, α σιγνι�χαντ φραχτιον οφ νον−υσερσ ρεπορτ νοτ υσινγ χανναβισ βεχαυσε ιτ ισ ιλλεγαλ.

Λεγαλιζατιον ωουλδ οβϖιουσλψ ρεµοϖε τηισ ηινδρανχε, ωηιχη µαψ ρεσυλτ ιν υσε αµονγ σοµε

χυρρεντ νον−υσερσ.

Τηε τηιρδ ωαψ ιν ωηιχη δεχριµιναλιζατιον ανδ λεγαλιζατιον δι⁄ερ χονχερνσ τηε ιµπαχτ ον

δεαλερσ. ∆εχριµιναλιζατιον µακεσ ιτ λεσσ χοστλψ φορ ποτεντιαλ υσερσ ιν τηατ τηεψ φαχε α �νε

2 Τηε υσε οφ χανναβισ ισ αλρεαδψ δεχριµιναλιζεδ ιν Χαλιφορνια ωηερε ποσσεσσιον ισ αν ινφραχτιον, τηε λοωεστ
λεϖελ οφ ο⁄ενχε υνδερ στατε λαω. Αδυλτσ χαυγητ ωιτη αν ουνχε οφ µαριϕυανα ωιλλ γετ α ∃100 τιχκετ βυτ νο
χριµιναλ ρεχορδ.

3 Σεε, φορ εξαµπλε, ςαν Ουρσ (2003), Βρεττεϖιλλε−ϑενσεν ανδ ϑαχοβι (2011).

4 Σεε, φορ εξαµπλε, Αδδα ετ αλ (2011), ∆αµρονγπλασιτ ανδ Ησαιο (2008), ∆αµρονγπλασιτ ετ αλ (2010).
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φορ υσινγ τηε δρυγ ινστεαδ οφ τηε ηαρσηερ χοστ οφ α χριµιναλ πυνισηµεντ. Ιν χοντραστ, σελλινγ

τηε δρυγ ισ στιλλ ιλλεγαλ ανδ ηενχε δεαλερσ, σηουλδ τηεψ βε αρρεστεδ, ινχυρ τηε σαµε πεναλτιεσ

ρεγαρδλεσσ οφ τηε δεχριµιναλιζατιον στατυσ οφ τηε στατε. Ιν οτηερ ωορδσ, δεχριµιναλιζατιον δοεσ

νοτ ιµπαχτ τηε µαργιναλ χοστσ (βροαδλψ δε�νεδ το ινχλυδε τηε ρισκ οφ χριµιναλ προσεχυτιον)

φαχεδ βψ δεαλερσ, ωηιλε λεγαλιζατιον ελιµινατεσ τηε ρισκ οφ αρρεστ λεαδινγ το λοωερ µαργιναλ

χοστ οφ προδυχτιον.

Ιν ορδερ το αχχεσσ τηε ιµπαχτ οφ λεγαλιζατιον ον υσε, ιτ ισ νεχεσσαρψ το εξπλιχιτλψ χονσιδερ

τηε ρολε πλαψεδ βψ αχχεσσιβιλιτψ ιν υσε, τηε ιµπαχτ οφ ιλλεγαλ αχτιονσ ιν υτιλιτψ, ασ ωελλ ασ

τηε ιµπαχτ ον τηε συππλψ σιδε. Ιν τηισ παπερ, ωε δεϖελοπ ανδ εστιµατε α µοδελ οφ βυψερ

βεηαϖιορ τηατ ινχλυδεσ τηε ιµπαχτ οφ ιλλεγαλ βεηαϖιορ ον υτιλιτψ ασ ωελλ ασ τηε ιµπαχτ οφ

λιµιτεδ αχχεσσιβιλιτψ (ειτηερ κνοωινγ ωηερε το βυψ ορ βεινγ ο⁄ερεδ αν ιλλιχιτ δρυγ) ον υσινγ

χανναβισ. Ωε οβταιν εστιµατεσ φορ πριχε ελαστιχιτιεσ οφ δεµανδ (φορ αν ιλλιχιτ γοοδ) τακινγ

ιντο αχχουντ σελεχτιον ιντο αχχεσσ. Ωε �νδ τηατ σελεχτιον ιντο ωηο ηασ αχχεσσ το χανναβισ

ισ νοτ ρανδοµ, ανδ τηε ρεσυλτσ συγγεστ εστιµατεσ οφ τηε δεµανδ χυρϖε ωιλλ βε βιασεδ υνλεσσ

σελεχτιον ισ εξπλιχιτλψ χονσιδερεδ.

Ωε υσε τηε δεµανδ σιδε εστιµατεσ το χονδυχτ χουντερφαχτυαλσ ον ηοω υσε ωουλδ χηανγε

υνδερ α πολιχψ οφ λεγαλιζατιον. Ωε αππλψ τηε µοδελ το δατα χολλεχτεδ ιν τηε Αυστραλιαν

Νατιοναλ ∆ρυγ Στρατεγψ Ηουσεηολδ Συρϖεψ. Τηεσε δατα χονταιν ινφορµατιον ον αχχεσσ ανδ

υσε, ανδ σο αρε παρτιχυλαρλψ συιτεδ το εξαµινε τηε ρολε οφ αχχεσσιβιλιτψ ιν χανναβισ υσε. Ιν

αδδιτιον, ωε χονδυχτ χουντερφαχτυαλσ υνδερ ϖαριουσ ασσυµπτιονσ ρεγαρδινγ ηοω λεγαλιζατιον

ωουλδ ιµπαχτ τηε συππλψ ασ ωελλ ασ ϖαριουσ ταξ πολιχιεσ ον τηε πριχε οφ χανναβισ. Ωε αλσο

λοοκ ατ δι⁄ερενχεσ αχροσσ αγε γρουπσ ανδ χονδυχτ χουντερφαχτυαλσ οφ ηοω µυχη πριχε ωουλδ

νεεδ το ινχρεασε το ρετυρν τηε προβαβλψ οφ υσε το ωηατ ιτ ωασ βεφορε λεγαλιζατιον.

Ουρ παπερ ισ ρελατεδ το τηε τηεορετιχαλ λιτερατυρε ον ιλλιχιτ µαρκετσ ανδ αδδιχτιϖε γοοδσ,

ινχλυδινγ Γροσσµαν ανδ Χηαλουπκα (1998), Βεχκερ ανδ Μυρπηψ (1988), ανδ Στιγλερ ανδ

Βεχκερ (1977). Τηερε ισ α βροαδ βυτ σµαλλ λιτερατυρε ον τηε βενε�τσ/χοστσ οφ δεχριµιναλιζατιον

ιν ιλλιχιτ δρυγσ µαρκετσ. Τηεσε ινχλυδε Γλαεσερ ανδ Σηλειφερ (2001), Βεχκερ ετ αλ (2006), ανδ

Πυδνεψ (2010). Μορε το χοµε.

Τηε παπερ ισ στρυχτυρεδ ασ φολλοωσ. Σεχτιον 2 γιϖεσ αν οϖερϖιεω οφ χανναβισ ανδ τηε λεγαλ

πολιχιεσ ιν Αυστραλια. Ιν Σεχτιον 3 ωε δισχυσσ τηε δατα. Σεχτιονσ 4 ανδ 5 πρεσεντ τηε µοδελ

ανδ τηε εστιµατιον τεχηνιθυε. Σεχτιον 6 ουτλινεσ ουρ παραµετερ εστιµατεσ ανδ χουντερφαχτυαλ

ρεσυλτσ.
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2 Βαχκγρουνδ

Χανναβισ χοµεσ ιν α ϖαριετψ οφ φορµσ ανδ ποτενχψ λεϖελσ. Τηε ηερβαλ φορµ χονσιστσ οφ τηε

δριεδ �οωερινγ τοπσ, λεαϖεσ ανδ σταλκσ οφ τηε πλαντ. Τηε ρεσινουσ φορµ χονσιστσ οφ τηε ρεσιν

σεχρετεδ φροµ τηε πλαντ ανδ ρεσιν οιλ Ιν τηισ παπερ ωε φοχυσ ον τηε µοστ χοµµονλψ υσεδ

φορµσ οφ χανναβισ: τηε λεαφ οφ τηε πλαντ, τηε �οωερινγ τοπσ (ορ ηεαδ) οφ τηε πλαντ, ανδ α ηιγη

ποτενχψ φορµ σελεχτιϖελψ βρεδ φροµ χερταιν σπεχιεσ (σινσεµιλλα, χαλλεδ σκυνκ). Τηε λεαφ, ηεαδ,

ανδ σκυνκ αρε χολλεχτιϖελψ κνοων ασ µαριϕυανα.5

Τηε µαϕορ πσψχηοαχτιϖε χηεµιχαλ χοµπουνδ ιν µαριϕυανα ισ δελτα−9−τετραηψδροχανναβινολ

(ορ ΤΗΧ). Τηε αµουντ οφ ΤΗΧ αβσορβεδ βψ µαριϕυανα υσε δι⁄ερσ αχχορδινγ το τηε παρτ οφ

τηε πλαντ τηατ ισ υσεδ, τηε ωαψ τηε πλαντ ισ χυλτιϖατεδ, ανδ τηε µετηοδ υσεδ το ιµβιβε

χανναβισ. Ον αϖεραγε µαριϕυανα χονταινσ αβουτ 5% ΤΗΧ, ωηερε τηε �οωερινγ τοπσ χονταιν

τηε ηιγηεστ χονχεντρατιον φολλοωεδ βψ τηε λεαϖεσ (Αδαµσ ανδ Μαρτιν, 1996). Χανναβισ τηατ

ισ γροων ηψδροπονιχαλλψ (ηψδρο), ινδοορσ υνδερ αρτι�χιαλ λιγητ ωιτη νυτριεντ βατησ, ισ τηουγητ

βψ σοµε το ηαϖε ηιγηερ χονχεντρατιονσ οφ ΤΗΧ τηαν νατυραλλψ γροων χανναβισ (Πουλσεν ανδ

Συτηερλανδ, 2000). Γιϖεν τηατ τηε φορµσ οφ µαριϕυανα ϖαρψ ιν ΤΗΧ χοντεντ ανδ υσερσ µαψ

σελεχτ τηε φορµσ βασεδ ον ΤΗΧ χοντεντ ωε ινχλυδε α ϖαριαβλε το χαπτυρε τηε λεϖελ οφ ΤΗΧ ιν

τηε µοδελ.

