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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Κάθε κράτος, µε τη διάθεση πόρων στην άµυνα, παράγει ασφάλεια για τον 

εαυτό του έναντι υπαρκτών ή εν δυνάµει εξωτερικών απειλών αλλά και σε αρκετές 

περιπτώσεις και για την αντιµετώπιση εσωτερικών προβληµάτων ασφάλειας, όπως, 

για παράδειγµα, το κουρδικό πρόβληµα στην περίπτωση της Τουρκίας, το 

Παλαιστινιακό στο Ισραήλ, η τουρκική απειλή στην περίπτωση της Κύπρου. Ο 

αριθµός όµως των πιθανών εξωτερικών απειλών είναι συχνά µεγάλος και οι 

διαθέσιµοι οικονοµικοί πόροι εξ ορισµού περιορισµένοι. Ιδιαίτερα τα µικρά και 

οικονοµικά ασθενέστερα κράτη, όπως η Ελλάδα η Τουρκία και η Κύπρος, 

υποχρεούνται να λαµβάνουν δύσκολες αποφάσεις όσον αφορά την κατανοµή των 

περιορισµένων και πολύτιµων πόρων, τους οποίους διαθέτουν µεταξύ αµυντικών και 

άλλων εναλλακτικών χρήσεων στον πολιτικό τοµέα της εθνικής οικονοµίας. Το 

κόστος ευκαιρίας, δηλαδή το κόστος της απολεσθείσας εναλλακτικής χρήσης των 

πόρων αυτών, θεωρείται ότι είναι ιδιαίτερα υψηλό. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, οι κυβερνήσεις των κρατών υποχρεούνται 

να επιτυγχάνουν διαχρονικά τη βέλτιστη δυνατή σχέση µεταξύ του αναγκαίου ύψους 

αµυντικών δαπανών και της συνεπαγόµενης στρατιωτικής ισχύος, η οποία απαιτείται 

για να συντηρηθεί ένα επαρκές επίπεδο αµυντικής αποτροπής, και του πλούτου του 

εν λόγω κράτους, χωρίς ταυτόχρονα οι επιπτώσεις της δέσµευσης των πόρων αυτών 

στην άµυνα να υποσκάπτουν και να διακυβεύουν την περαιτέρω αύξηση του εθνικού 

εισοδήµατος. Η τελευταία είναι αναγκαία προϋπόθεση για να συνεχίσει το κράτος να 

διατηρεί αλλά και να επαυξάνει, αν αυτό είναι αναγκαίο, την αµυντική του ισχύ. Το 

δίληµµα µε το οποίο τα κράτη βρίσκονται αντιµέτωπα σε τέτοιες περιπτώσεις 

συµπυκνώνεται στη φράση: «απαιτούνται οικονοµικοί πόροι για την παραγωγή της 

αναγκαίας αποτρεπτικής ικανότητας και στρατιωτική ισχύς για την προστασία του 

εθνικού εισοδήµατος - πλούτου και των εθνικών συµφερόντων». Κάτι το οποίο δεν 

είναι παρά η αναγνώριση από µέρους των κρατών και των πολιτών τους του 

γεγονότος ότι η σηµερινή αλλά και η µελλοντική τους ευηµερία δεν εξαρτώνται µόνο 

από την ποσότητα των πολιτικών αγαθών -κεφαλαιουχικών και καταναλωτικών-που 

παράγουν αλλά και από ένα άλλο αγαθό, την άµυνα, το οποίο απαιτείται για την 

προστασία του πλούτου, της ευηµερίας, της ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της 

ακεραιότητας του κράτους. 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Για την ολοκλήρωση µιας διδακτορικής διατριβής απαιτείται µεγαλόπνοη και 

δύσκολη προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή κατά κύριο λόγο καταβάλλεται από τον 

υποψήφιο διδάκτορα, ο οποίος µοχθεί για να φέρει εις πέρας το έργο το οποίο 

ανέλαβε. Πέραν της προσωπικής του όµως κατάθεσης, υπάρχει και η επικουρία 

άλλων ανθρώπων που συνδράµουν και βοηθούν για την εκπλήρωση της διατριβής 

καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης του. Πολλοί άνθρωποι µε βοήθησαν και θα ήταν 

παράλειψη µου να µην τους εκφράσω τις ευχαριστίες µου για την συνδροµή τους 

αυτή. 

Από τη θέση αυτή θέλω να ευχαριστήσω το δάσκαλό µου κ. ∆ριτσάκη 

Νικόλαο για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και δέχτηκε να αναλάβει την επίβλεψη 

της διατριβής µου. ∆εν ήταν, όµως µόνο η αποδοχή, αλλά και η συνεχής στήριξη του 

µε τις ακαδηµαϊκές του συµβουλές που συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του 

πονήµατος, η αµέριστη συµπαράσταση, η καθοδήγηση του και η συνεχή ενθάρρυνση 

που µου προσέφερε καθ’όλη τη διάρκεια. 

Επίσης, ευχαριστίες οφείλω και στα άλλα δύο µέλη της εποπτικής επιτροπής. 

Τον Αν. Καθηγητή κ. Κόλλια Χρήστο του Τµήµατος των Οικονοµικών Επιστηµών 

του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και την κ. Γεωργαντά Ζωή καθηγήτρια του Τµήµατος 

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας για την ακαδηµαϊκή 

βοήθεια που µου παρείχαν. Η εποικοδοµητική κριτική που ασκούσαν αποτέλεσε 

βαρόµετρο για τη βήµα προς βήµα εξέλιξη του έργου µου, ενώ οι συµβουλές που µου 

προσέφεραν υπήρξαν σηµαντικό εργαλείο και στήριγµα στην προσπάθειά µου. 

Τελευταίο, αλλά ίσως πιο σηµαντικό, ένα µεγάλο ευχαριστώ στα µέλη της 

οικογένειας µου, τον πατέρα µου Αντρέα και την µητέρα µου Μαρία για τη συνετή 

καθοδήγησή τους που διαµόρφωσε την προσωπικότητά µου, καθώς και τις σοφές 

παραινέσεις τους που είχα, έχω και θα έχω φυλαγµένες στην καρδιά και το µυαλό µου 

σε όλη την πορεία της ζωή µου. Αυτούς µαζί και µε τον αδερφό µου Σοφοκλή, 

ευγνωµονώ για την ποικιλόµορφη προσφορά τους, αλλά και την αστείρευτη αγάπη 

τους που µου παρείχαν. 

Τέλος, ανεξάρτητα από τις υποδείξεις της επιβλέπουσας συµβουλευτικής 

επιτροπής, όλα τα πιθανά λάθη της διατριβής αυτής βαρύνουν αποκλειστικά και 

µόνον εµένα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εργασία αυτή αποτελεί µελέτη της φύσης και της σπουδαιότητας των 

πιθανών σχέσεων µεταξύ µιας δυναµικής χρονικής σειράς, όπως είναι οι στρατιωτικές 

δαπάνες και ορισµένων οικονοµικών και κοινωνικών µεταβλητών, όπως η 

οικονοµική ανάπτυξη, οι δαπάνες για εκπαίδευση καθώς και οι κεφαλαιουχικές 

δαπάνες. Οι στρατιωτικές δαπάνες είναι ένα σηµαντικό στοιχείο, που µπορεί να έχει 

επίδραση µόνο αν υποστηρίζεται από ένα συνδυασµό ειδικών πολιτικών, 

οικονοµικών και κοινωνικών περιστάσεων. Λαµβάνοντας υπόψη την 

κοινωνικοοικονοµική δραστηριότητα και την πολιτική κατάσταση που συνδέουν τις 

τρεις χώρες, προσπαθούµε να αναλύσουµε τις αιτιατές σχέσεις ανάµεσα στο επίπεδο 

της οικονοµικής ανάπτυξης, τις στρατιωτικές δαπάνες, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, 

και τις δαπάνες για εκπαίδευση.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η οικονοµική ανάπτυξη δεν 

επηρεάζεται από τις στρατιωτικές δαπάνες για την Ελλάδα αλλά επηρεάζεται από τις 

δαπάνες για την εκπαίδευση. Επίσης οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διαδραµατίζουν 

σπουδαίο ρόλο για τις δαπάνες για την εκπαίδευση. Για την Τουρκία οι αµυντικές 

δαπάνες δεν επηρεάζονται από την οικονοµική ανάπτυξη αλλά επηρεάζουν τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες. Σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι η οικονοµική ανάπτυξη 

επηρεάζει και επηρεάζεται από τις δαπάνες για την εκπαίδευση. Τέλος για την Κύπρο 

τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η οικονοµική ανάπτυξη επηρεάζει τις αµυντικές 

δαπάνες αλλά επηρεάζεται από τις δαπάνες για την εκπαίδευση  
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SUMMARY 

“This research is a study of the nature and importance of possible links 

between the dynamics time series of military expenditure and that of the social system 

in Greece, Turkey and Cyprus.  

Capturing the impact of military spending on economic growth in developing 

countries has been an elusive problem for defence economists and has not been fully 

investigated by development economists. In the past years, a number of studies have 

attempted to analyse this relationship between defence spending and economic 

growth. 

Monistic explanation of growth cannot be presented by none economic 

research. The effects of many variables overlap to create a favourable texture for 

economic growth and expansion. Defence expenditures are maybe a basic leaven but 

it can only have an effect if it is supported by a combination of special political, 

economic and social circumstances.  

The aim in our research is to investigate the importance of the possible links 

that may exist between the structural dynamics of defence expenditure and that of the 

socio-economic system (economics, demography, etc.) for Greece, Turkey and 

Cyprus. We try to analyse the causal relations between these two systems and the 

logical outcome of such research will be the determining of a causality relation, if 

such exists, between the two systems for the three countries.  

The empirical results suggested that economic growth is not caused by 

military expenditure for Greece but is caused by the education expenditure. Also 

capital expenditures have an essential role for the education expenditure. For Turkey 

the defence expenditures are not caused by the economic growth but cause the capital 

expenditure. Economic growth and education expenditures have a mutual causal 

relationship. Finally the empirical results for Cyprus suggested that economic growth 

causes defence expenditure but is caused by education expenditure.” 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η άµυνα και η οικονοµία αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες, το σκληρό 

υπόβαθρο επί του οποίου εδράζεται η υψηλή στρατηγική ενός κράτους. Ως εκ τούτου, 

ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη σχέση που διέπει τις δύο αυτές συνιστώσες της υψηλής 

στρατηγικής, καθώς η σχέση αυτή αλληλεπίδρασης είναι καθοριστικής σηµασίας για 

την επίτευξη των πολιτικών επιδιώξεων και στόχων ενός κράτους στα πλαίσια ενός 

δυναµικού, ευµετάβλητου, ασταθούς και άκρως ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εντός 

του οποίου πρέπει να επιβιώσει αλλά και να ευηµερήσει µια χώρα κατοχυρώνοντας 

την εθνική της ασφάλεια και µεγιστοποιώντας την ανεξαρτησία της. 

1.2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ 

ΘΕΜΑΤΟΣ 

Η σύνδεση µεταξύ των κρατικών δαπανών για την εθνική υπεράσπιση και την 

οικονοµική ανάπτυξη έχει αποτελέσει αντικείµενο διαµάχης από τότε που ο στόχος 

της ανάπτυξης κατέχει προεξέχουσα θέση στις προτεραιότητες δηµόσιας πολιτικής 

µετά από το τέλος του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου. 

Οι αµυντικές δαπάνες ως οικονοµική µεταβλητή αναλύονται στα πλαίσια του 

προβλήµατος της βελτιστοποίησης υπό τους περιορισµούς αβεβαιότητας. Ο κύριος 

στόχος κάθε κυβέρνησης είναι η παροχή δηµόσιων αγαθών όπως η προστασία, η 

ασφάλεια, η ειρήνη και η παρεµπόδιση των πολέµων. Οι αµυντικές δαπάνες είναι ένα 

κλειδί στην επίτευξη των στόχων αυτών. Εποµένως, κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να 

λύσει το πρόβληµα βελτιστοποίησης της προστασίας της χώρας κάτω από µερικούς 

περιορισµούς που προέρχονται από:  

� τα τρέχοντα και προηγούµενα επίπεδα του Α.Ε.Π. 

� το ισοζύγιο πληρωµών. 

� τις αµυντικές δαπάνες των Συµµαχικών χωρών και 

� τις αµυντικές δαπάνες των αντίπαλων χωρών.  
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Λαµβάνοντας υπόψη το περιβάλλον της ελλιπής πληροφόρησης 

(αβεβαιότητα), η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει το ποσοστό αύξησης των 

αµυντικών δαπανών. Υπάρχει µια αβεβαιότητα για τη µελλοντική κατάσταση της 

οικονοµίας, τις µελλοντικές κυβερνήσεις και τις σχετικές προτιµήσεις τους µεταξύ 

των πολιτικών και αµυντικών δαπανών και επίσης της συµπεριφοράς και την 

αντίδραση των συµµάχων και των αντίπαλων χωρών.  Εποµένως αποκτά ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον  να δούµε πως αντιδρούν οι χώρες αυτές (Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρος), 

οι οποίες κατέχουν σηµαντική θέση παγκοσµίως στο ύψος των αµυντικών τους 

δαπανών. 

1.2.1. ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1923  

Τόσο οι ελληνικές όσο και οι τουρκικές κυβερνήσεις αλλά και οι µελετητές 

συµφωνούν, πως µετά από τη συνθήκη ειρήνης της Λοζάνης και την ίδρυση της 

σύγχρονης Τουρκίας το 1923, οι χώρες απόλαυσαν µια περίοδο αµοιβαίας φιλίας µε 

πρωθυπουργό τον Βενιζέλο και τούρκο πρόεδρο τον Μουσταφά Κεµάλ. Και τα δύο 

έθνη προσχώρησαν στο ΝΑΤΟ το 1952, αποτελώντας το νοτιοανατολικό άκρο του. 

Για την Ελλάδα, η ένταξη στο ΝΑΤΟ ήταν ένα αποφασιστικό γεγονός, που 

ακολούθησε τον εµφύλιο πόλεµο πέντε ετών (1944–1949), και έδωσε και στο στρατό 

της έναν προεξέχοντα ρόλο στις δηµόσιες υποθέσεις, που κατέληξε σε µια 

στρατιωτική διακυβέρνηση από το 1967 µέχρι το 1974. Η Τουρκία αντιµετώπισε 

επίσης στρατιωτικά επεισόδια (1960–61, 1971–73, και το 1980–83).   

Το νησί της Κύπρου  – το «αγκάθι» µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας  – 

ήταν µισθωµένο στους Βρετανούς από την οθωµανική αυτοκρατορία από 1878 και 

ήρθε σε πλήρη βρετανική κυριαρχία το 1914. Πέρα από τις τουρκοκυπριακές 

ταραχές, η ελληνοκυπριακή ενίσχυση των ανταρτών αναπτύχθηκε στο νησί στη 

δεκαετία του '30, µε συνέπεια µια ανεξάρτητη και αυτόνοµη Κύπρο  το 1960. Παρόλο 

που το νέο σύνταγµα εγγυήθηκε την αντιπροσώπευση και στα δύο τµήµατα 

πληθυσµών, ελληνοτουρκικές συγκρούσεις στην Κύπρο ξέσπασαν αρκετές φορές 

καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του '60. Ένα «αυστηρό» διπλωµατικό σηµείωµα 

από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Johnson απέτρεψε µια προγραµµατισµένη τουρκική 

εισβολή της Κύπρου το 1964. Κατόπιν, το καλοκαίρι του 1974, ένα χτύπηµα στην 

Κύπρο οδήγησε όχι µόνο σε µια τουρκική εισβολή του βόρειου µέρους του νησιού 

αλλά και στην πτώση της ελληνικής στρατιωτικής δικτατορίας στην Αθήνα. Συνέπεια 

της εισβολής, η Τουρκία κρατά τώρα περίπου 40 τοις εκατό του εδάφους του νησιού 
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και 17 τοις εκατό του πληθυσµού στη βόρεια Κύπρο. Οι Τουρκοκύπριοι 

δηµιούργησαν µια ανεξάρτητη τουρκική ∆ηµοκρατία της βόρειας Κύπρου (TRNC) 

στις 15 Νοεµβρίου 1983, µια οντότητα που αναγνωρίστηκε όµως µόνο από την 

Τουρκία.  

Εκτός όµως από την Κύπρο, υπάρχουν και άλλοι τοµείς διαφωνίας µεταξύ 

Ελλάδας και της Τουρκίας:  

(α) διαφωνίες γύρω από την έκταση των χωρικών υδάτων στο αιγαίο. 

(β) διαφωνίες για την έκταση του εναέριου χώρου και 

(γ) διαφωνίες για την ελληνική στρατιωτικοποίηση ορισµένων νησιών του 

Αιγαίου. 

Από το 1974 και µετά οι στρατιωτικές  δυνάµεις της Ελλάδας και της 

Τουρκίας ήταν πολλές φορές σε επιφυλακή µε σηµαντικότερες το 1987, το 1994 και 

το 1996, αποφεύγοντας στις λεπτοµέρειες τον πόλεµο µεταξύ τους (Athanassiou και 

Kollias, 2000 Matthews, 1999).  

1.2.2  ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

Παρά την ιστορία της αιχµηρής σύγκρουσής τους, πρέπει να επισηµανθεί ότι, 

εκτός από το θέµα της Κύπρου, η ελληνοτουρκική σχέση  έχει χαρακτηριστεί από 

ειρήνη και οι δύο χώρες συνεργάζονται σε διάφορους τοµείς. Και οι δύο 

προσχώρησαν στο ΝΑΤΟ στις 18 Φεβρουαρίου 1952 και στις Νατοϊκές δυνάµεις 

διατήρησης της ειρήνης στη Βοσνία και την Αλβανία. Η Ελλάδα είναι µέλος της Ε.Ε 

από την 1η Ιανουαρίου 1981 και τον Μάρτιο του 1997 υποστήριξε την αίτηση που 

υπέβαλε η Τουρκία για την πλήρη ιδιότητα µέλους της Ε.Ε. Η Ελλάδα και η Τουρκία 

είναι και οι δύο µέλη της οικονοµικής συνεργασίας στην περιοχή της Μαύρης 

Θάλασσας (µαζί µε την Αλβανία, την Αρµενία, το Αζερµπαϊτζάν, τη Βουλγαρία, τη 

Γεωργία, τη Μολδαβία, τη Ρουµανία, τη Ρωσία, και την Ουκρανία), µια περιοχή 

συγκρίσιµη σε µέγεθος και σε πληθυσµό µε την Ε.Ε.  

1.2.3 ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι η σηµαντικότητα µιας 

τέτοιας έρευνας για τις αµυντικές δαπάνες και την οικονοµική ανάπτυξη είναι πάρα 

πολύ µεγάλη και για τις τρεις αυτές χώρες.  Όλοι γνωρίζουµε την επεκτατική 

πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία καθώς και το γεγονός ότι ξοδεύει τεράστια ποσά 
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για την άµυνά της. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε επίσης και το γεγονός ότι έχει να 

αντιµετωπίσει αρκετούς εξωτερικούς κινδύνους και την τεράστια επιρροή που έχει ο 

στρατός της στις εκάστοτε κυβερνήσεις.  Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα και η 

Κύπρος στα πλαίσια του ενιαίου αµυντικού δόγµατος και υπό την διαρκή απειλή της 

Τουρκίας ακολουθούν παράλληλη πορεία στις αµυντικές δαπάνες και στον 

εξοπλιστικό τους προγραµµατισµό.  Κάτι τέτοιο είναι ωφέλιµο όµως για την 

οικονοµική τους ανάπτυξη;  Οι διεθνείς εξελίξεις τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαίες 

τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στα πλαίσια επίλυσης του 

κυπριακού προβλήµατος µε κορύφωση το σχέδιο Ανάν. Η Κύπρος πλέον είναι 

επίσηµο µέλος της Ε.Ε ενώ η Τουρκία βρίσκεται σε πορεία ένταξης.  Θα µπορέσουν 

να συναγωνιστούν τις άλλες χώρες κράτη µέλη µε τα υπέρογκα ποσά που δαπανούν 

για την άµυνα τους;  Μήπως η ένταξη και των τριών χωρών στην Ε.Ε θα τους 

οδηγήσει στην µείωση των δαπανών για την άµυνα µε καλύτερα αποτελέσµατα και 

νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη; Επιπλέον µε το σχέδιο λύσης που προωθείται από τον 

Ο.Η.Ε προβλέπεται η µείωση των αµυντικών δαπανών και για τις τρεις χώρες. Κάτι 

τέτοιο τι αποτελέσµατα θα έχει στις οικονοµίες των χωρών αυτών; . Η ανάγκη, 

λοιπόν παροχής ισχυρού επιστηµονικού υποβάθρου επί τού οποίου να στηριχθούν οι 

απόψεις για την αναγκαιότητα ή όχι των αµυντικών δαπανών και της σχέσης τους µε 

την ανάπτυξη µε ώθησε στην διερεύνηση του θέµατος αυτού.  

Σύµφωνα µε αυτά που αναφέραµε πιο πάνω, θα µπορούσαµε να σηµειώσουµε 

ότι ο σκοπός της διατριβής αυτής είναι να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1) Μπορούν οι αµυντικές δαπάνες να επηρεάσουν την οικονοµική ανάπτυξη 

των χωρών και τις άλλες κοινωνικο - οικονοµικές µεταβλητές; 

2) Υπάρχουν µακροχρόνιες σχέσεις µεταξύ των οικονοµικών και 

φορολογικών µεταβλητών 

3) Υπάρχουν βραχυχρόνιες σχέσεις µεταξύ των οικονοµικών και 

φορολογικών µεταβλητών. 

4) Υπάρχουν αιτιακές σχέσεις µεταξύ των οικονοµικών και φορολογικών 

µεταβλητών. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, πρέπει να επιτευχθούν οι παρακάτω 

στόχοι: 

1) Πρέπει να διερευνηθεί αν οι µεταβλητές που συµµετέχουν στο υπόδειγµα 
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είναι στάσιµες. 

2) Πρέπει να διερευνηθεί εµπειρικά αν υπάρχουν βραχυχρόνιες σχέσεις 

µεταξύ των οικονοµικών και κοινωνικών µεταβλητών του υποδείγµατος. 

3) Πρέπει να διερευνηθεί εµπειρικά αν υπάρχουν µακροχρόνιες σχέσεις 

(σχέσεις συνολοκλήρωσης) µεταξύ των οικονοµικών και κοινωνικών µεταβλητών του 

υποδείγµατος. 

4) Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχουν σχέσεις αιτιότητας µεταξύ των 

µεταβλητών. 

1.3 ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Οι στόχοι που τέθηκαν στο προηγούµενο τµήµα αυτού του κεφαλαίου, για να 

επιτύχουν το σκοπό της διατριβής αυτής προσδιορίζουν και τη διάρθρωση της 

διατριβής αυτής. Συγκεκριµένα η διατριβή αυτή αποτελείται από 14 κεφάλαια. Τα 

περισσότερα από τα κεφάλαια έχουν την ίδια σχεδόν διάρθρωση. 

Σε κάθε κεφάλαιο υπάρχει η παρακάτω διάρθρωση: 

� Η εισαγωγή όπου παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του θέµατος 

� Η µεθοδολογία για την επίτευξη των στόχων και τον έλεγχο των 

υποθέσεων. 

� Οι εκτιµήσεις που έχουν και αυτές σχέση µε τους στόχους 

� Τα συµπεράσµατα για κάθε κεφάλαιο ώστε να δούµε κατά πόσο 

επιτεύχθηκαν οι στόχοι 

Ειδικότερα το κάθε κεφάλαιο χωριστά ασχολείται µε τα εξής: 

Κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή στο θέµα της διατριβής): Περιλαµβάνει µια σύντοµη 

αιτιολόγηση του ερευνητικού θέµατος της παρούσας διατριβής, καθώς και το κίνητρο 

για την επιλογή του θέµατος της διατριβής και προσπαθεί µε σαφή τρόπο να 

προσδιορίσει το σκοπό αλλά και τους επιµέρους στόχους που θα βοηθήσουν στην 

υλοποίηση του βασικού της αντικειµένου. 

Κεφάλαιο 2 (Γενικά για το Εξοπλιστικό φαινόµενο ): Αναφέρεται αρχικά στον 

ορισµό του φαινοµένου και το πώς παρουσιάζεται στην σύγχρονη εποχή. Στην 

συνέχεια παρουσιάζονται οι θεωρητικές προσεγγίσεις του και στο τέλος επιχειρείται 

η αξιολόγηση του. 
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Κεφάλαιο 3 (Εξοπλιστικό φαινόµενο και ανάπτυξη): Στο κεφάλαιο δίνεται αρχικά 

η έννοια της ανάπτυξης και πως αυτή συνδέεται µε την ασφάλεια. 

Κεφάλαιο 4 (Αµυντικές δαπάνες και αµυντικό βάρος της οικονοµίας): Στο 

κεφάλαιο αυτό διασαφηνίζονται ορισµένες έννοιες, που είναι απαραίτητες για τη 

διερεύνηση των προβληµάτων που συνδέονται µε τις αµυντικές δαπάνες και την 

αµυντική βιοµηχανία µίας οικονοµίας. Πιο συγκεκριµένα παρουσιάζονται: 

� οι διαφορετικοί ορισµοί, άρα και τους διαφορετικοί τρόποι µέτρησης 

των αµυντικών δαπανών, 

� Τη χρησιµότητα που έχει ο δείκτης του αµυντικού βάρους στις 

διακρατικές ή διαχρονικές συγκρίσεις, δύο ή περισσότερων επιπέδων 

άµυνας, και 

� Τα προβλήµατα που ανακύπτουν στη διαδικασία της µέτρησης του 

αµυντικού βάρους. 

Κεφάλαιο 5 (Η Εθνική Άµυνα ως δηµόσιο αγαθό): Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζουµε:  

� Την έννοια και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αµιγώς ιδιωτικών 

και αµιγώς δηµοσίων αγαθών, 

� Τα θεωρητικά επιχειρήµατα που προβάλλονται, για τον χαρακτηρισµό 

της εθνικής άµυνας ως αµιγώς δηµοσίου αγαθού, 

� Τους λόγους για τους οποίους η λειτουργία του µηχανισµού των τιµών 

αδυνατεί να εξασφαλίσει την παραγωγή της άµυνας, (την 

αναγκαιότητα του κρατικού παρεµβατισµού για την παροχή ασφάλειας 

στην κοινωνία), 

� Τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία για τον 

προσδιορισµό του άριστου επιπέδου κάθε δηµοσίου αγαθού, άρα και 

της εθνικής άµυνας, και  

� Τους διάφορους τρόπους χρηµατοδότησης της παραγωγής της εθνικής 

άµυνας. 

Κεφάλαιο 6 (Θεωρητική προσέγγιση στην οικονοµία της άµυνας και 

προσδιορισµός των οικονοµικών εργαλείων ερµηνείας): Στο κεφάλαιο αυτό 

γίνεται αναφορά στον κλάδο των Οικονοµικών της Άµυνας και των διαφόρων 
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Θεωρητικών προσεγγίσεων (σχολών) της οικονοµικής σκέψης. ∆ίνεται επίσης 

έµφαση στον τοµέα της τεχνολογίας και συνδυάζεται µε την ικανότητα παραγωγής 

ισχύος από τα κράτη. 

Κεφάλαιο 7 (Στρατιωτικές δαπάνες και οικονοµία): Στο κεφάλαιο αυτό 

επιχειρείται λεπτοµερέστερη ανασκόπηση των εµπορικών µελετών και 

αποτελεσµάτων µέχρι και σήµερα. Επίσης παρουσιάζεται πως οι στρατιωτικές 

δαπάνες επηρεάζουν την συνολική ζήτηση, τις επενδύσεις και την οικονοµική 

µεγέθυνση. Επίσης γίνεται αναφορά στο µέρισµα της ειρήνης. 

Κεφάλαιο 8 ( Αµυντικές δαπάνες και οικονοµική ανάπτυξη): Στο κεφάλαιο αυτό 

ασχολούµαστε µε τη µελέτη των αναπτυξιακών επιδράσεων των αµυντικών δαπανών 

στις οικονοµίες των ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών: Ανιχνεύουµε τις 

διασυνδέσεις τους µε άλλες µεταβλητές της οικονοµίας, περιγράφουµε τον τρόπο µε 

τον οποίο επηρεάζουν την ανάπτυξη και αναλύουµε τις διάφορες µεθόδους που έχουν 

αναπτυχθεί στη σχετική βιβλιογραφία, για την εξακρίβωση και τη µέτρηση της 

επίδρασης των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Κεφάλαιο 9 ( Μεθοδολογία): Παρουσιάζουµε και ερµηνεύουµε το πλαίσιο της 

έρευνας µας, και αναπτύσσουµε όλη την οικονοµετρική και στατιστική µεθοδολογία 

που θα ακολουθήσουµε στα  επόµενα κεφάλαια. 

Κεφάλαιο 10 (Περιγραφή και παρουσίαση των µεταβλητών): Σ’αυτό το κεφάλαιο 

απεικονίζεται και σχολιάζεται η πορεία των οικονοµικών και κοινωνικών  

µεταβλητών των υπό διερεύνηση χωρών (παρουσιάζονται περιγραφικά στατιστικά 

και η γραφική τους απεικόνιση. 

Κεφάλαιο 11 (Στασιµότητα των µεταβλητών): Γίνεται ο έλεγχος µοναδιαίας ρίζας 

των µεταβλητών του υποδείγµατος µε τους ελέγχους των Augmented Dickey-Fuller 

(ADF), Phillips – Perron (PP) και Kwiatkowski – Phillips –Schmidt - Shin (KPSS)  

Κεφάλαιο 12 (Μακροχρόνιες σχέσεις µεταξύ των µεταβλητών, συνολοκλήρωση 

µε VAR υποδείγµατα): ∆ιερευνάται αν υπάρχουν µακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας 

µεταξύ των µεταβλητών του υποδείγµατος µε την εφαρµογή της µεθόδου του 

Johansen για τα υποδείγµατα διανυσµατικών αυτοπαλινδροµήσεων. 

Κεφάλαιο 13 (Βραχυχρόνιες σχέσεις µεταξύ των οικονοµικών και κοινωνικών 

µεταβλητών): Σ’αυτό το κεφάλαιο γίνεται η διερεύνηση των βραχυχρόνιων σχέσεων 

ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών µας χρησιµοποιώντας υποδείγµατα διόρθωσης 
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λαθών. Στην συνέχεια παρουσιάζουµε τους ελέγχους διαρθρωτικών µεταβολών και 

συγκεκριµένα στους ελέγχους των Cusum, CusumQ και των έλεγχο των 

τυποποιηµένων διαδοχικών καταλοίπων προβλέψεως. 

Κεφάλαιο 14 (Σχέσεις αιτιότητας µεταξύ των οικονοµικών και κοινωνικών 

µεταβλητών): Στο κεφάλαιο αυτό προσπαθούµε να προσδιορίσουµε, µε την 

εφαρµογή της µεθόδου του Granger το κατά πόσο µια µεταβλητή του υποδείγµατος 

µας αιτιάζει µιαν άλλη ή αιτιάζεται από αυτήν. Μ’αυτό τον τρόπο θα ανακαλύψουµε 

την κατεύθυνση των σχέσεων των µεταβλητών µας και ποια προκαλεί την άλλη. 

Κεφάλαιο 15 (Συµπεράσµατα): Ανακεφαλαιώνουµε τη διδακτορική διατριβή 

παρέχοντας µια ολοκληρωµένη εικόνα της έρευνάς µας και παρουσιάζοντας τα 

βασικά συµπεράσµατα. Ακολουθεί η τεκµηρίωση της υλοποίησης των στόχων της 

εργασίας, που προσδιορίστηκαν στο πρώτο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται 

µε την κατάθεση προτάσεων προς µελλοντική έρευνα και περαιτέρω µελέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ 

∆ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. 