Ιν Αυστραλια τηε υσε οφ χανναβισ φορ ανψ πυρποσε ισ ιλλεγαλ, ηοωεϖερ, αλλ στατεσ/τερριτοριεσ

ηαϖε ιντροδυχεδ λεγισλατιον το αλλοω πολιχε το δεαλ δι⁄ερεντλψ ωιτη µινορ ο⁄ενσεσ. Ταβλε 1

πρεσεντσ αν οϖερϖιεω οφ τηε πολιχιεσ αχροσσ στατεσ. Φουρ ϕυρισδιχτιονσ (Σουτη Αυστραλια (ΣΑ),

Νορτηερν Τερριτορψ (ΝΤ), Αυστραλια Χαπιταλ Τερριτορψ (ΑΧΤ), ανδ Ωεστερν Αυστραλια (ΩΑ))

ηαϖε δεχριµιναλιζεδ τηε ποσσεσσιον οφ σµαλλ θυαντιτιεσ οφ χανναβισ ϖια τηε ιντροδυχτιον οφ

ινφρινγεµεντ σχηεµεσ. Υνδερ αν ινφρινγεµεντ σχηεµε ινδιϖιδυαλσ ωηιχη αρε φουνδ το ηαϖε

ϖιολατεδ τηε λαω ωιτη α µινορ χανναβισ ο⁄ενχε αρε �νεδ βυτ αρε νοτ ϕαιλεδ. Ωηατ χονστιτυτεσ

α µινορ ο⁄ενσε ανδ τηε �νε ϖαριεσ βψ στατε. Τηεσε ινχλυδε ποσσεσσιον οφ σµαλλ αµουντ οφ

χανναβισ πλαντ µατεριαλ (ι.ε., βυλβσ, λεαϖεσ)(ΣΑ ανδ ΝΤ), γροωινγ οφ ονε πλαντ (ΣΑ) ορ τωο

πλαντσ. Τηε θυαντιτψ χονσιδερεδ α µινορ ο⁄ενχε ϖαριεσ βψ χανναβισ τψπε (πλαντ ϖερσυσ

ρεσιν), ρανγινγ φροµ 100 γραµσ οφ πλαντ µατεριαλ ιν ΣΑ το 25 γραµσ ιν ΑΧΤ. Ινφρινγεµεντ

σχηεµεσ ωερε ιντροδυχεδ ατ δι⁄ερεντ τιµεσ αχροσσ τηε στατεσ: ΣΑ ωασ τηε �ρστ το ιµπλεµεντ

τηεµ ιν 1987, φολλοωεδ βψ ΝΤ ιν 1992 ανδ ΑΧΤ ιν 1996. Ιν 2004 ΩΑ µοϖεδ το τηισ

5 Ωε δο νοτ χονσιδερ ηασηιση υσε (τηε ρεσιν ορ ρεσιν οιλ οφ τηε πλαντ), ασ τηεσε φορµσ αρε µυχη ηαρδερ το
οβταιν ανδ ηαϖε α µυχη ηιγηερ λεϖελ οφ τηε πσψχηοαχτιϖε χοµπονεντ.
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σψστεµ. Ιν οτηερ στατεσ ανδ τερριτοριεσ (Τασµανια (ΤΑΣ), ςιχτορια (ςΙΧ), Νεω Σουτη Ωαλεσ

(ΝΣΩ), ανδ Θυεενσλανδ (ΘΛ∆)) ποσσεσσιον οφ ανψ αµουντ οφ χανναβισ ισ α χριµιναλ ο⁄ενχε,

ανδ ινδιϖιδυαλσ µαψ βε ϕαιλεδ φορ ποσσεσσιον οφ ανψ θυαντιτψ. Ηοωεϖερ, τηεσε ϕυρισδιχτιονσ

ηαϖε ιντροδυχεδ �διϖερσιον σχηεµεσ� ωηερε τηε πολιχε µαψ ισσυε α χαυτιον οφ διϖερσιον ιντο

τρεατµεντ ορ εδυχατιον φορ α µινορ ο⁄ενχε ινστεαδ οφ ϕαιλ τιµε. Τηε νυµβερ οφ χαυτιονσ ισσυεδ

βεφορε α χριµιναλ χονϖιχτιον ϖαριεσ βψ ϕυρισδιχτιονσ. Τηε διϖερσιον σχηεµεσ ωερε ιντροδυχεδ

ατ δι⁄ερεντ τιµεσ: ιν 1998 ιν ΤΑΣ ανδ ςΙΧ; ιν 2000 ιν ΝΣΩ, ανδ 2001 ιν ΘΛ∆. Τηε στατε οφ

ΩΑ γραδυαλλψ ιντροδυχεδ τηε σχηεµεσ βετωεεν 2000 το 2003.6 Ωε χονστρυχτ τωο µεασυρεσ

οφ τηε δεγρεε οφ δεχριµιναλιζατιον. Τηεσε ινχλυδε ωηετηερ τηε στατε υσεσ αν ινφρινγεµεντ

σχηεµε ανδ τηε µαξιµυµ νυµβερ οφ γραµσ φορ ωηιχη ποσσεσσιον ισ α µινορ ο⁄ενσε. Ταβλε

1 συµµαριζεσ τηε πολιχιεσ αχροσσ στατεσ.

State Year Diversion Maximum grams

Decrimilized? Scheme Introduced still a minor offence

New South Wales No 2000 15

Victoria No 1998 50

Queensland No 2001 50

Western Australia 2004 2000 30

South Australia 1987 Decrimilized 100

Tasmania No 1998 50

ACT 1996 Decrimilized 25

Northern Territory 1992 Decrimilized 50

Ταβλε 1: Χανναβισ Λεγισλατιον βψ Στατε

3 ∆ατα

3.1 Ινδιϖιδυαλ−Λεϖελ ∆ατα

Ωε υσε δατα φροµ τωο σουρχεσ. Τηε �ρστ ισ αν ινδιϖιδυαλ−λεϖελ χροσσ−σεχτιον συρϖεψ χαλλεδ τηε

Αυστραλιαν Νατιοναλ ∆ρυγ Στρατεγψ Ηουσεηολδ Συρϖεψ (Ν∆ΣΗΣ). Τηε Ν∆ΣΗΣ ωασ δεσιγνεδ

το δετερµινε τηε εξτεντ οφ δρυγ υσε αµονγ τηε νον−ινστιτυτιοναλιζεδ χιϖιλιαν Αυστραλιαν ποπ−

υλατιον αγεδ 14 ανδ ολδερ.7 Αβουτ 20,000 ινδιϖιδυαλσ αρε συρϖεψεδ εϖερψ 2 ορ 3 ψεαρσ

6 Μινορ χανναβισ ο⁄ενχεσ ονλψ ρεφερ το τηε ποσσεσσιον οφ χανναβισ, νοτ τηε ποσσεσσιον οφ α πλαντ. Τρα′χκινγ
ανδ ποσσεσσιονσ οφ λαργερ αµουντσ οφ χανναβισ αρε σεριουσ ο⁄ενχεσ τηατ ινχυρ λαργε µονεταρψ �νεσ ανδ λονγ
πρισον σεντενχεσ.

7 Ρεσπονδεντσ ωερε ρεθυεστεδ το ινδιχατε τηειρ λεϖελ οφ δρυγ υσε ανδ τηε ρεσπονσεσ ωερε σεαλεδ σο τηε
ιντερϖιεωερ διδ νοτ κνοω τηειρ ανσωερσ.
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φροµ αλλ Αυστραλιαν στατεσ/τερριτοριεσ. Ωε υσε δατα φροµ τηρεε ωαϖεσ: 2001, 2004, ανδ 2007.

Τηεσε χονταιν δεµογραπηιχ ινφορµατιον, ινφορµατιον ον χανναβισ υσε, ασ ωελλ ασ αχχεσσιβιλιτψ

µεασυρεσ.

Ασ Ταβλε 2 σηοωσ οϖερ 40% οφ ινδιϖιδυαλσ ρεπορτ τηατ τηεψ ηαϖε εϖερ υσεδ χανναβισ. Τηε

αϖεραγε αγε οφ ονσετ ισ 19 αχροσσ αλλ ψεαρσ. Αν ινδιϖιδυαλ ισ οβσερϖεδ το υσε χανναβισ ιφ τηεψ

ανσωερ ψεσ το τηε θυεστιον �Ηαϖε ψου υσεδ χανναβισ ιν τηε λαστ 12 µοντησ.� Ιν 2001 ϕυστ

οϖερ 16% ρεπορτεδ υσινγ χανναβισ ιν τηε παστ ψεαρ, βυτ τηισ δεχλινεδ το αρουνδ 12% βψ 2007.

Τηε υσε οφ ηψδρο ηασ ινχρεασεδ ιν Αυστραλια, ωηιχη ισ χονσιστεντ ωιτη παττερνσ σεεν ιν τηε

ρεστ οφ τηε ωορλδ.8 Αλτηουγη τηε ρατεσ οφ χανναβισ υσε αρε χονσιδεραβλε, µοστ πεοπλε ωηο

υσε χανναβισ δο σο ινφρεθυεντλψ. Τηοσε τηατ ρεπορτ τηεψ υσε χανναβισ δαιλψ ορ ηαβιτυαλλψ ισ

αρουνδ 3%. Ωε σηουλδ νοτε τηατ ηαρδ χορε δρυγ υσερσ αρε λεσσ λικελψ το ρετυρν τηε συρϖεψ ορ

το βε αϖαιλαβλε φορ α τελεπηονε συρϖεψ. Ηενχε, ουρ στυδψ ωιλλ ρε�εχτ µορε ρεχρεατιοναλ υσερσ.

Year

2001 2004 2007

Demographics

Male 43% 42% 42%

Age 38 39 40

Married 62% 60% 63%

Aboriginal Descent 2% 2% 2%

City 62% 60% 59%

Cannabis Use

Used Cannabis Ever in Life 44% 45% 46%

Used Cannabis in Last 12 Months 16% 15% 12%

Report Use of Cannabis is a Habit 3% 3% 2%

Use Leaf 7% 6% 5%

Use Head 13% 11% 9%

Use Hydro 23% 19% 40%

Average Age First Used 19 19 19

Number of Observations 18370 19583 13343

Ταβλε 2: ∆εσχριπτιϖε Στατιστιχσ

Χανναβισ υσε ϖαριεσ ωιτη αγε ανδ ισ τηε µοστ πρεϖαλεντ αµονγ τηοσε ιν τηειρ τωεντιεσ

ανδ τηιρτιεσ. Υσε δεχλινεσ το υνδερ 0.4% φορ τηοσε ιν τηειρ σιξτιεσ. Ωε ρεστριχτ τηε δατα το

ινδιϖιδυαλσ αγεδ βετωεεν 14 ανδ 60. Τηε αϖεραγε αγε οφ α ρεσπονδεντ ιν ουρ σαµπλε ισ ϕυστ

υνδερ 40. Αππροξιµατελψ 60% αρε µαρριεδ ανδ 2% οφ τηε σαµπλε αρε οφ Αβοριγιναλ δεσχεντ.

Φιναλλψ, ωε χονστρυχτ αν ινδιχατορ ϖαριαβλε εθυαλ το ονε ιφ ινδιϖιδυαλσ ρεπορτ τηειρ ηεαλτη

8 Αχχορδινγ το τηε Αυστραλιαν Βυρεαυ οφ Χριµιναλ Ιντελλιγενχε, (1996), τηε ινχρεασε ιν ηψδροπονιχ σψστεµσ
µαψ βε ρελατεδ το τηε φαχτ τηατ, υνλικε εξτερναλ πλαντατιονσ, ηψδροπονιχ χυλτιϖατιον ισ νοτ α⁄εχτεδ βψ τηε
γροωινγ σεασονσ οφ τηε ρεγιον.
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στατυσ ισ γοοδ, ϖερψ γοοδ, ορ εξχελλεντ. Αβουτ 56% οφ ινδιϖιδυαλσ ρεπορτ βεινγ ιν γοοδ ορ

βεττερ ηεαλτη.9

Τηε Ν∆ΣΗΣ δατα αλσο ασκ θυεστιονσ ρελατινγ το αχχεσσιβιλιτψ οφ χανναβισ, ωηιχη ισ παρτιχυ−

λαρλψ συιτεδ το τηε φοχυσ οφ τηισ ρεσεαρχη. Ωε χονστρυχτ α µεασυρε οφ αχχεσσιβιλιτψ (αιµ) φροµ

τηε ανσωερσ το τηρεε θυεστιονσ. Ιφ τηε ινδιϖιδυαλ ρεπορτσ τηατ τηεψ ηαδ τηε οππορτυνιτψ το

υσε ορ ηαδ βεεν ο⁄ερεδ τηε δρυγ ιν τηε παστ 12 µοντησ τηεν τηεψ µυστ ηαϖε ηαδ αχχεσσ το τηε

δρυγ, σο αιµ = 1. Τηεψ ρεπορτ ηοω δι′χυλτ ιτ ωουλδ βε το οβταιν χανναβισ. Ιφ τηεψ ινδιχατε

ιτ ισ ϖερψ εασψ τηεν ωε σετ αιµ = 1; ιφ τηε ρεσπονσε ισ ιµποσσιβλε, ϖερψ ορ φαιρλψ δι′χυλτ, ορ

φαιρλψ εασψ τηεν ωε σετ αιµ = 0: Ιφ τηεψ δο νοτ ανσωερ τηεσε θυεστιονσ, τηεψ ωερε ασκεδ ωηψ

τηεψ διδν�τ υσε τηε δρυγ: ιτ ωασ �τοο δι′χυλτ το γετ� ορ τηεψ ηαδ �νο οππορτυνιτψ� το υσε ιτ

ιν ωηιχη χασε ωε σετ αιµ = 0:
10 Ωε εξαµινε τηε ροβυστνεσσ οφ ουρ ρεσυλτσ το ουρ δε�νιτιον

οφ αχχεσσιβιλιτψ βψ µοδιφψινγ ουρ µεασυρε οφ αχχεσσιβιλιτψ.

Φιναλλψ, το ασσεσσ τηε ρολε τηε λεγαλ στατυσ οφ χανναβισ πλαψσ ιν τηε δεχισιον το υσε, ωε

χονστρυχτ τηε ϖαριαβλε λιµ τηατ ισ ιντενδεδ το χαπτυρε τηε δισυτιλιτψ ασσοχιατεδ ωιτη δοινγ

σοµετηινγ ιλλεγαλ. Ιτ ισ δε�νεδ φροµ ρεσπονσεσ το θυεστιονσ οφ τηε φορµ�Ιφ µαριϕυανα/χανναβισ

ωερε λεγαλ το υσε, ωουλδ ψου...� ωηερε

λιµ =
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0 Νοτ υσε ιτ − εϖεν ιφ λεγαλ ανδ αϖαιλαβλε

1
Τρψ ιτ

Υσε ιτ ασ οφτεν ορ µορε οφτεν τηαν Ι δο νοω

�1 Υσε ιτ λεσσ οφτεν τηαν Ι δο νοω

:

3.2 Πριχεσ

Ουρ πριχινγ δατα χοµεσ φροµ τηε Αυστραλιαν Βυρεαυ οφ Χριµιναλ Ιντελλιγενχε, Ιλλιχιτ ∆ρυγ

∆ατα Ρεπορτσ ωηιχη αρε χολλεχτεδ δυρινγ υνδερχοϖερ βυψσ. Γιϖεν τηατ χανναβισ ισ αν ιλλιχιτ

δρυγ τηερε αρε α φεω δατα ισσυεσ το ρεσολϖε ρεγαρδινγ τηε πριχεσ. Φιρστ, ωε δο νοτ οβσερϖε

9 Ουρ µεασυρε οφ ηεαλτη στατυσ ισ τηε σελφ−ρεπορτεδ ανσωερ το �Ωουλδ ψου σαψ ψουρ ηεαλτη ισ: 1=εξχελλεντ;
2=ϖερψ γοοδ; 3=γοοδ; 4=φαιρ 5=ποορ.� Χλινιχαλ ρεσεαρχη ηασ σηοων τηατ ΤΗΧ στιµυλατεσ αππετιτε ανδ
ρεδυχεσ ναυσεα, ωηιχη χαν βε βενε�χιαλ το χανχερ πατιεντσ ον χηεµοτηεραπψ τρεατµεντ ανδ ινδιϖιδυαλσ ωιτη
ΗΙς/ΑΙ∆Σ.

10 Αβουτ 100 ρεσπονδεντσ ανσωερεδ τηε θυεστιον �Ωηψ διδ ψου νοτ υσε χανναβισ ιν τηε παστ 12 µοντησ...,�
ωηιλε ηαϖινγ ρεπορτεδ υσινγ ιν τηε παστ 12 µοντησ. Ωε δροπ τηεσε οβσερϖατιονσ.
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πριχεσ ιν αλλ ψεαρσ δυε το δι⁄ερεντ στατε προχεδυρεσ ιν �λλινγ ιν φορµσ ανδ τηε φρεθυενχψ οφ

δρυγ αρρεστσ οφ τηατ χερταιν χανναβισ φορµ. Το δεαλ ωιτη µισσινγσ αχροσσ τιµε ωε υσε λινεαρ

ιντερπολατιον ωηεν ωε οβσερϖε τηε πριχεσ ιν οτηερ ψεαρσ. Σεχονδ, τηε πριχε περ γραµ ισ τηε

µοστ φρεθυεντλψ ρεπορτεδ πριχε, βυτ ιν σοµε θυαρτερσ τηε ονλψ πριχε αϖαιλαβλε ισ τηε πριχε

περ ουνχε. Ωε χαννοτ σιµπλψ διϖιδε τηε πριχε περ ουνχε βψ 28 το χονϖερτ ιτ το γραµσ ασ

θυαντιτψ δισχουντσ αρε χοµµον (Χλεµεντσ 2006). Ηοωεϖερ, ασσυµινγ πριχε χηανγεσ οχχυρ ατ

τηε σαµε τιµε ωιτη γραµ ανδ ουνχε βαγσ, ωηεν ωε οβσερϖε βοτη τηε γραµ ανδ ουνχε πριχεσ

ωε συβστιτυτε τηε χορρεσπονδινγ πριχε περ γραµ φορ τηε τιµε περιοδ ιν ωηιχη ιτ ισ µισσινγ

ωηεν τηε πριχε περ ουνχε ισ τηε σαµε ιν τηε περιοδ ωηερε βοτη αρε ρεπορτεδ. Τηιρδ, σοµε

πριχεσ αρε ρεπορτεδ ιν ρανγεσ ιν ωηιχη χασε ωε υσε τηε µιδ−ποιντ οφ τηε ρεπορτεδ πριχε ρανγε.

Φιναλλψ, ωηεν σκυνκ πριχεσ αρε νοτ αϖαιλαβλε ωε υσε τηε πριχε περ γραµ φορ ηψδρο. Ωε δε�ατε

τηε πριχεσ υσινγ τηε Φεδεραλ Ρεσερϖε Βανκ οφ Αυστραλια Χονσυµερ Πριχε Ινδεξ φορ Αλχοηολ

ανδ Τοβαχχο ωηερε τηε πριχεσ αρε ιν ρεαλ 1998 ΑΥ∃. Τηεσε δατα αρε ρεπορτεδ ον α θυαρτερλψ

ορ σεµι−αννυαλ βασισ. Ωε χονστρυχτ αν αννυαλ πριχε περ γραµ µεασυρε βψ αϖεραγινγ οϖερ τηε

περιοδσ.11 Φιγυρε 1 πρεσεντσ ρεαλ λεαφ πριχεσ αχροσσ ψεαρσ βψ στατε.12
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Φιγυρε 1: Λεαφ Πριχεσ Βψ Στατε

11 Α ϕοιντ χονταινσ βετωεεν 0.5 το 1.5 γραµσ οφ πλαντ µατεριαλ (ΜχΚενζιε ετ αλ, 2010).

12 Ωε αλσο χονσιδερεδ υσινγ πριχινγ δατα ρεπορτεδ ιν τηε Ιλλιχιτ ∆ρυγ Ρεπορτινγ Σψστεµ Νατιοναλ Ρεπορτσ.
Τηεσε αρε σελφ−ρεπορτεδ πριχεσ φροµ υσερσ. Υνφορτυνατελψ τηεψ αρε λεσσ βελιεϖαβλε ιν τηατ τηερε ισ ϖιρτυαλλψ νο
ϖαριατιον ιν νοµιναλ πριχεσ αχροσσ ψεαρσ, στατεσ, ανδ θυαλιτψ τψπεσ: 88% οφ τηε οβσερϖατιονσ αρε ειτηερ 20 ορ
25 (ωιτη α µεαν οφ 23 ανδ στανδαρδ δεϖιατιον οφ 3):
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Ταβλε 3 ρεπορτσ δεσχριπτιϖε στατιστιχσ βψ στατε. Τηεψ ινδιχατε τηατ χανναβισ υσε ϖαριεσ

αχροσσ στατεσ, ρανγινγ φροµ 12% ιν ςιχτορια το οϖερ 20% ιν τηε Νορτηερν Τερριτορψ. Βετωεεν

32% ανδ 47% οφ τηε ποπυλατιον ρεπορτ ηαϖινγ αχχεσσ το χανναβισ. Νοτ συρπρισινγλψ βοτη

υσε ανδ αχχεσσ αρε ηιγηερ ιν στατεσ ωηερε χανναβισ υσε ισ δεχριµιναλιζεδ. Ιντερεστινγλψ, ιφ ωε

χοµπυτε τηε περχενταγε οφ υσερσ αµονγ τηοσε ωιτη αχχεσσ (ασ οπποσεδ το τηε περχενταγε οφ

υσερσ αµονγ τηε εντιρε ποπυλατιον) τηε περχεντ ωιτη αχχεσσ τηατ ρεπορτ υσινγ χανναβισ ηασ α

ηιγηερ µεαν ανδ λοωερ ϖαριανχε αχροσσ στατεσ.

State Percent Used Percent Percent With Average Number of

Cannabis in Report Access Access that Price of Observations

Last 12 Months To Cannabis Use Cannabis Cannabis

New South Wales 13.02% 34.41% 37.78% 41.79 13910

Victoria 12.54% 32.79% 38.21% 33.51 10758

Queensland 14.28% 35.80% 39.86% 33.09 9230

Western Australia 19.09% 44.62% 42.76% 42.31 5744

South Australia 15.40% 40.27% 38.22% 41.05 4152

Tasmania 15.07% 40.66% 37.06% 26.08 2290

ACT 14.09% 36.23% 38.86% 28.38 2614

Northern Territory 21.16% 47.81% 44.20% 38.18 2598

Decrimilized State 16.43% 40.74% 40.29% 38.90 12743

Not Decrimilized 13.96% 35.75% 39.02% 36.26 38553

Ταβλε 3: ∆εσχριπτιϖε Στατιστιχσ βψ Στατε

Ωε χονστρυχτεδ αν ινδιϖιδυαλ−σπεχι�χ πριχε υσινγ α ωειγητεδ αϖεραγε αχροσσ περ−γραµ

πριχεσ φορ ϖαριουσ χανναβισ φορµσ, ωηερε τηε ωειγητσ αρε τηε περχενταγε οφ τηατ φορµ τηατ

ινδιϖιδυαλ ι ρεπορτσ υσινγ ασ ρεπορτεδ ιν τηε συρϖεψ. Χονσιστεντ ωιτη οτηερ στυδιεσ, ωε �νδ

τηατ µαριϕυανα ισ εξπενσιϖε ιν Νεω Σουτη Ωαλεσ, ωηιχη χονταινσ τηε χιτψ οφ Αδελαιδε, ωηιχη

ισ κνοων το βε τηε χεντερ οφ τηε µαριϕυανα ινδυστρψ. Τηε πριχε οφ χανναβισ ισ ηιγηερ ον

αϖεραγε ιν δεχριµιναλιζεδ στατεσ. Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε φαχτ τηατ δεχριµιναλιζατιον

δοεσν�τ α⁄εχτ τηε συππλιερσ ασ ιτ ισ ονλψ αππλιχαβλε το υσερσ ωηο υσε σµαλλ αµουντσ. Σο τηερε

ισ νο σηιφτ ιν τηε συππλψ χυρϖε βρουγητ αβουτ βψ λοωερ ρισκ/χοστσ. Ηοωεϖερ, τηε ρισκ/χοστ ηασ

δεχλινεδ φορ σµαλλ−υσερσ σο τηε δεµανδ χυρϖε σηιφτσ υπ, ρεσυλτινγ ιν ηιγηερ πριχεσ ον αϖεραγε.

Ταβλε 4 προϖιδεσ δεσχριπτιϖε στατιστιχσ βψ αχχεσσ ανδ υσε. Μαλεσ ανδ ψουνγερ πεοπλε αρε

µορε λικελψ το ηαϖε αχχεσσ ανδ, χονδιτιοναλ ον ηαϖινγ αχχεσσ το υσε χανναβισ. Αβουτ 6% οφ

τηοσε ινδιϖιδυαλσ ωηο ηαϖε αχχεσσ το χανναβισ βυτ δον�τ υσε ιτ ρεπορτ τηεψ ωουλδ υσε χανναβισ

ιφ ιτ ωερε λεγαλ. Αµονγ χυρρεντ υσερσ, αππροξιµατελψ 13% ρεπορτ τηεψ ωουλδ υσε χανναβισ

µορε οφτεν τηαν τηεψ χυρρεντλψ δυε. Υσε ανδ αχχεσσ ισ ηιγηερ ιν στατεσ ωηερε χανναβισ ισ
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δεχριµιναλιζεδ.