Το εξοπλιστικό φαινόµενο µπορεί να ορισθεί καταρχήν ως φαινόµενο 

συγκρότησης, εξοπλισµού και διατήρησης µηχανισµών βίας ικανών να διασφαλίσουν 

για λογαριασµό µιας αρχής (εξουσίας) τον έλεγχο µιας συγκεκριµένης γεωγραφικής 

περιοχής και των κατοίκων της και είναι άρρηκτα συνδεδεµένο µε την ανάπτυξη των 

ανθρώπινων κοινωνιών. Στην αφετηρία της αναπτυξιακής πορείας της ανθρωπότητας 

είχαµε ως δεδοµένα το φυσικό περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους που αυτό 

εµπεριέχει, καθώς και τα πρώτα ανθρώπινα όντα (εν δυνάµει εργατικό δυναµικό) µε 

ζητούµενο την δηµιουργία και διατήρηση ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. 

Οι ανθρώπινες κοινωνίες ωθήθηκαν στην αναπτυξιακή αυτή πορεία εξ αιτίας 

τριών πρωταρχικά παραγόντων: 

α) της αδυναµίας επιβίωσης τους σε ένα απόλυτα φυσικό περιβάλλον (χωρίς δική 

τους παρέµβαση σε αυτό), 

β) της ροπής τους προς ευδαιµονία (ευδαιµονική εντροπία), και 

γ) της αναντιστοιχίας των αναγκών επιβίωσης τους ως προς τα διαθέσιµα µέσα για 

την κάλυψη τους.  

Συνεπεία των προαναφερθέντων, κάθε ανθρώπινη κοινωνία είχε να επιλύσει 

δυο συγγενή προβλήµατα: αυτό της διασφάλισης φυσικών πόρων και του τρόπου 

(διαδικασίας) αξιοποίησης τους. Για το πρώτο ήταν (και εξακολουθεί να είναι) 

απαραίτητη η συγκρότηση µηχανισµού ελέγχου γεωγραφικής περιοχής ενώ για το 

δεύτερο η συγκρότηση µηχανισµού επιβολής εσωτερικής "έννοµης" τάξης. Το 

αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής ήταν µια πολιτικά οργανωµένη κοινωνία της 

οποίας οι θεσµοί αποκτούν µε την πάροδο του χρόνου τον δικό τους αυτόνοµο ρόλο 

περιπλέκοντας το βασικό της πρόβληµα, αυτό της δηµιουργίας και διατήρησης 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος ικανού να αγκαλιάσει όλα τα µέλη της. 
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Στην ιστορική πορεία ανάπτυξης της ανθρωπότητας εµφανίστηκαν µυριάδες 

ανθρώπινες κοινωνίες οι οποίες ανταγωνίστηκαν η µια την άλλη στην προσπάθεια 

τους να επιτύχουν το βασικό σκοπό που περιγράφηκε παραπάνω, για να επιβιώσουν 

και να βελτιώσουν την θέση τους µέσα στο φυσικό περιβάλλον καταρχήν, και εν 

συνεχεία και στο περιβάλλον της κοινωνίας των ανθρώπινων κοινωνιών (γνωστής ως 

διεθνούς κοινωνίας). Ο ανταγωνισµός αυτός εµπεριείχε πάντα το στοιχείο του 

καταναγκασµού και της βίας και, κατά κανόνα, οι πλέον αναπτυγµένες κοινωνίες 

υπέτασσαν (απορροφούσαν ή συγχωνεύονταν µε) τις λιγότερο αναπτυγµένες. 

Οι διεθνείς σχέσεις γίνονται, κατά συνέπεια, κατανοητές ως σχέσεις ισχύος 

µεταξύ κοινωνιών και σε αυτό το πλαίσιο οφείλουµε να εντάξουµε το εξοπλιστικό 

φαινόµενο. Η ιστορία των διεθνών σχέσεων αποτελεί την καταγραφή µιας πορείας 

ολοκλήρωσης και αποσύνθεσης ανθρώπινων κοινωνιών στον χωροχρόνο, µιας 

πορείας που χαρακτηρίστηκε από την χρήση ή απειλή χρήσης βίας η οποία 

προϋποθέτει την ύπαρξη µηχανισµών βίας που µε την σειρά τους αποτελούν την 

άµεση βάση του εξοπλιστικού φαινοµένου. Η θεωρία των διεθνών σχέσεων 

αποσκοπεί από την πλευρά της στην βαθύτερη κατανόηση των νόµων που διέπουν 

την ιστορική πορεία των σχέσεων ισχύος µεταξύ κοινωνιών1 για να αξιοποιήσει την 

γνώση αυτή στον χειρισµό των τρεχόντων θεµάτων που απασχολούν τον πλανήτη. 

                                                           
1 Στις φυσικές επιστήµες η ισχύς αντιπροσωπεύει ενέργεια προς µονάδα χρόνου. Στις κοινωνικές 
επιστήµες κατά ανάγκην, εξ αιτίας του απρόβλεπτου χαρακτήρα του αντικειµένου τους, δεν µπορεί 
παρά να αντιπροσωπεύει ενέργεια και δυνατότητα (-ες) µονάδος ή συνόλου ως προς χρονική (ιστορική) 
περίοδο. Προκειµένου περί σταθµίσεως της ισχύος στο πεδίο των διεθνών σχέσεων (µε δεδοµένη την 
αντιµετώπιση των σχέσεων αυτών ως σχέσεων πολιτικά οργανωµένων κοινωνιών) οφείλει κανείς να λάβει 
υπόψη τα βασικά προσδιοριστικά στοιχεία της ισχύος µιας κοινωνίας. 
Βασικά προσδιοριστικά στοιχεία της ισχύος µιας κοινωνίας (της ικανότητας της δηλαδή να πορεύεται 
κατά την βούληση της) αποτελούν α) το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών της δυνάµεων, β) το 
επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών της σχέσεων και η συνακόλουθη διασφάλιση ή µη κοινωνικής 
συνοχής και αποφασιστικότητας, γ) το πολιτικό της σύστηµα και η επικοινωνία µεταξύ των µελών της, 
και δ) η καλή ή όχι αντανάκλαση των παραπάνω στους µηχανισµούς βίας (στρατιωτικοί-κατασταλτικοί 
µηχανισµοί) τους οποίους η κοινωνία αυτή διαθέτει για να επιδιώξει τους σκοπούς της. Σχετική 
παρατήρηση στο Κ. Μαρξ -Φρ. Εγκελς, Γερµανική Ιδεολογία, Gutenberg, Αθήνα 1979, τόµος Α, σελ. 
62: "Οι σχέσεις των διαφόρων εθνών µεταξύ τους εξαρτώνται από το πόσο έχει το καθένα τους αναπτύξει 
τις παραγωγικές του δυνάµεις, τον καταµερισµό της εργασίας και την εσωτερική του επικοινωνία" Η 
εστίαση του προβλήµατος κυρίως στους πολιτικοστρατιωτικούς µηχανισµούς και την θεσµοθετηµένη 
εξουσία (η οποία αποτελεί µηχανισµό συσσώρευσης και διαχείρισης ισχύος) αποτελεί επιστηµονική 
µονοµέρεια ακριβώς λόγω του απρόβλεπτου χαρακτήρα της ανθρώπινης συµπεριφοράς και των 
ανθρώπινων κοινωνιών στην αποδοχή των οποίων στηρίζεται η όποια εξουσία. Τέτοιες προσεγγίσεις στο 
πεδίο των διεθνών σχέσεων έχουν υπάρξει αρκετές µε κυριότερες αυτή της ρεαλιστικής σχολής 
(Morgenthau Hans, Kennedy Paul) και της νεορεαλιστικής (Waltz Kenneth, Gilpin Robert). Εξ αυτών, οι 
Kennedy και Gilpin φαίνεται να λαµβάνουν υπόψη την παρατήρηση του Carr Ε Η. περί αλληλεξάρτησης 
της στρατιωτικής και της οικονοµικής ισχύος (E.H. Carr, The twenty years crisis: 1919-39, Macmillan. 
London 1991/1939, σελ 108). Ο E.H. Carr, υπό διαφορετική οπτική γωνία, επισηµαίνει επίσης την σηµασία 
ελέγχου της "κοινής γνώµης" που στην δική µας προσέγγιση βρίσκεται υπό την ευρεία έννοια 
"επικοινωνία" και σε άµεση συσχέτιση µε την πολιτική οργάνωση της κοινωνίας. 
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Ένα εξ αυτών είναι και το εξοπλιστικό φαινόµενο το οποίο έχει λάβει τροµακτικές 

διαστάσεις κατά τους τελευταίους δυο αιώνες και ιδιαίτερα τα τελευταία πενήντα 

χρόνια. 

2.2. ΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 

ΕΠΟΧΗ. 

Το φαινόµενο εξοπλισµού των ανθρώπινων κοινωνιών είναι τόσο παλιό όσο 

κι οι ίδιες. Από την εποχή ακόµη των πρωτόγονων τροφοσυλλεκτικών κοινωνιών ο 

άνθρωπος "εξοπλιζόταν" τόσο ενάντια στη Φύση (για την αντιµετώπιση κινδύνων 

που προέρχονταν από το φυσικό περιβάλλον) όσο και ενάντια σε άλλες ανθρώπινες 

κοινωνίες (για να αντιµετωπίσει την απειλή που αυτές συνιστούσαν εναντίον της 

ασφάλειας και ευηµερίας της κοινωνίας στην οποία ανήκε). 

Η παραγωγή όπλων στα πρώιµα αυτά στάδια κοινωνικής ανάπτυξης ήταν 

άρρηκτα συνυφασµένη µε την ανάγκη, διασφάλισης των βασικών µέσων επιβίωσης 

(τροφή) και δεν διαφοροποιούταν ως προς την χρήση του προϊόντος: τα ίδια όπλα 

αντιµετώπιζαν κινδύνους που προέρχονταν τόσο από άγρια ζώα όσο και από 

ανθρώπους, µέλη άλλων φυλών -κοινοτήτων. 

Η πρώτη διαφοροποίηση και εξειδίκευση µεταξύ όπλων και κυνηγετικών ή 

άλλων παραγωγικών εργαλείων λαµβάνει χώρα κατά την περίοδο της αγροτικής 

επανάστασης όταν τόσο ο τρόπος µε τον οποίο ο άνθρωπος αποκτά τα µέσα για την 

επιβίωση του, όσο και οι συγκεκριµένες αµυντικές ανάγκες της κοινωνίας στην οποία 

ζει (προστασία συγκεκριµένου χώρου όπου αναπτύσσει παραγωγική δραστηριότητα 

µε επακόλουθη ανάγκη απώθησης εισβολέων) τον οδηγούν στην κατασκευή όπλων 

ειδικά για το σκοπό αυτό ενώ, παράλληλα, ο ίδιος προχωρά στην κατασκευή 

παραγωγικών εργαλείων. 

Σταθµό στην διεργασία αυτή αποτελεί η εµφάνιση των δουλοκτητικών 

κοινωνιών όπου το πρόβληµα καθυπόταξης έλλογων όντων στις βουλήσεις άλλων 

έλλογων όντων καλούνται να επιλύσουν οι κοινωνίες αυτές µε την συγκρότηση, τον 

εξοπλισµό και την διατήρηση ειδικών σωµάτων: κάπως έτσι γεννήθηκαν οι πρώτοι 

στρατοί στην Ιστορία της Ανθρωπότητας. 

Από την εποχή εκείνη ως τις µέρες µας το εξοπλιστικό φαινόµενο (το 

φαινόµενο, δηλαδή, συγκρότησης, εξοπλισµού και διατήρησης στρατού από µια 
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πολιτικά - πλέον - οργανωµένη ανθρώπινη κοινωνία) εξελίχθηκε χωρίς όµως να 

αλλάξει η ουσία του µε την διαφορά ότι άλλαξε η µορφή του λόγω κυρίως της 

ανάπτυξης των ανθρωπίνων κοινωνιών σε παγκόσµια κλίµακα και της τεχνολογικής 

προόδου. Στις αλλαγές αυτές συντέλεσαν δυο επαναστάσεις που άλλαξαν την µορφή 

καταρχήν συγκεκριµένων κοινωνιών και εν συνεχεία ολόκληρου του κόσµου: η 

βιοµηχανική επανάσταση (µέσα 18ου αιώνα) και η επιστηµονικοτεχνική επανάσταση 

(δεκαετίες 1960 κ.ε.) - στην τελευταία µάλιστα καταλυτικό ρόλο έπαιξε και ένας 

εξοπλιστικός ανταγωνισµός µεταξύ δυο οµάδων διαφορετικά οργανωµένων 

κοινωνιών. 

Η πρώτη εκ των δυο επαναστάσεων, εκτός των τεχνολογικών ευρηµάτων που 

άλλαξαν την µορφή διεξαγωγής του πολέµου (άρα και το εξοπλιστικό φαινόµενο 

καθεαυτό), οδήγησε λόγω της ανάγκης πρώτων υλών στην αποικιακή εξάπλωση των 

πρώτων βιοµηχανικών εθνών (ακριβέστερα: εθνικών κρατών) τα οποία µε την σειρά 

τους µετέφεραν εκτός από το σύστηµα οικονοµικής και πολιτικής τους οργάνωσης 

και την κουλτούρα και τη νοοτροπία τους στις αποικίες. Το δυτικό φιλελεύθερο 

πνεύµα έγινε απόλυτα δεκτό από τους αποικιοκρατούµενους λαούς φέροντας ως 

καρπό του την τάση κατοχύρωσης της ελευθερίας που αυτό ευαγγελιζόταν από µια 

κρατική οντότητα απόλυτα στηµένη και ελεγχόµενη από τους ίδιους κι όχι από τους 

αποικιοκράτες. Τελικό αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας ήταν ο τριπλασιασµός των 

κρατών µελών της διεθνούς κοινότητας κατά την δεκαετία 1960 και η γεωγραφική 

εξάπλωση του σύγχρονου εξοπλιστικού φαινοµένου που έως τότε αποτελούσε 

χαρακτηριστικό στοιχείο µιας µικρής οµάδας χωρών. 

Η επιστηµονικοτεχνική επανάσταση µε την σειρά της έδωσε νέα διάσταση 

στο εξοπλιστικό φαινόµενο µια και υποκατέστησε σε πολύ µεγαλύτερη έκταση από 

ότι η βιοµηχανική τον παράγοντα "άνθρωπος" µε τον παράγοντα "µηχανή" στην 

διεξαγωγή του πολέµου. Τα οπλικά συστήµατα πλέον είναι προϊόντα σύνθετα από 

τεχνικής απόψεως, που η χρήση τους απαιτεί όλο και λιγότερους στρατιώτες (αλλά 

πιο εξειδικευµένους) ενώ αντίθετα αναπτύσσεται µια ολόκληρη στρατιά 

επιστηµόνων, τεχνικών και εξειδικευµένων εργατών για την κατασκευή τους η οποία 

απορροφά διαρκώς αυξανόµενους πόρους αυξάνοντας δραµατικά το κόστος 

παραγωγής. 

Παράλληλα, η όλη διαδικασία παραγωγής οπλικών συστηµάτων απαιτεί τόσο 

οικονοµίες κλίµακας όσο και ευρεία αγορά που θα δίνουν την δυνατότητα παραγωγής 
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και απορρόφησης του προϊόντος καθώς και επικερδούς απόσβεσης της επένδυσης. 

Αυτή η αναγκαιότητα, συνδυασµένη µε τον ανταγωνισµό µεταξύ δυο διαφορετικά 

οργανωµένων οµάδων κοινωνιών (ο οποίος αποσκοπούσε στην επικυριαρχία στο 

διεθνές πεδίο) οδήγησε σε ένα ψυχρό πόλεµο που στην δίνη του συνεπήρε ολόκληρο 

τον πλανήτη. Κατά την διάρκεια του οι δαπάνες για εξοπλισµούς έφτασαν στα ύψη, 

οι εξαγωγές όπλων επίσης, ενώ αυξήθηκε ο αριθµός του τακτικού στρατιωτικού 

προσωπικού και ένα τµήµα της οικονοµικής δραστηριότητας µιας σειράς κρατικά 

οργανωµένων κοινωνιών σπαταλήθηκε στην κούρσα των εξοπλισµών η οποία κυρίως 

ήταν µια κούρσα τεχνολογικού και οικονοµικού ανταγωνισµού. 

Συµφωνά µε µελέτη του ΟΗΕ βασισµένης2 σε στοιχεία του SIPRI η 

παγκόσµια δαπάνη για εξοπλισµούς που προπολεµικά δεν υπερέβαινε τα πενήντα 

δισεκατοµµύρια δολάρια (ήταν δε µικρότερη του 4% του παγκόσµιου προϊόντος) 

εκτινάχθηκε στα 250 δις το 1960, ξεπέρασε τα 400 δις το 1970 και έφτασε τα 500 δις 

το 1980 (αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 6% του παγκόσµιου προϊόντος).  Σύµφωνα 

µε τα νέα στοιχεία του SIPRI για το 2006 η παγκόσµια δαπάνη για στρατιωτικούς 

εξοπλισµούς έφτασε τα 1204 δις και αντικατοπτρίζει µια αύξηση της τάξης του 3,5% 

από το 2005 ενώ για την περίοδο από το 1997 και µετά η αύξηση των παγκόσµιων 

εξοπλισµών αγγίζει το 37%3 

Παρατηρήθηκε πάντως γεωγραφική αποκέντρωση των στρατιωτικών 

δαπανών µε τον αναπτυσσόµενο κόσµο να συµµετέχει περισσότερο σε αυτές 

συγκριτικά µε το παρελθόν. Παρόλα αυτά όµως η κατά κεφαλήν δαπάνη για 

εξοπλισµούς είναι σαφώς µικρότερη στον Γ κόσµο από ότι στις αναπτυγµένες χώρες 

αν και στην ουσία βαραίνει περισσότερο τις κοινωνίες αυτές λόγω της καθυστέρησης 

τους στην ανάπτυξη υποδοµής. 

Παράλληλα, το εµπόριο όπλων ανθεί. Το ύψος του υπολογίζεται γύρω στα 15 

δισεκατοµµύρια δολάρια σε σταθερές τιµές 19754. Εξ αυτού πάνω από το µισό είχε 

αποδέκτες χώρες της Μέσης Ανατολής και οι κυριότεροι εξαγωγείς (ΗΠΑ, ΕΣΣ∆, 

Γαλλία) κάλυπταν το 72% περίπου των εξαγωγών προς τις τριτοκοσµικές χώρες.  

Από το 1997 µέχρι το 2006 η αύξηση ήταν ακόµα µεγαλύτερη και έφτασε το 50% µε 

                                                           
2 United Nations, Disarmament 5 (The relationship between Disarmament and Development), New York 1982, 
κυρίως σελ. 11, 38. Όλα τα µεγέθη σε σταθερές τιµές 1978.  
3 SIPRI YearBook 2007, Armaments, Disarmament and International Security, “Chapter 8, Military 
Expenditures” 
4 Thee Marek, Arms and Disarmament (SIPRI Findings), OUP, Oxford 1986, σελ. 36 * Marek Thee, 
op.cit. σελ. 42. 
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κυριότερους εξαγωγείς για την περίοδο 2002-2006 τις ΗΠΑ και την Ρωσία.  Η Κίνα 

και η Ινδία παρέµειναν οι κυριότεροι εισαγωγείς στον κόσµο.  Αξιοσηµείωτο είναι 

επίσης το γεγονός ότι ενώ η κοινή γνώµη παρακολουθούσε την εισαγωγή όπλων του 

Ιράν κυρίως από την Ρωσία, η εισαγωγή εξοπλισµών του Ισραήλ, της Σαουδική 

Αραβία και των Ηνωµένων Αραβικών Εµιράτων από τις ΗΠΑ ήταν κατά πολύ 

µεγαλύτερες.  

Επίσης, κυρίως κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 αυξήθηκε σηµαντικά η 

παραγωγή όπλων από αναπτυσσόµενες χώρες ξεπερνώντας το ένα δισεκατοµµύριο 

δολάρια το 1980 (σταθερές τιµές 1975) εκ των οποίων το 50% περίπου 

αντιπροσώπευε αυτόχθονα παραγωγή και το υπόλοιπο παραγωγή µε παραχώρηση της 

πατέντας από τις κατασκευάστριες εταιρείες του εξωτερικού5. To 2005 η παραγωγή 

όπλων αυξήθηκε κατά 3% από το 2004 ενώ η αύξηση από το 2002 ήταν της τάξης 

του 18%. Σήµερα, από τις 110-115 στατιστικά σηµαντικές αναπτυσσόµενες χώρες το 

47% περίπου διαθέτει τουλάχιστον υποτυπώδη αµυντική βιοµηχανία, ενώ σχεδόν το 

10% µπορεί να κατασκευάσει ή συγκατασκευάσει κάθε είδους συµβατικό οπλικό 

σύστηµα6 και περί τις πέντε χώρες είναι σε θέση να κατασκευάσουν ή έχουν 

προχωρήσει στην κατασκευή πυρηνικών βοµβών7. 

Την ίδια εποχή αυξήθηκε και ο αριθµός των τακτικών στρατιωτικών 

δυνάµεων από 17,5 εκατοµµύρια το 1960 στα 25 εκατοµµύρια το 19808 όπου και 

σταθεροποιήθηκε για ολόκληρη την δεκαετία. Είχαµε παράλληλα, την ανάπτυξη 

ανταρτικών κινηµάτων σε µια σειρά αναπτυσσόµενες χώρες γεγονός που αυξάνει 

τους υπό τα όπλα άνδρες παγκοσµίως. Όµως, ήδη γίνεται εµφανές µε το τέλος του 

ψυχρού πολέµου, η τάση αριθµητικής µείωσης των µεγαλύτερων στρατών του 

κόσµου χωρίς αυτό να σηµαίνει µείωση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων. 

Τέλος, η τεχνολογική επανάσταση δηµιούργησε µια ολόκληρη στρατιά 

επιστηµόνων, τεχνικών και εργατών οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά µε την 

έρευνα, ανάπτυξη και παραγωγή νέων οπλικών συστηµάτων, µια διαδικασία ζωής και 

θανάτου για τις µεγάλες εταιρείες παραγωγής όπλων οι οποίες οφείλουν πάντα να 

είναι σε θέση να παράγουν για την "εθνική ασφάλεια" της µητρόπολης όπλα 

τελειότερα από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά. Το 1980 η στρατιά του 

                                                           
5  Thee Marek, op.cit, σελ. 42 
6 Thee Marek, op.cit, σελ. 57-58 
7 Sivard Ruth Leger, World Military & Social Expenditures 1991, σελ. 14 -15.  
8 United Nations, Disarmament 5, σελ. 41-42. 
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ανθρώπινου αυτού δυναµικού υπολογιζόταν σε µισό εκατοµµύριο άτοµα9. 

Πέραν των εξελίξεων αυτών, και οι δύο επαναστάσεις επέβαλαν και 

εδραίωσαν ένα οικονοµικό σύστηµα για την λειτουργία του οποίου αποκτά ιδιαίτερη 

σηµασία η σταθερότητα των γεωγραφικών ορίων των κρατικά οργανωµένων 

κοινωνιών καθώς και της εσωτερικής τους έννοµης τάξης. Χωρίς αυτά τα δυο 

στοιχεία είναι αδύνατη η (πάντοτε σχετική) πρόβλεψη οικονοµικών εξελίξεων και η 

σταθεροποίηση και ρύθµιση τόσο της εσωτερικής όσο και της διεθνούς αγοράς. 

Συνεπεία αυτού του γεγονότος, η προσπάθεια "παγώµατος" των εθνικών συνόρων 

που είχαν σιγά-σιγά απεικονισθεί στους στρατιωτικούς χάρτες και στηθεί νοερός ή 

απτά πάνω στην γη, απέκτησε τεράστια σηµασία και εντάθηκε10. Προϊόν αυτής της 

έντασης υπήρξαν µια σειρά ανταγωνισµοί εξοπλισµών οι οποίοι οδήγησαν σε 

(ψυχρές ή θερµές συγκρούσεις) µε µεγαλύτερη συχνότητα σε όλη την διάρκεια της 

περιόδου αυτής. 

2.3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟΥ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 

Στην ίδια περίοδο των τελευταίων δυο αιώνων ανάγεται και η πρώτη -δειλή 

στην αρχή, πιο θαρραλέα στη συνέχεια - ενατένιση του εξοπλιστικού φαινοµένου ως 

καταστροφικού για την ανθρωπότητα. Η άποψη αυτή, µε βαθιές ρίζες στις καλύτερες 

ουµανιστικές παραδόσεις της Αναγέννησης και του ∆ιαφωτισµού, εκφράστηκε σε 

πρακτικό επίπεδο µε κινήσεις όπως αυτή του πρώτου "ερυθροσταυρίτη" Ερρίκου 

Ντυνάν. και περισσότερο πολιτικά µε το κίνηµα των ευρωπαίων πασιφιστών κατά 

την επόµενη του Συνεδρίου της Βιέννης περίοδο έως τον Α παγκόσµιο πόλεµο11, 

φυσιολογική της συνέχεια δε, αποτελεί το ρεύµα υπέρ του αφοπλισµού που, µε 

αφετηρία το τέλος του Β παγκοσµίου πολέµου, κατάφερε να κυριαρχήσει στη διεθνή 

σκηνή κατά την δεκαετία 1970. 

Υπό την επίδραση αυτού του ρεύµατος ξεκίνησε σιγά-σιγά και η προσπάθεια 

συστηµατικής θεωρητικής προσέγγισης και ανάλυσης του ζητήµατος "εξοπλισµοί" 

                                                           
9 United Nations, Disarmament 5, σελ. 42. 
10 Mayall James, Nations and Nationalism, Cambridge University Press, 1990, σελ. 35. 
11 Το κίνηµα της περιόδου αυτής αναπτύχθηκε µε δυο γεωγραφικούς πόλους (Ηπειρωτική Ευρώπη, 
Βρετανία και Βόρειος Αµερική) και ήταν βαθιά διχασµένο τόσο λόγω εθνικών, όσο και κοινωνικών 
διαφορών. Χαρακτηριστικό είναι το χάσµα µεταξύ του φιλελεύθερου αστικού ειρηνιστικού κινήµατος 
και της πρώτης και δεύτερης εργατικής διεθνούς (οι τελευταίες έθεταν το ζήτηµα της ειρήνης επί τη 
βάση κοινωνικής ισότητας και δικαιοσύνης), όπως και ο κατακερµατισµός των κινηµάτων αυτών σε 
περιόδους διεθνούς κρίσης (όπως συνέβη µετά τον Γαλλο-Πρωσσικό πόλεµο 1870-1 και το 1914). 
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ιδιαίτερα µετά το 1960 όταν τα µεγάλα αναπτυξιακά προβλήµατα των χωρών του 

αποκαλούµενου Τρίτου Κόσµου (εκ των οποίων οι περισσότερες αποκτούσαν την 

ανεξαρτησία τους εκείνη ακριβώς την περίοδο) ήρθαν να επισκιάσουν τον ψυχρό 

πόλεµο µεταξύ Ανατολής-∆ύσης και να θέσουν επί τάπητος το δίδυµο πρόβληµα 

"Εξοπλισµοί-Ανάπτυξη" πρωταρχικά ως πρόβληµα κόστους ευκαιρίας όπου οι 

δαπάνες για εξοπλισµούς στερούν κυρίως από τις αναπτυσσόµενες χώρες πόρους 

ζωτικής σηµασίας για την ανάπτυξη τους12. 

Παρόλα αυτά, η όλη συζήτηση και πολεµική επικεντρώθηκε στον 

ανταγωνισµό εξοπλισµών µεταξύ Ανατολής-∆ύσης και οι επικριτές του 

ανταγωνισµού αυτού χρησιµοποίησαν τα αναπτυξιακά και άλλα προβλήµατα των 

αναπτυσσοµένων χωρών για να τονίσουν το παράλογο του ανταγωνισµού αυτού και 

όχι για να διερευνήσουν τα βαθύτερα αίτια που προκάλεσαν τόσο τον ανταγωνισµό 

αυτό, όσο και την διασπορά της εξοπλιστικής µανίας στον Γ κόσµο µε ολέθρια συχνά 

αποτελέσµατα για τις κοινωνίες που την υπέστησαν. Αυτή µέσες-άκρες ήταν και η 

γραµµή πάνω στην οποία κινήθηκαν και οι εµπειρογνώµονες σε θέµατα αφοπλισµού 

οι οποίοι ετοίµασαν τις σχετικές αναφορές προς τον Γ.Γ του ΟΗΕ από τις αρχές της 

δεκαετίας 1960 και µετά13 

Οι αναφορές αυτές αποτέλεσαν την πρώτη συλλογική διεθνή προσπάθεια 

καταγραφής του φαινοµένου των εξοπλισµών και των επιπτώσεων του σε παγκόσµιο 

επίπεδο14. Προσπάθεια που επικεντρώθηκε στην καταγραφή των διαφόρων πλευρών 

του ζητήµατος σε συσχετισµό µε την ανάπτυξη και στην καθιέρωση ορισµένων 

αναλυτικών προτύπων - οδηγού για παραπέρα διερεύνηση µε έµµεσα υποβαλλόµενο 

γενικό ερευνητικό πρότυπο αυτό της αποτίµησης κερδών και ζηµιών µιας 

επενδυτικής προσπάθειας. Οι εξοπλισµοί εµµέσως θεωρούνται µια επενδυτική 

                                                           
12 Υπό παρόµοιο πρίσµα, το πρόβληµα των εξοπλισµών είχε απασχολήσει τους Ευρωπαίους ειρηνιστές 
και κατά τον 19ο αιώνα όπου έγιναν κάποιες οικονοµικές µελέτες ως προς το κόστος τους µε 
ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. Χαρακτηριστική είναι η µελέτη του De Girardin (1849) όπου διαπιστωνόταν 
ότι οι µεγάλες Ευρωπαϊκές δυνάµεις δαπανούσαν πλέον του ενός τρίτου του προϋπολογισµού τους για 
στρατιωτικούς σκοπούς. (Cooper Sandi E, Patriotic Pacifism, Oxford University Press, 1991, σελ. 26). 
13 Σχετικές µε τις οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις του ανταγωνισµού των εξοπλισµών αναφορές 
για τον ΓΓ του ΟΗΕ έγιναν τα έτη 1962, 1967, 1971, 1977, 1982 και 1989. 
14 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι παράλληλα µε την προσπάθεια αυτή αναπτύχθηκαν ειδικά ερευνητικά 
κέντρα µε στόχο καταρχήν την συλλογή στοιχείων και µε απώτερο σκοπό την κατανόηση του 
φαινοµένου και την εξεύρεση τρόπων "διαχείρισης" του. Τέτοια κέντρα είναι το International Institute of 
Strategic Studies (IISS) στο Λονδίνο, το Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). το 
International Peace Research Institute (PRIO) στο Όσλο, τα δύο ινστιτούτα του ΟΗΕ για τον Αφοπλισµό 
(UNIDIR) και την Κοινωνική Ανάπτυξη (UNRISD) στην Γενεύη, η US Arms Control & Disarmament 
Agency (US ACDA) κ.ά. 
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δραστηριότητα είτε άµεσα των κρατών-µελών της διεθνούς κοινότητας είτε έµµεσα 

(µε στήριξη και επιδότηση ιδιωτικών φορέων που οδηγεί στην εµφάνιση και παγίωση 

του φαινοµένου του στρατιωτικοβιοµηχανικού συµπλέγµατος) και κατά συνέπεια 

θεωρείται αναγκαία η ύπαρξη µιας οικονοµετρικής κατά βάση µελέτης η οποία να 

καταδεικνύει αν όχι το παράλογο αυτής της επένδυσης, τουλάχιστον το επιζήµιο για 

τον επενδυτή είτε λόγω απολεσθέντων ευκαιριών για πιο παραγωγικές-αναπτυξιακές 

επενδύσεις, είτε λόγω υπονόµευσης του µέλλοντος του από τέτοιου είδους επενδύσεις 

(που εξαντλούν φυσικούς πόρους, δηλητηριάζουν το διεθνές πολιτικό κλίµα κλπ.). 

Θα πρέπει βεβαίως να επισηµανθεί ότι η ενατένιση του προβλήµατος µε 

αυτόν τον τρόπο αποτέλεσε φυσιολογική συνέχεια του γεγονότος ότι την περίοδο 

εκείνη το φαινόµενο είχε λάβει τροµακτικές διαστάσεις κυρίως στον (θεωρούµενο 

κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέµου) αναπτυγµένο Α και Β κόσµο ο οποίος 

αντιπροσώπευε πάνω από το 85% των παγκόσµιων στρατιωτικών δαπανών και είχε 

αποδυθεί σε έναν άνευ προηγουµένου ανταγωνισµό για την διασφάλιση στρατηγικών 

πρώτων υλών και αγορών καθώς και για την επιβολή ενός προτύπου ανάπτυξης 

παγκοσµίως. Την ίδια περίοδο δε, µε εξαίρεση ορισµένα µικρά χρονικά διαστήµατα 

ύφεσης, οι παγκόσµιες στρατιωτικές δαπάνες παρουσίαζαν σταθερή και µεγάλη 

άνοδο. 