Have Don't Have Conditional on Having Access

Access Access Don't Use Use

Male 48% 39% 44% 54%

Age 33.85 41.85 35.38 31.51

In Good, Very Good, or Excellent Health 52% 59% 56% 47%

Live in City 58% 61% 57% 61%

Would Use Cannabis if Legal 9% 4% 6% 13%

Decriminalized 27% 23% 27% 28%

Price 36.98 36.89 37.13 36.74

Number of Observations 18973 32323 11503 7470

Ταβλε 4: ∆εσχριπτιϖε Στατιστιχσ βψ Αχχεσσ ανδ Υσε

4 Μοδελ

Αν ινδιϖιδυαλ χηοοσεσ ωηετηερ ορ νοτ το χονσυµε χανναβισ ιν µαρκετ µ ωηιχη ισ δε�νεδ ασ

α στατε−ψεαρ χοµβινατιον. Τηε ινδιρεχτ υτιλιτψ ινδιϖιδυαλ ι οβταινσ φροµ υσινγ χανναβισ ιν

µαρκετ µ ισ γιϖεν βψ

Υιµ1 = πι�1 + πιδ
αγε0
ι �2 + δ

0

ι�1 + ξ
0

µ�2 + Λ
0

µ�1 + Λ
δεχρ
µ δ

αγε0
ι �2 + ∀ιµ1; (1)

ωηερε πι ισ τηε πριχε. Τηε δι ισ α ϖεχτορ οφ εξογενουσ ινδιϖιδυαλ αττριβυτεσ ινχλυδινγ γενδερ,

αγε ιν βραχκετσ (ψουνγ αδυλτ, χολλεγε αγε, πενσιονερ, ετχ), α δυµµψ φορ αβοριγιναλ δεσχεντ,

ηεαλτη στατυσ, ανδ τηε (δισ)υτιλιτψ φροµ ενγαγινγ ιν ιλλεγαλ βεηαϖιορ.13 Τηε δαγει ισ συβσετ

οφ τηε ϖεχτορ οφ ινδιϖιδυαλ αττριβυτεσ τηατ ινχλυδεσ ονλψ τηε αγε βραχκετσ. Τηε ξµ ανδ Λµ

αρε µαρκετ−σπεχι�χ, ωηερε ξµ ινχλυδεσ ψεαρ �ξεδ ε⁄εχτσ ανδ τηε προπορτιον οφ ηιγη θυαλιτψ

χανναβισ σολδ ιν τηε µαρκετ,14 ωηιλε Λµ ινχλυδε ϖαριαβλεσ ρελατεδ το λεγαλιτψ ινχλυδινγ

ωηετηερ χανναβισ υσε ισ δεχριµιναλιζεδ ανδ τηε αµουντ οφ χανναβισ τηατ χαν βε γροων φορ

α µινορ ο⁄ενσε. Τηε Λδεχρµ ισ α δυµµψ ϖαριαβλε φορ ωηετηερ χανναβισ ισ δεχριµιναλιζεδ ιν

13 Ωε δο νοτ ινχλυδε ποτεντιαλλψ ενδογενουσ χοϖαριατεσ τηατ µαψ ιµπαχτ τηε υτιλιτψ φροµ υσινγ χανναβισ
συχη ασλιφετιµε υσε, εδυχατιον στατυσ, λαβορ φορχε παρτιχιπατιον, µαριταλ στατυσ, ανδ νυµβερ οφ χηιλδρεν. Ωε
ωουλδ νεεδ το ινστρυµεντ φορ τηεµ ανδ τηε ιµπαχτ οφ τηεσε ϖαριαβλεσ ον χανναβισ υσε ισ νοτ τηε πριµαρψ φοχυσ
οφ τηισ παπερ.

14 Ασ αν αλτερνατιϖε το ινχλυδινγ µαρκετ−σπεχι�χ λεγαλιζατιον ϖαριαβλεσ ωε αλσο εστιµατε α σπεχι�χατιον τηατ
ινχλυδεσ στατε �ξεδ ε⁄εχτσ. Ωε πρεσεντ τηεσε ρεσυλτσ ιν σεχτιον 6.
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µαρκετ µ.15 Ινδιϖιδυαλσ ηαϖε υτιλιτψ φροµ νοτ υσινγ χανναβισ, ωηιχη ωε µοδελ ασ

Υιµ0 = ξµ0 + �ιµ0:

Ωε νορµαλιζε ξµ0 το ζερο, βεχαυσε ωε χαννοτ ιδεντιφψ ρελατιϖε υτιλιτψ λεϖελσ. Τηε ∀ιµ =

∀ιµ0 � ∀ιµ1 ισ α µεαν ζερο στοχηαστιχ τερµ διστριβυτεδ ι.ι.δ. νορµαλ αχροσσ µαρκετσ ανδ

ινδιϖιδυαλσ.

Τηισ παπερ χονχερνσ τηε ρολε οφ αχχεσσιβιλιτψ ιν χανναβισ υσε.16 Τηε προβαβιλιτψ περσον ι

ηασ αχχεσσ το χανναβισ ιν µαρκετ µ; δενοτεδ �ιµ; ισ ασσυµεδ το βε α φυνχτιον οφ ινδιϖιδυαλ

ι�σ οβσερϖεδ χηαραχτεριστιχσ ανδ µαρκετ χηαραχτεριστιχσ:

�ιµ = Πρ(η
0

ι1 + ω
0

µ2 + Λ
δεχρ0
µ 3 + �ιµ > 0): (2)

Τηε ϖεχτορ οφ ινδιϖιδυαλ αττριβυτεσ, ηι; ινχλυδεσ ωηετηερ τηε ινδιϖιδυαλ λιϖεσ ιν α χιτψ, γενδερ,

α δυµµψ φορ αβοριγιναλ δεσχεντ, αγε ιν βραχκετσ, ανδ εδυχατιον ϖαριαβλεσ. Τηε µαρκετ−σπεχι�χ

ϖαριαβλεσ τηατ ιν�υενχε αχχεσσ (ωµ) ινχλυδε αρρεστσ−περ−χαπιτα φορ χανναβισ υσε (ασ α προξψ

οφ πρεϖαλενχε) ανδ ψεαρ−�ξεδ ε⁄εχτσ.17

Ιτ ισ λικελψ τηατ αχχεσσ το χανναβισ ανδ τηε υσε δεχισιον αρε χορρελατεδ (σελεχτιον). Σοµε

ινδιϖιδυαλσ µαψ ηαϖε ηιγη λεϖελσ οφ υτιλιτψ ασσοχιατεδ ωιτη υσινγ χανναβισ, ανδ τηερεφορε ωιλλ

σεαρχη φορ ωηερε το πυρχηασε ιτ. Φορ τηισ ρεασον, τηε ερρορ τερµσ ιν εθυατιονσ (1) ανδ (2) αρε

λικελψ το βε χορρελατεδ. Τηε προβαβιλιτψ τηατ ινδιϖιδυαλ ι χηοοσεσ το υσε χανναβισ δεπενδσ

υπον τηε προβαβιλιτψ τηεψ κνοω ωηερε το πυρχηασε χανναβισ (�ιµ) ανδ τηε προβαβιλιτψ τηεψ

ωουλδ υσε ιτ γιϖεν αϖαιλαβιλιτψ. Λετ

Ρι � φΥιµ1(πι; δι; ξµ; Λµ; �ιµ1) � Υιµ0(πι; δι; ξµ; Λµ; �ιµ0); �
�

ιµ(ηι; ωµ;Λ
δεχρ0
µ ; �ιµ) > 0γ

δε�νε τηε σετ οφ ϖαριαβλεσ τηατ ρεσυλτσ ιν χονσυµπτιον οφ χανναβισ γιϖεν τηε παραµετερσ οφ

15 Τηερε µαψ βε ινδιϖιδυαλ χηαραχτεριστιχσ τηατ αρε νοτ οβσερϖεδ βψ τηε εχονοµετριχιαν τηατ ιµπαχτ τηε
υτιλιτψ ονε οβταινσ φροµ χανναβισ υσε. Ωε εστιµατεδ σπεχι�χατιονσ τηατ ινχλυδε ρανδοµ χοε′χιεντσ ον λεγαλιτψ
ανδ πριχεσ. Ηοωεϖερ, ονχε ωε ινχλυδε δεµογραπηιχη ιντεραχτιονσ τηερε ισ νοτ ενουγη αδδιτιοναλ ϖαριατιον το
ιδεντιφψ τηε ρανδοµ χοε′χιεντσ.

16 Ωε αρε νοτ µοδελινγ τηε φρεθυενχψ οφ υσε ρατηερ τηε δεχισιον το υσε ιν τηε παστ 12 µοντησ. Φορ τηισ
ρεασον ωε φοχυσ ον ωηετηερ αν ινδιϖιδυαλ ηασ αχχεσσ το χανναβισ, ωηιχη ισ δι⁄ερεντ τηαν ωηετηερ τηεψ χαν
βυψ ιτ εαχη τιµε τηεψ ωαντ ιτ δυε το συππλψ σιδε (ποτεντιαλ) σηορταγε ρεασονσ ορ τηε δεαλερ νοτ βεινγ αϖαιλαβλε,
ετχ.

17 Αρρεστσ−περ−χαπιτα ρεφερ το αρρεστσ οφ συππλιερσ, νοτ υσερσ. Φορ τηισ ρεασον, αρρεστσ−περ−χαπιτα αρε υνλικελψ
το ιµπαχτ τηε υτιλιτψ ασσοχιατεδ ωιτη υσινγ χανναβισ βυτ αρε λικελψ το ιµπαχτ τηε πρεϖαλενχε οφ χανναβισ φορ
σαλε.
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τηε µοδελ, ωηερε ��ιµ = η0ι1 + ω
0

µ2 + Λ
δεχρ0
µ 3 + �ιµ. Τηε προβαβιλιτψ ι χηοοσεσ το υσε

χανναβισ ισ γιϖεν βψ

Πιµ =

Ζ

Ρι

δΦ∀;�(∀; �) (3)

ωηερε Φ (�) δενοτε ϕοιντσ διστριβυτιον φυνχτιονσ ανδ τηε λαττερ εθυαλιτψ φολλοωσ φροµ ινδεπεν−

δενχε ασσυµπτιονσ.

Αν ιµπλιχιτ ασσυµπτιον ιν εχονοµιχ µοδελσ τηατ ηαϖε βεεν χονσιδερεδ ιν τηισ λιτερατυρε ισ

τηατ αλλ ινδιϖιδυαλσ ηαϖε αχχεσσ το χανναβισ. Ιν ουρ φραµεωορκ, τηισ ισ εθυιϖαλεντ το ασσυµινγ

�ιµ = 1 ανδ τηε ερρορσ ιν εθυατιονσ (1) ανδ (2) αρε νοτ χορρελατεδ.