Έτσι, η προσοχή όλων επικεντρώθηκε καταρχήν στον αναπτυγµένο κόσµο ως 

προς τις αµυντικές αποκαλούµενες δαπάνες, και στον αναπτυσσόµενο αναφορικά στα 

προβλήµατα ανάπτυξης που αντιµετώπιζε, µε παράλληλη εµφάνιση δυο τάσεων 

θεωρητικής προσέγγισης του ζητήµατος: α) µιας "πολιτικής" τάσης στα πλαίσια των 

στρατηγικών σπουδών η οποία έδινε έµφαση στα θέµατα εθνικής και διεθνούς 

ασφάλειας, και β) µιας οικονοµικής που εστίαζε την προσοχή της στην επίδραση των 

αµυντικών δαπανών στους δείκτες οικονοµικής ανάπτυξης. 

Στα πλαίσια της πρώτης τάσης έχουν αναπτυχθεί δυο απόψεις: Σε µια 

προσπάθεια πολιτικής αιτιολόγησης του, το εξοπλιστικό φαινόµενο αντιµετωπίζεται 

από την πρώτη άποψη ως αναγκαίο κακό που διασφαλίζει την ειρήνη και την 

ευηµερία των κοινωνιών που το υφίστανται15. Η αντίληψη ότι µέσω του κυνηγητού 

των εξοπλισµών επιτυγχάνεται η αποτροπή εχθρικών ενεργειών από αντίπαλα κράτη 

                                                           
15Αυτή είναι η κρατούσα άποψη στον χώρο των Στρατηγικών Σπουδών: Si vis pacem para bellum (εάν 
επιθυµείς την ειρήνη, προετοιµάσου για πόλεµο). 
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ή οµάδες κρατών16 και οι συνακόλουθες (µε την συνειδητοποίηση του διλήµµατος 

ασφάλειας - security dilemma)17 πολιτικές ελέγχου των εξοπλισµών εντάσσονται σε 

αυτήν ακριβώς την κατηγορία18. 

Από την άλλη µεριά, οι αντιλήψεις περί αφοπλισµού και χρήσης 

διπλωµατικών µέσων για την επίλυση διεθνών διαφορών αντιµετωπίζουν το 

φαινόµενο όχι απαραίτητα ως αναπόφευκτο, υποστηρίζοντας ότι η µείωση του 

µεγέθους των ενόπλων δυνάµεων (µερικός αφοπλισµός) ή. ακόµη περισσότερο, ο 

πλήρης αφοπλισµός, σε συνδυασµό µε ανάλογη διαπαιδαγώγηση και πνεύµα 

συνεργασίας19, µπορεί να οδηγήσει στην εξάλειψη της χρήσης βίας για την επίλυση 

διεθνών διαφορών και σε ένα πιο πρόσφορο περιβάλλον για την ανάπτυξη της 

Ανθρωπότητας.20 

Και οι δυο παραπάνω αντιλήψεις περιστράφηκαν γύρω από το ζήτηµα της 

βίας και της ισχύος. Ως προς το πρώτο, η προβληµατική αναπτύχθηκε ως προς το 

ζήτηµα της ειρήνης όπου δεσπόζει η προσέγγιση του Galtung (∆ιάγραµµα 1) και η 

πολιτική κατά κύριο λόγο συζήτηση για τους τρόπους εξάλειψης της βίας και 

επίτευξης της ειρήνης είτε µέσω πολιτικών αλλαγών, είτε µέσω καταστολής της 

προσωπικής επιθετικότητας, είτε µε την προώθηση ειρηνικών στρατηγικών.21 Ως προς 

το δεύτερο, µε δεδοµένη την σύγχυση του όρου ισχύς (δύναµη) µε τον όρο εξουσία 

(αρχή) 22 αναπτύχθηκε η θεώρηση των σχέσεων που προκύπτουν µεταξύ κρατικά 

οργανωµένων κοινωνιών µε εστίαση της ανάλυσης στην συγκρότηση στρατιωτικών 

µηχανισµών που αντιµετωπίζονται ως ο ακρογωνιαίος λίθος για την διατήρηση µιας 

σχετικής ανεξαρτησίας της κρατικά οργανωµένης κοινωνίας έναντι του διεθνούς 

                                                           
16 Η αντίληψη αυτή αποτελεί λογική συνέχεια της αντίληψης περί "ισορροπίας ισχύος" (βλ. Θ. 
Κουλουµπής & ∆. Κώνστας, ∆ιεθνείς Σχέσεις, Παπαζήσης, Αθήνα 1985, κεφ. 12 και Dougherty J.E. & P L 
Pfaltzgraff, Contending theories of International Relations. Harper Collins, New York 1990 σελ. 30-35 
και κεφ. 3 & 4). Η λογική της πυρηνικής αποτροπής αποτελεί συγκεκριµένη έκφανση αυτής της 
αντιλήψεως (βλ. Williams Phil, "Nuclear Deterrence" στο Baylis John et.al., Contemporary Strategy, vol. I, 
Holms & Meyer, New York 1987). 
17 Βλ. Jervis Robert, The meaning of the Nuclear Revolution (Statecraft and the prospect of 
armageddon), Cornell University Press, Ithaca & London 1989, σελ. 53-67. 
18 Θ. Κουλουµπης & Κ. Χατζηκωνσταντίνου, Θέµατα αφοπλισµού και ελέγχου των εξοπλισµών, 
Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 55-59. 
19 Μια τέτοιου είδους αντιµετώπιση των διεθνών σχέσεων είχε κατά νου ο Burton John (World 
Society, London 1972). 
20 Χατζηκωνσταντίνου Κώστας, "Επανεξέταση των όρων της ασφάλειας: Οι στρατιωτικοί και οι µη 
στρατιωτικοί παράγοντες", ∆ιεθνές ∆ίκαιο & ∆ιεθνής Πολιτική, τεύχος 21-22. 
21 Αναλυτικότερα περί ειρήνης στο Βαρβαρούσης Πάρις, Η ιδέα της Ειρήνης, Καρδαµίτσας, Αθήνα 
1986. 
22 Η εννοιολογική αυτή σύγχυση στον χώρο των διεθνών σχέσεων προέρχεται από την χρήση της 
αγγλικής λέξης power που έχει διπλή σηµασία (ισχύς /εξουσία). 
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περίγυρου. Υπό το πρίσµα αυτό αναπτύχθηκε µια σειρά επιχειρηµάτων ως προς την 

ικανότητα ιδίως των µικρών κρατών να αντεπεξέλθουν στις πιέσεις των ισχυρότερων, 

περιστρεφόµενη γύρω από την εξάρτηση τους από ξένες πηγές οπλισµού,23 καθώς και 

για την αναγκαιότητα ύπαρξης µιας ηγεµονεύουσας δύναµης που θα διασφαλίζει την 

ειρήνη και την σταθερότητα στο διεθνές σύστηµα.24 

Οι οικονοµικές θεωρήσεις από την άλλη πλευρά κινήθηκαν σε ανάλογα 

πλαίσια. Εκτός της µαρξιστικής και ορισµένων νεοµαρξιστικών προσεγγίσεων που 

στάθηκαν κριτικά έναντι του εξοπλιστικού φαινοµένου θεωρώντας τις στρατιωτικές 

δαπάνες αναγκαίες για την διατήρηση του καπιταλιστικού συστήµατος ως βιώσιµου 

οικονοµικού συστήµατος,25 οι περισσότεροι οικονοµολόγοι εξέτασαν ειδικότερα 

ζητήµατα ξεκινώντας από την υπόθεση ότι οι στρατιωτικές δαπάνες αποτελούν τµήµα 

της ορθολογικής δράσης του κράτους που έχει ως στόχο την µεγιστοποίηση της 

συνάρτησης της κοινωνικής ευηµερίας.26 Στο πλαίσιο αυτό εξετάσθηκε η σχέση των 

στρατιωτικών δαπανών µε την απασχόληση, τον πληθωρισµό και το έλλειµµα του 

κρατικού προϋπολογισµού καθώς και η επίδραση τους στην γενικότερη δοµή της 

οικονοµίας.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Catrina Christian, Arms transfers and Dependence, UNIDIR, Taylor & Francis, New York 1988. 
24 Huntigton Samuel, "Why international primacy matters". International Security, Vol. 17/4, Spring 
1993. 
25 Sweezy Paul Μ., Η θεωρία της καπιταλιστικής ανάπτυξης, Gutenberg, Αθήνα 1977, 3ο µέρος & κεφ. 
17, Baran Paul Α. & Sweezy Paul Μ., Μονοπωλιακός καπιταλισµός, Gutenberg, Αθήνα 1977, κεφ. 7, Mandel 
Ε., Marxist Economic Theory, Verso, London 1968, Kidron Michael, Western Capitalism since the War, Pluto, 
London 1970, και Kaldor Marry, "The military in development" World Development, Vol 4/6, 1976 
26 Αντωνάκης Νίκος Ι., Αµυντικές δαπάνες και εθνική οικονοµία, Ευρωκοινοτικές εκδόσεις, Αθήνα 
1989, σελ. 38-40. 
27 Ball Nicole & Leitenberg Milton (eds), The Structure of Defence Industry: An International Survey, 
St.Martin's Press, New York 1983, σελ. 9-17. 
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∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 :  Η  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΤΟΥ GALTUNG ΠΕΡ Ι  Β ΙΑΣ  

 

 

Παράλληλα, στο επίπεδο της µικροοικονοµικής θεώρησης, έγινε από την µια 

µεριά προσπάθεια συσχετισµού της µεταβολής των στρατιωτικών δαπανών µιας 

χώρας µε τις αντίστοιχες δαπάνες άλλων µη φιλικών προς αυτήν χωρών28 και, από την 

άλλη, διερεύνηση αφενός του επιθυµητού επιπέδου των αµυντικών δαπανών µιας 

χώρας, επιπέδου που να παρέχει ασφάλεια µε µέγιστη δυνατή κοινωνική ευηµερία,29 

και αφετέρου της επίδρασης των στρατιωτικών δαπανών στην ανάπτυξη. 

Ειδικά οι µελέτες του είδους αυτού που αφορούν οµάδες αναπτυσσόµενων 

χωρών ή τον Γ κόσµο συνολικά, εστίασαν την προσοχή τους στις επιπτώσεις που 

έχουν οι στρατιωτικές δαπάνες στην αύξηση του ΑΕΠ των χωρών αυτών καθώς και 

σε µια σειρά άλλους οικονοµικούς δείκτες. Τα συµπεράσµατα αυτών των. 

στατιστικών - οικονοµετρικών κατά βάση, αναλύσεων κάθε άλλο παρά αυτονόητα 

µπορούν να θεωρηθούν. Η πρώτη έκπληξη περίµενε τον Benoit ο οποίος, παρά τα 

                                                           
28 Richardson L.F, "Generalized foreign politics", British Journal of Psychology, Menographs 
Supplement, Vol. 23,1939, . Burns A.L, "A graphical approach to some problems of the arms race". Journal of 
Conflict Resolution, Vol. 3,1959, Boulding Kenneth, Conflict and Defense: A general theory, Harper, New 
York 1962, McGuire M.C., Secrecy and the Arms Race Harvard University Press, Cambridge Mass. 1965, 
Schelling Thomas, Arms and Influence. Yale University Press, New Haven & London 1966, Saaty Τ R., 
Mathematical Models of Arms Control and Disarmament, Wiley, New York 1968, Intriligator Michael D., 
"Strategic considerations in the Richardson's model of arms races", Journal of Political Economy, Vol. 83/2, 
1975. 
29 Στην περίπτωση αυτή οι στρατιωτικές δαπάνες συναρτώνται µε το ΑΕΠ, το ισοζύγιο πληρωµών, µε 
εναλλακτικές δηµόσιες δαπάνες και µε το στρατηγικό περιβάλλον. Νίκος Ι Αντωνάκης, op.cit, σελ. 49. 
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αντιθέτως αναµενόµενα, διαπίστωσε θετική επίδραση των στρατιωτικών δαπανών 

στην οικονοµική µεγέθυνση (growth) µιας οµάδας 44 αναπτυσσόµενων χωρών.30 

Άλλες οικονοµετρικές µελέτες που ακολούθησαν σκόνταψαν ακριβώς όπου και η 

πρώτη του Emil Benoit: στην αδυναµία των αριθµών να εκφράσουν και κοινωνικές 

και πολιτικοστρατηγικές µεταβλητές (όπως πρότυπα κοινωνικής οργάνωσης, πολιτικό 

καθεστώς, εµπλοκή σε διεθνείς διαµάχες κλπ). 

Από όλη αυτή την επιστηµονική αναζήτηση µπορούµε να σηµειώσουµε, 

καταρχήν και µε σχετική πάντα επιφύλαξη, τα ακόλουθα ως προς την επίδραση του 

εξοπλιστικού φαινοµένου στις αναπτυσσόµενες χώρες: 

1) Η συµµετοχή των χωρών αυτών στις παγκόσµιες αµυντικές δαπάνες αυξάνεται 

αργά αλλά σταθερά. 

2) Από τις 110 - 115 στατιστικά και στρατηγικά σηµαντικές τριτοκοσµικές χώρες 

σχεδόν οι µισές (το 47% περίπου) έχουν προχωρήσει στη σύσταση τουλάχιστον 

υποτυπώδους αµυντικής βιοµηχανίας ενώ σχεδόν το 10% µπορεί να κατασκευάσει ή 

συγκατασκευάσει κάθε είδους συµβατικό οπλικό σύστηµα (όχι τελευταίας 

τεχνολογίας φυσικά) και γύρω στις πέντε χώρες είναι σε θέση να κατασκευάσουν ή 

έχουν ήδη προχωρήσει στην κατασκευή πυρηνικών βοµβών. 

3) Κυρίως στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες µη παραγωγούς ή µικρούς 

παραγωγούς όπλων παρατηρείται επιβράδυνση επενδύσεων, µείωση του εισοδήµατος 

στον µη στρατιωτικό τοµέα της οικονοµίας, καθώς και επιβάρυνση του εξωτερικού 

χρέους. 

4) Ο δείκτης σχετικής ένδειας (relative suffering index) καθώς και µια σειρά 

κοινωνικές παροχές επηρεάζονται αρνητικά από τις στρατιωτικές δαπάνες. 

5) Οι στρατιωτικές δαπάνες στις τριτοκοσµικές χώρες έχουν θετική επίδραση: στις 

προσπάθειες εκσυγχρονισµού παραδοσιακών κοινωνιών που βρίσκονται σε χαµηλά 

στάδια ανάπτυξης, στον τοµέα εθνικής συνοχής µε την ενίσχυση διαδικασιών 

συγκρότησης έθνους (nation-building processes), στην τεχνική και επαγγελµατική 

εκπαίδευση και στην καλλιέργεια κλίµατος πειθαρχίας που αντανακλά στο εργατικό 

δυναµικό και στην παραγωγικότητα, καθώς και στην κατασκευή έργων υποδοµής για 

µη στρατιωτικούς σκοπούς. 

                                                           
30 Benoit Emil, Defence and Economic Growth in Developing Countries, Lexington, Massachusetts 
1973, 
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Επίσης λειτουργούν θετικά και στην περίπτωση αντιµετώπισης θεοµηνιών.31 

2.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ. 

Η αξιολόγηση του θετικού ή µη χαρακτήρα των στρατιωτικών δαπανών που 

πραγµατοποιεί µια χώρα ή οµάδα χωρών δεν µπορεί να είναι υπόθεση µιας απλής 

οικονοµετρικής µελέτης. Από την στιγµή που οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν 

αναπτυχθεί τόσο εκτατικά (καλύπτοντας γεωγραφικά σχεδόν ολόκληρο τον πλανήτη) 

όσο και εις βάθος (δηµιουργώντας το δικό τους ανθρωπογενές περιβάλλον µέσα στο 

οποίο ζουν) βασιζόµενες στον αµοιβαίο ανταγωνισµό και στην παγίωση 

εκµεταλλευτικών (τόσο έναντι άλλων ανθρώπινων κοινωνιών όσο και έναντι της 

φύσης) συστηµάτων κοινωνικής οργάνωσης, είναι µοιραίο επακόλουθο όσο και 

συνθήκη για την παραπέρα "ανάπτυξη" της καθεµιάς από αυτές, να προχωρήσουν 

στην συγκρότηση, εξοπλισµό και διατήρηση στρατιωτικού µηχανισµού ικανού να 

διασφαλίσει και να επεκτείνει όχι απλά έναν γεωγραφικό χώρο αλλά και τις 

κοινωνικές δοµές και αξίες που ενυπάρχουν σε αυτό. Αυτό είναι το ουσιαστικό 

(κλασσικό) εννοιολογικό περιεχόµενο του όρου "εθνική ασφάλεια" παγκοσµίως,32 το 

οποίο από την περίοδο της αποαποικιοποίησης και µετά συµπληρώθηκε και µε µια 

συγκρουσιακή θέση µεταξύ "εθνικής ανεξαρτησίας" και "οικονοµικής ασφάλειας" 

όταν οι µεν τριτοκοσµικές χώρες έδωσαν µια έντονα οικονοµική χροιά και έµφαση 

στην πρώτη (προσβλέποντας στην ανατροπή της τότε διεθνούς οικονοµικής τάξης), οι 

δε αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες στη δεύτερη (αποβλέποντας στην διασφάλιση 

των επενδύσεων τους στο εξωτερικό και ιδιαίτερα στις πρώην αποικίες).33 

Το ερώτηµα που τίθεται κατά συνέπεια ως προς τις στρατιωτικές δαπάνες που 

πραγµατοποιεί η κάθε χώρα ή οµάδα χωρών είναι κατά πόσο οι δαπάνες αυτές 

στηρίζουν έναν µηχανισµό ικανό να αποτρέψει ενδεχόµενες απειλές και να 

διευκολύνει στην προώθηση των δικών της συµφερόντων. Και µια τέτοιου είδους 

αποτίµηση απαιτεί προηγούµενη εξέταση των επιµέρους κρατικά οργανωµένων 

κοινωνιών καταρχήν χωριστά και στη συνεχεία τόσο σε επίπεδο περιφερειακό 

(στρατηγικές περιοχές) όσο και παγκοσµίως, ούτως ώστε να εκτιµηθεί το είδος και η 

                                                           
31 UN Centre for Disarmament, Disarmament 5 (The relationship between disarmament and 
development), New York 1982. 
32 Bull Hedley. The Anarchical Society, Macmillan, London 1977, πρώτο κεφάλαιο. 
33 Αυτό αποτυπώθηκε ανάγλυφα στην συγκρουσιακή σχέση Βορρά-Νότου, στο αίτηµα των αδεσµεύτων 
χωρών για µια Νέα ∆ιεθνή Οικονοµική Τάξη (Ν∆ΟΤ) και σε ορισµένα κείµενα απόρροια της 
προσπάθειας εδραίωσης της, όπως την απόφαση 3281 (XXIX), 12-12-1974, της Γενικής Συνέλευσης 
του ΟΗΕ για τα οικονοµικά δικαιώµατα και υποχρεώσεις των κρατών. 
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προέλευση της απειλής που αντιµετωπίζουν και η επάρκεια και καταλληλότητα των 

µέσων που διαθέτουν για την αντιµετώπιση της. 

Αν τώρα εξετάσουµε τις στρατιωτικές δαπάνες σε παγκόσµιο επίπεδο υπό 

οικουµενικό πρίσµα και µε ανθρωπιστικό πνεύµα, ασφαλώς δεν γεννάται αµφιβολία 

ότι η απασχόληση 50 εκατοµµυρίων ανθρώπων στο βωµό του εξοπλιστικού 

φαινοµένου (εκ των οποίων µόνο οι µισοί στελεχώνουν τις ένοπλες δυνάµεις ενώ οι 

υπόλοιποι - συµπεριλαµβανοµένων και 500 χιλιάδων επιστηµόνων - ασχολούνται µε 

την ανάπτυξη και παραγωγή οπλικών συστηµάτων), η δαπάνη πλέον 

τρισεκατοµµυρίων δολαρίων σε τρέχουσες τιµές για εξοπλισµούς, η εντατική χρήση 

φυσικών πόρων (πρώτες ύλες, ενέργεια) και η αντιπαραγωγική - καταστροφική φύση 

των εξοπλισµών καθεαυτή, συνηγορούν για το επιζήµιο του φαινοµένου στο σύνολο 

της Ανθρωπότητας. 

Όµως η Ανθρωπότητα δεν αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο µε ενιαία ή έστω 

οµοιόµορφη κοινωνικοοικονοµική και πολιτική δοµή, ούτε συµµερίζεται άµεσα κοινά 

συµφέροντα ή αξίες. Και ως γνωστόν, λόγω της στενότητας φυσικών πόρων είναι 

δύσκολο όλοι οι άνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη να απολαµβάνουν ένα υψηλό (µε 

όρους υλικών αγαθών και απολαβών) επίπεδο διαβίωσης. Και είναι ακόµη 

δυσκολότερο να συναινέσουν οι έχοντες σε µια παγκόσµια τάξη πραγµάτων 

στηριγµένη στην ανατολική αλτρουιστική λογική «υπάρχει χώρος για όλους». 

Μέχρι σήµερα οι ανθρώπινες κοινωνίες έλυναν αυτό το πρόβληµα (πώς 

δηλαδή θα µοιράσουν περιορισµένα µέσα και πόρους για να ικανοποιήσουν διαρκώς 

αυξανόµενες ανάγκες) µε την συγκρότηση, εξοπλισµό, διατήρηση και χρήση 

στρατιωτικών µηχανισµών. Ίσως στο µέλλον (ο Ψυχρός Πόλεµος 1947-1990 είναι το 

πρώτο ιστορικό παράδειγµα προς αυτή την κατεύθυνση) οι µηχανισµοί αυτοί 

υποκατασταθούν από άλλους, οικονοµικούς και όχι στρατιωτικούς µηχανισµούς µε 

την ίδια ακριβώς αποστολή. 

Η κατεύθυνση την οποία έχει λάβει διεθνώς η έρευνα ως προς το εξοπλιστικό 

φαινόµενο τα τελευταία χρόνια συνάδει µε αυτήν την εξέλιξη εστιάζοντας την 

προσοχή της σε θέµατα ελέγχου των εξοπλισµών και διαπίστωσης του οικονοµικού 

βάρους των στρατιωτικών δαπανών επί των κρατικά οργανωµένων κοινωνιών του 

κόσµου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

3.1 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Η λέξη «ανάπτυξη» σηµαίνει «άπλωση, άνοιγµα, ξετύλιγµα, ξεδίπλωµα» αλλά 

και «διάκριση και διευκρίνιση των µερών εκ των οποίων αποτελείται ένα όλον» και 

"εξέλιξη, αύξηση, πρόοδο»34 καθώς επίσης (φιλοσοφική ερµηνεία του όρου) 

«διαδικασία µετάβασης από το απλό στο σύνθετο και αντιστρόφως, καθώς και από 

του οµογενές στο ετερογενές και από το ανοργάνωτο στο οργανωµένο».35 Εάν στον 

τελευταίο εννοιολογικό ορισµό προσθέσει κανείς την αναντιστρεψιµότητα και την µε 

ορισµένη κατεύθυνση νοµοτελειακή αλλαγή ως χαρακτηριστικά αυτής της 

διαδικασίας»36 έχει µια πλήρη εννοιολογική καταγραφή του όρου. 

Έτσι, καλούµαστε να κατανοήσουµε την ανάπτυξη των ανθρώπινων 

κοινωνιών τόσο ως διαδικασία εξέλιξης (ξεδιπλώµατος) δυνατοτήτων που 

ενυπάρχουν σε εµβρυακή µορφή στα πρώτα κύτταρα ανθρώπινων κοινωνιών, όσο και 

ως διαδικασία ανάλυσης (κατανόησης) των µερών που συνθέτουν τις ανθρώπινες 

κοινωνίες, καθώς επίσης και ως αναντιστρέψιµη, νοµοτελειακή, προς ορισµένη 

κατεύθυνση ιστορική (χρονική) πορεία εντός υλικού χώρου αναπτυγµένου 

προγενέστερα των κοινωνιών αυτών. 

Ως προς τις δυνατότητες και τα πεδία ανάπτυξης της ανθρώπινης 

δραστηριότητας, των ανθρώπινων κοινωνιών, πρέπει να σηµειωθούν τα ακόλουθα: 

1. Πρέπει να γίνεται πάντοτε σαφής διάκριση µεταξύ ποσοτικής και ποιοτικής 

ανάπτυξης37. Η πρώτη αποτελεί φετίχ στα µάτια των οικονοµολόγων µια κι 

έχει κατανοηθεί ως ανάπτυξη (µεγέθυνση) της παραγωγής και των υλικών 

όρων πραγµάτωσης της (των παραγωγικών δυνάµεων)38. Στην πλέον 

µαθηµατικοποιηµένη εκδοχή της έχει συνδεθεί µε την αύξηση του κοινωνικού 

προϊόντος καταγραµµένου και υπολογισµένου σε χρήµα (ΑΕΠ). Μια 
                                                           
34 Νέα Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Παύλου ∆ρανδάκη, Αθήνα 1928, Τόµος ∆, σελ. 555. 
35 Εγκυκλοπαιδικό & Γλωσσικό Λεξικό Παπύρου, Αθήνα 1960, σελ. 886 
36 Ιλιντσεφ - Φεντοσέγιεφ, Φιλοσοφικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, Καππόπουλος, Αθήνα 1985, τόµος Α, 
σελ. 115. 
37 Τέτοια διάκριση επιχειρείται ουσιαστικά µε την χρήση των αγγλικών όρων growth και development. 
38 Μια καλή συνοπτική παρουσίαση της αναπτυξιακής αυτής λογικής κάνει ο Χάρης Ναξάκης στο 
πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Προς έναν πράσινο καπιταλισµό, Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 
1993. 
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ολόκληρη σχολή οικονοµολόγων - οικονοµετρών έχει αναλωθεί στην 

εξεύρεση τρόπων αύξησης του ΑΕΠ που έχει καταστεί σχεδόν αυτοσκοπός 

αφού η κοινωνική ευηµερία και ανάπτυξη έχουν ταυτιστεί µε αυτό.39 

Η δεύτερη γίνεται συχνά κατανοητή µε την βοήθεια δεικτών ποιότητας ζωής 

που αριθµητικοποιούν ένα κατεξοχήν µη αριθµητικό πρόβληµα. Το να 

απασχολεί µια κοινωνία Χ αριθµό δασκάλων ή γιατρών δίνει µια εικόνα ως 

προς την ευηµερία της η οποία ωστόσο υπόκειται πάντα σε αµφισβήτηση ως 

προς την ποιότητα της ενώ παράλληλα αφήνει στο περιθώριο την 

σηµαντικότερη πτυχή αυτής της ανάπτυξης, το ανθρώπινο υποκείµενο 

καθεαυτό40. ∆ιάχυτη είναι η πεποίθηση πως η ποσοτική ανάπτυξη επιφέρει 

ποιοτικές βελτιώσεις στην ζωή των ανθρώπων ή καταλήγει σε ποιοτικά 

ανώτερο αποτέλεσµα41. 

2. Χρειάζεται επίσης διευκρίνηση ο επιδιωκόµενος µε την όποια αναπτυξιακή 

διαδικασία σκοπός της ανάπτυξης. Οι γενικόλογες διακηρύξεις περί 

ανάπτυξης για τον άνθρωπο δεν αρκούν, πόσο µάλλον όταν η κρατούσα 

οικονοµική θεωρία επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ανάπτυξη-

αναπαραγωγή του κεφαλαίου κι όχι του ανθρώπου και της προσωπικότητας 

του. Ισχύει εδώ το επιχείρηµα περί δηµιουργίας των υλικών όρων / 

προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ( προηγούµενη υποσηµείωση) υπό µια 

αίρεση εµπειρικής προέλευσης αναφερόµενη στην ουσιαστική αναπαραγωγή 

των ίδιων βασικών προβληµάτων ζωής σε διαφορετική µορφή και κλίµακα42 

προσαυξηµένων µε νέα επιπλέον προβλήµατα 43 

3. Το ζήτηµα του καταµερισµού εργασίας και του επιµερισµού του κοινωνικού 

                                                           
39 Deane Phyllis. The evolution of economic ideas, Cambridge University Press 1978, κεφάλαια 3 & 13 
40 Μια τέτοια κριτική αναπτύσσει ο Murray Bootchkin στο βιβλίο του Η σύγχρονη οικολογική κρίση, 
Βιβλιόπολις, Αθήνα 1993. 
41 Τόσο η φιλελεύθερη οικονοµική σκέψη (αρχής γενοµένης µε τον Adam Smith) όσο και η 
µαρξιστική, σε αντίθεση µε την αρχαιοελληνική ρήση "ουκ εν τω πολλώ τω ευ", δέχονται άµεσα ή έµµεσα 
αυτή την σχέση Dean Phyllis, The state and the economic system, Oxford University Press 1989, σελ. 89. 
Στην µαρξιστική παράδοση η σύνδεση ποσότητας-ποιότητας είχε αναχθεί σε βασικό νόµο του 
διαλεκτικού υλισµού. Ακαδηµία Επιστηµών ΕΣΣ∆, ∆ιαλεκτικός Υλισµός, Αθήνα, σελ. 169 Ανάλογη 
παρατήρηση και στο Χ. Ναξάκη, op.cit., πρώτο κεφάλαιο. 
42 Ζητήµατα συµµετοχής στην παραγωγή και διανοµή του προϊόντος ουσιαστικά αναπαράχθηκαν σε 
όλη την διάρκεια της ιστορικής πορείας της ανθρωπότητας έως σήµερα, κάθε φορά σε πλέον οξυµένη, 
πολυπλοκότερη µορφή. 
43 Κλασσικό παράδειγµα αποτελεί το πέρασµα από κοινωνίες απλής αναπαραγωγής (επιβίωσης) σε 
κοινωνίες διευρυµένης αναπαραγωγής (ευηµερίας) Το πέρασµα αυτό προσέθεσε στο βασικό 
οικονοµικό πρόβληµα ένα διαφορετικό πρόβληµα που προήλθε από την διατάραξη της οικολογικής 
ισορροπίας, ήτοι της ικανότητας αυτοσυντήρησης της φύσης. 
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(συλλογικά παραγόµενου) προϊόντος που εξακολουθεί να ταλανίζει τις 

ανθρώπινες κοινωνίες και τους θεωρητικούς της Πολιτικής Οικονοµίας, 

αντιµετωπίζεται διαφορετικά από κοινωνία σε κοινωνία και από άτοµο σε 

άτοµο αναλόγως της θέσεως που κατέχουν στον διεθνή ή εσωτερικό 

καταµερισµό εργασίας και των προνοµίων που απολαµβάνουν εξ αυτής. Πέρα 

από την υποκειµενική αυτή δυσκολία στην κατανόηση του ζητήµατος, µπορεί 

κανείς να ισχυριστεί, στηριζόµενος στην ως τώρα ιστορική εµπειρία και τις 

θεωρητικές αναζητήσεις, ότι η τιθάσευση φυσικών πόρων από µια κοινωνία 

δρα πολλαπλασιαστικά ως προς τις παραγωγικές της δυνατότητες ενώ η 

κατανοµή του προϊόντος µε τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αναπαραγωγή και 

επέκταση της παραγωγικής βάσης δρα σταθεροποιητικά ως προς τις 

κοινωνικές της δοµές οι οποίες διασφαλίζονται από µια πολιτική αρχή 

(εξουσία). 

Στο διεθνές πεδίο είναι αυτονόητο ότι οι πολιτικά οργανωµένες κοινωνίες οι 

οποίες θα επιτύχουν το καλύτερο δυνατό οικονοµικό αποτέλεσµα ως προς τον 

εσωτερικό τους καταµερισµό εργασίας και τον επιµερισµό του παραγόµενου 

προϊόντος, θα διαθέτουν την απαραίτητη οικονοµική ισχύ για την επιδίωξη 

κατάκτησης µιας καλής θέσης στον διεθνή καταµερισµό εργασίας και στον διεθνή 

επιµερισµό του παγκοσµίου προϊόντος υπό ορισµένες στρατιωτικοπολιτικές 

προϋποθέσεις.44 

3.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. 

Απαντώντας στο οικονοµικό ερώτηµα «τι προϊόν παράγει και για ποίο 

σκοπό», ένας παρατηρητής θα θεωρούσε, όπως σηµειώνει ο Kenneth Boulding, την 

παγκόσµια πολεµική µηχανή (η οποία συστήνεται από το σύνολο της ανθρώπινης 

προσπάθειας και των πόρων για την προπαρασκευή του πολέµου ή την διενέργεια 

του) ως πρωταρχικό σκοπό την αποτροπή της απρόσκοπτης συσσώρευσης κεφαλαίου 

και της συνακόλουθης µείωσης της παραγωγής. Με άλλα λόγια, για τον παρατηρητή, 

η παγκόσµια πολεµική µηχανή αποτελεί ρυθµιστή της κατανάλωσης. Σύµφωνα µε 

                                                           
44  Οι χώρες που έχουν συγκριτικό οικονοµικό πλεονέκτηµα τείνουν να επιδιώκουν το άνοιγµα των 
αγορών και τον ελεύθερο ανταγωνισµό µεταφέροντας έτσι το διεθνές παιχνίδι στο καθαρά οικονοµικό 
πεδίο. Αντιθέτως, οι χώρες που δεν διαθέτουν ένα τέτοιο πλεονέκτηµα (ή δεν το αξιοποιούν σωστά) 
δείχνουν προτίµηση προς προστατευτικές λύσεις για τις εθνικές τους οικονοµίες (χαρακτηριστικά τα 
παραδείγµατα της µετά τον Α π.π. Βρετανίας, του πρώην ανατολικού µπλοκ, χωρών της Λατινικής 
Αµερικής κατά την δεκαετία 1970 κ.ά.). Συχνά το άνοιγµα των αγορών επιτεύχθηκε µε στρατιωτικές 
ενέργειες (οι αποικιακοί πόλεµοι αποτελούν το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα) 



 38 

την άποψη αυτή, η ανθρωπότητα θεωρείται οµοιογενής και ορθολογική κάτι που δεν 

ευσταθεί εκ των πραγµάτων εξ αιτίας τόσο της ύπαρξης κρατών-εθνών (η οποία 

υποδηλώνει την διάσπαση της παγκόσµιας πολεµικής µηχανής σε χωριστούς 

µηχανισµούς συχνά ευρισκόµενους σε αντιπαλότητα) όσο και της διάκρισης των 

ανθρώπων σε παραγωγούς και καταστροφείς. Η τελευταία γεννά το εύλογο ερώτηµα 

πώς ενώ οι καταστροφείς εξαρτώνται για την επιβίωση τους από τους παραγωγούς, 

κυριαρχούν επί αυτών. Εδώ υπεισέρχονται οι έννοιες της απειλής και της 

εκµετάλλευσης.45 

Η απειλή, είτε υφίσταται αντικειµενικά είτε υποκειµενικά, αποτελεί την 

καρδιά του ζητήµατος «ασφάλεια» η οποία µε την σειρά της γίνεται κατανοητή ως 

διασφάλιση-προστασία µιας συγκεκριµένης τάξης πραγµάτων και των θεµελιωδών 

χαρακτηριστικών της. Η τάξη πραγµάτων µπορεί να ορισθεί ως «πρότυπο-κανόνας 

σχέσεων ατόµων ή κοινωνικών οµάδων .... που οδηγεί σε ένα συγκεκριµένο 

αποτέλεσµα, µια ρύθµιση της κοινωνικής ζωής που προάγει συγκεκριµένους κανόνες 

ή αξίες»46 και προσδιορίζεται σαφώς τόσο γεωγραφικά όσο και πολιτικά από τα όρια 

της εξουσίας η οποία την επιβάλλει ή την συντηρεί. Συνακόλουθα, στο διεθνές πεδίο, 

η διεθνής τάξη πραγµάτων υποδηλώνει «πρότυπο δραστηριοτήτων που στηρίζει τις 

στοιχειώδεις επιδιώξεις της διακρατικής ή διεθνούς κοινωνίας».47 Αυτό που τα κράτη 

επιδιώκουν να διασφαλίσουν είναι η συνεχιζόµενη ύπαρξη της διακρατικής κοινωνίας 

καθεαυτής ως πλαισίου εγγύησης της δικής τους ανεξαρτησίας και της ύπαρξης 

τους,48 και µια διεθνή τάξη πραγµάτων συµβατή µε την επιδίωξη τους να 

διατηρήσουν το µονοπώλιο άσκησης εξουσίας εντός της επικράτειας τους προς 

διατήρηση και αναπαραγωγή της εσωτερικής τους τάξης πραγµάτων η οποία 

διασφαλίζει την αναπαραγωγή ή και διεύρυνση της κοινωνικής τους βάσης.49 

Συνεπώς, οι απειλές εναντίον της διεθνούς ή της εθνικής ασφαλείας 

αποτελούν απειλές εναντίον της διεθνούς ή της εσωτερικής τάξης πραγµάτων. Ένα εκ 

των µέσων για την αντιµετώπιση των απειλών αυτών είναι και το εξοπλιστικό 

φαινόµενο µε τις συνακόλουθες στρατιωτικές δαπάνες η λογική και τα αίτια των 

                                                           
45 Kernel Boulding in Emile Benoit & Kenneth Boulding, Disarmament and the Economy, Happer & 
Row Publishers, New York & London 1963, σελ 3-6. 
46 Bull Hedley, The Anarchical Society. Macmillan, London 1977, σελ. 4. 
47Bull Hedley, op.cit., σελ. 8. 
48Bull Hedley, op.cit, σελ. 18. 
49 Ανάλυση για το θέµα αυτό στο Cox Robert, Production, Power, and World Order, Columbia 
University Press, New York 1987. 
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οποίων µπορούν να συνοψισθούν στα ακόλουθα σύµφωνα µε τον David Whynes:50 

� ασφάλεια και εσωτερική καταπίεση µε τις στρατιωτικές δαπάνες επιδιώκεται 

η διασφάλιση ελέγχου - κυριαρχίας επί συγκεκριµένης γεωγραφικής περιοχής 

και η αποτροπή εδαφικών απωλειών, τόσο συνεπεία εξωτερικών ενεργειών, 

όσο και εσωτερικών αποσχιστικών τάσεων. 

� έλεγχος επί της οικονοµίας: µε τις στρατιωτικές δαπάνες επιδιώκεται η 

άσκηση έµµεσου ελέγχου στην οικονοµία κυρίως των χωρών που διαθέτουν 

πολεµική βιοµηχανία µιας και αφενός η τελευταία εξαρτάται από τον κρατικό 

προϋπολογισµό (αµυντικές δαπάνες) και αφετέρου η ίδια η πολεµική 

βιοµηχανία µπορεί να λειτουργήσει ως οικονοµικός ρυθµιστής καθώς 

διαπλέκεται σε µεγάλο βαθµό µε την ειρηνική οικονοµία, επιτείνει τον 

πληθωρισµό µε την µη αποταµίευση κεφαλαίων που επενδύονται σε αυτήν και 

ελέγχεται άµεσα από την κεντρική εξουσία. 

� πολιτική λειτουργία: οι στρατιωτικές δαπάνες δηµιουργούν και συντηρούν 

ένα στρατιωτικό κατεστηµένο µε τα δικά του ιδιοτελή συµφέροντα, το οποίο 

ενίοτε στηρίζει την πολιτική εξουσία και εγγυάται µια συγκεκριµένη τάξη 

πραγµάτων στην συγκεκριµένη επικράτεια, επιτελώντας παράλληλα και 

ιδεολογικές λειτουργίες διασφάλισης κοινωνικής συνοχής. Ειδικό κίνητρο για 

τις στρατιωτικές δαπάνες µπορούν να αποτελέσουν οι τυχόν επεκτατικές 

βλέψεις της συγκεκριµένης πολιτικής δοµής. 

Η έννοια της εκµετάλλευσης αναλύθηκε κατά το παρελθόν και προκάλεσε 

ποικίλες συζητήσεις. Αυτό που ενδιαφέρει είναι ότι η εκµετάλλευση υποδηλώνει 

ιδιοποίηση του παραγόµενου υπερπροϊόντος από κοινωνικές οµάδες ξένες προς τους 

άµεσους παραγωγούς και χρήση του προς εδραίωση και διατήρηση της κυρίαρχης 

θέσης τους στην κοινωνία Υπό το πρίσµα αυτό, η εκµετάλλευση αποτελεί 

προϋπόθεση - βάση ανάπτυξης του εξοπλιστικού φαινοµένου Στον βαθµό που 

απουσιάζουν ή είναι αδύναµοι, θεσµοί απορρόφησης αντιδράσεων των 

εκµεταλλευοµένων κοινωνικών στρωµάτων, η ίδια η εκµετάλλευση καθίσταται 

απειλή για την τάξη πραγµάτων την οποία στηρίζει λόγω των επαναστατικών πιέσεων 

τις οποίες δηµιουργεί. 

                                                           
50 David Whynes, The Economics of Third - World Military Expenditure, Macmillan, London 1979, 
σελ. 16 - 31. 
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Η έννοια της εκµετάλλευσης συνδέει το ζήτηµα «ασφάλεια» µε την 

οικονοµική µεγέθυνση και ανάπτυξη µε συνακόλουθο το εύλογο ερώτηµα: Μέχρι 

ποίο βαθµό οι στρατιωτικές δαπάνες (στήριγµα του στρατιωτικού µηχανισµού µιας 

χώρας) λειτουργούν θετικά (αν συµβαίνει κάτι τέτοιο) στην ανάπτυξη γενικά και την 

οικονοµική µεγέθυνση ειδικότερα; 

Το ζήτηµα θετικής ή αρνητικής συσχέτισης των στρατιωτικών δαπανών µε 

την ανάπτυξη και ειδικά µε την οικονοµική µεγέθυνση ήταν εκείνο που απασχόλησε 

ιδιαίτερα τους ειδικούς. Ως προς την τελευταία, η συζήτηση επικεντρώθηκε γύρω από 

τέσσερα βασικά ζητήµατα: 

1. εάν οι στρατιωτικές δαπάνες αποτελούν µοχλό εκσυγχρονισµού, 

2. εάν προάγουν τον σχηµατισµό κεφαλαίου, 

3. εάν υπονοµεύουν τους έχοντες εξαγωγικό προσανατολισµό τοµείς της 

οικονοµίας και 

4. εάν υπονοµεύουν την παραγωγή γνώσης και τεχνολογίας για την 

ειρηνική οικονοµία µε την απορρόφηση επιστηµονικού-ερευνητικού 

προσωπικού στον στρατιωτικό τοµέα της οικονοµίας.51 

Ως προς την ανάπτυξη γενικότερα, η προσοχή εστιάσθηκε στην ανάλυση της 

διελκυστίνδας όπλων-βουτύρου και των επιπτώσεων της ιδιαίτερα στο ζήτηµα 

διασφάλισης βασικών αναγκών του πληθυσµού και καταπολέµησης της 

ανισοκατανοµής εισοδήµατος52. 

Για την διερεύνηση των πρώτων δύο ζητηµάτων (των α & β) 

χρησιµοποιήθηκε ευρέως η στατιστική ανάλυση µε συσχετισµό ποσοτικών 

µεταβλητών τόσο από τον Benoit ο οποίος συσχέτισε τα αµυντικά βάρη (Σ∆/ΑΕΠ %) 

µε τον ρυθµό µεγέθυνσης του πολιτικού τοµέα της οικονοµίας (ρυθµός αύξησης ΑΕΠ 

µείον Σ∆)53, όσο και από τους υπόλοιπους που ακολούθησαν την πρωτοποριακή για 

την εποχή της µελέτη του εγείροντας τις δικές τους αντιρρήσεις και συσχετίζοντας 

και άλλες µεταβλητές.54 

                                                           
51 Chan Steve & Alex Mintz (eds), Defense, Welfare, and Growth, Routledge, London1992, σελ. 3-5. 
52 Chan Steve & Alex Mintz, op.cit., σελ. 7-9. 
53 Benoit Emile, Defense and Economic Growth in Developing Countries, Lexington Books, 
Massachusetts 1973, σελ. 2. 
54 Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ο συσχετισµός στρατιωτικών δαπανών µε την αποταµίευση και τις 
επενδύσεις από τους Deger & Smith, «Military expenditure and growth in LDCs», Journal of Conflict 



 41 

Τα επόµενα δύο ζητήµατα (γ & δ) στηρίζονται στην λογική που εισήγαγε ο 

Russett ως προς την διελκυστίνδα µεταξύ του πολιτικού και του στρατιωτικού τοµέα 

της οικονοµίας επί της κατανοµής παραγωγικών πόρων55, εστιάζοντας την προσοχή 

τους το µεν τρίτο στην υπονόµευση του ισοζυγίου πληρωµών και των εξαγωγικών 

προοπτικών µιας οικονοµίας56, το δε τέταρτο στην αποµύζηση παραγωγικού 

επιστηµονικό-τεχνικού προσωπικού από τον στρατιωτικό τοµέα, γεγονός που 

υπονοµεύει τις προοπτικές απογείωσης του πολιτικού τοµέα της οικονοµίας.57 

Ως προς το ίδιο το ζήτηµα της καµπύλης όπλων-βουτύρου «η προσπάθεια των 

κρατών να αποκτήσουν ταυτοχρόνως όπλα και βούτυρο και η συνακόλουθη 

απροθυµία ή ανικανότητα τους να επιβάλουν τους απαραίτητους για τις δαπάνες 

αυτές φόρους, µπορεί να αποτελέσει µια κύρια και διαρκή πηγή οικονοµικής 

κακοδιαχείρισης και περιορισµού της ευηµερίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η σχετική 

διελκυστίνδα δεν είναι πλέον µεταξύ διαφορετικών τύπων δηµοσίων δαπανών αλλά 

µετατρέπεται σε µια διελκυστίνδα µεταξύ τρέχουσας δηµόσιας κατανάλωσης γενικά 

και µελλοντικής οικονοµικής µεγέθυνσης»58. 

Στο διεθνές επίπεδο, τα παραπάνω ζητήµατα αντιµετωπίσθηκαν στο πλαίσιο 

διατήρησης της ειρήνης και της ασφάλειας. Κεντρικό ζήτηµα ως προς τους στόχους 

αυτούς αποτελεί η διαφοροποίηση ισχύος µεταξύ των µελών της διεθνούς κοινωνίας 

στην οποία συµβάλλουν οι στρατιωτικές δαπάνες. Η διαφοροποίηση αυτή προκαλεί 

αναταραχή και ανακατατάξεις στο διεθνές σύστηµα υποσκάπτοντας µια 

συγκεκριµένη εγκαθιδρυµένη τάξη πραγµάτων. Ο Gilpin αποτυπώνει την διαδικασία 

αυτή ως εξής:59 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
Resolution, Vol. 27/2, June 1983, σελ. 346. 
55 Bruce Russett, What Price Vigilance? The burdens of National Defense. Yale University Press, New 
Haven 1970. 
56 Rotschild Kurt W.. «Military expenditure, exports and growth», Kyklos, Vol. 26/4, 1973. 
57 Η άποψη αυτή αποτελεί ουσιαστικά παρακλάδι της γενικής άποψης περί διελκυνστίδας ειρηνικού-
στρατιωτικού τοµέα της οικονοµίας. 
58 Chan Steve & Alex Mintz, op.cit., σελ. 8. 
59 Gilpin Robert, War and Change in World Politics, Cambridge University Press 1981, σελ.12. Οι 
Wolfson M. & H. Shabahang («Economic causation in the breakdown of military equilibrium», 
Journal of Conflict Resolution, Vol. 35/1, March 1991) αναπτύσσουν ένα οικονοµετρικό µοντέλο που 
εξηγεί την διαφοροποίηση ισχύος από την οικονοµική της πλευρά. 
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ΣΧΗΜΑ 3.1 :  Η  ∆ ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ  

∆ ΙΕΘΝΟΥΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΒAΛΛΟΥΝ ΟΙ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ  

∆ΑΠΑΝΕΣ  

 

Σχετικά µε την παροχή ασφάλειας στην παγκόσµια οικονοµία από το διεθνές 

πολιτικό σύστηµα (της διασφάλισης της εδραίωσης, αναπαραγωγής ή και επέκτασης 

µιας συγκεκριµένης οικονοµικής τάξης πραγµάτων), η Suzan Strange έθεσε τέσσερα 

ερωτήµατα: 

� Αν η παροχή ασφάλειας ποικίλει αναλόγως της φύσης των κρατών-δρώντων 

στο διεθνές σύστηµα, 

� Αν επηρεάζεται από τον ρόλο των αγορών, την εκβιοµηχάνιση και το επίπεδο 

οικονοµικής ανάπτυξης, 

� Αν καθίσταται προβληµατική όταν υπάρχει διασπορά ισχύος σε πολλές 

χώρες αντί συγκέντρωσης ισχύος σε λίγες, και τέλος, 

� Αν επηρεάζεται από τεχνολογικές αλλαγές.60 

Ορίζοντας την ισχύ µιας κοινωνίας ως στηριζόµενη, πρώτα στο επίπεδο 

ανάπτυξης των παραγωγικών της δυνάµεων, δεύτερον στο επίπεδο ανάπτυξης των 

παραγωγικών της σχέσεων και την συνακόλουθη διασφάλιση ή µη κοινωνικής 

συνοχής και αποφασιστικότητας, τρίτον, στο πολιτικό της σύστηµα και την 

επικοινωνία, και τέταρτον, στην καλή ή µη αντανάκλαση των παραπάνω στους 

(παράγωγους αυτών) µηχανισµούς άσκησης βίας (ένοπλες δυνάµεις, κυρίως, και 

σώµατα ασφαλείας), και λαµβάνοντας υπόψη την προαναφερθείσα παρατήρηση του 

Gilpin περί διαφοροποιηµένης αύξησης ισχύος στο διεθνές σύστηµα, µπορεί κανείς 

να καταλήξει στο συµπέρασµα ότι ως προς το δεύτερο και το τέταρτο ερώτηµα της 

S.Strange η απάντηση είναι αµφίδροµη, τόσο η εκβιοµηχάνιση και το επίπεδο 
                                                           
60 Suzan Strange, States and Markets, Pinter Publishers, London 1988, σελ. 46. 

Σύστηµα σε κατάσταση 
ισορροπίας 

Επίλυση συστηµικής 
κρίσης 

Ανακατανοµή ισχύος 
στο σύστηµα 

Σύστηµα σε κατάσταση 
αστάθειας 

∆ιαφοροποιηµένη αύξηση ισχύος 
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οικονοµικής ανάπτυξης όσο και η τεχνολογική πρόοδος προσδιορίζουν σε µεγάλο 

βαθµό την ισχύ µιας πολιτικά οργανωµένης κοινωνίας και την ικανότητα της να 

επιδιώξει αλλαγή του status quo υπέρ της απειλώντας έτσι την διεθνή ασφάλεια και 

(ενδεχοµένως) την ειρήνη. 

Ως προς το πρώτο ερώτηµα της S.Strange έχουν υποστηριχθεί διάφορες θέσεις 

µε έντονα ιδεολογικοπολιτική χροιά κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέµου61. Χωρίς 

να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι ο Α ή Β τύπος πολιτικής οργάνωσης διευκολύνει ή 

δυσχεραίνει µια κοινωνία στην έγερση αντιρρήσεων επί της διεθνούς τάξης 

πραγµάτων και επί ενδεχοµένης ανάληψης δράσης από την πολιτική της ηγεσία προς 

υποστήριξη των αντιρρήσεων αυτών, θεωρούµε ότι τα κράτη ως µηχανισµοί που 

διεκδικούν για τον εαυτό τους το µονοπώλιο άσκησης εξουσίας (και. συνεπώς, βίας 

εάν κρίνεται απαραίτητη) σε µια γεωγραφική περιοχή, είναι εκ φύσεως - άλλο 

λιγότερο, άλλο περισσότερο -επιρρεπή στην χρήση στρατιωτικής βίας. Συνεπώς, το 

κατά πόσον είναι εις θέση να παράσχουν ασφάλεια στα πλαίσια ενός διεθνούς 

πολιτικού συστήµατος εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από εσωτερικούς 

κοινωνικοοικονοµικούς παράγοντες και δευτερευόντως από την φύση των κρατών 

αυτών η οποία αντανακλά εσωτερικές κοινωνικές καταστάσεις. 

Τέλος, ως προς το τρίτο ερώτηµα, οι παραδοσιακοί αναλυτές απέδιδαν 

µεγάλη σηµασία στην ύπαρξη ισορροπίας ισχύος µεταξύ µιας ολιγάριθµης οµάδας 

πλέον αναπτυγµένων χωρών ως εγγύηση σταθερότητας του διεθνούς συστήµατος και 

της διεθνούς τάξης πραγµάτων.62 

 

 

 

 
                                                           
61 Θέσεις περί του φιλειρηνικού χαρακτήρα του σοσιαλιστικού κράτους όπως και θέσεις περί της µη 
προσφυγής σε πόλεµο των αστικών δηµοκρατιών απέκτησαν τον δικό τους ρόλο σε ένα ιδιότυπο 
προπαγανδιστικό πόλεµο κατά την περίοδο αυτή, και καθόλα αξιοσέβαστοι επιστήµονες-αναλυτές 
κατανάλωσαν τόνους µελανιού για να πείσουν εαυτούς και αλλήλους για την ορθότητα της άποψης 
τους. Η ζωή επιφύλασσε για όλους την δική της απάντηση. 
62 Κλασσική στον τοµέα αυτό είναι η ανάλυση του Morgenthau Hans, Politics among Nations, Knopf, 
New York 1948. Νεώτερες προσεγγίσεις έκλιναν προς την άποψη ύπαρξης ηγεµονικής σταθερότητας 
µε κυριαρχούσα µια δύναµη. Kennedy Paul, The Rise and Fall of Great Powers, Unwin Hyman, London 1988 
και R.O. Keohane & J. Nye, Power and Interdependence, Little Brown & Co, Boston 1987. Η άποψη 
αυτή, έχοντας αρκετές οµοιότητες µε τις προσεγγίσεις περί ιµπεριαλισµού, έρχεται σε αντίθεση µε 
αυτές ισχυριζόµενη ότι η ολιγοπώληση ή και µονοπώληση ισχύος παρέχει µεγαλύτερη ασφάλεια και 
ειρήνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό θα διασαφηνίσουµε ορισµένες έννοιες, που είναι 

απαραίτητες για τη διερεύνηση των προβληµάτων που συνδέονται µε τις αµυντικές 

δαπάνες και την αµυντική βιοµηχανία µίας οικονοµίας, δηλαδή µε τα βασικά 

αντικείµενα µελέτης της πολιτικής οικονοµίας της άµυνας. 

Η εθνική άµυνα αντιπροσωπεύει το σύνολο των παραγωγικών συντελεστών 

που παράγουν το αγαθό της εθνικής ασφάλειας και κατοχυρώνουν την εδαφική 

ακεραιότητα και την εθνική ανεξαρτησία µιας χώρας. Ο καθορισµός λοιπόν, του 

εννοιολογικού περιεχοµένου της εθνικής άµυνας, δεν παρουσιάζει κανένα απολύτως 

πρόβληµα, αφού ο παραπάνω ορισµός µας δίνει µε ακρίβεια, τόσο την ταυτότητα όσο 

και τις λειτουργίες που επιτελεί ο τοµέας της άµυνας σε µία κοινωνία. Ωστόσο, η 

σαφήνεια του ορισµού της άµυνας, µας εξασφαλίζει µόνο µία αξιόπιστη 

«φωτογραφία», δηλαδή µία στατική εικόνα, των στοιχείων εκείνων που παράγουν το 

αγαθό της ασφάλειας σε µια χώρα. Στην οικονοµική επιστήµη, όµως, οι στατικές 

εικόνες, όσο αξιόπιστες και αν είναι, δεν προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια για την 

ανάλυση των διαφόρων κοινωνικοοικονοµικών φαινοµένων. Στην περίπτωση της 

άµυνας, για παράδειγµα, το µέγεθος και η σύνθεση των συντελεστών παραγωγής της 

ασφάλειας, µπορεί να µας δίνουν το «στίγµα» του συγκεκριµένου τοµέα της 

οικονοµίας, δε µας παρέχουν όµως τις πληροφορίες εκείνες, που είναι απαραίτητες 

για την κατανόηση των πιθανών διασυνδέσεων της άµυνας, µε άλλες οικονοµικές 

µεταβλητές του συστήµατος. Μια σφαιρική οικονοµική ανάλυση της άµυνας, 

προϋποθέτει τόσο τη διερεύνηση των βασικών προσδιοριστικών παραγόντων του 

µεγέθους της, όσο και την εξέταση των επιδράσεων της σε ορισµένα κρίσιµα 

οικονοµικά µεγέθη, όπως στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, στις δαπάνες 

Εκπαίδευσης, Υγείας και Πρόνοιας, στο ρυθµό της οικονοµικής ανάπτυξης κλπ. Για 

να προχωρήσουµε, όµως, στην ανάλυση αυτών των προβληµάτων, πρέπει να 

«ποσοτικοποιήσουµε» την έννοια της άµυνας, πρέπει δηλαδή, να χρησιµοποιήσουµε 

κάποιο µέγεθος που να αντιπροσωπεύει το επίπεδο της άµυνας που παράγεται σε µια 
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κοινωνία, κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου. 

Για να ποσοτικοποιήσουµε την έννοια της άµυνας, πρέπει να εκτιµήσουµε το 

αποτέλεσµα της λειτουργίας της, δηλαδή τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας που 

προσφέρει σε µία χώρα. Η εκτίµηση όµως της εθνικής ασφάλειας. προϋποθέτει την 

ύπαρξη µιας τιµής, δηλαδή τη λειτουργία µίας αγοράς. Η φύση της άµυνας ως 

δηµοσίου αγαθού, δεν επιτρέπει τον αντικειµενικό προσδιορισµό της καµπύλης 

συνολικής ζήτησης αυτού του αγαθού, (µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατη η λειτουργία 

κάποιας αγοράς και ανέφικτος ο καθορισµός µίας τιµής για την εθνική ασφάλεια). Θα 

µπορούσε κάποιος να ισχυρισθεί ότι, η εκτίµηση των υπηρεσιών της ασφάλειας, θα 

ήταν δυνατή σε κάποιο βαθµό µε την εκτίµηση του συνολικού κοινωνικού οφέλους 

της άµυνας. Το κοινωνικό όφελος, όµως, της άµυνας περιλαµβάνει το σύνολο των 

οφελών που απολαµβάνει η κοινωνία. από τη λειτουργία του αµυντικού τοµέα, είναι 

δηλαδή ένα µέγεθος που «απορρέει» από την απόλαυση της εθνικής ασφάλειας, 

χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει καν την αξία του προϊόντος που οδηγεί στη 

δηµιουργία του συγκεκριµένου κοινωνικού οφέλους. Αφού λοιπόν, δεν µπορούµε να 

εκτιµήσουµε την αξία των υπηρεσιών της ασφάλειας, αποµένει να µετρήσουµε το 

κόστος της απασχόλησης των παραγωγικών της συντελεστών και να 

χρησιµοποιήσουµε το µέγεθος που θα προκύψει, ως προσεγγιστικό δείκτη του 

επιπέδου της άµυνας. Tο συνολικό χρηµατικό κόστος της απασχόλησης των 

παραγωγικών συντελεστών της ασφάλειας, είναι ίσο µε το άθροισµα των κονδυλίων 

που δαπανά µία χώρα για τη συντήρηση του έµψυχου και άψυχου υλικού των 

ενόπλων της δυνάµεων. Το άθροισµα αυτό, αποτελεί τις αµυντικές (ή στρατιωτικές) 

δαπάνες µίας οικονοµίας. 

Το πρόβληµα της εκτίµησης των υπηρεσιών της ασφάλειας που απολαµβάνει 

µία χώρα, δεν εξαντλείται µε την εκτίµηση των αµυντικών δαπανών της οικονοµίας 

της. Οι αµυντικές δαπάνες είναι ένα απόλυτο µέγεθος, που εκφράζει κατά τρόπο 

ικανοποιητικό, το επίπεδο της άµυνας που παράγεται σε µία χώρα, κατά τη διάρκεια 

µίας δεδοµένης χρονικής περιόδου. Ωστόσο, αυτό το απόλυτο µέγεθος, δεν µπορεί να 

µας οδηγήσει σε αξιόπιστα συµπεράσµατα, όταν χρησιµοποιείται για τη σύγκριση 

των επιπέδων άµυνας διαφορετικών χωρών, κατά την ίδια περίοδο ή της ίδιας χώρας 

σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Χρειαζόµαστε λοιπόν, ένα σχετικό µέγεθος, που 

να εκφράζει, όχι µόνο το επίπεδο της άµυνας, αλλά και τη σχετική της σηµασία στη 

συνολική οικονοµική δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό, οι οικονοµολόγοι της 

άµυνας, χρησιµοποιούν το ποσοστό των αµυντικών δαπανών στο εισόδηµα της 
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οικονοµίας και ονοµάζουν αυτό το µέγεθος «Αµυντικό Βάρος» (Defense Burden) της 

οικονοµίας. 

Η ανάλυση του περιεχοµένου και των προβληµάτων µέτρησης των αµυντικών 

δαπανών και του αµυντικού βάρους µίας οικονοµίας, αποτελούν το αντικείµενο 

µελέτης στη συνέχεια του κεφαλαίου. Συγκεκριµένα, σε ότι ακολουθεί, εξετάζουµε: 

1. Τους διαφορετικούς ορισµούς, άρα και τους διαφορετικούς τρόπους µέτρησης 

των αµυντικών δαπανών, 

2. Τη χρησιµότητα που έχει ο δείκτης του αµυντικού βάρους στις διακρατικές ή 

διαχρονικές συγκρίσεις, δύο ή περισσότερων επιπέδων άµυνας, και 

3. Τα προβλήµατα που ανακύπτουν στη διαδικασία της µέτρησης του αµυντικού 

βάρους. 

4.2. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

∆ΑΠΑΝΩΝ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι αµυντικές δαπάνες ως µέγεθος, 

περιλαµβάνουν το σύνολο των χρηµατικών κονδυλίων που δαπανά µία χώρα, για τη 

συντήρηση των ενόπλων της δυνάµεων, δηλαδή για τη λειτουργία του αµυντικού 

τοµέα της οικονοµίας της. Ποια είναι όµως αυτά τα συγκεκριµένα χρηµατικά 

κονδύλια, που απορροφούν κάθε χρόνο κάποιο - πολλές φορές σηµαντικό - ποσοστό 

του προϋπολογισµού κάθε χώρας; Στο ερώτηµα αυτό δεν µπορεί να δοθεί µία µόνο 

απάντηση, γιατί οι διάφορες χώρες αθροίζουν διαφορετικά σύνολα κονδυλίων, για 

τον υπολογισµό του µεγέθους των αµυντικών τους δαπανών. Με άλλα λόγια, δεν 

υπάρχει καθολική συναίνεση για τον ακριβή ορισµό των αµυντικών δαπανών, µε 

αποτέλεσµα να υπάρχει διαφοροποίηση των λογιστικών συστηµάτων που 

χρησιµοποιούν οι διάφορες χώρες, για την εκτίµηση αυτού του µεγέθους. Κάθε χώρα, 

ανάλογα µε την οργάνωση των στατιστικών της υπηρεσιών και τις σκοπιµότητες της 

εξωτερικής και αµυντικής της πολιτικής, εφαρµόζει ως βάση υπολογισµού των 

αµυντικών της δαπανών, κάποιον από τους ορισµούς που έχουν υιοθετηθεί από το 

SIPRI (The Stockholm International Peace Research Institute), το Υπουργείο Άµυνας 

των ΗΠΑ, και το NATO. Τα στοιχεία που απαρτίζουν τις αµυντικές δαπάνες, 

σύµφωνα µε αυτούς τους ορισµούς, παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4.1:ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΥΣ 

ΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ SIPRI, ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 

SIPRI ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 
ΤΩΝ ΗΠΑ 

ΝΑΤΟ 

1. Πληρωµές και Παροχές 
σε Είδος Στρατιωτικού 
Προσωπικού. 