5 Εχονοµετριχ Σπεχι�χατιον

Ωε σπεχιφψ αν εχονοµετριχ µοδελ φορ χανναβισ αχχεσσ ανδ υτιλιτψ το εστιµατε τηε παραµετερσ

φροµ α σαµπλε οφ συβϕεχτσ φορ ωηοµ ωε οβσερϖε χανναβισ υσε ανδ αχχεσσ. Συπποσε ωε ηαϖε

α σαµπλε οφ ι = 1; ::; ν χονσυµερσ. Λετ αιµ = 0; 1 δενοτε ωηετηερ α χονσυµερ ηασ αχχεσσ το

χανναβισ (αιµ = 1) ορ νοτ (αιµ = 0). Ωηετηερ α συβϕεχτ ηασ αχχεσσ το χανναβισ ωιλλ δεπενδ

ον σοµε ρανδοµ σηοχκ �ιµ ανδ σοµε χοϖαριατε ϖεχτορ. Ηερε ωε ασσυµε τηατ αν ινδιϖιδυαλ�σ

ινδιχατορ οφ ηαϖινγ αχχεσσ το χανναβισ χαν βε µοδελεδ ιν τερµσ οφ α προβιτ

αιµ = Ι[�
α
ιµ + �ιµ > 0] ωηερε �ιµ � Ν(0; 1);

ωηερε �αιµ � η0ι1 + ω
0

µ2 + Λ
δεχρ0
µ 3 σο τηατ �ιµ = Πρ(αιµ = 1) = �(�

α
ιµ). Φυρτηερ, ωε λετ

υιµ = 0; 1 δενοτε ωηετηερ ινδιϖιδυαλ ι ηασ α ποσιτιϖε υτιλιτψ φροµ υσινγ χανναβισ. Φορ εασε

οφ εξποσιτιον, ωε ρεφερ το υιµ ασ νετ−υτιλιτψ. Ωε ηαϖε

υιµ = Ι[Υιµ1 > Υιµ0] = Ι[�
υ
ιµ > ∀ιµ];

ωηερε �υιµ � πι�1 + πιδ
αγε0
ι �2 + δ

0

ι�1 + ξ
0

µ�2 + Λ
0

µ�1 + Λ
δεχρ
µ δ

αγε0
ι �2 ανδ ∀ιµ = ∀ιµ0 � ∀ιµ1.

Ωε λετ (�ιµ; ∀ιµ) � Ν2(0;�) ωηερε � ισ 2ξ2 χοϖαριανχε µατριξ ωιτη 1 ον τηε διαγοναλ ανδ �

ον τηε ο⁄−διαγοναλ.

Ιν ουρ σεττινγ ωιτη λιµιτεδ αχχεσσ, τηε νετ−υτιλιτψ φροµ χανναβισ ισ νοτ οβσερϖεδ φορ αλλ

συβϕεχτσ, βυτ ονλψ ρε�εχτεδ ιν τηε οβσερϖεδ χονσυµπτιον δεχισιονσ οφ τηοσε συβϕεχτσ ωιτη

αχχεσσ. Ωε δε�νε τηε οβσερϖεδ ινδιχατορ χιµ = 0; 1 το δενοτε ωηετηερ χονσυµερ ι ισ οβσερϖεδ

υσινγ χανναβισ. Οβσερϖεδ χονσυµπτιον χαν βε εξπρεσσεδ ιν τερµσ οφ αχχεσσ ανδ πρεφερενχεσ
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(νετ−υτιλιτψ) βασεδ ον ουρ ϕοιντ µοδελ ασ

Πρ(χιµ = 1) = Πρ(αιµ = 1)Πρ(υιµ = 1ϕαιµ = 1)

Πρ(χιµ = 0) = Πρ(αιµ = 0) + Πρ(αιµ = 1)(Πρ(υιµ = 0ϕαιµ = 1):

ωηερε Πρ(υιµ = ϕϕαιµ = 1) ισ τηε νετ−υτιλιτψ χονδιτιοναλ ον αχχεσσ. Ωηιλε χανναβισ χονσυµπ−

τιον ρε�εχτσ αχχεσσ ανδ ποσιτιϖε νετ−υτιλιτψ, ζερο χονσυµπτιον ισ τηε ρεσυλτσ οφ τωο χασεσ: (1)

νο αχχεσσ ορ (2) αχχεσσ ανδ νεγατιϖε νετ−υτιλιτψ. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε οβσερϖεδ ζερο χονσυµπ−

τιον ισ ιν�ατεδ ωιτη ζεροσ ρε�εχτινγ αχχεσσ ονλψ. Οβσερϖινγ αχχεσσ αλλοωσ υσ το χοντριβυτε

τηοσε ζεροσ χορρεχτλψ το τηε αχχεσσ µοδελ. Φορ χονσυµερσ ωιτη αχχεσσ, τηε δεχισιον ωηετηερ

το υσε χανναβισ ρε�εχτσ τηε νετ−υτιλιτψ φροµ υσε σο τηατ φορ τηοσε συβϕεχτσ υιµ = χιµ.

Ωε λετ αµ = φα1µ; :::; ανµµγ δενοτε τηε ϖεχτορ οφ αχχεσσ ϖαριαβλεσ φορ αλλ νµ συβϕεχτσ ιν

µαρκετ µ, υµ = φυ1µ; :::; υν1µµγ τηε ϖεχτορ οφ νετ−υτιλιτψ ϖαριαβλεσ φορ τηε ν1µ συβϕεχτσ ιν

µαρκετ µ ωιτη αχχεσσ το χανναβισ ανδΩµ = φΩ1µ; :::;Ωνµµγ τηε µατριξ οφ αλλ χοϖαριατεσ.

Φορ τηε σαµπλε ωε τηεν δε�νε α = φα1; :::; αΜγ, υ = φυ1; :::; υΜγ ανδΩ = φΩ1; :::;ΩΜγ.

Ωε γρουπ τηε συβϕεχτσ ιν εαχη µαρκετ βψ χανναβισ αχχεσσ ανδ δε�νε τηε σετσ Ιµ1 φορ αλλ

συβϕεχτσ ωιτη αχχεσσ ανδ Ιµ0 φορ αλλ συβϕεχτσ ωιτη νο αχχεσσ. Ωε χαν εξπρεσσ τηε λικελιηοοδ

φ(α;υϕ�;Ω) φορ αλλ συβϕεχτσ ασ

Μ
Ψ

µ=1

2

4

Ψ

Ιµ0

Πρ(αιµ = 0ϕΩιµ;�)
Ψ

Ιµ1

Πρ(αιµ = 1; υιµ = ϕϕΩιµ;�)

3

5 (4)

ωηερε µ = 1; :::;Μ ρεφερσ το τηε δι⁄ερεντ µαρκετσ ανδ τηε ϖεχτορ � το τηε µοδελ παραµετερσ,

ϕ = 0; 1. Φορ συβϕεχτσ ωιτη νο αχχεσσ το χανναβισ, τηε λικελιηοοδ χοντριβυτιον ισ α προβιτ

φορ αχχεσσ ανδ φορ συβϕεχτσ ωιτη αχχεσσ ωε ηαϖε α βιϖαριατε προβιτ φορ αχχεσσ ανδ χανναβισ

υσε. Τηε εξχλυσιον ρεστριχτιονσ αρε τηε πρεϖαλενχε οφ χανναβισ υσε βψ στατε ανδ ωηετηερ τηε

χονσυµερ λιϖεσ ιν α µαϕορ χιτψ, βοτη οφ ωηιχη µαψ ιµπαχτ αχχεσσιβιλιτψ βυτ αρε ασσυµεδ νοτ

το ιµπαχτ υτιλιτψ, ανδ τηε πρεσενχε οφ µεδιχαλ χονδιτιονσ, ωηιχη µαψ ιµπαχτ υτιλιτψ βυτ νοτ

αχχεσσιβιλιτψ.

Ωε εστιµατε τηε µοδελ ϖια στανδαρδ χλασσιχαλ εστιµατιον µετηοδσ ανδ ϖια Βαψεσιαν

ΜΧΜΧ µετηοδσ. Τηε λαττερ φραµεωορκ ισ αλσο υσεδ φορ ουρ πρεδιχτιϖε χουντερφαχτυαλ αναλψ−

σισ. Τηε ΜΧΜΧ αλγοριτηµσ φορ τηε µοδελ εστιµατιον ανδ τηε πρεδιχτιον αρε βασεδ ον τηε

µετηοδσ δισχυσσεδ ιν Χηιβ ανδ ϑαχοβι (2008) ανδ Βρεττεϖιλλε−ϑενσεν ανδ ϑαχοβι (2011).
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6 Ρεσυλτσ

Ταβλε 5 πρεσεντσ ρεσυλτσ φροµ τωο βασελινε σπεχι�χατιονσ τηατ σηοω τηε ιµπορτανχε οφ χονσιδ−

ερινγ σελεχτιον ιντο αχχεσσ. Τηε �ρστ τηρεε χολυµνσ αρε φορ τηε βασελινε σπεχι�χατιον ωηερε

τηε δεχριµιναλιζατιον στατυσ οφ τηε στατε ισ ινχλυδεδ ιν τηε υσε ανδ αχχεσσ εθυατιονσ. Τηε

λαστ τηρεε χολυµνσ πρεσεντ εστιµατεσ φορ τηε βασελινε σπεχι�χατιον ωηερε στατε �ξεδ ε⁄εχτσ

αρε ινχλυδεδ ιν τηε υσε ανδ αχχεσσ εθυατιονσ. Βοτη σπεχι�χατιονσ σηοω τηατ µαλεσ ανδ ιν−

διϖιδυαλσ ιν τηειρ τεενσ ανδ τωεντιεσ αρε µορε λικελψ το υσε χανναβισ ρελατιϖε το φεµαλεσ ανδ

οτηερ αγε χατεγοριεσ. Ινδιϖιδυαλσ ωηο αρε οφ αβοριγιναλ δεσχεντ αρε µορε λικελψ το υσε ανδ

τηοσε ωηο ρεπορτ βεινγ ιν βεττερ ηεαλτη αρε λεσσ λικελψ το υσε χανναβισ.

Σελεχτιον ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ λιϖινγ ιν α χιτψ µακεσ ινδιϖιδυαλσ λεσσ λικελψ το ηαϖε αχχεσσ

το χανναβισ. Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ρεπορτεδ γροωινγ παττερνσ οφ χανναβισ ιν Αυστραλια,

ωηερε ιτ ισ υσυαλλψ γροων ιν σπαρσελψ ποπυλατεδ αρεασ (�τηε ουτβαχκ�) ανδ ηενχε ιτ ισ νοτ

συρπρισινγ ιτ ισ εασιερ το οβταιν ουτσιδε οφ χιτιεσ. Αχχεσσ ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ, χονδιτιοναλ

ον αγε, ινδιϖιδυαλσ ωηοσε ηιγηεστ εδυχατιον ισ α τραδε δεγρεε αρε µορε λικελψ το ηαϖε αχχεσσ.

Φιναλλψ, ιφ πολιχε ενφορχεµεντ ισ ρελατιϖελψ χονσιστεντ αχροσσ στατεσ, τηεν α ηιγηερ συππλιερ

αρρεστ ρατε χουλδ προξψ φορ πρεϖαλενχε οφ χανναβισ ιν τηε µαρκετ. Τηε ρεσυλτσ ινδιχατε ηιγηερ

πρεϖαλενχε ισ χονσιστεντ ωιτη ηιγηερ αχχεσσ.

Τηε ρεσυλτσ φροµ τηε προβιτ ανδ τηε σελεχτιον µοδελσ δι⁄ερ ιν τηατ τηε προβιτ µοδελ ινδι−

χατεσ ινδιϖιδυαλσ αρε µορε σενσιτιϖε το πριχεσ τηαν τηε µοδελσ τηατ χορρεχτ φορ σελεχτιον. Τηε

σελεχτιον µοδελ ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε δεχριµιναλιζατιον στατυσ οφ χανναβισ υσε µαττερσ µορε

φορ αχχεσσ τηαν υσε. Φυρτηερµορε, τηε ρεσυλτσ σηοω τηατ τηε υνοβσερϖαβλεσ φροµ χανναβισ

υσε ανδ αχχεσσ αρε ποσιτιϖελψ ρελατεδ (τηε εστιµατε οφ Ρηο ισ αλωαψσ σιγνι�χαντλψ ποσιτιϖε.)

Τηε ελαστιχιτιεσ οφ λεγαλιζατιον, δεχριµιναλιζατιον, ανδ πριχε αρε αλλ σιγνι�χαντλψ δι⁄ερεντ ιν

τηε σελεχτιον µοδελ ρελατιϖε το τηε στανδαρδ αππροαχη. Ιν φαχτ, τηε σελεχτιον µοδελ ινδιχατεσ

ινδιϖιδυαλσ αρε λεσσ πριχε σενσιτιϖε ανδ λεσσ σενσιτιϖε το χηανγεσ ιν τηε λεγαλιζατιον ϖαριαβλεσ.