Πληρωµές και Παροχές σε 
Είδος Στρατιωτικού 
Προσωπικού. 

∆απάνες σε Στρατιωτικό 
Προσωπικό 

2. Πληρωµές Πολιτικού 
Προσωπικού 

 Πληρωµές και Παροχές σε 
Είδος Πολιτικού 
Προσωπικού. 

3. Λειτουργία και 
Συντήρηση 

Λειτουργία και 
Συντήρηση 

Λοιπός Εξοπλισµός, 
Προµήθειες και 
Λειτουργία (τµήµα). 

4. Προµήθειες Προµήθειες Προµήθειες Κύριου 
Εξοπλισµού και 
Βληµάτων. 

5. Έρευνα και Ανάπτυξη Έρευνα και Ανάπτυξη, 
Έλεγχος και Αξιολόγηση 

Λοιπός Εξοπλισµός, 
Προµήθειες και 
Λειτουργία (τµήµα). 

6. Κατασκευές Στρατιωτικές Κατασκευές Κοινή Υποδοµή ΝΑΤΟ 
και Εθνικές Κατασκευές 

7. Συντάξεις 
Στρατιωτικού 
Προσωπικού. 

Συντάξεις Στρατιωτικού 
Προσωπικού. 

Συντάξεις Στρατιωτικού 
Προσωπικού. 

8. Στρατιωτική Βοήθεια Στρατιωτική Βοήθεια  
9. Πολιτική Άµυνα   
10. Παραστρατιωτικές 

∆υνάµεις 
  

11. Στρατιωτικά Στοιχεία 
Ατοµικής Ενέργειας και 
∆ιαστήµατος 

  

12. Οικογενειακή Στέγαση Λοιπές ∆απάνες 
Πηγή: G. Kennedy, .«Defense Economics-, Duckworth 1983, σελ. 50 

To SIPRI υιοθετεί τον πιο γενικό ορισµό των αµυντικών δαπανών, εφόσον 

περιλαµβάνει στο µέγεθος αυτό όλα τα στοιχεία που εµφανίζονται στον πίνακα, εκτός 

από τις δαπάνες οικογενειακής στέγασης και τις «λοιπές δαπάνες», που 

περιλαµβάνουν τα έξοδα στρατολογίας και τις πληρωµές αποζηµιώσεων σε πρώην 

στρατιωτικό προσωπικό63. Το Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ, αναγνωρίζει ως 

αµυντικές δαπάνες τα στοιχεία του προηγούµενου ορισµού, µε εξαίρεση την πολιτική 

άµυνα, τις παραστρατιωτικές δυνάµεις και τα στρατιωτικά στοιχεία της ατοµικής 

                                                           
63 Τα συστατικά στοιχεία του ορισµού του SIPRI που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1 βασίζονται 
στον ορισµό των αµυντικών δαπανών που δίνεται στο SIPRI Yearbook 1973. Ωστόσο στο SIPRI 
Yearbook 1988, το στοιχείο της πολιτικής άµυνας, εξαιρείται από τον ορισµό που χρησιµοποιεί το 
SIPRI για τον υπολογισµό των αµυντικών δαπανών των διαφόρων χωρών. 
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ενέργειας και του διαστήµατος. Το τελευταίο αυτό στοιχείο, αν και χρηµατοδοτείται 

από το Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ, δε συνυπολογίζεται στις αµυντικές δαπάνες 

αυτής της χώρας 64. Αντίθετα, οι πληρωµές του πολιτικού προσωπικού (No 2 στους 

ορισµούς του SIPRI και του NATO), αν και δεν εµφανίζονται ξεχωριστά στον 

πίνακα, περιλαµβάνονται στο στοιχείο της «λειτουργίας και συντήρησης». Τέλος, 

στον ορισµό του NATO, δεν περιλαµβάνονται τα τρία στοιχεία που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, καθώς επίσης και η στρατιωτική βοήθεια. Αντίθετα, στον ορισµό αυτό, 

λογίζονται ως αµυντικές δαπάνες, τα έξοδα στρατολογίας και οι πληρωµές 

αποζηµιώσεων σε πρώην στρατιωτικό προσωπικό, ενώ οι δαπάνες έρευνας και 

ανάπτυξης, εµφανίζονται στο κονδύλιο «λοιπός εξοπλισµός, προµήθειες και 

λειτουργία». 

Οι διαφορετικοί ορισµοί που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των 

αµυντικών δαπανών, δηµιουργούν προβλήµατα στη σύγκριση των αµυντικών 

προϋπολογισµών των διαφόρων χωρών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ακόµα και οι χώρες-

µέλη της Ατλαντικής Συµµαχίας, δε χρησιµοποιούν αυτούσιο τον ορισµό του NATO, 

αλλά διάφορες παραλλαγές του. Η Μ. Βρετανία, για παράδειγµα, που εφαρµόζει σε 

ικανοποιητικό βαθµό αυτόν τον ορισµό, ταξινοµεί τα στοιχεία των αµυντικών της 

δαπανών, σε δαπάνες προσωπικού, εξοπλισµού (θαλάσσης, ξηράς και αέρος) και 

λοιπές δαπάνες, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 4.2. Η Γερµανία 

διακρίνει τα στοιχεία των αµυντικών της δαπανών, σε λειτουργικές και κεφαλαιακές 

δαπάνες, αλλά αυτή η ταξινόµηση είναι περισσότερο µία αναπροσαρµογή του 

ορισµού του NATO, παρά µία ουσιαστική διαφοροποίηση από αυτόν. Όσον αφορά το 

ελληνικό λογιστικό σύστηµα ταξινόµησης των στοιχείων των αµυντικών δαπανών, ο 

προϋπολογισµός του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κατατάσσει τα διάφορα κονδύλια, 

ανάλογα µε το φορέα ή την υπηρεσία που τα δαπανά. Εν τούτοις, στους εθνικούς 

λογαριασµούς, το συνολικό µέγεθος των αµυντικών δαπανών, χωρίζεται σε δαπάνες 

µισθών και παροχών σε είδος των ενόπλων δυνάµεων και σε δαπάνες στρατιωτικού 

εξοπλισµού και κατασκευών. 

Προβλήµατα στη σύγκριση των αµυντικών προϋπολογισµών των διαφόρων 

χωρών, δεν παρουσιάζονται µόνο από τούς διαφορετικούς τρόπους µέτρησης των 

αµυντικών δαπανών. Ακόµα και αν υποθέσουµε ότι όλες οι χώρες υιοθετούσαν τον 

ίδιο ορισµό, τα µεγέθη που θα προέκυπταν κάθε χρόνο, δε θα ήταν άµεσα συγκρίσιµα 

                                                           
64 A.S Becker. “Military Expenditure Limitation for Arms Controls Problems and Prospects with a 
Documentary History of Recent Proposals”, Cambridge, Mass, 1977. 
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µεταξύ τούς, διότι από κανένα ορισµό των αµυντικών δαπανών δε λαµβάνεται υπόψη 

τo γεγονός ότι. σε ορισµένες χώρες η στράτευση είναι εθελοντική και σε άλλες 

υποχρεωτική. Ενώ στην πρώτη περίπτωση, το εκτιµηµένο - µε τη βοήθεια 

οποιουδήποτε ορισµού - µέγεθος των αµυντικών δαπανών αντιπροσωπεύει σε κάποιο 

βαθµό το πραγµατικό κόστος (δηλαδή το κόστος ευκαιρίας) της άµυνας, στη δεύτερη 

περίπτωση, τείνει να υποεκτιµά το κόστος αυτό, εφόσον στη διάρκεια της 

υποχρεωτικής τούς θητείας, οι στρατευµένοι απολαµβάνουν πολύ µικρότερες 

αποδοχές, από τη µέση αµοιβή της εργασίας στο µη αµυντικό τοµέα της οικονοµίας. 

Ένα πρώτο συµπέρασµα, λοιπόν, που απορρέει από όσα αναφέρθηκαν µέχρι τώρα, 

είναι ότι, κατά τη σύγκριση των επιπέδων των αµυντικών δαπανών διαφόρων χωρών, 

πρέπει να χρησιµοποιούµε στοιχεία από την ίδια πηγή, δηλαδή υπολογισµένα µε 

βάση τον ίδιο ορισµό, και αναπροσαρµοσµένα ώστε να αντανακλούν το µέγεθος; των 

αµυντικών δαπανών που θα δαπανούσαν οι συγκρινόµενες χώρες, αν εφάρµοζαν 

σύστηµα εθελοντικής στράτευσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4.2: ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ Μ. 

ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΗ ΠΟΣΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 

∆απάνες Προσωπικού   
Πληρωµές κλπ. των Ενόπλων ∆υνάµεων 2.845 20,2 
Συντάξεις των Ενόπλων ∆υνάµεων 657 4,6 
Πληρωµές κ.τ.λ. του Πολιτικού 
Προσωπικού 

1.829 13,0 

Μερικό Άθροισµα 5.331 37,8 
∆απάνες Εξοπλισµού   
Θαλάσσης 1.913 13,6 
Ξηράς 1.285 9,1 
Αέρος 2.795 19,8 
Λοιπός Εξοπλισµός 551 3,9 
Μερικό Άθροισµα 6.545 46,4 

Λοιπές ∆απάνες   
Έργα, Κτίρια και Γη 805 5,7 
∆ιάφορα Υλικά και Υπηρεσίες 1.410 10,0 
Μερικό Άθροισµα 2.215 15,7 

Σύνολο 14.091 100,0 
Πηγή: Cmnd 8529. “Statement on the Defence Estimates 1982”. vol. 2, Πίνακας 2.1. London: 

HMSO. 1982. 
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4.3. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. 

Ας υποθέσουµε ότι θέλουµε να συγκρίνουµε τα επίπεδα άµυνας, που 

απολαµβάνουν δύο χώρες, η Α και η Β, στη διάρκεια της ίδιας χρονικής περιόδου. 

Για τις ανάγκες της ανάλυσης, δεχόµαστε ότι:  

1. Η χώρα Α έχει διπλάσια έκταση, πληθυσµό και παραγωγικούς πόρους από τη 

Χώρα Β, 

2. Οι ένοπλες δυνάµεις των δύο χωρών, χρησιµοποιούν το ίδιο µέγεθος 

εξοπλισµού της αυτής τεχνολογίας και εκπαιδεύουν τον ίδιο αριθµό 

στρατιωτικού προσωπικού, µε τις ίδιες ακριβώς µεθόδους πολεµικής τεχνικής, 

και 

3. Στις δύο χώρες υπάρχει ισότητα των τιµών των παραγωγικών συντελεστών 

της άµυνας και εφαρµόζεται σύστηµα εθελοντικής στράτευσης. 

Με αυτά τα δεδοµένα, αν χρησιµοποιήσουµε οποιονδήποτε από τους τρεις 

ορισµούς του Πίνακα 4.1, θα καταλήξουµε σε ίσα µεγέθη αµυντικών δαπανών για τις 

δύο χώρες. Ωστόσο, τα ίδια µεγέθη των αµυντικών δαπανών, δεν παρέχουν το ίδιο 

επίπεδο άµυνας σε διαφορετικές χώρες, όπως ακριβώς και η κατανάλωση ίσων 

ποσοτήτων οποιουδήποτε αγαθού, δε δηµιουργεί το ίδιο επίπεδο ευηµερίας σε δύο 

πληθυσµούς διαφορετικού µεγέθους. Στο υποθετικό µας παράδειγµα είναι προφανές 

ότι, τo συγκεκριµένο επίπεδο των αµυντικών δαπανών, θα παρέχει περισσότερη 

ασφάλεια στη χώρα Β. γιατί στη χώρα αυτή θα αντιστοιχούν περισσότερες µονάδες 

αµυντικών δαπανών σε κάθε µονάδα έκτασης, πληθυσµού και παραγωγικών πόρων. 

Η ίδια ακριβώς συλλογιστική, ισχύει και στην περίπτωση που θέλουµε να 

συγκρίνουµε τα επίπεδα άµυνας που απολαµβάνει µία χώρα, κατά τη διάρκεια δύο ή 

περισσότερων χρονικών περιόδων. Όσο αυξάνεται το µέγεθος του πληθυσµού και οι 

ποσότητες των παραγωγικών πόρων της χώρας, τόσο θα µειώνεται το επίπεδο 

ασφάλειας, που θα απολαµβάνει από ένα συγκεκριµένο µέγεθος αµυντικών δαπανών, 

υπό την προϋπόθεση βέβαια της διαχρονικής σταθερότητας των τιµών των 

παραγωγικών συντελεστών της άµυνας. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, το απόλυτο 

µέγεθος των αµυντικών δαπανών, δεν αποτελεί ένα αξιόπιστο µέτρο σύγκρισης των 

επιπέδων άµυνας διαφορετικών χωρών κατά την ίδια περίοδο, ή της ίδιας χώρας, σε 

διαφορετικές χρονικές περιόδους. Οι διαχρονικές ή διακρατικές συγκρίσεις 
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διαφορετικών επιπέδων άµυνας, πρέπει να βασίζονται σε ένα µέγεθος, που να 

εκφράζει τόσο το κόστος παραγωγής της άµυνας, όσο και το επίπεδο της ασφάλειας 

που προκύπτει από αυτό το συγκεκριµένο κόστος παραγωγής. Η βάση του µεγέθους, 

πρέπει -βέβαια- να είναι το κόστος της άµυνας, δηλαδή το απόλυτο µέγεθος των 

αµυντικών δαπανών, το οποίο όµως, θα πρέπει να σταθµίζεται µε ένα δείκτη που να 

εκφράζει τις ιδιαίτερες πληθυσµιακές και οικονοµικές συνθήκες κάθε χώρας. Επειδή 

οι συνθήκες αυτές προσδιορίζουν τον πλούτο µιας χώρας, προσεγγίζονται συνήθως 

από το µέγεθος του ετήσιου παραγόµενου εισοδήµατος, που αντανακλά την απόδοση 

αυτού του πλούτου. ∆ιαιρώντας λοιπόν, το απόλυτο µέγεθος των αµυντικών 

δαπανών, µε το µέγεθος του παραγόµενου εισοδήµατος µιας χώρας, προκύπτει ένα 

ποσοστό, που εκφράζει τη σχετική σηµασία της εθνικής άµυνας στη συνολική 

οικονοµική δραστηριότητα και δίνει το µέτρο της αφαίµαξης παραγωγικών πόρων, 

από τον αµυντικό τοµέα της οικονοµίας. Οι οικονοµολόγοι της άµυνας, ονοµάζουν 

αυτό το ποσοστό «αµυντικό βάρος» (Defense Burden) της οικονοµίας, γιατί αξιολογεί 

το κόστος της άµυνας ανάλογα µε τη συνολική παραγωγή της οικονοµίας, δηλαδή 

ανάλογα µε τις δυνατότητες που έχει µία χώρα, για τη χρηµατοδότηση του εκάστοτε 

µεγέθους των αµυντικών της δαπανών. 

Ο βαθµός αξιοπιστίας του ποσοστού των αµυντικών δαπανών στο εισόδηµα, 

για τον προσδιορισµό του επιπέδου άµυνας µιας χώρας, εξαρτάται από το βαθµό 

αξιοπιστίας του τρόπου µέτρησης, τόσο των αµυντικών δαπανών, όσο και του 

εισοδήµατος της οικονοµίας. Όσον αφορά τις αµυντικές δαπάνες, οι εθνικοί 

λογαριασµοί κάθε χώρας, καταγράφουν τη χρηµατική αξία του συνόλου ή κάποιου 

υποσυνόλου των στοιχείων που περιλαµβάνονται σε κάποιον από τους ορισµούς του 

Πίνακα 4.1. Για να προσεγγίσει όµως, το πραγµατικό κόστος παραγωγής της άµυνας, 

θα πρέπει το µέγεθος αυτό να αναπροσαρµοσθεί, ώστε τα επί µέρους κονδύλια να 

εκφράζουν, όχι µόνο τις αντίστοιχες χρηµατικές δαπάνες, αλλά και την αξία της 

παραγωγής που θυσιάστηκε, ως αποτέλεσµα της απασχόλησης διαφόρων 

συντελεστών παραγωγής στον αµυντικό τοµέα της οικονοµίας (δηλαδή, το κόστος 

ευκαιρίας της άµυνας). Κατά παρόµοιο τρόπο, το εισόδηµα µίας οικονοµίας, 

εκφράζει σε ικανοποιητικό βαθµό τον πλούτο µίας χώρας, όταν αντιπροσωπεύει τη 

συνολική χρηµατική αξία των υλικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται στη 

χώρα, κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου. Ωστόσο, όσο οργανωµένες και αν 

είναι οι στατιστικές υπηρεσίες µιας χώρας, θα υπάρχει πάντα κάποιο τµήµα της 

παραγωγικής δραστηριότητας που θα διαφεύγει από τους υπολογισµούς. Το τµήµα 
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αυτό περιλαµβάνει, αφενός µεν τις δραστηριότητες εκείνες, των οποίων η αξία δεν 

µπορεί να µετρηθεί (π.χ. η παραγωγή των νοικοκυριών), αφετέρου δε τη λεγόµενη 

παραοικονοµία, δηλαδή το σύνολο των συναλλαγών που διαφεύγουν τη φορολογία. 

Για να καταλήξουµε λοιπόν, σε µια αξιόπιστη εκτίµηση της ετήσιας παραγωγής µιας 

χώρας, πρέπει να συνυπολογίσουµε στα επίσηµα στοιχεία του εισοδήµατος της, το 

µέγεθος της συνολικής της παραοικονοµίας.  

Tα προβλήµατα που εµφανίζονται στη διαδικασία µέτρησης του αµυντικού 

βάρους µίας οικονοµίας, δεν εξαντλούνται µε την εκτίµηση του κόστους ευκαιρίας 

της άµυνας και το συνυπολογισµό της παραοικονοµίας στο επίσηµο µέγεθος της 

οικονοµίας. Στη βιβλιογραφία, υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των οικονοµολόγων της 

άµυνας, σχετικά µε το αν θα πρέπει το εισόδηµα και οι αµυντικές δαπάνες, να 

εκφράζονται σε αγοραίες τιµές ή σε τιµές συντελεστών παραγωγής. Όταν η διαφορά 

των επιδοτήσεων από τους έµµεσους φόρους, δε συνυπολογίζεται στα 

εθνικολογιστικά στοιχεία, οι µεταβλητές εκφράζονται σε τιµές συντελεστών 

παραγωγής, αντανακλώντας τις πληρωµές των συντελεστών παραγωγής και όχι τις 

πραγµατικές τελικές δαπάνες. Για να αποτελεί, το ποσοστό των αµυντικών δαπανών 

στο εισόδηµα, αξιόπιστο δείκτη του αµυντικού βάρους µιας χώρας, πρέπει και οι δύο 

µεταβλητές να είναι εκφρασµένες στην ίδια µορφή, δηλαδή είτε σε αγοραίες τιµές 

είτε σε τιµές συντελεστών παραγωγής. Ωστόσο, όταν ο δείκτης αυτός 

χρησιµοποιείται για τη σύγκριση ίων επιπέδων άµυνας δύο ή περισσοτέρων χωρών, 

που ανήκουν σε διαφορετικά οικονοµικά συστήµατα, είναι προτιµότερο οι σχετικές 

µεταβλητές, να είναι εκφρασµένες σε τιµές συντελεστών παραγωγής, εφόσον στις 

χώρες του πρώην υπαρκτού σοσιαλισµού, οι τιµές των προϊόντων καθορίζονταν στα 

πλαίσια του κεντρικού σχεδιασµού της οικονοµίας, γεγονός που δυσκολεύει σε 

µεγάλο βαθµό την εκτίµηση των εθνικολογιστικών στοιχείων σε αγοραίες τιµές. 

Αντίθετα. στις συγκρίσεις των επιπέδων άµυνας µιας χώρας, σε διαφορετικές 

χρονικές περιόδους, είναι αδιάφορη η µορφή στην οποία θα είναι εκφρασµένα τα 

επίπεδα των αµυντικών δαπανών και του εισοδήµατος, υπό την προϋπόθεση -βέβαια- 

ότι, στη διάρκεια όλων των χρονικών περιόδων, οι µεταβλητές αυτές θα είναι 

εκφρασµένες στην ίδια µορφή. 

Μία άλλη ασυµφωνία που υπάρχει στη βιβλιογραφία, αναφέρεται στο αν θα 

πρέπει να χρησιµοποιείται το εγχώριο ή το εθνικό προϊόν, στον υπολογισµό του 

αµυντικού βάρους της οικονοµίας. Ενώ το εγχώριο προϊόν µιας χώρας, εκφράζει το 
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σύνολο της παραγωγής που πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της επικράτειάς της, το 

εθνικό προϊόν εκφράζει το σύνολο της παραγωγής, στο οποίο συµπεριλαµβάνονται 

και περιουσιακά στοιχεία της αλλοδαπής. Επειδή τα επιχειρήµατα που προβάλλονται 

υπέρ ή κατά της χρήσης της µίας ή της άλλης µορφής προϊόντος, είναι περισσότερο 

τεχνικά παρά ουσιαστικά, η τελική απόφαση στην πράξη, υπαγορεύεται συνήθως από 

την αξιοπιστία των διαθέσιµων στοιχείων των δυο µορφών προϊόντος. Το µόνο που 

θα πρέπει να έχουµε υπόψη, είναι ότι οι διακρατικές ή διαχρονικές συγκρίσεις 

διαφορετικών επιπέδων άµυνας, πρέπει να στηρίζονται σε στοιχεία αµυντικών βαρών, 

που έχουν εκτιµηθεί µε την ίδια µορφή προϊόντος. Στις διακρατικές όµως συγκρίσεις, 

παρουσιάζεται ένα πρόσθετο πρόβληµα, σχετικά µε το αν θα πρέπει οι αµυντικές 

δαπάνες να περιλαµβάνονται ή όχι στο εισόδηµα της οικονοµίας. Ορισµένες χώρες 

έχουν υιοθετήσει την άποψη του Kuznets65, που υποστηρίζει ότι, οι αµυντικές 

δαπάνες δεν αποτελούν τελικό προϊόν, αλλά ένα είδος ενδιάµεσου προϊόντος, που 

συνεισφέρει στην παραγωγή του τελικού προϊόντος της οικονοµίας. Σύµφωνα µε 

αυτήν την επιχειρηµατολογία, οι αµυντικές δαπάνες δε θα πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη στον υπολογισµό του εισοδήµατος, γιατί το µέγεθος τους περιλαµβάνεται στην 

αξία του τελικού προϊόντος της οικονοµίας. Ενώ οι δυτικές χωρίς δεν έχουν 

υιοθετήσει αυτήν την άποψη, η εθνικολογιστική πρακτική ορισµένων πρώην 

σοσιαλιστικών χωρών (συµπεριλαµβανοµένης και της Σοβιετικής Ένωσης) πηγάζει 

από την αποδοχή της διάκρισης του προϊόντος µιας οικονοµίας, σε παραγωγικό και 

µη παραγωγικό. Στις χώρες αυτές, οι αµυντικές δαπάνες θεωρούνται ως µη 

παραγωγικό προϊόν και δε συµπεριλαµβάνονται στις εκτιµήσεις του τελικού 

εισοδήµατος. Η διαφορά αυτή στον τρόπο θεώρησης των αµυντικών δαπανών, 

επιβάλλει την αναπροσαρµογή των στοιχείων του εισοδήµατος των ανατολικών 

χωρών, όταν αυτά χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό των αµυντικών τούς βαρών 

και για τη σύγκριση των επιπέδων άµυνας τους µε τα αντίστοιχα επίπεδα άλλων 

δυτικών χωρών. 

Τα προβλήµατα που παρουσιάζει το ποσοστό των αµυντικών δαπανών στο 

εισόδηµα, όταν χρησιµοποιείται για διαχρονικές ή διακρατικές συγκρίσεις 

διαφορετικών επιπέδων άµυνας, ανάγκασαν ορισµένους οικονοµολόγους να 

προτείνουν, ως εναλλακτικό δείκτη για τη µέτρηση του αµυντικού βάρους, το 

                                                           
65 S.Kuznets, “Discussion of the New Department of Commerce Income Series: National Income a 
New Version”, Review of Economics and Statistics, vol. 30, 1948 σελ. 151 – 179. 
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ποσοστό των αµυντικών δαπανών στις συνολικές δηµόσιες δαπάνες 66. Ωστόσο, ο 

δείκτης αυτός περιπλέκει µάλλον, παρά απλοποιεί τα πράγµατα. Για παράδειγµα, µία 

χώρα µε µεγάλες δαπάνες Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας κλπ., θα έχει µικρότερο 

ποσοστό αµυντικών δαπανών στις συνολικές δηµόσιες δαπάνες, από µία άλλη χώρα 

µε το ίδιο ακριβώς µέγεθος αµυντικού τοµέα. Με άλλα λόγια, µία οποιαδήποτε 

αύξηση του ποσοστού των δηµοσίων δαπανών στο εισόδηµα µιας χώρας, θα 

προκαλεί µία φαινοµενική µείωση του ποσοστού των αµυντικών δαπανών στις 

δηµόσιες δαπάνες, ακόµα και στην περίπτωση που η αµυντική πολιτική και οι 

στρατηγικοί προσανατολισµοί της χώρας, παραµένουν αµετάβλητα. ∆εν πρέπει, 

τέλος, να ξεχνάµε ότι, το αµυντικά βάρος πρέπει να αξιολογεί το κόστος της άµυνας, 

ανάλογα µε τη χρηµατοδοτική ικανότητα της οικονοµίας, που εκφράζεται, 

πληρέστερα από το συνολικό εισόδηµα, παρά από τις συνολικές δηµόσιες δαπάνες. 

4.4. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Για την εξέταση των πιθανών διασυνδέσεων της άµυνας, µε άλλες 

οικονοµικές µεταβλητές του συστήµατος, απαιτείται η χρησιµοποίηση κάποιου 

µεγέθους, που να αντανακλά το επίπεδο της ασφάλειας που παρέχεται σε µια 

κοινωνία κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου.  Εφόσον η φύση της άµυνας ως 

δηµόσιου αγαθού, δεν επιτρέπει τη λειτουργία κάποιας αγοράς και τον καθορισµό 

µιας τιµής για την εθνική ασφάλεια οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν το κόστος της 

απασχόλησης των παραγωγικών συντελεστών της άµυνας, ως προσεγγιστικό δείκτη 

του επιπέδου παραγωγής της σε µία κοινωνία. Η χρηµατική έκφραση αυτού του 

κόστους, αποτελεί τις αµυντικές ή στρατιωτικές δαπάνες µίας οικονοµίας. 

Για τον υπολογισµό των αµυντικών τους δαπανών, σε διάφορες χώρες 

χρησιµοποιούν διαφορετικούς ορισµούς και αθροίζουν διαφορετικά σύνολα 

κονδυλίων, ανάλογα µε την οργάνωση των στατιστικών τους υπηρεσιών και τις 

σκοπιµότητες της εξωτερικής και αµυντικής τους πολιτικής. Οι ευρύτερα 

χρησιµοποιούµενοι ορισµοί των αµυντικών δαπανών, είναι αυτοί που έχουν 

υιοθετηθεί από το SIPRI, το Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ, και το NATO. Οι ορισµοί 

αυτοί διαφέρουν µεταξύ τους, ως προς διάφορα κονδύλια αµυντικών δαπανών, και 

συγκεκριµένα ως προς τις δαπάνες λειτουργίας της πολιτικής άµυνας και των 

                                                           
66 Βλέπε για παράδειγµα M. Leitenberg & N. Ball. “The Military Expenditures of Less Developed 
Nations as a Proportion of their State Budgets” στο υπό των A. Eide & M. Thee, “Problems of 
Contemporary Militarism”, London 1980 σελ. 286-296. 
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παραστρατιωτικών δυνάµεων, τις δαπάνες των στρατιωτικών στοιχείων της ατοµικής 

ενέργειας και του διαστήµατος, τις δαπάνες οικογενειακής στέγασης και τις δαπάνες 

στρατολογίας και αποζηµιώσεων πρώην στρατιωτικού προσωπικού. Οι διαφορετικοί 

τρόποι µέτρησης των αµυντικών δαπανών, δηµιουργούν πρόβληµα συγκρισιµότητας 

των επιπέδων άµυνας των διαφόρων χωρών, που γίνεται ακόµα µεγαλύτερο, λόγω 

των διαφορετικών συστηµάτων στράτευσης και των ιδιαίτερων πληθυσµιακών και 

οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι, 

για την ποσοτική έκφραση του επιπέδου της άµυνας, χρειαζόµαστε ένα µέγεθος που, 

αφενός µεν να βασίζεται στο κόστος παραγωγής της. αφετέρου δε να είναι 

σταθµισµένο µε ένα δείκτη, που να εκφράζει τις ιδιαίτερες πληθυσµιακές και 

οικονοµικές συνθήκες κάθε χώρας. Το ποσοστό των αµυντικών δαπανών στο 

εισόδηµα, πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, εφόσον εκφράζει τη σχετική σηµασία της 

άµυνας στη συνολική οικονοµική δραστηριότητα. Ο δείκτης αυτός, ονοµάζεται 

αµυντικό βάρος της οικονοµίας, γιατί αξιολογεί το κόστος της άµυνας ανάλογα µε τις 

δυνατότητες που έχει µία χώρα, για τη χρηµατοδότηση του εκάστοτε επιπέδου των 

αµυντικών της δαπανών.  

Το ποσοστό των αµυντικών δαπανών στο εισόδηµα, εκφράζει σε 

ικανοποιητικό βαθµό το επίπεδο άµυνας µιας χώρας όταν, οι µεν αµυντικές δαπάνες 

αντανακλούν το πραγµατικό κόστος παραγωγής της άµυνας, το δε εισόδηµα 

αντιπροσωπεύει τη συνολική χρηµατική αξία των υλικών αγαθών και υπηρεσιών που 

παράγονται στη χώρα. Με άλλα λόγια, οι αµυντικές δαπάνες πρέπει να εκφράζουν το 

κόστος ευκαιρίας της άµυνας, ενώ το εισόδηµα πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο 

των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται τόσο στην επίσηµη οικονοµία, όσο και 

στην παραοικονοµία. Στη βιβλιογραφία, υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των 

οικονοµολόγων της άµυνας, σχετικά µε το αν θα πρέπει το εισόδηµα και οι αµυντικές 

δαπάνες να εκφράζονται σε αγοραίες τιµές ή σε τιµές συντελεστών παραγωγής, 

καθώς επίσης και για το αν θα πρέπει να χρησιµοποιείται το εγχώριο ή το εθνικό 

προϊόν, στον υπολογισµό του αµυντικού βάρους της οικονοµίας. Επειδή και στις δύο 

περιπτώσεις, τα επιχειρήµατα που προβάλλονται υπέρ της µίας ή της άλλης άποψης, 

είναι περισσότερο θεωρητικά παρά ουσιαστικά, η τελική απόφαση στην πράξη, 

υπαγορεύεται συνήθως από την αξιοπιστία των διαθέσιµων στοιχείων. Ωστόσο, όταν 

το ποσοστό των αµυντικών δαπανών στο εισόδηµα, χρησιµοποιείται για διακρατικές 

ή διαχρονικές συγκρίσεις διαφορετικών επίπεδων άµυνας, θα πρέπει, τόσο οι 
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αµυντικές δαπάνες όσο και το εισόδηµα, να είναι εκφρασµένα στην ίδια µορφή, σε 

όλες τις χώρες ή σε όλες τις χρονικές περιόδους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΩΣ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ  

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το βασικό οικονοµικό πρόβληµα κάθε κοινωνίας, είναι η µεγιστοποίηση της 

ευηµερίας των πολιτών της µε δεδοµένη την ανεπάρκεια των παραγωγικών της 

πόρων. Οι απεριόριστες και συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της κοινωνίας, σε 

συνδυασµό µε τις περιορισµένες ποσότητες των παραγωγικών συντελεστών που 

διαθέτει, επιβάλλουν την ιεράρχηση και επιλογή των αναγκών που θα ικανοποιηθούν 

την κάθε περίοδο, καθώς επίσης και τον προσδιορισµό του βαθµού στον οποίο θα 

ικανοποιηθεί η κάθε ανάγκη. Με άλλα λόγια, το οικονοµικό πρόβληµα κάθε 

κοινωνίας µπορεί να ορισθεί ως το πρόβληµα του καθορισµού των ειδών και 

ποσοτήτων των διαφόρων υλικών αγαθών που πρέπει να παραχθούν και υπηρεσιών 

που πρέπει να προσφερθούν ώστε, µε δεδοµένα τα είδη και τις ποσότητες των 

διαφόρων συντελεστών παραγωγής, να επιτευχθεί η µέγιστη δυνατή ικανοποίηση των 

κοινωνικών αναγκών. 