Τηε στανδαρδ µοδελ οϖερεστιµατεσ τηε σενσιτιϖιτψ οφ δεµανδ το χηανγεσ ιν λεγαλ στατυσ. Τηε

σελεχτιον µοδελ ινδιχατεσ δεµανδ ισ µυχη µορε ινελαστιχ ωιτη ρεσπεχτ το πριχε ωηερε ωε �νδ

αν ελαστιχιτψ οφ παρτιχιπατιον τηατ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε χορρεσπονδινγ ρανγε εστιµατεδ φορ

χιγαρεττε παρτιχιπατιον φορ ψουτη (βετωεεν −0.3 ανδ −0.5, Χηαλουπκα, Ωαρνερ 2000).
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Specification with Decriminalization Effects Specification with State Fixed Effects

Bivariate Probit with Selection Probit Bivariate Probit with Selection Probit

Cannabis Use Access Cannabis Use Cannabis Use Access Cannabis Use

Individual Attributes

Male 0.327*** 0.270*** 0.325*** 0.329*** 0.273*** 0.328***

(0.0210) (0.0120) (0.0147) (0.0218) (0.0120) (0.0147)

Aged in Teens 1.082*** 1.144*** 1.190*** 1.064*** 1.133*** 1.190***

(0.0720) (0.0266) (0.0333) (0.0757) (0.0266) (0.0334)

Aged in Twenties 1.080*** 1.184*** 1.226*** 1.068*** 1.180*** 1.228***

(0.0695) (0.0189) (0.0262) (0.0737) (0.0189) (0.0263)

Aged in Thirties 0.773*** 0.733*** 0.847*** 0.765*** 0.732*** 0.846***

(0.0484) (0.0175) (0.0256) (0.0512) (0.0175) (0.0257)

Aged in Fourties 0.528*** 0.427*** 0.542*** 0.522*** 0.427*** 0.542***

(0.0394) (0.0180) (0.0267) (0.0408) (0.0180) (0.0267)

Of Aboriginal Descent 0.165*** 0.324*** 0.211*** 0.142** 0.336*** 0.177***

(0.0617) (0.0451) (0.0502) (0.0631) (0.0450) (0.0508)

In Good, Very Good, or Excellent Health -0.229*** -0.279*** -0.232*** -0.282***

(0.0191) (0.0148) (0.0192) (0.0149)

Highest Education is High School -0.0283 -0.0427* -0.0249 -0.0327

(0.0194) (0.0236) (0.0194) (0.0238)

Highest Education is Trade Degree 0.0637*** 0.0278 0.0653*** 0.0298

(0.0156) (0.0196) (0.0156) (0.0197)

Highest Education is University Degree -0.154*** -0.108*** -0.148*** -0.0927***

(0.0176) (0.0227) (0.0175) (0.0228)

Market and Policy Variables

Price -0.00562*** -0.00665*** -0.0108*** -0.0120***

(0.00128) (0.00138) (0.00166) (0.00193)

High Potency 0.0898 -0.187 -0.0523 -0.286*

(0.165) (0.153) (0.179) (0.152)

Decriminalized 0.119*** 0.162*** 0.178***

(0.0252) (0.0140) (0.0191)

Grams Possession is not Minor Offense -0.000879* -0.00192*** 0.000257 0

(0.000458) (0.000441) (0.000460) (0.000545)

Would Use Can if Legal 0.333*** 0.467*** 0.336*** 0.468***

(0.0294) (0.0277) (0.0295) (0.0277)

Arrests Per Capita of Suppliers (Prevalence) 0.118*** 0.274*** 0.204*** 0.350***

(0.0318) (0.0506) (0.0308) (0.0868)

Live in City -0.109*** 0.0191 -0.117*** -0.0209

(0.0120) (0.0159) (0.0120) (0.0163)

Rho 0.506*** 0.472***

(0.152) (0.154)

Number of Observations 51296 51296 51248 51296 51296 51248

Notes: Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Ταβλε 5: ΜΛΕ Εστιµατεσ οφ Σελεχτιον Μοδελ ανδ Προβιτσ
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Ρεχαλλ τηατ τηε πριχε ωε υσε ιν εστιµατιον ισ αν ωειγητεδ αϖεραγε πριχε αχροσσ ινδιϖιδυαλσ

ανδ θυαλιτιεσ, ωηερε τηε ωειγητσ αρε βασεδ ον τηε ρεπορτεδ θυαλιτψ τψπε πυρχηασεδ. Ασ τηε

πριχεσ αρε νοτ ινδιϖιδυαλ ρεπορτεδ πυρχηασε πριχε τηερε µαψ βε σοµε χονχερν τηατ πριχε ισ

χορρελατεδ ωιτη τηε ερρορ τερµ, ανδ, τηερεφορε ενδογενουσ. Ασ δισχυσσεδ ιν Σεχτιον 3, πριχεσ

αρε ηιγηερ τηε ηιγηερ ισ ποτενχψ, ωηιχη χαν βε τηουγητ οφ ασ µεασυρε οφ τηε θυαλιτψ οφ τηε

χανναβισ. Ωε ινχλυδε α µεασυρε οφ τηε ποτενχψ το χοντρολ φορ θυαλιτψ το αµελιορατε τηισ

χονχερν. Ηοωεϖερ, ωε αρε στιλλ χονχερνεδ αβουτ ποτεντιαλ πριχε ενδογενειτψ σο ωε τρψ το

δετερµινε ιφ τηισ ισ αν ισσυε ιν ουρ δατα βψ τακινγ αδϖανταγε οφ ρεπορτεδ πυρχηασε πριχεσ

φροµ τηε 2007 ωαϖε οφ τηε Ν∆ΣΗΣ. Ρεχαλλ ιν 2007, ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ το ρεπορτ τηε

πριχε περ γραµ οφ τηε µοστ ρεχεντ πυρχηασε ανδ τηε θυαλιτψ οφ χανναβισ πυρχηασεδ. Ασ τηεσε

αρε ινδιϖιδυαλ πριχεσ ρεπορτεδ βψ θυαλιτψ τψπε τηεψ αρε λεσσ λικελψ το βε χορρελατεδ ωιτη τηε

ερρορ τερµ. Ταβλε Β1 ιν Αππενδιξ Β προϖιδεσ τηε ΜΛΕ εστιµατεσ χοµπαραβλε το τηοσε ιν

Ταβλε 5 υσινγ ρεπορτεδ πριχεσ. Τηε εστιµατεσ φορ τηε πριχε παραµετερ ιν τηε σπεχι�χατιον ωιτη

∆εχριµιναλιζατιον ε⁄εχτσ ισ (�0:009) ανδ τηε εστιµατε φορ τηε στατε �ξεδ ε⁄εχτσ σπεχι�χατιον

ισ (�0:011) βοτη οφ ωηιχη αρε σιγνι�χαντ ατ τηε 99% λεϖελ. Υνφορτυνατελψ ρεπορτεδ πριχεσ αρε

ονλψ αϖαιλαβλε ιν ονε ωαϖε σο ωε χαννοτ υσε τηεµ φορ τηε εντιρε αναλψσισ. Ηοωεϖερ, γιϖεν

τηατ τηε εστιµατεσ υσινγ ρεπορτεδ πριχεσ αρε νοτ σιγνι�χαντλψ δι⁄ερεντ φροµ τηοσε υσινγ ουρ

µεασυρε οφ πριχεσ, ωε αρε λεσσ χονχερνεδ τηατ πριχε ενδογενειτψ ισ αν ισσυε ονχε θυαλιτψ οφ

χανναβισ ισ αχχουντεδ φορ.

Ταβλε 6 πρεσεντσ σελεχτεδ παραµετερ ρεσυλτσ οφ τηρεε µοδελσ ωιτη ιντεραχτιονσ (φορ τηε

σπεχι�χατιον ωιτη στατε �ξεδ ε⁄εχτσ ιν υσε ανδ αχχεσσ). Αλλ σπεχι�χατιονσ ινχλυδε τηε σαµε

χοντρολ ϖαριαβλεσ ασ ιν Ταβλε 5. Τηε ρεσυλτσ φροµ πριχε ανδ αγε ιντεραχτιονσ σηοω τηατ ινδιϖιδ−

υαλσ αγεδ ιν τηειρ τεενσ ανδ τωεντιεσ αρε λεσσ σενσιτιϖε το πριχε χηανγεσ τηαν ολδερ ινδιϖιδυαλσ.

Τηισ ιµπλιεσ τηατ ινχρεασεσ ιν πριχεσ (ϖια α ταξ φορ εξαµπλε) ωιλλ ηαϖε λεσσ οφ αν ιµπαχτ ον

τηε υσε αµονγ ψουνγερ ινδιϖιδυαλσ. Πριχε ανδ ποτενχψ ιντεραχτιονσ σηοω τηατ ινδιϖιδυαλσ

αρε ωιλλινγ το παψ µορε φορ χανναβισ ωιτη ηιγηερ λεϖελσ οφ ΤΗΧ. Τηε �ναλ σπεχι�χατιον σηοωσ

τηατ ιφ χανναβισ ωηερε λεγαλ τηισ ωουλδ ινχρεασε υσε ρελατιϖελψ µορε ασ ινδιϖιδυαλσ αγε. Τηισ

συγγεστσ τηατ ϖαριαβλεσ ασσοχιατεδ ωιτη λεγαλιτψ ανδ πριχεσ (τωο πολιχψ ινστρυµεντσ) ωιλλ βοτη

ηαϖε λεσσ οφ αν ιµπαχτ αµονγ τεεναγερσ ανδ ινδιϖιδυαλσ ιν τηειρ τωεντιεσ.

15



Interactions with: Price and Age Price and Potency Legality and Age

Cannabis Use Access Cannabis Use Access Cannabis Use Access

Age -0.0224***

(0.00263)

Aged in Teens 1.145*** 1.100*** 1.145*** 1.119*** 1.144***

(0.0266) (0.0695) (0.0266) (0.0684) (0.0266)

Aged in Twenties 1.184*** 1.104*** 1.185*** 1.088*** 1.185***

(0.0189) (0.0668) (0.0189) (0.0660) (0.0189)

Aged in Thirties 0.731*** 0.785*** 0.732*** 0.755*** 0.732***

(0.0175) (0.0464) (0.0175) (0.0466) (0.0175)

Aged in Fourties 0.427*** 0.532*** 0.427*** 0.496*** 0.427***

(0.0180) (0.0382) (0.0180) (0.0389) (0.0180)

Price -0.0191*** -0.0239*** -0.0107***

(0.00238) (0.00355) (0.00163)

High Potency -0.0766 -2.515*** -0.0657

(0.181) (0.595) (0.175)

Price Interactions: Aged in Teens 0.00651**

(0.00295)

Aged in Twenties 0.0105***

(0.00253)

Aged in Thirties 0.00833***

(0.00178)

Aged in Fourties 0.00796***

(0.00125)

High Potency 0.0620***

(0.0145)

Would Use if Legal 0.334*** 0.327***

(0.0288) (0.0299)

Legal Interactions: Aged in Teens 0.108*

(0.0618)

Aged in Twenties 0.280***

(0.0473)

Aged in Thirties 0.430***

(0.0543)

Aged in Fourties 0.525***

Grams Possession not Minor Offense 0.000592 0.000491 0.000708

(0.000487) (0.000489) (0.000480)

Rho 0.438*** 0.565*** 0.568***

(0.129) (0.165) (0.161)

Notes: Includes all other controls from table 5 .  Includes time fixed effects and state fixed effects

in use and access. Standard errors are in parenthesis.