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής 

ευηµερίας σε καθεστώς ανεπάρκειας παραγωγικών πόρων, είναι η άριστη κατανοµή 

των πόρων αυτών στην παραγωγική διαδικασία, στατικά67. Αυτό σηµαίνει ότι η 

µέγιστη δυνατή ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, µπορεί να επιτευχθεί µόνον 

όταν, σε κάθε χρονική περίοδο, οι παραγωγικοί συντελεστές είναι κατάλληλα 

κατανεµηµένοι, ώστε να παράγονται τα είδη και οι ποσότητες των διαφόρων αγαθών 

που πραγµατικά επιθυµεί η κοινωνία. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οποιαδήποτε 

ανακατανοµή των πόρων στο παραγωγικό σύστηµα θα επιφέρει µείωση της 

κοινωνικής ευηµερίας. 

Στις ελεύθερες οικονοµίες, δηλαδή στις οικονοµίες που στηρίζονται στη 

λειτουργία της αγοράς, η πραγµατοποίηση της άριστης κατανοµής των παραγωγικών 

πόρων επιτυγχάνεται από την ελεύθερη δραστηριότητα των ιδιωτικών φορέων, 

δηλαδή των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, που κατευθύνονται από το ίδιο τούς 
                                                           
67 Οι υπόλοιπες προϋποθέσεις είναι η πλήρης απασχόληση των µέσων παραγωγής, η δίκαιη διανοµή 
του παραγόµενου κοινωνικού προϊόντος και η επίτευξη του επιθυµητού από την κοινωνία ρυθµού 
ανάπτυξης ή οικονοµικής µεγέθυνσης. Για εκτενή ανάλυση των προϋποθέσεων αυτών που αποτελούν 
και τους βασικούς στόχους της οικονοµικής πολιτικής, βλ. Θ Γεωργακόπουλο, «Εισαγωγή στη 
∆ηµόσια Οικονοµική», Καραµπερόπουλος 1980, σελ. 25-27. 
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το συµφέρον και συντονίζονται από το µηχανισµό των τιµών. Όταν οι αγορές όλων 

των αγαθών και παραγωγικών συντελεστών λειτουργούν τελείως ανταγωνιστικά, οι 

δυνάµεις της αγοράς, δηλαδή η ζήτηση και η προσφορά, τείνουν στην αυτόµατη 

αποκατάσταση οποιασδήποτε ανισορροπίας στην κατανοµή των παραγωγικών 

πόρων68. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, όµως, ο µηχανισµός των τιµών δεν µπορεί να 

λειτουργήσει ικανοποιητικά, αδυνατώντας έτσι, να διοχετεύσει τις αναγκαίες 

ποσότητες πόρων στην παραγωγή όλων των κοινωνικά αναγκαίων αγαθών. Η πιο 

ακραία περίπτωση, στην οποία ο µηχανισµός των τιµών αδυνατεί πλήρως να 

λειτουργήσει, είναι η περίπτωση των «αµιγώς δηµοσίων αγαθών», των αγαθών 

δηλαδή που µπορούν να καταναλωθούν εξ ολοκλήρου και ταυτόχρονα από όλα τα 

µέλη της κοινωνίας. Η εθνική άµυνα εντάσσεται στην κατηγορία των αγαθών αυτών, 

εφόσον προσφέρει ταυτόχρονα ασφάλεια σε όλους τους πολίτες. Η φύση της όµως, 

ως δηµοσίου αγαθού, οδηγεί στην πλήρη αδυναµία των δυνάµεων της αγοράς να 

παράγουν το κοινωνικά επιθυµητό επίπεδο της, µε αποτέλεσµα να είναι αναγκαία η 

παρέµβαση του κράτους για την παροχή της άµυνας και τη µεγιστοποίηση της 

κοινωνικής Ευηµερίας. Μ' αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζεται η πληρέστερη δυνατή 

ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών, όχι µόνο για πολιτικά - ειρηνικά αγαθά, αλλά 

και για το αγαθό της ασφάλειας. 

Τα ζητήµατα που ανακύπτουν από τη φύση της εθνικής άµυνας ως δηµοσίου 

αγαθού και από την αναγκαιότητα της κρατικής παρέµβασης για την παραγωγή της, 

αναλύονται στα τµήµατα αυτού του κεφαλαίου. Ειδικότερα, σε ότι ακολουθεί 

εξετάζουµε:  

1. Την έννοια και τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των αµιγώς ιδιωτικών 

και αµιγώς δηµοσίων αγαθών, 

2. Τα θεωρητικά επιχειρήµατα που συνήθως προβάλλονται, για τον 

χαρακτηρισµό της εθνικής άµυνας ως αµιγώς δηµοσίου αγαθού, 

3. Τους λόγους για τους οποίους η λειτουργία του µηχανισµού των τιµών 

αδυνατεί να εξασφαλίσει την παραγωγή της άµυνας, τους λόγους δηλαδή για 

τους οποίους είναι αναγκαίος ο κρατικός παρεµβατισµός για την παροχή 

ασφάλειας στην κοινωνία, 

                                                           
68 Ibid,σελ. 31-32. 
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4. Τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία για τον 

προσδιορισµό του άριστου επιπέδου κάθε δηµοσίου αγαθού, άρα και της 

εθνικής άµυνας, και  

5. Τους διάφορους τρόπους χρηµατοδότησης της παραγωγής της εθνικής 

άµυνας. 

5.2. ΑΜΙΓΩΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΙΓΩΣ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ 

Τα αµιγώς δηµόσια αγαθά διακρίνονται από τα αµιγώς ιδιωτικά αγαθά από 

την ιδιότητα της αδιαιρετότητας (non-divisibility)69. Ένα ιδιωτικό αγαθό 

χαρακτηρίζεται από διαιρετότητα, στοιχείο που δίνει στον παραγωγό του τη 

δυνατότητα να αποκλείει από το όφελός του οποιονδήποτε δεν είναι διατεθειµένος να 

καταβάλλει το αντίτιµο για την απόκτηση του70. Η δυνατότητα της στέρησης του 

οφέλους είναι αυτή που καθιστά δυνατή τη λειτουργία του µηχανισµού των τιµών για 

την παραγωγή ενός ιδιωτικού αγαθού. Οι καταναλωτές αναγκάζονται να εκδηλώσουν 

την προτίµηση τους για ένα ιδιωτικό αγαθό, καταβάλλοντος το αντίτιµο της 

απόκτησής του, γιατί γνωρίζουν ότι µόνο µ' αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουν να 

απολαύσουν το όφελος του. Από την άλλη πλευρά, οι παραγωγοί, έχοντας τη 

δυνατότητα της στέρησης του οφέλους, µπορούν να επιβάλλουν µία τιµή στο αγαθό, 

που να καλύπτει τουλάχιστον τo κόστος παραγωγής του. Εφόσον τα ιδιωτικά αγαθά 

καταναλώνονται µόνον από αυτούς που πληρώνουν για την αγορά τους, οι ωφέλειες 

της κατανάλωσης τούς «εσωτερικοποιούνται» στους αγοραστές τους71. 

Εκτός από τη στέρηση του οφέλους, η διαιρετότητα που χαρακτηρίζει τα 

ιδιωτικά αγαθά, καθιστά την κατανάλωση τους αποκλειστική. Οποιοσδήποτε δηλαδή 

καταβάλλει το αντίτιµο για την αγορά µιας µονάδας ενός ιδιωτικού αγαθού, αποκτά 

όχι µόνο τη δυνατότητα της κατανάλωσης της, αλλά και το δικαίωµα του 

αποκλεισµού οποιουδήποτε άλλου από την κατανάλωση αυτής της µονάδας. Στην 

περίπτωση των ιδιωτικών αγαθών ο καθένας µας, ως καταναλωτής, είναι 

ανταγωνιστής όλων των άλλων, αφού η δική µας κατανάλωση ενός ιδιωτικού αγαθού 

µειώνει την ποσότητα του που είναι διαθέσιµη για όλους τους άλλους 72. 

Από τα προηγούµενα συνάγεται ότι, η συνολική κατανάλωση κάθε ιδιωτικού 
                                                           
69 G. Kennedy. “Defence Economics”, Duckworth 1983, σελ. 23. 
70 Θ. Γεωργακόπουλος, op cit, σελ. 36. 
71 G. Kennedy, op. cit., σελ. 23. 
72 Musgrave, R. & Musgrave P., «Public Finance in Theory and Practice», Mc Graw-Hill 1984, σελ. 
49. 
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αγαθού στην οικονοµία, είναι ίση µε το άθροισµα της κατανάλωσης των επί µέρους 

ατόµων της κοινωνίας. Έτσι, αν υποθέσουµε ότι υπάρχουν n άτοµα στην κοινωνία, η 

συνολική ποσότητα που καταναλώνεται από ένα ιδιωτικό αγαθό θα δίνεται από τη 

σχέση 

∑
=

=+++=
n

i
in xxxxx

1
21 ...  

όπου το x αντιπροσωπεύει τη συνολική κατανάλωση του ιδιωτικού αγαθού, το x1 την 

κατανάλωση του πρώτου ατόµου κ.ο.κ. 73 

Παραδείγµατα αµιγώς ιδιωτικών αγαθών υπάρχουν πάρα πολλά στην 

οικονοµία. Τα τρόφιµα, τα είδη ρουχισµού, οι οικιακές συσκευές, τα αυτοκίνητα και 

γενικά οτιδήποτε διαιρετό προσφέρεται για αποκλειστική κατανάλωση και απόλαυση 

του οφέλους του, χαρακτηρίζεται ως αµιγώς ιδιωτικό αγαθό. Το χαρακτηριστικό 

γνώρισµα όλων αυτών είναι ότι το όφελος που παρέχουν, µπορεί να διαιρεθεί και να 

εξατοµικευτεί έτσι, ώστε να είναι δυνατή η απόλαυση τους µόνο από ορισµένα 

άτοµα, ενώ άλλα µπορούν εύκολα να αποκλεισθούν. 

Η ακριβώς αντίθετη έννοια του αµιγώς ιδιωτικού αγαθού είναι το αµιγώς 

δηµόσιο αγαθό. Ένα αµιγώς δηµόσιο αγαθό χαρακτηρίζεται από αδιαιρετότητα, 

ιδιότητα που καθιστά αδύνατο τον αποκλεισµό από το όφελος του, οποιουδήποτε δεν 

επιθυµεί να καταβάλλει το αντίτιµο της απόκτησης του. Η αδυναµία της στέρησης 

του οφέλους έχει, ως αποτέλεσµα, την αδυναµία του µηχανισµού των τιµών να 

λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της παραγωγής των αγαθών αυτών. Εφόσον όλοι 

γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα της απόλαυσης ενός δηµοσίου αγαθού, 

ανεξάρτητα από το αν πληρώσουν ή όχι για την αγορά του, δεν πρόκειται να 

εκδηλώσουν την προτίµηση τους γι' αυτό, καταβάλλοντας το τίµηµα της απόκτησης 

του, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η επιβολή κάποιας τιµής για το αγαθό αυτό. 

Σε αντίθεση, λοιπόν, µε τα ιδιωτικά αγαθά, οι ωφέλειες των οποίων 

εσωτερικοποιούνται στους αγοραστές τους, τα δηµόσια αγαθά χαρακτηρίζονται από 

εξωτερικές οικονοµίες κατανάλωσης, όπως ονοµάζονται οι ωφέλειες που 

απολαµβάνουν κάποιοι από ένα αγαθό που παρέχεται σε κάποιον ή κάποιους άλλους 
74. 

                                                           
73 Θ. Γεωργακόπουλος, op. cit, σελ. 37. 
74 G. Kennedy, op. cit, σελ. 24. 
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Εφόσον τo δηµόσιο αγαθό δεν µπορεί να διαιρεθεί και τo όφελος του να 

εξατοµικευτεί, ώστε να είναι δυνατή η απόλαυση του από ορισµένα µόνο άτοµα, 

αλλά διαχέεται σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο, η κατανάλωση τoυ δεν είναι 

αποκλειστική. Όταν κάποιος καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα από ένα αµιγώς 

δηµόσιο αγαθό, κανένας άλλος δεν εµποδίζεται από την κατανάλωση της ίδιας 

ποσότητας του αγαθού, η ποσότητα δηλαδή που µπορεί κάποιος άλλος να 

καταναλώσει δεν περιορίζεται, ούτε στο ελάχιστο, από την ποσότητα που 

καταναλώνει ο πρώτος. Στην περίπτωση των αγαθών αυτών, κανένας καταναλωτής 

δεν είναι ανταγωνιστής κανενός άλλου, αφού όλοι µπορούν ταυτόχρονα να 

καταναλώνουν το σύνολο της διαθέσιµης ποσότητας του αγαθού75. Η συνολική 

ποσότητα που καταναλώνεται από ένα δηµόσιο αγαθό δίνεται από τη σχέση 

in GGGGG ===== ...21  ni ,...1=  

όπου το G αντιπροσωπεύει τη συνολική κατανάλωση του δηµοσίου αγαθού, το G1 

την κατανάλωση του πρώτου ατόµου κ.ο.κ. 76. Αξίζει να τονισθεί ότι, ίση δυνητική 

κατανάλωση από ένα δηµόσιο αγαθό, δε σηµαίνει απαραίτητα και απόλαυση του 

ίδιου οφέλους από όλα τα άτοµα της κοινωνίας. Το όφελος που αποκοµίζει το κάθε 

άτοµο, εξαρτάται από την αξιολόγηση που κάνει στο συγκεκριµένο αγαθό, που 

ενδέχεται να διαφέρει από τις αξιολογήσεις των άλλων ατόµων. 

Ένα απλό παράδειγµα αµιγώς δηµοσίου αγαθού είναι οι φωτεινοί 

σηµατοδότες στους δρόµους. Οι σηµατοδότες χρησιµοποιούνται από όλους τους 

πολίτες, ανεξάρτητα αν ορισµένοι από αυτούς δεν είναι διατεθειµένοι να 

καταβάλλουν κάποια τιµή για τις υπηρεσίες που τους παρέχουν. Η περίπτωση του 

φάρου, που προσφέρει υπηρεσίες φωτισµού και σηµατοδότησης στα διερχόµενα 

πλοία, αποτελεί άλλο ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα δηµοσίου αγαθού. Από τη 

στιγµή που ο φάρος τοποθετείται κάπου και αρχίζει να λειτουργεί, φωτίζει και 

σηµατοδοτεί όλα τα πλοία, ανεξάρτητα από το αν οι πλοιοκτήτριες εταιρείες είναι ή 

όχι διατεθειµένες να πληρώσουν κάποιο αντίτιµο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον 

οποίον είναι αδύνατη η επιβολή κάποιας τιµής στις υπηρεσίες που προσφέρει ο 

φάρος. Βέβαια, θα µπορούσε να επινοηθεί κάποιο σύστηµα, που να εξασφαλίζει την 

κατανάλωση των υπηρεσιών του φάρου από τα πλοία, των οποίων οι εταιρείες 

πληρώνουν κάποιο αντίτιµο. Θα µπορούσε, για παράδειγµα, να τοποθετηθεί στη θέση 

                                                           
75 Musgrave, R. & Musgrave P., op. cit., σελ. 49. 
76 Θ. Γεωργακόπουλος, op. cit, σελ. 37. 
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του φάρου κάποια συσκευή ηλεκτρονικού ραντάρ, τα σήµατα του οποίου θα 

µπορούσαν να δεχθούν τα πλοία εκείνα που θα ήταν εφοδιασµένα µε ειδικούς 

ηλεκτρονικούς δέκτες (για την απόκτηση των δεκτών αυτών θα είχε καταβληθεί, 

βέβαια, το ανάλογο τίµηµα). Ωστόσο, παρά την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών 

φωτισµού και σηµατοδότησης των πλοίων, ως αποτέλεσµα της εφαρµογής κάποιας 

τεχνικής επινόησης, δε χάνεται η φύση του φάρου ως δηµοσίου αγαθού. Άλλα 

παραδείγµατα δηµοσίων αγαθών είναι η εθνική άµυνα, η εσωτερική ασφάλεια και η 

δικαιοσύνη που, βέβαια, έχουν µεγαλύτερη σηµασία από τα προηγούµενα, αφού η 

παραγωγή τούς απαιτεί την απασχόληση σηµαντικού ποσοστού των παραγωγικών 

πόρων της οικονοµίας. 

Από αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω, ένα σηµείο αξίζει ιδιαίτερης 

προσοχής: το γεγονός ότι η αδιαιρετότητα που χαρακτηρίζει τα δηµόσια αγαθά και η 

επακόλουθη αδυναµία στέρησης του οφέλους τους από οποιονδήποτε δεν καταβάλλει 

το τίµηµα της απόκτησης τους, έχουν ως αποτέλεσµα την πλήρη αδυναµία του 

µηχανισµού των τιµών να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση της παραγωγής τούς. 

Εφόσον λοιπόν, οι συνθήκες της αγοράς δεν είναι σε θέση να προσδιορίσουν κάποια 

τιµή και κάποια προσφερόµενη - ζητούµενη ποσότητα, θα πρέπει να βρεθεί κάποιος 

άλλος τρόπος για τη χρηµατοδότηση (άρα κινητοποίηση) των συντελεστών που 

παράγουν αυτά τα αγαθά77 και για τον προσδιορισµό του άριστου επιπέδου 

παραγωγής τους. 

Μετά την ανάλυση της έννοιας του αµιγώς δηµοσίου αγαθού, σε 

αντιπαραβολή µε αυτήν του αµιγώς ιδιωτικού αγαθού, στη συνέχεια εξετάζουµε τα 

θεωρητικά επιχειρήµατα που συνήθως προβάλλονται για τον χαρακτηρισµό της 

εθνικής άµυνας ως αµιγώς δηµοσίου αγαθού. Στα υπόλοιπα τµήµατα αυτού του 

κεφαλαίου, αναλύουµε τις διάφορες θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία 

για τον προσδιορισµό του άριστου επιπέδου παραγωγής των δηµοσίων αγαθών, 

καθώς και τους τρόπους χρηµατοδότησης τους, µε αναφορά στην εθνική άµυνα. 

5.3. Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΩΣ ΑΜΙΓΩΣ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η εθνική άµυνα, αντανακλώνται σε αυτό που οι 

οικονοµολόγοι ονοµάζουν «Αποτέλεσµα Αποτροπής» (Deterrent Effect). Είναι το 

                                                           
77 Samuelson. P.A.. «The Pure Theory of Public Expenditure», Review of Economics and Statistics, 
vol. 36, 1954, σελ. 387-389. Επίσης Samuelson P.A., «Diagrammatic Exposition of the Theory of 
Public Expenditure», Review of Economics and Statistics, vol. 37, 1955, σελ. 350-356. 
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αποτέλεσµα αυτό, που προσδίδει στην άµυνα τις ιδιότητες εκείνες που τη 

χαρακτηρίζουν ως αµιγώς δηµόσιο αγαθό. Όταν οι παραγωγικοί συντελεστές που 

απασχολούνται στην άµυνα, κινητοποιούνται για την αναχαίτιση κάποιου επίδοξου 

εισβολέα, το αποτέλεσµα της αναχαίτισης, η περιφρούρηση δηλαδή της εθνικής 

ασφάλειας, χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα της αδιαιρετότητας. Κανένας δεν µπορεί 

να αποκλείσει από τις ωφέλειες της ασφάλειας οποιονδήποτε δεν είναι διατεθειµένος 

να καταβάλλει το αντίτιµο για τη συµµετοχή του στην απόλαυση της. Όταν 

παράγεται ένα δεδοµένο επίπεδο ασφάλειας, η κατανάλωση των υπηρεσιών της από 

κάποιον ούτε περιορίζει ούτε περιορίζεται από την κατανάλωση οποιουδήποτε άλλου. 

Η εθνική άµυνα λοιπόν, χαρακτηρίζεται ως ένα αµιγώς δηµόσιο αγαθό, γιατί στην 

περίπτωσή της συνυπάρχουν τα στοιχεία της αδιαιρετότητας, της αδυναµίας 

στέρησης των ωφελειών της και της µη αποκλειστικής, άρα και µη ανταγωνιστικής 

κατανάλωσης της. 

Ας δούµε όµως, σε ποιες περιπτώσεις η άµυνα δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί 

ως αµιγώς δηµόσιο αγαθό. Ας υποθέσουµε ότι µία χώρα, στην προσπάθεια της να 

εµποδίσει την εισβολή από κάποια άλλη χώρα, κινητοποιεί τους παραγωγικούς 

συντελεστές της άµυνας. Αν ορισµένα σηµεία των συνόρων είναι πιο επιδεκτικά στην 

επίθεση, είναι φυσικό τα σχέδια των στρατιωτικών να έχουν προσαρµοσθεί για την 

άσκηση µεγαλύτερης αντίστασης στα σηµεία αυτά. στα οποία και θα έχουν 

µεταφερθεί αναλογικά περισσότεροι συντελεστές παραγωγής της άµυνας. Αν, ως 

αποτέλεσµα των σχεδίων αυτών, η αναχαίτιση είναι µερική, θα υπάρξουν περιοχές 

που θα υποκύψουν στην επίθεση. Στην περίπτωση αυτή, µπορούµε να θεωρήσουµε 

ότι η κατανάλωση των υπηρεσιών της άµυνας από ορισµένους πολίτες, αυτούς 

δηλαδή που κατοικούν στα σηµεία που δεν υπέκυψαν στην επίθεση, έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση της ποσότητας της που είναι διαθέσιµη για κατανάλωση από 

άλλους, αυτούς δηλαδή που κατοικούν στα σηµεία που υπέκυψαν στην επίθεση. Στις 

περιπτώσεις λοιπόν πού, ως αποτέλεσµα δεδοµένων στρατηγικών συνθηκών, η 

κατανάλωση των ωφελειών της ασφάλειας είναι ανταγωνιστική, η άµυνα παύει να 

είναι ένα αµιγώς δηµόσιο αγαθό και χαρακτηρίζεται ως ένα µη αµιγώς δηµόσιο ή, 

απλά, ως δηµόσιο αγαθό78. Για τις ανάγκες της ανάλυσης που ακολουθεί, ωστόσο, θα 

υποθέσουµε ότι η ανταγωνιστικότητα των ωφελειών της ασφάλειας αποτελεί ακραία 

περίπτωση και θα θεωρήσουµε την άµυνα ως ένα αµιγώς δηµόσιο αγαθό. 

                                                           
78 G. Kennedy, op. cit, σελ. 26 
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5.4. Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Εφόσον η άµυνα χαρακτηρίζεται από αδιαιρετότητα, είναι προφανές ότι ο 

µηχανισµός των τιµών αδυνατεί να κινητοποιήσει τις αναγκαίες ποσότητες, πόρων 

για την παραγωγή του κοινωνικά άριστου επιπέδου της. Σε ένα δεδοµένο επίπεδο 

άµυνας αντιστοιχεί ένα δεδοµένο µέγεθος του αποτελέσµατος αναχαίτισης, το οποίο 

διαχέεται οµοιόµορφα στην κοινωνία, µε αποτέλεσµα την αδυναµία αποκλεισµού από 

τις ωφέλειες του οποιουδήποτε δεν επιθυµεί να καταβάλλει το αντίτιµο της 

απόλαυσης του. Εφόσον λοιπόν, ο κάθε πολίτης γνωρίζει ότι µπορεί να καταναλώσει 

το αγαθό της ασφάλειας, ανεξάρτητα από το αν πληρώσει γι' αυτό ή όχι, θα 

προσποιείται ότι δεν επιθυµεί αλλά και δεν ωφελείται από το αγαθό αυτό, µε 

αποτέλεσµα να αρνείται να καταβάλλει οποιαδήποτε τιµή. 

Και στην περίπτωση, όµως, που υποθέσουµε ότι υπήρχε η δυνατότητα 

επιβολής κάποιας τιµής για το αγαθό της άµυνας, δε θα ήταν σκόπιµη, γιατί δε θα 

επέτρεπε την αριστοποίηση της κατανοµής των πόρων. Εφόσον η κατανάλωση της 

άµυνας δεν είναι ανταγωνιστική, το οριακό κόστος εξυπηρέτησης ενός επιπλέον 

πολίτη είναι ίσο µε το µηδέν. Για την αριστοποίηση της κατανοµής των πόρων, 

λοιπόν, θα πρέπει να µην επιβληθεί καµία τιµή, ώστε να επιτευχθεί εξίσωση του 

οριακού κόστους και της τιµής, που αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την 

αριστοποίηση της κατανοµή των πόρων στην οικονοµία79 . 

Είναι προφανές ότι, τόσο η αδυναµία όσο και το ανεπιθύµητο της επιβολής 

κάποιας τιµής στο αγαθό της άµυνας, καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία του 

µηχανισµού των τιµών για την παροχή ασφάλειας στην κοινωνία, και αναγκαία την 

παρέµβαση του κράτους για την οργάνωση της παραγωγής της άµυνας. Το κράτος 

όµως, παρεµβαίνοντας στην παραγωγή της άµυνας, όπως και οποιουδήποτε άλλου 

δηµόσιου αγαθού αντιµετωπίζει δυο βασικά προβλήµατα  

1. Τον προσδιορισµό του κοινωνικά άριστου επιπέδου παραγωγής, και 

2. Τον καθορισµό του τρόπου χρηµατοδότησης του κόστους παραγωγής 

του επιπέδου αυτού.  

                                                           
79 Θ. Γεωργακόπουλος, op. cit, σελ. 38. 
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Τους τρόπους επίλυσης των παραπάνω προβληµάτων εξετάζουµε στα επόµενα. 

5.5. ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ TOY ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΡΙΣΤΟΥ 

ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Στην περίπτωση των ιδιωτικών αγαθών, τα είδη και οι ποσότητες τους που 

επιθυµεί το κοινωνικό σύνολο, προσδιορίζονται µε βάση τη λειτουργία του 

µηχανισµού των τιµών. Επειδή τα αγαθά αυτά είναι διαιρετά και η κατανάλωση τους 

αποκλειστική, είναι δυνατή η στέρηση του οφέλους τους σε οποιονδήποτε δεν είναι 

διατεθειµένος να καταβάλλει κάποιο αντίτιµο για την απόκτηση τούς. Αυτοί που 

επιθυµούν να καταναλώσουν ένα ιδιωτικό αγαθό, γνωρίζουν ότι θα απολαύσουν το 

όφελος του µόνο αν πληρώσουν γι' αυτό, µε αποτέλεσµα να εκδηλώνουν µ' αυτόν τον 

τρόπο την προτίµηση τους για το συγκεκριµένο αγαθό. Η ζήτηση του αγαθού, σε 

συνδυασµό µε την προσφορά του, που αντανακλά τις οικονοµικές και τεχνολογικές 

συνθήκες παραγωγής του, διαµορφώνουν µία τιµή ισορροπίας στην οποία παράγεται 

τόση ποσότητα του αγαθού, όση πραγµατικά επιθυµεί το κοινωνικό σύνολο. 

Στην περίπτωση, όµως, της εθνικής άµυνας, όπως και οποιουδήποτε άλλου 

δηµοσίου αγαθού, ο µηχανισµός των τιµών, για τους λόγους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, αδυνατεί πλήρως να λειτουργήσει για τον προσδιορισµό του κοινωνικά 

άριστου επιπέδου παραγωγής της. Έτσι λοιπόν, προκύπτει το ερώτηµα: Πώς µπορεί 

να καθορισθεί το επίπεδο της ασφάλειας που πραγµατικά επιθυµεί µία κοινωνία; 

∆εδοµένου ότι το πρόβληµα αυτό υπάρχει για κάθε δηµόσιο αγαθό, η λύση του έχει 

απασχολήσει όχι µόνο τους οικονοµολόγους της άµυνας, αλλά και της ∆ηµοσίας 

Οικονοµικής. Για την αντιµετώπιση του έχουν αναπτυχθεί στη βιβλιογραφία δύο 

βασικές θεωρίες: 

� Η Θεωρία του Ανταλλάγµατος ή των ∆ηµοσίων Αγαθών, όπως είναι 

περισσότερο γνωστή σήµερα, και 

� Η θεωρία της Μεγιστοποίησης της Κοινωνικής Ευηµερίας.  

Αν και οι θεωρίες αυτές αναφέρονται σε κάθε δηµόσιο αγαθό, προσπαθούµε 

στη συνέχεια, µε την προσθήκη κατάλληλων τροποποιήσεων, να τις αναλύσουµε 

αναφορικά µε την εθνική άµυνα. 

5.5.1. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, η άριστη ποσότητα παραγωγής ενός δηµοσίου 
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αγαθού, µπορεί να καθορισθεί µε βάση ένα µηχανισµό ανάλογο µε το µηχανισµό των 

τιµών. Οι οικονοµολόγοι που υποστηρίζουν την άποψη αυτή, δέχονται ότι τα 

νοικοκυριά αξιολογούν το κάθε δηµόσιο αγαθό µε βάση το ατοµικό τους συµφέρον, 

που αποτελεί και το µοναδικό κριτήριο αξιολόγησης τούς για κάθε ιδιωτικό αγαθό. 

Αν είναι γνωστός ο χάρτης προτιµήσεων ενός νοικοκυριού, το εισόδηµα του και οι 

σχετικές τιµές των αγαθών, µπορεί να προσδιορισθεί η καµπύλη ζήτησης του όχι 

µόνο για τα ιδιωτικά, αλλά και για τα δηµόσια αγαθά. Η άθροιση των ατοµικών 

καµπυλών ζήτησης για ένα δηµόσιο αγαθό, µας δίνει την καµπύλη ζήτησης της 

κοινωνίας για το αγαθό αυτό, η οποία, σε συνδυασµό µε την καµπύλη προσφοράς 

του, προσδιορίζει το άριστο επίπεδο παραγωγής του. 

Το στοιχείο που διαφοροποιεί τη ζήτηση ενός νοικοκυριού για την εθνική 

άµυνα, από τη ζήτηση του για οποιοδήποτε άλλο δηµόσιο αγαθό, είναι η ύπαρξη ή η 

απειλή πολέµου. Εφόσον ο παράγοντας αυτός αποτελεί το βασικό γενεσιουργό αίτιο 

για την παραγωγή της άµυνας, πρέπει να υποθέσουµε ότι, η ζητούµενη ποσότητα 

άµυνας από ένα νοικοκυριό εξαρτάται, εκτός από το εισόδηµα του, την τιµή που 

πρέπει να καταβάλλει για την απόλαυση των ωφελειών της άµυνας, και την τιµή 

όλων των άλλων αγαθών, και από την ύπαρξη ή τον βαθµό της απειλής πολέµου. 

Ceteris paribus, όσο αυξάνεται ο βαθµός της απειλής πολέµου, αυξάνεται και η 

ζήτηση του κάθε νοικοκυριού για το αγαθό της άµυνας και αντίστροφα. 