Bivariate Probit with Selection (with State Fixed Effects in Use and Access)

Ταβλε 6: Σελεχτεδ Παραµετερ Εστιµατεσ φορ Πριχε, Αγε, ανδ Ιλλεγαλιτψ Ιντεραχτιονσ

6.1 Πολιχψ Αναλψσισ

Ωε υσε τηε ρεσυλτσ φροµ τηε σελεχτιον µοδελ το ινϖεστιγατε τηε ε⁄εχτ οφ λεγαλιζατιον οφ τηε

χανναβισ µαρκετ ανδ ιµπροϖε τηε υνδερστανδινγ αβουτ ινδιϖιδυαλ�σ δεχισιον µακινγ ιν τηατ

χοντεξτ. Ουρ αναλψσισ αιµσ το αδδρεσσ τηε φολλοωινγ πολιχψ χονχερνσ: (ι) ωηατ ρολε δοεσ αχχεσσ

πλαψ ιν τερµσ οφ υσινγ µαριϕυανα; ανδ (ιι) ωηατ ρολε δο οτηερ φαχτορσ συχη ασ δεµογραπηιχ

χηαραχτεριστιχσ, ιλλεγαλιτψ οφ τηε δρυγ, πριχεσ ετχ. πλαψ ιν τηε δεχισιον το υσε τηε δρυγ.
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Ωε χονδυχτ τηε χουντερφαχτυαλσ υνδερ δι⁄ερεντ ασσυµπτιονσ ρεγαρδινγ ηοω λεγαλιζατιον

ωουλδ ιµπαχτ τηε δεµανδ σιδε ανδ τηε συππλψ σιδε, ασ ωελλ ασ χονσιδερ τηε ιµπαχτ ον υσε οφ

ϖαριουσ χανναβισ ταξ πολιχιεσ. Μορε σπεχι�χαλλψ, ιφ χανναβισ ωερε λεγαλιζεδ τηεν αχχεσσιβιλιτψ

ωουλδ νοτ βε ασ λαργε οφ α ηυρδλε.18 Ιν τηε µοδελ τηισ ιµπλιεσ τηατ (�ιµ = 1): Φυρτηερµορε,

τηε δισυτιλιτψ ασσοχιατεδ ωιτη ιλλεγαλ αχτιϖιτψ ωουλδ βε ζερο (ιν τηε µοδελ τηισ µεανσ σεττινγ

τηε λεγαλ ϖαριαβλε το ονε).

∆εαλερσ ωουλδ αλσο βε α⁄εχτεδ ιν τηατ τηεψ ωουλδ φαχε δι⁄ερεντ λεγαλ ραµι�χατιονσ φορ

σελλινγ. Το αδδρεσσ τηισ ισσυε, ωε χοµπυτε τηε χουντερφαχτυαλσ υνδερ ϖαριουσ ασσυµπτιονσ

αβουτ ηοω πριχε ωουλδ χηανγε: (ι) πριχε ωουλδ νοτ χηανγε; (ιι) πριχε ωουλδ ινχρεασε βψ 20%;

(ιιι) πριχε ωουλδ δεχλινε το τηε πριχε οφ χιγαρεττεσ; ανδ (ιϖ) πριχε ωουλδ δεχλινε το τηε µαργιναλ

χοστσ οφ προδυχτιον φορ οτηερ ηερβσ (βασεδ ον τηε πριχε οφ πλαντσ, γροωινγ φερτιλιζερ, λαβορ,

ετχ.). Νοτιχε τηατ σινχε ωε δον�τ µοδελ τηε συππλψ σιδε σο πριχεσ αρε τακεν ασ εξογενουσ.

Predicted Probability of Use For

Environment Consumers in Current Environment with

Accessibility Legality Price All No Access Access

No Change No Change No Change 14.6% 0.0% 27.3%

Accessible No Change No Change 22.2% 18.9% 27.5%

Accessible Legal No Change 35.7% 32.3% 41.8%

20% Increase 34.3% 30.8% 40.3%

Cigarette Prices 43.0% 38.9% 49.4%

Production Cost 43.0% 38.9% 49.4%

Notes: This is a prediction for a person with the typical access characteristics to use.

Based on baseline specification with state fixed effects

Ταβλε 7: Χουντερφαχτυαλ Ρεσυλτσ

Ταβλε 7 δισπλαψσ τηε χουντερφαχτυαλ ρεσυλτσ βασεδ ον τηε στατε �ξεδ ε⁄εχτσ βασελινε σπεχι�−

χατιον. Τηε ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ βοτη τηε αχχεσσιβιλιτψ ανδ λεγαλιτψ βαρριερσ πλαψ α συβσταντιαλ

ρολε ιν τηε δεχισιον το υσε χανναβισ. Υσε ωουλδ ινχρεασε το 22.3% φροµ 14.6% ιφ αχχεσσιβιλιτψ

ωερε νοτ αν ισσυε. Φυρτηερµορε, 19.6% οφ τηε χυρρεντ υσερσ ωηο ρεπορτ νο αχχεσσ ωουλδ υσε

χανναβισ. Ιφ χανναβισ ωερε λεγαλιζεδ ανδ αχχεσσιβιλιτψ ωερε νοτ αν ισσυε υσε ωουλδ µορε τηαν

δουβλε το 31.8%. Οβϖιουσλψ τηερε ωουλδ βε αν ιµπαχτ ον πριχεσ δυε το τηε λαω χηανγε, ιφ

χανναβισ πριχεσ δεχλινεδ το χιγαρεττε πριχεσ τηεν υσε ωουλδ ινχρεασε το οϖερ 40%.

18 Ιτ ωουλδ χοντινυε το βε α ηυρδλε φορ υνδεραγε υσερσ ιν τηε σαµε σενσε τηατ οβταινινγ αλχοηολ ορ χιγαρεττεσ
ισ νοτ ασ εασψ φορ υνδεραγε υσερσ.
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Environment Predicted Probability of Use by Age Group

Accessibility Legality Price All Teenager Twenties Thirties Forties Over Forty

No Change No Change No Change 14.6% 27.5% 27.2% 16.1% 10.3% 3.7%

Accessible No Change No Change 22.2% 36.7% 35.7% 25.0% 19.1% 8.6%

Accessible Legal No Change 35.7% 52.7% 52.3% 40.4% 32.9% 17.6%

Cigarette Prices 43.0% 60.5% 60.2% 48.4% 40.5% 23.3%

Percent Report Current Access 37.0% 57.7% 58.4% 40.7% 30.2% 17.5%

Notes: This is a prediction for a person with the typical access characteristics to use using estimates from the

state fixed effects specification with price-age group interactions.

Ταβλε 8: Χουντερφαχτυαλ Ρεσυλτσ βψ Αγε Γρουπ

Ασ τηε ρεσυλτσ φροµ Ταβλε 6 σηοωεδ, τηε ιµπαχτ οφ πριχεσ ανδ λεγαλιτψ ϖαριεσ βψ αγε γρουπ.

Ταβλε 8 πρεσεντσ τηε χουντερφαχτυαλ ρεσυλτσ βψ αγε γρουπ. Τηεσε ρεσυλτσ σηοω τηατ µακινγ

µαριϕυανα λεγαλ ανδ ρεµοϖινγ αχχεσσιβιλιτψ βαρριερσ ωουλδ ηαϖε α σµαλλερ ρελατιϖε ιµπαχτ ον

ψουνγερ ινδιϖιδυαλσ. Χυρρεντ υσε αµονγ τεεναγερσ ισ 27.5% ανδ υσε ωουλδ ινχρεασε βψ λεσσ

τηαν τωιχε το 48.6% ιφ µαριϕυανα ωερε λεγαλ ανδ τηερε ωερε νο βαρριερσ το υσε. Ηοωεϖερ, υσε

αµονγ ινδιϖιδυαλσ ιν τηειρ τηιρτιεσ ανδ φορτιεσ ωουλδ αλµοστ τριπλε.

Μορε ρεσυλτσ φορτηχοµινγ...

7 Χονχλυσιονσ

Ωε πρεσεντ α µοδελ οφ µαριϕυανα υσε τηατ δισεντανγλεσ τηε ιµπαχτ οφ λιµιτεδ αχχεσσιβιλιτψ

φροµ χονσυµπτιον δεχισιονσ βασεδ σολελψ ον πρεφερενχεσ. Ωε �νδ τηατ βοτη πλαψ αν ιµπορταντ

ρολε ανδ τηατ ινδιϖιδυαλσ ωηο ηαϖε αχχεσσ το τηε ιλλιχιτ µαρκετ αρε οφ σπεχι�χ δεµογραπηιχσ.

Ωε χονσιδερ τηε ρολε πλαψεδ βψ αχχεσσιβιλιτψ ιν υσε, τηε ιµπαχτ οφ ιλλεγαλ αχτιονσ ιν υτιλιτψ, ασ

ωελλ ασ τηε ιµπαχτ ον τηε συππλψ σιδε. Ουρ ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ υνοβσερϖαβλεσ φροµ χανναβισ

υσε ανδ αχχεσσ αρε ποσιτιϖελψ ρελατεδ ανδ τηατ τηε ελαστιχιτιεσ οφ λεγαλιζατιον, δεχριµιναλιζα−

τιον, ανδ πριχε αρε αλλ σιγνι�χαντλψ δι⁄ερεντ ιν τηε σελεχτιον µοδελ ρελατιϖε το τηε στανδαρδ

αππροαχη. Τηε σελεχτιον µοδελ ινδιχατεσ δεµανδ ισ µυχη µορε ινελαστιχ ωιτη ρεσπεχτ το

πριχε. Ωε οβταιν εστιµατεσ φορ πριχε ελαστιχιτιεσ οφ δεµανδ (φορ αν ιλλιχιτ γοοδ) τακινγ ιντο

αχχουντ σελεχτιον ιντο αχχεσσ. Ωε �νδ τηατ σελεχτιον ιντο ωηο ηασ αχχεσσ το χανναβισ ισ νοτ

ρανδοµ, ανδ τηε ρεσυλτσ συγγεστ εστιµατεσ οφ τηε δεµανδ χυρϖε ωιλλ βε βιασεδ υνλεσσ σελεχτιον

ισ εξπλιχιτλψ χονσιδερεδ. Χουντερφαχτυαλ ρεσυλτσ ινδιχατε τηατ µακινγ µαριϕυανα λεγαλ ανδ ρε−

µοϖινγ αχχεσσιβιλιτψ βαρριερσ ωουλδ ηαϖε α σµαλλερ ρελατιϖε ιµπαχτ ον ψουνγερ ινδιϖιδυαλσ βυτ

18



στιλλ α λαργε ιµπαχτ ιν µαγνιτυδε. Υσε αµονγ τεεναγερσ ωουλδ (α λιττλε λεσσ τηαν) δουβλε ανδ

υσε αµονγ ινδιϖιδυαλσ ιν τηειρ τηιρτιεσ ανδ φορτιεσ ωουλδ αλµοστ τριπλε. Μορε χονχλυσιονσ

φορτηχοµινγ...
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Α ΜΧΜΧ Μετηοδσ

Α.1 Μοδελ Φιττινγ φορ Προβιτ Μοδελ ωιτη Σελεχτιον

Φορ τηε δισχυσσιον οφ τηε µοδελ �ττινγ οφ τηε Προβιτ µοδελ φορ χανναβισ υσε ωιτη σελεχτιον

βασεδ ον βιναρψ αχχεσσ ϖια ΜΧΜΧ µετηοδσ ωε χονδενσε τηε νοτατιον ανδ ιντροδυχε τηε
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λατεντ χοντινυουσ αχχεσσ ανδ χανναβισ υσε ϖαριαβλεσ φα�ιµγ ανδ φυ
�

ιµγ ανδ υσε τηε χοµµον

λατεντ ϖαριαβλε ρεπρεσεντατιον οφ τηε προβιτ ωηερε

α�ιµ =
∼η0ιµ + �ιµ; αιµ = Ι[α

�

ιµ > 0]

υ�ιµ = ∼ξ
0

ιµ� + ∀ιµ; υιµ = Ι[υ
�

ιµ > 0] ιφ αιµ = 1

ωηερε φορ εαχη σαµπλε συβϕεχτ ∼ηιµ ρεφερσ το τηε χοµβινεδ χοϖαριατε ϖεχτορ φορ τηε αχχεσσ