Σε συναρτησιακή µορφή λοιπόν, η ζήτηση του i νοικοκυριού για το αγαθό της 

άµυνας δίνεται από τη σχέση 

( )0,,, PPEYfND ND
iii =  

όπου το ND, (National Defence) αντιπροσωπεύει τη ζητούµενη ποσότητα εθνικής 

άµυνας από το i νοικοκυριό, το Υi το εισόδηµα του, το Ε το στρατηγικό περιβάλλον 

της χώρας στην οποία κατοικεί, δηλαδή την ύπαρξη ή τον βαθµό της απειλής 

πολέµου που αντιµετωπίζει η χώρα αυτή, το ND
iP την τιµή που πρέπει να καταβάλλει 

τo συγκεκριµένο νοικοκυριό, υπό τη µορφή φόρων, για την απόλαυση των ωφελειών 

της άµυνας, και το Ρ0 την τιµή όλων των άλλων αγαθών. Αν για τις ανάγκες της 

ανάλυσης, που είναι κυρίως διαγραµµατική, υποθέσουµε ότι στο βραχυχρόνιο 

διάστηµα, τόσο το εισόδηµα του νοικοκυριού, όσο και το στρατηγικό περιβάλλον και 

η τιµή όλων των άλλων αγαθών παραµένουν αµετάβλητα, η ζητούµενη ποσότητα του 

νοικοκυριού για το αγαθό της άµυνας θα εξαρτάται µόνο από την τιµή που πρέπει να 
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καταβάλλει υπό τη µορφή φόρων για την απόλαυση των ωφελειών της, δηλαδή 

)( ND
ii PND φ=  

Η συνάρτηση αυτή, όπως άλλωστε και η προηγούµενη γενική µορφή της, 

εκφράζει κάποιο πρότυπο προτιµήσεων του συγκεκριµένου νοικοκυριού. Από τις 

προτιµήσεις αυτές, µπορεί να εξαχθεί ο χάρτης των καµπυλών αδιαφορίας και κατά 

συνέπεια, η καµπύλη ζήτησης του νοικοκυριού για το αγαθό της εθνικής άµυνας. Η 

διαδικασία εξαγωγής της καµπύλης ζήτησης της άµυνας, που είναι ακριβώς η ίδια µ' 

αυτήν που ακολουθείται και στην περίπτωση κάθε ιδιωτικού αγαθού, δίνεται στο 

∆ιάγραµµα 5.1. Το τµήµα (α) παριστάνει τον χάρτη των καµπυλών αδιαφορίας του 

νοικοκυριού, ενώ το τµήµα (β) την καµπύλη ζήτησης του νοικοκυριού για το αγαθό 

της άµυνας. Η κάθε καµπύλη αδιαφορίας (ή καµπύλη ίσης χρησιµότητας) δείχνει 

όλους τους πιθανούς συνδυασµούς κατανάλωσης της εθνικής άµυνας και όλων των 

άλλων αγαθών (που εκφράζονται µε το εισόδηµα του νοικοκυριού), στους οποίους το 

νοικοκυριό απολάµβανε τo ίδιο επίπεδο συνολικής χρησιµότητας. Οι καµπύλες AΒ, 

AΒ1 και ΑΒ2 εκφράζουν τον εισοδηµατικό περιορισµό του νοικοκυριού, σε 

διαφορετικές τιµές της άµυνας80. Όταν η τιµή της άµυνας είναι η ΟΡ1, το νοικοκυριό 

ισορροπεί στο σηµείο α, όπου η καµπύλη του εισοδηµατικού του περιορισµού που 

αντιστοιχεί στην τιµή αυτή, δηλαδή η ΑΒ, εφάπτεται µε την καµπύλη αδιαφορίας Ι0. 

Στο σηµείο αυτό αντιστοιχεί η ποσότητα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
80 Για µια εκτενή διαγραµµατική και µαθηµατική ανάλυση των καµπυλών αδιαφορίας και της 
εξαγωγής της καµπύλης ζήτησης ενός αγαθού από αυτέ, βλ. Gould J. & Ferguson, C., «Microeconomic 
Theory», Richard D. Irwin. Inc., 1980, σελ.11-55. 
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∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.1 :  ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ  ΚΑΜΠΥΛΗΣ  ΖΗΤΗΣΗΣ  ΕΝΟΣ  ΝΟΙΚΟΚΥΡ ΙΟΥ 

Γ ΙΑ ΤΟ  ΑΓΑΘΟ ΤΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ  

 

OND1 που σε συνδυασµό µε την τιµή OP1 προσδιορίζουν το σηµείο α΄ στο τµήµα (β) 

του διαγράµµατος. Αν τώρα υποθέσουµε µια µείωση της τιµή της άµυνας στο OP2 η 

καµπύλη του εισοδηµατικού περιορισµού του νοικοκυριού θα µετατοπισθεί στη θέση 

ΑΒ1  Η νέα θέση ισορροπίας του νοικοκυριού θα δίνεται τώρα από την θέση β, όπου 

η καµπύλη ΑΒ1·εφάπτεται µε την ανώτερη καµπύλη αδιαφορίας Ι1, Στο σηµείο β 

αντιστοιχεί η ποσότητα OΝD2, που σε συνδυασµό µε την τιµή OP2. προσδιορίζουν το 

σηµείο β' στο κάτω τµήµα του διαγράµµατος. Οµοίως η τιµή OP3 αντιστοιχεί στην 

ποσότητα OΝD3 και προσδιορίζουν το σηµείο γ'. Ενώνοντας, στη συνέχεια. τα 

διαδοχικά σηµεία α', β΄, γ΄,..., που αντιπροσωπεύουν όλους του δυνατούς 

συνδυασµούς τιµής και ποσότητας της άµυνας στα οποία, ceteris paribus, το 

νοικοκυριό µεγιστοποιεί τη χρησιµότητα του, παίρνουµε την καµπύλη ζήτησης του 

νοικοκυριού για το αγαθό της άµυνας. 

Όπως είδαµε παραπάνω, η διαδικασία εξαγωγής της ατοµικής καµπύλης 
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ζήτησης της άµυνας, όπως και οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου αγαθού, δε διαφέρει σε 

τίποτα από τη διαδικασία εξαγωγής της καµπύλης ζήτησης οποιουδήποτε ιδιωτικού 

αγαθού. Σηµαντική διαφορά, ωστόσο, υπάρχει στις καµπύλες συνολικής ζήτησης. 

Όπως είναι γνωστό, η καµπύλη συνολικής ζήτησης ενός ιδιωτικού αγαθού προκύπτει 

από την οριζόντια άθροιση των επιµέρους ατοµικών καµπυλών ζήτησης για το αγαθό 

αυτό. Για κάθε τιµή δηλαδή του αγαθού, προστίθενται οι ζητούµενες ποσότητες όλων 

των νοικοκυριών, για την εξαγωγή της ζητούµενης ποσότητας από την κοινωνία. 

Αυτό βέβαια γίνεται, γιατί τα ιδιωτικά αγαθά χαρακτηρίζονται από διαιρετότητα, µε 

αποτέλεσµα κάθε µονάδα που καταναλώνεται από ένα νοικοκυριό να µην µπορεί να 

καταναλωθεί από άλλο. Αν υποθέσουµε ότι σε µία κοινωνία υπάρχουν δύο 

νοικοκυριά, τα Α και Β, µε καµπύλες ζήτησης για ένα ιδιωτικό αγαθό τις DA DA' και 

DB DΒ' αντίστοιχα, η καµπύλη συνολικής ζήτησης για το αγαθό αυτό θα δίνεται από 

την DD' στο ∆ιάγραµµα 5.2 (α). Η συνολική ζητούµενη ποσότητα που αντιστοιχεί σε 

κάθε τιµή ισούται µε το άθροισµα των επιµέρους ζητουµένων ποσοτήτων που 

αντιστοιχούν στην τιµή αυτή, π.χ. στην τιµή P0 η συνολική ζητούµενη ποσότητα είναι 

η OQr = OQA + OQB. 
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∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.2 :  ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ  ΚΑΜΠΥΛΗΣ  ΖΗΤΗΣΗΣ  ΕΝΟΣ  Ι∆ ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  

ΕΝΟΣ  ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΑΘΟΥ  

(α) (β) 

∆ηµόσιο Αγαθό Ιδιωτικό Αγαθό 

 

Σε αντίθεση µε τα ιδιωτικά αγαθά, η καµπύλη συνολικής ζήτησης ενός 

δηµοσίου αγαθού προκύπτει από την κατακόρυφη άθροιση των επιµέρους ατοµικών 

καµπυλών ζήτησης για το αγαθό αυτό. Αυτό γίνεται, γιατί τα δηµόσια αγαθά 

χαρακτηρίζονται από αδιαιρετότητα, µε αποτέλεσµα η συνολική διαθέσιµη ποσότητά 

τους να µπορεί να καταναλωθεί ταυτόχρονα από κάθε νοικοκυριό. Για να εξάγουµε 

δηλαδή την καµπύλη συνολικής ζήτησης ενός δηµοσίου αγαθού, πρέπει για κάθε 

ποσότητα παραγωγής του να αθροίσουµε τις τιµές που είναι διατεθειµένα να 

πληρώσουν, υπό τη µορφή φόρων, τα διάφορα νοικοκυριά. Στο ∆ιάγραµµα 5.2(β), η 

καµπύλη συνολικής ζήτησης για ένα δηµόσιο αγαθό DD', προκύπτει από την 

κατακόρυφη άθροιση των επιµέρους καµπυλών ζήτησης DA DA' και DΒ DΒ' των 

νοικοκυριών Α και Β αντίστοιχα. Αν η διαθέσιµη ποσότητα του αγαθού αυτού είναι η 

OQΤ, η τιµή που αντιστοιχεί α' αυτήν είναι η ΟΡΤ = ΟΡΑ + ΟΡΒ. 

Με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω, προκύπτει και η καµπύλη 
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συνολικής ζήτησης για το αγαθό της άµυνας. Το κοινωνικά άριστο επίπεδο της 

άµυνας, αντιστοιχεί στην τοµή των καµπυλών συνολικής ζήτησης και συνολικής 

προσφοράς του αγαθού αυτού. Στο ∆ιάγραµµα 5.3 το επίπεδο αυτό είναι το ONDΕ, 

στο οποίο αντιστοιχεί η τιµή ισορροπίας ΟΡΕ, η οποία ισούται µε το άθροισµα των 

τιµών ΟΡΑ και OΡΒ που είναι διατεθειµένα να καταβάλλουν τα νοικοκυριά Α και Β 

αντίστοιχα Σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο παραγωγής, η αγορά της άµυνας θα 

βρισκόταν σε ανισορροπία, γιατί η 

∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.3 :  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡ ΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΡ ΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΤΗΣ  

ΑΜΥΝΑΣ  –  ΘΕΩΡ ΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΑΓΜΑΤΟΣ  

 

κοινωνία δε θα απεκόµιζε το µέγιστο δυνατό καθαρό όφελος από την κατανάλωση 

της άµυνας. Αν τo επίπεδο παραγωγής ήταν µικρότερο από το ONDΕ, θα συνέφερε η 

παραγωγή επιπλέον µονάδων άµυνας, εφόσον από την επιπλέον αυτή παραγωγή η 

κοινωνία θα απεκόµιζε καθαρό όφελος. Αν, αντίθετα, το επίπεδο παραγωγής ήταν 

µεγαλύτερο από το ONDΕ, θα συνέφερε η περικοπή κάποιων µονάδων άµυνας, 

εφόσον από την περικοπή αυτή θα µειωνόταν η καθαρή ζηµιά της κοινωνίας. Το 

επίπεδο ONDΕ είναι το κοινωνικά άριστο επίπεδο παραγωγής διότι:  

α) Στην πλευρά της προσφοράς, αντιστοιχεί σε µία τιµή, η οποία ισούται µε το 

οριακό κόστος παραγωγής, που απεικονίζεται από την καµπύλη συνολικής 

προσφοράς της άµυνας SS', και  

β) στην πλευρά της ζήτησης, το κάθε νοικοκυριό καλείται να καταβάλλει µία 

τιµή, η οποία ισούται µε το οριακό του όφελος από την κατανάλωση της άµυνας. 
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5.5.1.1 ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Όπως είδαµε παραπάνω, συµφωνά µε τη θεωρία του ανταλλάγµατος, το 

κοινωνικά άριστο επίπεδο παραγωγής της άµυνας, προσδιορίζεται από την ισορροπία 

στην αγορά της άµυνας, από τη λειτουργία δηλαδή των δυνάµεων της ζήτησης και 

της προσφοράς. Αν εξαιρέσει κανείς τον τρόπο µε τον οποίο εξάγεται η καµπύλη 

συνολικής ζήτησης της άµυνας, ο µηχανισµός προσδιορισµού του άριστου επιπέδου 

του αγαθού αυτού δε διαφέρει σε τίποτα από το µηχανισµό των τιµών, η λειτουργία 

του οποίου προσδιορίζει την άριστη ποσότητα κάθε ιδιωτικού αγαθού. Ωστόσο, είναι 

απίθανο ο µηχανισµός αυτός να µπορέσει να λειτουργήσει στην πράξη. 

Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται η θεωρία του ανταλλάγµατος είναι ότι 

το κάθε νοικοκυριό πρέπει να συνεισφέρει στο συνολικό κόστος παραγωγής της 

άµυνας (ή οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου αγαθού) κατά ένα ποσό, που να είναι ίσο µε 

το όφελος που αποκοµίζει από την κατανάλωση της. ∆εν πρέπει όµως να ξεχνάµε ότι 

η εθνική άµυνα είναι ένα δηµόσιο αγαθό, πράγµα που σηµαίνει ότι από τη στιγµή που 

κάποιο επίπεδο της παράγεται, ο καθένας έχει τη δυνατότητα να καταναλώσει το 

σύνολο του επιπέδου αυτού, έστω και αν δεν επιθυµεί να καταβάλει το αντίτιµο της 

απόκτησης του. Εποµένως, κανένα νοικοκυριό δε θα είναι διατεθειµένο να πληρώσει 

κάποια τιµή για την κατανάλωση της άµυνας, µε αποτέλεσµα να είναι αδύνατος ο 

προσδιορισµός των ατοµικών προτιµήσεων και της καµπύλης συνολικής ζήτησης, 

άρα και του άριστου επιπέδου παραγωγής της άµυνας. 

Ακόµα, όµως, και αν υποθέσουµε ότι τα διάφορα άτοµα αποκαλύπτουν τις 

πραγµατικές τούς προτιµήσεις για το αγαθό της άµυνας, είναι αµφίβολο αν ο 

µηχανισµός των τιµών µπορεί να προσδιορίσει το πραγµατικά επιθυµητό επίπεδο 

παραγωγής του για το σύνολο της κοινωνίας.  Είδαµε στο προηγούµενο τµήµα ότι η 

ζητούµενη ποσότητα άµυνας από ένα νοικοκυριό εξαρτάται, εκτός των άλλων, και 

από το διαθέσιµο εισόδηµα του. Αυτό σηµαίνει ότι η ζητούµενη ποσότητα άµυνας 

της κοινωνίας, θα εξαρτάται από την υπάρχουσα διανοµή που ωστόσο δεν είναι 

συνήθως ικανοποιητική στις οικονοµίες που λειτουργούν µε βάση το µηχανισµό της 

ελεύθερης αγοράς. Το άριστο επίπεδο της άµυνας, λοιπόν, ακόµα και αν µπορούσε να 

προσδιορισθεί µε βάση το µηχανισµό των τιµών, δε θα ήταν το πραγµατικά 

επιθυµητό από άποψη κοινωνικής δικαιοσύνης. 
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5.5.2. Η ΘΕΩΡΙΑ THΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

Εφόσον η θεωρία του ανταλλάγµατος δε µας δίνει κάποιο µηχανισµό, µε βάση 

τον οποίο να µπορούµε να προσδιορίσουµε στην πράξη το κοινωνικά άριστο επίπεδο 

παραγωγής της εθνικής άµυνας, πρέπει, για το σκοπό αυτό να χρησιµοποιήσουµε 

άλλα κριτήρια επιλογής, που να υποκαθιστούν τις δυνάµεις της αγοράς. Η θεωρία της 

µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας δίνει κάποια ικανοποιητική απάντηση στο 

πρόβληµα αυτό. Η βασική θέση της στηρίζεται στο γεγονός ότι η κάθε δηµόσια 

δραστηριότητα, άρα και αυτή της παραγωγής της άµυνας, αποφέρει κάποιο όφελος 

στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή το κοινωνικό όφελος και συνεπάγεται κάποιο κόστος 

γι' αυτό, δηλαδή το κοινωνικό κόστος. Το κοινωνικά άριστο επίπεδο παραγωγής της 

άµυνας, συµφωνά µε τη θεωρία αυτή, προσδιορίζεται στο επίπεδο εκείνο, στο οποίο 

επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή διαφορά µεταξύ του συνολικού κοινωνικού οφέλους 

που προέρχεται από την άµυνα, και του συνολικού κοινωνικού κόστους, γιατί στο 

επίπεδο αυτό µεγιστοποιείται η ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. 

Στα επόµενα δύο τµήµατα αναλύουµε τη διαδικασία µεγιστοποίησης της 

κοινωνικής ευηµερίας, στην περίπτωση που το επίπεδο της άµυνας µπορεί να 

µεταβάλλεται κατά τρόπο συνεχή, όταν δηλαδή το µέγεθος των δαπανών που 

χρηµατοδοτούν το κόστος παραγωγής της άµυνας, µπορεί να αυξάνεται ή να 

µειώνεται κατά απειροστά, και στην περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό. 

5.5.2.1 Η ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Λέγοντας πλήρη διαιρετότητα της εθνικής άµυνας, εννοούµε ότι το επίπεδο 

παραγωγής του αγαθού αυτού µπορεί να µεταβάλλεται κατά απειροελάχιστα 

τµήµατα, δηλαδή ότι οι αµυντικές δαπάνες µπορούν να αυξάνονται ή να µειώνονται 

κατά την ελάχιστη νοµισµατική µονάδα. Η πλήρης διαιρετότητα στην παραγωγή δεν 

πρέπει να συγχέεται µε την πλήρη διαιρετότητα στην κατανάλωση. Ένα αµιγώς 

δηµόσιο αγαθό µπορεί τουλάχιστον θεωρητικά, να είναι πλήρως διαιρετό στην 

παραγωγή, από τη στιγµή όµως που κάθε νέα µονάδα του παράγεται, µπορεί να 

καταναλωθεί εξολοκλήρου και ταυτόχρονα από όλα τα µέλη µιας κοινωνίας. Ας 

εξετάσουµε, λοιπόν, πώς µπορεί να προσδιορισθεί το άριστο επίπεδο παραγωγής της 

άµυνας, στα πλαίσια της θεωρίας της µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας και 

στην περίπτωση που το επίπεδο αυτό µπορεί να µεταβάλλεται κατά τρόπο συνεχή. 
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Η παραγωγή της άµυνας, όπως ακριβώς και οποιουδήποτε άλλου δηµοσίου 

αγαθού, αποφέρει κάποιο όφελος στο κοινωνικό σύνολο και συνεπάγεται κάποιο 

κόστος γι' αυτό. Είναι προφανές ότι όταν αυξάνεται το µέγεθος του αµυντικού τοµέα, 

αυξάνεται και το συνολικό όφελος της κοινωνίας, γιατί η τελευταία απολαµβάνει 

µεγαλύτερο επίπεδο ασφάλειας. Είναι εξίσου προφανές, όµως, ότι όταν αυξάνεται το 

µέγεθος του αµυντικού τοµέα, αυξάνεται και το συνολικό κόστος της κοινωνίας, γιατί 

αφαιρούνται συνεχώς πόροι από την παράγωγη των άλλων αγαθών, η οποία συνεχώς 

µειώνεται. Μολονότι όµως, τόσο το κοινωνικό όφελος όσο και το κοινωνικό κόστος 

αυξάνονται µε την αύξηση του παραγόµενου επιπέδου της άµυνας, ο ρυθµός 

µεταβολής του πρώτου διαφέρει από αυτόν του δεύτερου. Συγκεκριµένα, το 

κοινωνικό όφελος αυξάνεται µε φθίνοντα ρυθµό, ενώ το κοινωνικό κόστος αυξάνεται 

µε αύξοντα ρυθµό. Αυτό οφείλεται στη λειτουργία των νόµων της φθίνουσας οριακής 

χρησιµότητας και του αύξοντος οριακού κόστους. Από τη µια πλευρά, όσο αυξάνεται 

η παραγωγή της άµυνας, η πρόσθετη χρησιµότητα που απολαµβάνει η κοινωνία από 

κάθε νέα µονάδα του αγαθού αυτού, δηλαδή η οριακή χρησιµότητα, µειώνεται, µε 

αποτέλεσµα να µειώνεται και τo οριακό όφελος που απολαµβάνει η κοινωνία από την 

κατανάλωση κάθε πρόσθετης µονάδας της άµυνας. Έτσι λοιπόν, η αύξηση του 

επίπεδου της άµυνας, οδηγεί στην αύξηση του συνολικού κοινωνικού οφέλους µε 

φθίνοντα ρυθµό. Από την άλλη πλευρά, όσο αυξάνεται η παραγωγή της άµυνας, τόσο 

µεγαλύτερες ποσότητες πόρων µεταφέρονται από την παραγωγή των άλλων αγαθών, 

στην παραγωγή κάθε νέας µονάδας της άµυνας, µε αποτέλεσµα να µειώνεται ολοένα 

περισσότερο η παραγωγή των άλλων αγαθών. Κάθε µονάδα όµως των άλλων 

αγαθών, που δεν παράγεται, θα απέφερε ολοένα µεγαλύτερη οριακή χρησιµότητα και 

εποµένως µεγαλύτερο οριακό όφελος από την προηγούµενη που δεν έχει παραχθεί. 

Έτσι λοιπόν, το όφελος που διέφυγε από τη µη παραγωγή των άλλων αγαθών, 

δηλαδή το οριακό κόστος παραγωγής της άµυνας, αυξάνεται για κάθε νέα µονάδα 

του αγαθού αυτού, µε αποτέλεσµα το συνολικό κοινωνικό κόστος παραγωγής της 

άµυνας να αυξάνεται µε αύξοντα ρυθµό. 

Το άριστο µέγεθος του αµυντικού τοµέα της κοινωνίας προσδιορίζεται στο 

επίπεδο παραγωγής, στο οποίο επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή διαφορά ανάµεσα στο 

συνολικό κοινωνικό όφελος και στο συνολικό κοινωνικό κόστος παραγωγής της 

άµυνας. Το επίπεδο αυτό είναι άριστο, γιατί εξισώνει το οριακό κοινωνικό όφελος µε 

το οριακό κοινωνικό κόστος παραγωγής της άµυνας. Αν υποθέσουµε ότι η κοινωνία 
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παρήγαγε κάποιο άλλο επίπεδο άµυνας, στο οποίο το οριακό όφελος ήταν µεγαλύτερο 

από το οριακό κόστος, θα συνέφερε η παραγωγή επιπλέον µονάδων άµυνας, εφόσον 

από την επιπλέον αυτή παραγωγή η κοινωνία θα απεκόµιζε καθαρό όφελος. Αντίθετα, 

αν η κοινωνία παρήγαγε κάποιο επίπεδο, στο οποίο το οριακό κόστος ήταν 

µεγαλύτερο από το οριακό όφελος, θα συνέφερε η περικοπή κάποιων µονάδων 

άµυνας, εφόσον από την περικοπή αυτή θα µειωνόταν η καθαρή ζηµιά της κοινωνίας. 

Συνεπώς, µόνο στο επίπεδο παραγωγής, στο οποίο έχουµε εξίσωση οριακού οφέλους 

και οριακού κόστους, η κοινωνία βρίσκεται στο άριστο σηµείο παραγωγής και το 

µόνο που τη συµφέρει είναι η σταθεροποίηση του επιπέδου αυτού. 

Ας δούµε όµως, πώς τα παραπάνω µπορούν να εκφρασθούν µαθηµατικά. Το 

καθαρό κοινωνικό όφελος από την παραγωγή ενός δεδοµένου επιπέδου άµυνας, 

ισούται µε τη διαφορά µεταξύ του συνολικού κοινωνικού οφέλους και του συνολικού 

κοινωνικού κόστους. Η σχέση που εκφράζει αυτό είναι: 

NB(ND) = TB(ND)-TC(ND) (5.1) 

όπου το ΝΒ(ND) αντιπροσωπεύει το καθαρό όφελος (Net Benefit) που απολαµβάνει 

η κοινωνία από την παραγωγή του επιπέδου άµυνας ND, το ΤΒ το συνολικό 

κοινωνικό όφελος (Total Benefit) και το TC το συνολικό κοινωνικό κόστος 

παραγωγής (Total Cost). Το πρόβληµα µας είναι να προσδιορίσουµε το επίπεδο ND 

στο οποίο µεγιστοποιείται η (5.1), έχοντας υπόψη τη λειτουργία των νόµων της 

φθίνουσας οριακής χρησιµότητας και του αύξοντος οριακού κόστους. Οι νόµοι αυτοί 

πρέπει να αντικατοπτρίζονται στη µορφή των συναρτήσεων TB(ND) και TC(ND). 

Συγκεκριµένα, οι συναρτήσεις αυτές πρέπει να είναι έτσι εξειδικευµένες, ώστε να 

πληρούν τις συνθήκες 
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,0f
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NDdTB  (β) 
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NDdTC
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Οι συνθήκες (α) και (β) εκφράζουν τo γεγονός ότι, όσο αυξάνεται το επίπεδο 

παραγωγής της άµυνας, αυξάνονται τόσο το συνολικό κοινωνικό όφελος όσο και το 

συνολικό κοινωνικό κόστος. Οι συνθήκες (γ) και (δ) εξασφαλίζουν ότι, όσο 

αυξάνεται το επίπεδο παραγωγής της άµυνας, µειώνεται το οριακό κοινωνικό όφελος 

(νόµος της φθίνουσας οριακής χρησιµότητας) και αυξάνεται το οριακό κοινωνικό 
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κόστος (νόµος του αύξοντος οριακού κόστους). Για να µεγιστοποιηθεί η (5.1), πρέπει 

να εξισώσουµε την πρώτη παράγωγο του ΝΒ ως προς την ανεξάρτητη µεταβλητή 

ND, µε το µηδέν. Έχουµε λοιπόν τη σχέση 

( ) ( ) ( )
0=−=

dND

NDdTC

dND

NDdTB

dND

NDdNB
 

από την οποία προκύπτει ότι 

( ) ( )
dND

NDdTC

dND

NDdTB
=  ή ( ) ( )NDMCND =ΜΒ  (5.2) 

όπου τα MB και MC εκφράζουν το οριακό κοινωνικό όφελος και το οριακό 

κοινωνικό κόστος της άµυνας, αντίστοιχα. Για να µεγιστοποιηθεί, λοιπόν, το καθαρό 

κοινωνικά όφελος από την παράγωγη της άµυνας, πρέπει να εξισωθεί το οριακό 

κοινωνικό όφελος µε το οριακό κοινωνικό κόστος. Η σχέση (5.2) είναι η συνθήκη 

ισορροπίας για τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας, η λύση της οποίας ως 

προς ND µας δίνει το κοινωνικά άριστο επίπεδο παραγωγής της άµυνας. 

Το πρόβληµα της µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας περιγράφεται στο 

∆ιάγραµµα 5.4. Στο τµήµα (α) του διαγράµµατος παρουσιάζονται οι καµπύλες του 

συνολικού κοινωνικού οφέλους και του συνολικού κοινωνικού κόστους, για κάθε 

επίπεδο άµυνας, ενώ στο τµήµα (β) παρουσιάζονται οι καµπύλες του οριακού 

κοινωνικού οφέλους και του οριακού κοινωνικού κόστους, για κάθε επίπεδο άµυνας. 

Παρατηρούµε ότι και οι τέσσερις καµπύλες είναι συνεχείς, υποδηλώνοντας την 

πλήρη διαιρετότητα της άµυνας. Το κοινωνικά άριστο επίπεδο της άµυνας είναι το 

ONDE , στο οποίο το οριακό κοινωνικό όφελος εξισούται µε το οριακό κοινωνικό 

κόστος στο επίπεδο MB (NDE) = MC(NDE). Στο επίπεδο αυτό το καθαρό κοινωνικό 

όφελος από την παραγωγή της άµυνας δίνεται από το τµήµα ΑΒ, που είναι ίσο µε το 

TΒ0 ΤC0, και είναι το µεγαλύτερο που µπορεί να επιτευχθεί σε σχέση µε οποιοδήποτε 

άλλο επίπεδο άµυνας. 

Το πρόβληµα του προσδιορισµού του άριστου επίπεδου της άµυνας, στα 

πλαίσια της θεωρίας της µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας, παρουσιάζεται 

εναλλακτικά στο ∆ιάγραµµα 5.5. Στο τµήµα (α) του διαγράµµατος παρουσιάζεται η 

καµπύλη ίου οριακού κοινωνικού οφέλους της άµυνας. Ωστόσο, στον οριζόντιο 

άξονα µετριέται τώρα το µέγεθος των αµυντικών δαπανών (D = Defence 

Expenditure) και όχι το επίπεδο της άµυνας. Αυτό κάνει την ανάλυση πιο ρεαλιστική, 

δεδοµένου ότι στην 
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∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.4 :  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡ ΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΑΡ ΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΤΗΣ  

ΑΜΥΝΑΣ  –  ΘΕΩΡ ΙΑ ΤΗΣ  ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΥΗΜΕΡ ΙΑΣ  –  

ΠΛΗΡΗΣ  ∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ  ΑΜΥΝΑΣ   

 

∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.5 :  ΠΡΟΣ∆ΙΟΡ ΙΣΜΟΣ  ΤΟΥ ΑΡ ΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

∆ΑΠΑΝΩΝ –  ΘΕΩΡ ΙΑ ΤΗΣ  ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΕΥΗΜΕΡ ΙΑΣ  –  

ΠΛΗΡΗΣ  ∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  
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πραγµατικότητα, οι ασκούντες την οικονοµική πολιτική της άµυνας αποφασίζουν για 

τo εκάστοτε µέγεθος των αµυντικών δαπανών, παρά για το εκάστοτε επίπεδο της 

άµυνας. Στο τµήµα (β) του διαγράµµατος παρουσιάζεται η καµπύλη του οριακού 

κοινωνικού οφέλους όλων των άλλων, ιδιωτικών και δηµοσίων, αγαθών, δηλαδή του 

πολιτικού προϊόντος της οικονοµίας (CP = Civil Product), Στην ουσία, η καµπύλη 

αυτή είναι η αντίστροφη πλευρά της καµπύλης του οριακού κοινωνικού κόστους της 

άµυνας, εφόσον όπως αναλύσαµε παραπάνω, το κοινωνικό κόστος παραγωγής µιας 

επιπλέον µονάδας της άµυνας, είναι ταυτόσηµο µε τη χρησιµότητα που δεν 

απολαµβάνει η κοινωνία, ως αποτέλεσµα της µη παραγωγής κάποιων µονάδων όλων 

των άλλων αγαθών. Στον οριζόντιο άξονα του τµήµατος (β) µετριέται το µέγεθος 

όλων των µη αµυντικών δαπανών (ΟΕ = Other Expenditure) που χρηµατοδοτούν, 

βέβαια, την παραγωγή του πολιτικού προϊόντος της οικονοµίας. ∆είξαµε παραπάνω, 

ότι το άριστο επίπεδο παραγωγής της άµυνας, αντιστοιχεί στο σηµείο τοµής των 

καµπυλών του οριακού κοινωνικού οφέλους και του οριακού κοινωνικού κόστους 

παραγωγής της. Στο τµήµα (γ) του διαγράµµατος έχουµε τοποθετήσει την καµπύλη 

του οριακού κοινωνικού οφέλους όλων των άλλων αγαθών, κατά τρόπο ώστε η 

ποσότητα τους να µετριέται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Είναι προφανές ότι η 

τοµή των δύο αυτών καµπυλών, προσδιορίζει το άριστο επίπεδο παραγωγής της 

άµυνας στο ΟQ0 και όλων των άλλων αγαθών στο O'Q0. Κατά συνέπεια, η εξίσωση 

του οριακού οφέλους µε το οριακό κόστος παραγωγής της άµυνας, ως συνθήκη για τη 

µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας, µπορεί εναλλακτικά να εκφρασθεί και ως 

εξίσωση του οριακού οφέλους της άµυνας µε το οριακό όφελος όλων των άλλων 

αγαθών. 