µοδελ χονταινινγ ιντερχεπτ, ινδιϖιδυαλ αττριβυτεσ, µαρκετ−σπεχι�χ ϖαριαβλεσ ιν�υενχινγ αχχεσσ,

ανδ ∼ξιµτο τηε χοµβινεδ χοϖαριατε ϖεχτορ φορ τηε νετ υτιλιτψ µοδελ τηατ χονταινσ τηε πριχε

ϖαριαβλεσ,ινδιϖιδυαλ αττριβυτεσ, µαρκετ σπεχι�χ ϖαριαβλεσ ανδ ψεαρ �ξεδ ε⁄εχτσ ιν αδδιτιον το

τηε ιντερχεπτ. Ασ βεφορε ωε ασσυµε τηατ (�ιµ; ∀ιµ) � Ν2(0;�) ωηερε � ισ 2ξ2 χοϖαριανχε

µατριξ ωιτη 1 ον τηε διαγοναλ ανδ � ον τηε ο⁄−διαγοναλ. Ωε δε�νε τηε ϖεχτορ οφ µοδελ

παραµετερσ ασ � = (; �; �). Τηε λικελιηοοδ οφ τηε µοδελ, φ(α;υ;φα�ιµγ; φυ
�

ιµγϕ�;Ω) χαν

βε νοω εξπρεσσεδ ιν τερµσ οφ τηε λατεντ δατα το ιµπροϖε τηε τραχταβιλιτψ οφ τηε λικελιηοοδ

(Αλβερτ ανδ Χηιβ 1993)
Ψ

ι:αιµ=0

Ν (α�ιµϕ∼η
0

ιµ; 1) Ι[α
�

ιµ � 0]
αιµ

Ψ

ι:αιµ=1

Ν (α�ιµϕ∼η
0

ιµ; 1)Ι[α
�

ιµ > 0]
1�αιµ Ν (υ�ιµϕ∼ξ

0

ιµ�+�(α
�

ιµ�∼η
0

ιµ ; 1��
2

Φορ τηε Βαψεσιαν αναλψσισ ωε προχεεδ ωιτη τηε χοµµον ασσυµπτιον οφ Νορµαλ πριορσ

φορ τηε σλοπε χοε′χιεντσ ανδ χορρελατιον χοε′χιεντ. Τηε λαττερ ισ ρεστριχτεδ το τηε ρεγιον

Ρ = �1 < � < 1 το ενσυρε τηε ποσιτιϖε δε�νιτενεσσ οφ �. Τηε ϕοιντ πριορ ισ γιϖεν βψ

�(�) = Ν (�ϕβ0;Β0) Ν (ϕγ0;Γ0) Ν (�ϕρ0; Ρ0)�Ρ (5)

Τηε πριορ µεανσ αρε σετ ατ ζερο. Ιν χοµβινατιον ωιτη λαργε πριορ ϖαριανχεσ τηισ ιµπλιεσ ρελα−

τιϖελψ υνινφορµατιϖε πριορ ασσυµπτιονσ. Τηε ποστεριορ διστριβυτιον ωιτη τηε παραµετερ σπαχε

αυγµεντεδ βψ τηε λατεντ αχχεσσ ανδ χανναβισ ϖαριαβλεσ, �(�;α�;υ�ϕα;υ) ωηιχη ισ προπορτιοναλ

το προδυχτ οφ τηε λικελιηοοδ ανδ τηε πριορ, ισ σιµυλατεδ ιν �ϖε βλοχκσ ωιτη νορµαλ υπδατεσ

φορ τηε λατεντ ϖαριαβλεσ ανδ τηε σλοπε χοε′χιεντσ ανδ α Μετροπολισ Ηαστινγσ υπδατε φορ τηε

χορρελατιον παραµετερ.

Φιρστ, ωε δραω α�ιµ φροµ Ν (α�ιµϕ
∼η0ιµ; 1) Ι[α

�

ιµ < 0] φορ ι 2 Ι0 ανδ φροµ Ν (α�ιµϕ
∼η0ιµ +

�(υ�ιµ � �
υ
ιµ); 1� �

2) Ι[α�ιµ � 0] φορ τηοσε συβϕεχτσ ωιτη ι 2 Ι1.

Ιν τηε σεχονδ στεπ, ωε δραω υ�ιµ φορ αλλ συβϕεχτσ ι 2 Ι1 φροµ Ν (υ�ιµϕ∼ξ
0

ιµ� + �(α
�

ιµ �

∼η0ιµ); 1��
2) Ι[υ�ιµ � 0] ιφ υιµ = 0 ορ φροµ Ν (υ�ιµϕ∼ξ
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�

ιµ�
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2) Ι[υ�ιµ > 0]

ιφ υιµ = 1.
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Ιν τηε τηιρδ στεπ, ωε δραω  φροµ Ν (⊥; ⊥Γ) ωιτη
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ωηερε ι 2 Ι0 ρεφερσ το τηε συβσετ οφ συβϕεχτσ ωιτη νο αχχεσσ ανδ ι 2 Ι1 το τηοσε ωιτη

αχχεσσ. Ιν τηε φουρτη στεπ ωε δραω � βασεδ ον τηε συβϕεχτσ ιν Ι1 φροµ Ν (⊥�; ⊥Β) ωηερε
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Ιν τηε λαστ στεπ ωε υπδατε � ιν Μετρολπολισ Ηαστινγσ στεπ βασεδ ον τηε συβϕεχτσ ιν Ι1, σινχε

τηε χονδιτιοναλ ποστεριορ διστριβυτιον οφ � ισ νοτ τραχκταβλε. Φολλοωινγ Χηιβ ανδ Γρεενβεργ

(1995,1998) ωε γενερατε προποσαλ ϖαλυεσ φορ �0 φροµ α ταιλορεδ στυδεντ−τ δενσιτψ τ�(�; ς )
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αχχεπτεδ ωιτη προβαβιλιτψ
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Α.2 Χουντερφαχτυαλσ/Πρεδιχτιον οφ Χανναβισ Υσε

Ωε ρεπορτ τηε προβαβλιτιεσ οφ χανναβισ υσε φορ ϖαριουσ χουντερφαχτυαλ σχεναριοσ ιν τηε παπερ.

Τηε προβαβιλιτιεσ αρε οβταινεδ υσινγ τηε στανδαρδ Βαψεσιαν αππροαχη φορ πρεδιχτιον, αλλοωινγ

υσ το βοτη υσε αλλ τηε ινφορµατιον φροµ τηε παραµετερ εστιµατιον συµµαριζεδ ιν τηε ποστεριορ

διστριβυτιον ανδ το χοµπυτε χρεδιβλε ιντερϖαλσ. Λετ ν = 1 ρεφερ το α ρανδοµ συβϕεχτ φροµ

τηε σαµπλε ωιτη δεµογραπηιχ χηαραχτεριστιχσ ανδ µαρκετ φεατυρεσ ∼ξν+1;µ φορ ωηοµ ωε ωαντ

το πρεδιχτ τηε προβαβιλτιψ οφ χανναβισ υσε γιϖεν τηε οβσερϖεδ δατα Πρ(υν+1;µ = 1ϕα;υ).
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Υσινγ τηε Νορµαλ µοδελ φορ χανναβισ υσε ανδ τηε ινφορµατιον ον τηε µοδελ παραµετερσ φροµ

τηε ποστεριορ διστριβυτιον ωε χαν οβταιν τηε προβαβιλιτψ οφ χανναβισ υσε βασεδ ον φολλοωινγ

ιντεγραλ εξπρεσσιον

Πρ(υν+1;µ = 1ϕα;υ) =

Ζ

�(µν+1;µ) �(�ϕα;υ) π(∼ξν+1;µϕα;υ) δ� δ ∼ξν+1;µ;

ωηερε µν+1;µ = ∼ξ0ν+1;µ � ;ρεφερσ �(�ϕα;υ) το µαργιναλ ποστεριορ διστριβυτιον οφ τηε ϖεχτορ

ανδ το τηε εµπιριχαλ διστριβυτιον οφ τηε γιϖεν τηε σαµπλε δατα. Τηε ιντεγραλ εξπρεσσιον χαν βε

εστιµατεδ βψ βψ υσινγ τηε δραωσ φροµ τηε ποστεριορ διστριβυτιον φροµ τηε ΜΧΜΧ αλγοριτηµ

δισχυσσεδ ιν τηε πρεϖιουσ σεχτιον. Εσσεντιαλλψ, ατ εαχη ιτερατιον οφ τηε ΜΧΜΧ αλγοριτηµ αφτερ

τηε βυρν−ιν πηασε, α ϖεχτορ ∼ξν+1;µ ισ δραων φροµ τηε δατα ανδ �(∼ξ0ν+1;µ �) χοµπυτεδ

υσινγ τηε χυρρεντ ΜΧΜΧ δραω ον �. Αλλ τηεσε δραωσ γιϖε ασ α πρεδιχτιϖε διστριβυτιον οφ τηε

προβαβιλιτψ οφ υσε ανδ ωε ρεπορτ τηε µεαν προβαβιλιτψ ανδ τηε 95% χρεδιβιτιλιψ ιντερϖαλ. Φορ

τηε προβαβιτιεσ βψ ϖαριουσ δεµογραπηιχ γρουπσ, ρανδοµλψ δραω τηε ∼ξν+1;µ φροµ τηε χορρε−

σπονδινγ συβσαµπλε.ωηερε τηε συµµανδ ισ τηε νορµαλ πδφ οφ τηε φυλλ χονδιτιοναλ ποστεριορ

διστριβυτιον οφ � ασ δεσχριβεδ αβοϖε.
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Β Πριχε Ενδογενειτψ Εστιµατεσ

Decriminalization Effects With State Fixed Effects

Cannabis Use Access  Cannabis Use Access

Individual Attributes

Male 0.300*** 0.259*** 0.298*** 0.260***

(0.0571) (0.0242) (0.0591) (0.0243)

Aged in Teens 0.599*** 0.936*** 0.580*** 0.939***

(0.177) (0.0546) (0.186) (0.0546)

Aged in Twenties 0.586*** 1.096*** 0.569*** 1.099***

(0.182) (0.0380) (0.193) (0.0380)

Aged in Thirties 0.427*** 0.677*** 0.414*** 0.677***

(0.128) (0.0349) (0.135) (0.0350)

Aged in Fourties 0.392*** 0.392*** 0.382*** 0.391***

(0.0989) (0.0361) (0.102) (0.0362)

Of Aboriginal Descent 0.00764 0.290*** -0.0224 0.269***

(0.134) (0.0825) (0.134) (0.0831)

In Good, Very Good, or Excellent Health -0.305*** -0.304***

(0.0419) (0.0421)

Highest Education is High School -0.0857** -0.0707*

(0.0423) (0.0426)

Highest Education is Trade Degree 0.0568* 0.0607*

(0.0335) (0.0337)

Highest Education is University Degree -0.230*** -0.213***

(0.0370) (0.0373)

Market and Policy Variables

Reported Purchase Price -0.00880*** -0.0119***

(0.00216) (0.00239)

High Potency 0.748** 0.913**

(0.350) (0.437)

Decriminalized -0.0736 0.150***

(0.0533) (0.0267)

Grams Possession is not Minor Offense 0.00125 0.00124

(0.00109) (0.00178)

Would Use Can if Legal 0.130** 0.125**

(0.0625) (0.0627)

Arrests Per Capita of Suppliers (Prevalence) 0.229***

(0.0663)

Live in City -0.0993*** -0.126***

(0.0246) (0.0263)

Rho 0.0682 0.0550

(0.227) (0.239)

Number of Observations 13301 13301 13301 13301

Notes: Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Ταβλε Β1: Βιϖαριατε Προβιτ ωιτη Σελεχτιον Εστιµατεσ υσινγ Ρεπορτεδ Πριχε
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