5.5.2.2. ΕΛΛΕΙΨΗ ∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Η πλήρης διαιρετότητα της άµυνας, που αναλύθηκε παραπάνω, είναι µία 

καθαρά θεωρητική υπόθεση. Στην πράξη, το µέγεθος των αµυντικών δαπανών δε 

µεταβάλλεται κατά τρόπο συνεχή, εφόσον τόσο οι δαπάνες µισθών και παροχών σε 

είδος, όσο και οι δαπάνες στρατιωτικών εξοπλισµών και κατασκευών των ενόπλων 

δυνάµεων, καθορίζονται από το βιοτικό επίπεδο και από τεχνολογικές ή άλλες 

συνθήκες. Στις περιπτώσεις αυτές δεν µπορούµε να χρησιµοποιηθούµε τις έννοιες του 

οριακού οφέλους και του οριακού κόστους παραγωγής, για τον προσδιορισµό 

άριστου µεγέθους των αµυντικών δαπανών και τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής 

ευηµερίας. Το κάθε πρόγραµµα λειτουργίας των ενόπλων δυνάµεων έχει διαφορετικό 
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κόστος, µε αποτέλεσµα τα οφέλη διαφορετικών προγραµµάτων να µην είναι 

συγκρίσιµα µεταξύ τους. 

Το πρόβληµα που ανακύπτει από την αδιαιρετότητα της άµυνας και των 

αµυντικών δαπανών, µπορεί να λυθεί µε τον υπολογισµό του οφέλους ανά µονάδα 

δαπάνης για κάθε πρόγραµµα και την επιλογή των προγραµµάτων εκείνων που 

αποφέρουν το µεγαλύτερο όφελος ανά µονάδα δαπάνης, ώσπου να εξαντληθεί ο 

συνολικός προϋπολογισµός που έχει προβλεφθεί για τη χρηµατοδότηση της 

λειτουργίας του αµυντικού τοµέα. Ας υποθέσουµε, για παράδειγµα, ότι υπάρχουν 

τρία αµυντικά προγράµµατα υποψήφια προς υλοποίηση, τα Προγράµµατα 1, 2 και 3, 

τα οποία εκτιµάται ότι θα αποφέρουν όφελος Β1, Β2 και Β3 και θα απαιτήσουν 

δαπάνη C1 , C2 και C3 αντίστοιχα. Αν το όφελος ανά µονάδα δαπάνης είναι Β1 / C1 

για το πρώτο πρόγραµµα, Β2 / C2 για το δεύτερο και Β3 / C3 για το τρίτο και µεταξύ 

των τριών υπάρχει η σχέση 
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3
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2
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C

B
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B
ff  

θα πρέπει, για να µεγιστοποιηθεί η κοινωνική ευηµερία, να υλοποιηθεί πρώτα το 

δεύτερο πρόγραµµα, κατόπιν το πρώτο και τελευταίο το τρίτο, αν βέβαια το επιτρέπει 

ο προϋπολογισµός. Η ίδια ταξινόµηση θα προκύψει αν, αντί του ακαθάριστου 

οφέλους, υπολογισθεί το καθαρό όφελος ανά µονάδα δαπάνης. Έτσι λοιπόν, για τα 

τρία παραπάνω παραδείγµατα, θα έχουµε 
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και η επιλογή των προγραµµάτων θα πρέπει να γίνει πάλι µε την ίδια σειρά που έγινε 

και προηγούµενα. 

5.5.2.3. ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ TΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ 

Η θεωρία της µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας αποτελεί ένα 

εργαλείο που είναι χρήσιµο, τόσο από αναλυτική, όσο και από πρακτική άποψη. Από 

αναλυτική άποψη, η θεωρία αυτή είναι χρήσιµη, γιατί θεµελιώνεται στη βασική θέση 

της νεοκλασικής µικροοικονοµικής θεωρίας, που δέχεται ότι οποιαδήποτε οικονοµική 

µονάδα δρα και αποφασίζει ορθολογικά, µε κριτήριο δηλαδή τη µεγιστοποίηση του 
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ατοµικού της συµφέροντος. Ο καταναλωτής, για παράδειγµα, λαµβάνοντας υπόψη τις 

τιµές των διαφόρων αγαθών και το περιορισµένο του εισόδηµα, µεγιστοποιεί τη 

χρησιµότητα του, όταν από το κάθε αγαθό αγοράζει την ποσότητα στην οποία 

εξισώνει το οριακό όφελος που απολαµβάνει από το αγαθό, µε το οριακό κόστος, 

δηλαδή την τιµή του. Κατά παρόµοιο τρόπο, η θεωρία µεγιστοποίησης της 

κοινωνικής ευηµερίας δέχεται ότι ο αντικειµενικός σκοπός του κράτους, που και αυτό 

βέβαια είναι µία οικονοµική µονάδα, είναι να µεγιστοποιήσει την ευηµερία των 

πολιτών του. Το πρόβληµα του, λοιπόν, είναι να προσδιορίσει τα επίπεδα παραγωγής 

της εθνικής άµυνας και των πολιτικών αγαθών, στα οποία µεγιστοποιείται η 

κοινωνική ευηµερία. Η λύση του προβλήµατος συνίσταται στο επίπεδο εκείνο της 

παραγωγής, στο οποίο επιτυγχάνεται εξίσωση του οριακού κοινοτικού οφέλους µε το 

οριακό κοινωνικό κόστος καθενός από αυτά, ή αλλιώς, εξίσωση του οριακού 

κοινωνικού οφέλους της άµυνας µε το οριακό κοινωνικό όφελος των πολιτικών 

αγαθών Μ' αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται και η άριστη κατανοµή των παραγωγικών 

πόρων στατιστικά. 

Το κριτήριο της αναλυτικής αξιοπιστίας βέβαια, χαρακτηρίζει και τη θεωρία 

του ανταλλάγµατος, αφού το επίπεδο παράγωγης της άµυνας που προσδιορίζεται µε 

βάση τις δυνάµεις της αγοράς, εξασφαλίζει τόσο την ισορροπία στη ζήτηση και την 

προσφορά, όσο και την άριστη κατανοµή των παραγωγικών πόρων, στατικά. Η 

θεωρία αυτή, όµως, έχει το βασικό µειονέκτηµα ότι δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στην 

πράξη, δεδοµένου ότι η φύση της άµυνας ως δηµοσίου αγαθού, δεν επιτρέπει τον 

αντικειµενικό προσδιορισµό της καµπύλης συνολικής ζήτησης της κοινωνίας, µε 

αποτέλεσµα να είναι αδύνατος ο καθορισµός του κοινωνικά άριστου επιπέδου 

παραγωγής του αγαθού αυτού. Αντίθετα, η θεωρία της µεγιστοποίησης της 

κοινωνικής ευηµερίας, υπερπηδά αυτό το µειονέκτηµα, εφόσον δε βασίζεται στην 

εκδήλωση των ατοµικών προτιµήσεων για την άµυνα, αλλά προσδιορίζει το άριστο 

επίπεδο της παραγωγής µε βάση το συνολικό ή το οριακό κοινωνικό όφελος και 

κόστος της άµυνας. Τόσο το κοινωνικό όφελος όσο και το κοινωνικό κόστος, είναι 

µεγέθη που σε κάποιο βαθµό µπορούν να υπολογισθούν, µε τη βοήθεια των 

διαφόρων τεχνικών ανάλυσης του οφέλους και του κόστους81. 

                                                           
81 Για ανάλυση των µεθόδων αυτών βλ. United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO), «Manual for Evaluation of Industrial Projects», New York 1980, σελ. 37- 134. Επίσης 
Θεοφανίδης Σ., «Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων», ΕΤΒΑ, Παπαζήσης 1985, σελ. 231-
340. 
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5.6. ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ 

ΤΟΜΕΑ. 

Είδαµε στα προηγούµενα τους µηχανισµούς που προτείνονται από τις θεωρίες 

του ανταλλάγµατος και της µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας, για τον 

προσδιορισµό του κοινωνικά άριστου επιπέδου της άµυνας. ∆οθέντος του επιπέδου 

αυτού, προκύπτει το πρόβληµα της επιλογής του τρόπου χρηµατοδότησης του 

κόστους παραγωγής του. Το κάθε επίπεδο άµυνας που παράγεται στην κοινωνία, 

αντιστοιχεί σε ένα ορισµένο µέγεθος του αποτελέσµατος αναχαίτισης, το οποίο 

µπορεί να επιτευχθεί µε την απασχόληση των κατάλληλων ποσοτήτων από τους 

διάφορους παραγωγικούς συντελεστές. Έτσι λοιπόν, και για την παραγωγή του 

άριστου επιπέδου της άµυνας, απαιτείται η διοχέτευση κάποιου χρηµατικού 

κεφαλαίου για την πληρωµή της εργασίας και την προµήθεια του αναγκαίου 

µηχανολογικού εξοπλισµού. Για την εξασφάλιση του κεφαλαίου που απαιτείται για 

την παραγωγή της άµυνας, όπως άλλωστε και αυτού που απαιτείται για κάθε άλλη 

δραστηριότητα έχουν προταθεί δύο µέθοδοι: 

1. Η Μέθοδος του Οφέλους (Benefit Approach), και 

2. Η Μέθοδος της Ικανότητας Πληρωµής (Ability - to - Pay Approach)82.  

To περιεχόµενο, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των µεθόδων αυτών 

εξετάζονται παρακάτω. 

5.6.1. Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ. 

Η µέθοδος αυτή απορρέει από τον τρόπο υπολογισµού του άριστου επιπέδου 

παραγωγής της άµυνας, σύµφωνα µε τη θεωρία του ανταλλάγµατος. Όπως είδαµε σε 

προηγούµενο τµήµα, η θεωρία αυτή προσδιορίζει το άριστο επίπεδο της άµυνας στην 

τοµή των καµπυλών συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς της άµυνας. Στο 

επίπεδο αυτό αντιστοιχεί µία τιµή, η οποία είναι ίση µε το άθροισµα των τιµών που 

καλείται ο κάθε πολίτης να καταβάλλει για την κατανάλωση του κοινού αυτού 

επιπέδου της άµυνας. Στη θέση αυτή, ο κάθε καταναλωτής βρίσκεται σε ισορροπία, 

γιατί καταβάλλει µία τιµή που είναι ίση µε το οριακό όφελος της άµυνας που 

απολαµβάνει. Αυτή ακριβώς είναι και η φιλοσοφία της µεθόδου του οφέλους. Για την 

                                                           
82 G. Kennedy, op. cit σελ. 27-28 & 35, & Αντωνάκης. Ν.. «Αµυντικές ∆απάνες και Εθνική Οικονοµία: 
Η Περίπτωση της Ελλάδας και των Χωρών-Μελών της ΕΟΚ». Ευρωκοινοτικές Εκδόσεις 1989. σελ. 
27.- 29 
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κάλυψη του κόστους παραγωγής ενός δεδοµένου επιπέδου άµυνας, ο κάθε πολίτης 

πρέπει να συνεισφέρει κατά ένα ποσό, που να είναι ίσο µε το όφελος που αποκοµίζει 

από την κατανάλωση του συγκεκριµένου επιπέδου ασφάλειας, το δε άθροισµα των 

ποσών αυτών πρέπει τελικά να είναι ίσο µε το συνολικό κόστος παραγωγής του 

επίπεδου ισορροπίας της ασφάλειας. 

Ας δούµε όµως, πώς επιτυγχάνεται αυτή η ισότητα. Ας υποθέσουµε ότι η 

κοινωνία αποτελείται από τρία άτοµα, που αξιολογούν τις προτιµήσεις; τους για ένα 

δεδοµένο επίπεδο άµυνας ως εξής: Ο πρώτος το αξιολογεί για 60 νοµισµατικές 

µονάδες, ο δεύτερος για 30 ν.µ. και ο τρίτος για 10 ν.µ. Το ποσό, εποµένως, που είναι 

διαθέσιµο για την παραγωγή του επιπέδου αυτού είναι 100 ν.µ. Αν το επίπεδο αυτό 

δεν µπορεί να παραχθεί µε 100 ν.µ, θα πρέπει ή να επανεξετασθούν οι αξιολογήσεις 

των ατόµων ή να αναπροσαρµοσθεί το επίπεδο της ασφάλειας. Αν, για παράδειγµα, 

το επίπεδο άµυνας που εξετάζουµε κοστίζει περισσότερο από 100 ν.µ. θα πρέπει η να 

αυξηθούν τα νοµισµατικά µεγέθη µε τα οποία τα άτοµα αξιολογούν το συγκεκριµένο 

επίπεδο της άµυνας ή να µειωθεί το επίπεδο αυτό. 

Όπως αναλύσαµε σε προηγούµενο τµήµα, το βασικό µειονέκτηµα της θεωρίας 

του ανταλλάγµατος είναι ότι δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στην πράξη, γιατί η φύση της 

άµυνας ως δηµοσίου αγαθού επιτρέπει στους καταναλωτές να αποκρύπτουν τις 

πραγµατικές τους προτιµήσεις γι' αυτήν. Τώρα θα εξηγήσουµε πώς η λειτουργία 

αυτού του µειονεκτήµατος, έχει ως αποτέλεσµα την αδυναµία παραγωγής 

οποιουδήποτε επιπέδου άµυνας, όταν η χρηµατοδότηση της παράγωγης επαφίεται στο 

σύστηµα που προτείνεται από τη µέθοδο του οφέλους. Στο παραπάνω παράδειγµα, τo 

τρίτο άτοµο που αξιολογεί ένα δεδοµένο επίπεδο ασφάλειας µε 10 ν.µ., έχει 

συµφέρον να µη δηλώσει την πραγµατική του προτίµηση γι' αυτό, τη στιγµή που 

γνωρίζει ότι η αποχή του από τη διαµόρφωση της συνολικής ζήτησης, θα έχει ως 

αποτέλεσµα την παραγωγή ενός επιπέδου ασφάλειας, αξίας 90 ν.µ., που θα 

υπερκαλύπτει τις ανάγκες του, εφόσον θα έχει τη δυνατότητα να αποκοµίσει το 

όφελος της εξολοκλήρου κατανάλωσης του. Κατά τον ίδιο τρόπο, αν και το δεύτερο 

άτοµο αποκρύψει τις πραγµατικές του προτιµήσεις, η παραγωγή της άµυνας θα πέσει 

στις 60 ν.µ. που, ωστόσο, είναι µεγαλύτερη από τα επίπεδα που θα ζητούσαν 

ξεχωριστά τα άτοµα αυτά. Γενικά, σε µία κοινωνία, ο κάθε πολίτης γνωρίζει µε 

βεβαιότητα ότι το άθροισµα των αξιολογήσεων όλων των άλλων υπερβαίνει τη δική 

του, µε αποτέλεσµα να εκδηλώνει µία free-riding συµπεριφορά. Βλέπουµε λοιπόν, ότι 
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η µέθοδος του οφέλους δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στη πράξη, γιατί η λύση που δίνει 

στο πρόβληµα της χρηµατοδότησης του παραγοµένου επιπέδου άµυνας, βασίζεται 

στην υπόθεση ότι όλοι οι πολίτες διέπονται από την αρχή της ειλικρίνειας. Από τη 

στιγµή που η άµυνα είναι ένα δηµόσιο αγαθό, η αρχή αυτή υπονοµεύεται, µε 

αποτέλεσµα την αδυναµία παραγωγής οποιουδήποτε επιπέδου της, µε βάση κάποιο 

µηχανισµό ανάλογο µε το µηχανισµό των τιµών. 

Και στην περίπτωση, όµως, που η αρχή της ειλικρίνειας γίνει δεκτή ως 

υπόθεση, δε θα µπορούσαµε να ισχυρισθούµε ότι το άριστο επίπεδο παραγωγής της 

άµυνας είναι και το πραγµατικά επιθυµητό. Τα άτοµα δρουν σε ένα περιβάλλον 

ατελούς πληροφόρησης, που δεν τους επιτρέπει να γνωρίζουν το ακριβές επίπεδο της 

ασφάλειας που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε τιµή. Αυτό οφείλεται στη µυστικότητα 

που διέπει οτιδήποτε συµβαίνει στον αµυντικό τοµέα της οικονοµίας, εφόσον είναι 

κοινά αποδεκτό ότι «η µυστικότητα είναι ένα από τα όπλα της ασφάλειας»83. 

5.6.2. Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ. 

Τα µειονεκτήµατα της µεθόδου του οφέλους υπερπηδούνται από τη µέθοδο 

της ικανότητας πληρωµής, που απορρέει από τον τρόπο υπολογισµού του άριστου 

επίπεδου της άµυνας, σύµφωνα µε τη θεωρία της µεγιστοποίησης της κοινωνικής 

ευηµερίας. Όπως είδαµε σε προηγούµενο τµήµα, σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, το 

άριστο επίπεδο παραγωγής της άµυνας αντιστοιχεί στην τοµή των καµπυλών οριακού 

κοινωνικού οφέλους και οριακού κοινωνικού κόστους παραγωγής. Το επίπεδο αυτό 

αντιστοιχεί σε ένα µέγεθος κόστους παραγωγής, ο τρόπος χρηµατοδότησης του 

οποίου όµως, δεν µπορεί να καθορισθεί. Η µέθοδος της ικανότητας πληρωµής έρχεται 

να καλύψει αυτό το κενό. Η βασική της θέση είναι ότι το κάθε άτοµο πρέπει να 

συνεισφέρει στο κόστος παραγωγής ενός συγκεκριµένου επιπέδου άµυνας κατά ένα 

ποσό, που να είναι ανάλογο µε την οικονοµική του δυνατότητα. Η θέση αυτή 

στηρίζεται στη ρεαλιστική υπόθεση ότι, το όφελος που απολαµβάνει κάποιος από ένα 

δεδοµένο µέγεθος του αποτελέσµατος αναχαίτισης, είναι ανάλογο µε το ποσοστό του 

συνολικού κεφαλαίου της οικονοµίας που κατέχει. Όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό 

του κεφαλαίου που κάποιος κατέχει, όσο δηλαδή µεγαλύτερη είναι η ικανότητά του 

για πληρωµή, τόσο µεγαλύτερο όφελος απολαµβάνει από ένα δεδοµένο επίπεδο 

ασφαλείας, πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να συνεισφέρει και περισσότερο στην 

παραγωγή του. Βλέπουµε, δηλαδή, ότι και αυτή η µέθοδος χρησιµοποιεί την έννοια 
                                                           
83 G. Kennedy, op. cit, σελ. 31 
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του ατοµικού οφέλους για τον υπολογισµό της συνεισφοράς των επιµέρους ατόµων. 

Εκείνο ωστόσο, που την κάνει πιο ρεαλιστική, σε σχέση µε τη µέθοδο του οφέλους, 

είναι ότι για την εφαρµογή της δεν απαιτείται ο υπολογισµός των ατοµικών ωφελειών 

που αντικειµενικά, είναι αδύνατος, αλλά του κοινωνικού κόστους που ως ένα βαθµό 

µπορεί να υπολογισθεί. Η µέθοδος αυτή ωστόσο, προϋποθέτει και τη γνώση της 

πραγµατικής διανοµής του εισοδήµατος, στοιχείο που συνιστά και τη βασική 

αδυναµία που έχει η εφαρµογή της σε οικονοµίες που χαρακτηρίζονται από µεγάλη 

παραοικονοµία και φοροδιαφυγή. Στις οικονοµίες αυτές, η διανοµή του εισοδήµατος 

που υπολογίζεται από τα επίσηµα στοιχεία, ενδέχεται να διαφέρει σηµαντικά από την 

πραγµατική διανοµή τoυ πλούτου, µε αποτέλεσµα η εφαρµογή της µεθόδου της 

ικανότητας πληρωµής, να οδηγεί σε άνιση κατανοµή των βαρών της εθνικής άµυνας 

ανάµεσα στους πολίτες. 

5.7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ THΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ. 

Πριν κλείσουµε το κεφάλαιο αυτό, κρίνουµε σκόπιµο να εξετάσουµε τα 

οικονοµικά οφέλη που αποκοµίζει µία χώρα, από τη συµµετοχή της σε έναν αµυντικό 

συνασπισµό Όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα, η φύση της άµυνας ως δηµοσίου 

αγαθού, καθιστά αδύνατη τη λειτουργία του µηχανισµού των τιµών για την παροχή 

ασφάλειας στην κοινωνία, και αναγκαία την παρέµβαση του κράτους για την 

οργάνωση της παραγωγής αυτού του αγαθού. Εφόσον κάθε πολίτης γνωρίζει ότι 

µπορεί να απολαύσει τις ωφέλειες της ασφάλειας, χωρίς να καταβάλλει τo ανάλογο 

αντίτιµο στην αγορά, ο µόνος τρόπος για τη χρηµατοδότηση του κόστους παραγωγής 

της άµυνας, είναι η επιβολή αναγκαστικών µέτρων υπό τη µορφή της φορολογίας. 

Ωστόσο, ενώ στο εθνικό επίπεδο το αγαθό της άµυνας µπορεί παραχθεί µόνο χάρη 

στον αναγκαστικό χαρακτήρα των κυβερνητικών µέτρων, στο διεθνές επίπεδο είναι 

δυνατή η παραγωγή της άµυνας, χωρίς τη λειτουργία κάποιου οικονοµικού 

εξαναγκασµού. Όταν ένα σύνολο χωρών δηµιουργεί έναν αµυντικό συνασπισµό για 

την παροχή αµοιβαίας προστασίας έναντι των κοινών εχθρών, τα προβλήµατα που 

αφορούν την παραγωγή και χρηµατοδότηση του συνασπισµού, επιλύονται στη βάση 

ενός µηχανισµού συνεννόησης και συµβιβασµού των κρατών - µελών, χωρίς να είναι 

απαραίτητη η παρουσία ενός ανεξάρτητου οργανισµού µε υπερεθνικές εξουσίες. 

Η συµµετοχή µιας χώρας σε έναν αµυντικό συνασπισµό, αυξάνει -κατά 
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κανόνα - την ευηµερία των πολιτών της. Ο τρόπος µε τον οποίον η λειτουργία µίας 

συµµαχίας ασκεί ευνοϊκές επιδράσεις στις οικονοµίες των χωρών-µελών, 

απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 5.6, στο οποίο παρουσιάζονται οι παραγωγικές και 

καταναλωτικές δυνατότητες µιας χώρας πριν και µετά τη συµµετοχή της σε έναν 

αµυντικό συνασπισµό. Η καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων ΑΒ, δείχνει όλους 

τούς πιθανούς συνδυασµούς αµυντικών και πολιτικών αγαθών που µπορεί να παράγει 

η χώρα, όταν απασχολεί πλήρως όλους τους παραγωγικούς της συντελεστές. Οι 

καµπύλες αδιαφορίας W1, και W2, δείχνουν όλους τους πιθανούς συνδυασµούς 

κατανάλωσης αµυντικών και πολιτικών αγαθών, στους οποίους η κοινωνία 

απολαµβάνει το ίδιο επίπεδο ευηµερίας. Όταν η χώρα δεν ανήκει σε κάποιον 

αµυντικό συνασπισµό, µεγιστοποιεί την ευηµερία των πολιτών της στο σηµείο Χ, 

όπου η καµπύλη ΑΒ εφάπτεται µε την καµπύλη κοινωνικής ευηµερίας W1. Στο 

σηµείο αυτό αντιστοιχεί η παραγωγή και κατανάλωση ΟND1  µονάδων άµυνας και 

ΟC1 µονάδων πολιτικών αγαθών. Όταν η χώρα προσχωρεί σε κάποιον αµυντικό 

∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 5.6 :  Ο ΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΜΙΑΣ  

ΧΩΡΑΣ  ΣΕ  ΕΝΑΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ  

 

συνασπισµό, αποκτά τη δυνατότητα της απόλαυσης κάποιας πρόσθετης ποσότητας 

άµυνας, υπό τη µοµφή της αµοιβαίας προστασίας έναντι των κοινών εχθρών. Αν η 

ποσότητα αυτή είναι ίση µε ΑΑ1 µονάδες άµυνας, η καµπύλη παραγωγικών 

δυνατοτήτων µετατοπίζεται παράλληλα στη θέση Α1Β1,, εφόσον για κάθε ποσότητα 

πολιτικών αγαθών που µπορεί να παραχθεί στη χώρα, αντιστοιχεί τώρα µία ποσότητα 
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άµυνας προσαυξηµένη κατά ΑΑ1 µονάδες, σε σχέση µε αυτήν που µπορούσε να 

παραχθεί πριν την προσχώρηση στον αµυντικό συνασπισµό. Στις νέες αυτές 

συνθήκες, η χώρα µεγιστοποιεί την ευηµερία των πολιτών της στο σηµείο Υ, όπου η 

νέα καµπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων Α1 Β1 εφάπτεται µε την ανώτερη καµπύλη 

κοινωνικής ευηµερίας W2. Στο σηµείο αυτό αντιστοιχούν οι ποσότητες OND2 και 

OC2, που είναι µεγαλύτερες από τις ποσότητες του προηγούµενου σηµείου 

ισορροπίας κατά ND1 ND2 και C1 C2 µονάδες. Πως όµως είναι δυνατόν να 

αυξάνονται οι ποσότητες όλων των αγαθών που καταναλώνει η κοινωνία, χωρίς στην 

ουσία να αυξάνονται οι παραγωγικοί της συντελεστές; Η συµµετοχή σε µία 

συµµαχία, µπορεί να µετατοπίζει την καµπύλη των παραγωγικών δυνατοτήτων µιας 

χώρας προς τα δεξιά, αυτό όµως δε σηµαίνει ότι η οικονοµία αποκτά πρόσθετες 

δυνατότητες για παραγωγή µεγαλύτερων ποσοτήτων από τα διάφορα αγαθά. Η 

προσχώρηση σε µία συµµαχία δεν αυξάνει τις δυνατότητες παραγωγής της 

οικονοµίας, αλλά τις δυνατότητες προσφοράς της. Και είναι αυτές οι αυξηµένες 

δυνατότητες προσφοράς, που τελικά επιτρέπουν την κατανάλωση µεγαλύτερων 

ποσοτήτων από τα διάφορα αγαθά. Για να κατανοήσουµε πληρέστερα τις 

επισηµάνσεις αυτές, ας παρατηρήσουµε πάλι το ∆ιάγραµµα 5.6. Μετά την 

προσχώρηση στο συνασπισµό, η κοινωνία µπορεί να καταναλώσει ΟΝD2, µονάδες 

άµυνας. Από αυτήν την ποσότητα όµως, οι ND3 ND2 µονάδες προσφέρονται από τη 

συµµαχία, µε αποτέλεσµα η χώρα που εξετάζουµε να πρέπει να παράγει µόνο ΟΝD3 

µονάδες άµυνας. Η µειωµένη αυτή παραγωγή άµυνας (σε σχέση µε την παραγωγή 

που αντιστοιχεί στο αρχικό σηµείο ισορροπίας), αποδεσµεύει κάποιες ποσότητες 

παραγωγικών συντελεστών, οι οποίες µπορούν τώρα να απασχοληθούν στην 

παραγωγή πολιτικών αγαθών. Έτσι λοιπόν, η συµµετοχή σε κάποιον αµυντικό 

συνασπισµό, δίνει τη δυνατότητα σε µία χώρα να προσφέρει στους πολίτες της 

µεγαλύτερες ποσότητες από όλα τα αγαθά, ακόµα και όταν διατηρεί αµετάβλητες τις 

παραγωγικές της δυνατότητες. 

5.8. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

Η εθνική άµυνα είναι ένα αµιγώς δηµόσιο αγαθό. Οι υπηρεσίες που 

προσφέρει, δηλαδή η περιφρούρηση της εθνικής ασφάλειας, χαρακτηρίζονται από 

την ιδιότητα της αδιαιρετότητας, εφόσον κανένας δεν ιστορεί να αποκλείσει από τις 

ωφέλειες τούς οποιονδήποτε δεν είναι διατεθειµένος να καταβάλλει το αντίτιµο για τη 

συµµετοχή τoυ στην απόλαυση τους. Η αδιαιρετότητα της άµυνας έχε ως αποτέλεσµα 
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τη µη αποκλειστική, άρα και µη ανταγωνιστική κατανάλωση της, εφόσον από τη 

στιγµή που παράγεται ένα δεδοµένο επίπεδο ασφάλειας, η κατανάλωση των 

υπηρεσιών της από κάποιον ούτε περιορίζει ούτε περιορίζεται από την κατανάλωση 

οποιουδήποτε άλλου. Η αδιαιρετότητα και η µη ανταγωνιστική κατανάλωση της 

άµυνας, δεν επιτρέπουν στο µηχανισµό των τιµών να κινητοποιήσει τις αναγκαίες 

ποσότητες πόρων, για την παραγωγή του κοινωνικά άριστου επιπέδου της. Είναι 

λοιπόν αναγκαία η παρέµβαση του κράτους για τον προσδιορισµό του άριστου 

επιπέδου παραγωγής της άµυνας και τον καθορισµό του τρόπου χρηµατοδότησης του 

κόστους παράγωγης του επιπέδου αυτού. 

Για τον προσδιορισµό του κοινωνικά άριστου επιπέδου παραγωγής της 

άµυνας, έχουν διατυπωθεί δύο βασικές θεωρίες: 

1. Η Θεωρία του Ανταλλάγµατος, και 

2. Η Θεωρία της Μεγιστοποίησης της Κοινωνικής Ευηµερίας. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του ανταλλάγµατος, η κοινωνικά άριστη ποσότητα 

παραγωγής της άµυνας, µπορεί να καθορισθεί από την ισορροπία των δυνάµεων της 

προσφοράς και της ζήτησης αυτού του αγαθού. Το επίπεδο της άµυνας που 

καθορίζεται µ' αυτόν τον τρόπο, είναι κοινωνικά άριστο, εφόσον στην πλευρά της 

προσφοράς αντιστοιχεί σε µία τιµή, που ισούται µε το οριακό κόστος παραγωγής της 

άµυνας, ενώ στην πλευρά της ζήτησης το κάθε νοικοκυριό καλείται να καταβάλλει 

µία τιµή, που ισούται µε το οριακό του όφελος από την κατανάλωση της άµυνας. Η 

τελευταία αυτή συνθήκη συνιστά και το βασικό µειονέκτηµα της θεωρίας του 

ανταλλάγµατος. Αφού η άµυνα είναι ένα δηµόσιο αγαθό, κανένα νοικοκυριό δεν είναι 

διατεθειµένο να πληρώσει κάποια τιµή για την κατανάλωση της. µε αποτέλεσµα να 

είναι αδύνατος ο προσδιορισµός των ατοµικών προτιµήσεων, της συνολικής ζήτησης 

και του άριστου επιπέδου παραγωγής, της άµυνας. Το πρόβληµα αυτό υπερπηδάται 

από τη θεωρία µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας, σύµφωνα µε την οποία η 

άριστη ποσότητα παραγωγής της άµυνας προσδιορίζεται στο επίπεδο εκείνο, στο 

οποίο επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή διαφορά µεταξύ του συνολικού κοινωνικού 

οφέλους και του συνολικού κοινωνικού κόστους της άµυνας. Στο επίπεδο αυτό 

έχουµε εξίσωση του οριακού κοινωνικού οφέλους µε το οριακό κοινωνικό κόστος 

παραγωγής της άµυνας, µε αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας. 

Η θεωρία αυτή λοιπόν, προσφέρει κάποια εφαρµόσιµη λύση στο πρόβληµα του 
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καθορισµού του άριστου επιπέδου της άµυνας, γιατί δε βασίζεται στην εκδήλωση των 

ατοµικών προτιµήσεων για την άµυνα, αλλά στον υπολογισµό του συνολικού ή 

οριακού κοινωνικού οφέλους και κόστους του αγαθού αυτού. 

Με δεδοµένο το άριστο επίπεδο παραγωγής της άµυνας, προκύπτει το 

πρόβληµα της επιλογής του τρόπου χρηµατοδότησης του κόστους παραγωγής του. 

Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος, έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία δύο 

µέθοδοι: 

1. Η Μέθοδος του Οφέλους, και 

2. Η Μέθοδος της Ικανότητας Πληρωµής. 

Η µέθοδος του οφέλους απορρέει από τον τρόπο υπολογισµού του άριστου 

επίπεδου παραγωγής της άµυνας, σύµφωνα µε τη θεωρία του ανταλλάγµατος και 

προβλέπει ότι για την κάλυψη του κόστους παραγωγής ενός δεδοµένου επιπέδου 

άµυνας, πρέπει το κάθε άτοµο να συνεισφέρει κατά ένα ποσό που να είναι ίσο µε το 

όφελος που αποκοµίζει από την κατανάλωση του συγκεκριµένου επιπέδου 

ασφάλειας. Είναι προφανές ότι η µέθοδος αυτή δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στην 

πράξη, εφόσον η φύση της άµυνας ως δηµοσίου αγαθού, επιτρέπει στους 

καταναλωτές να αποκρύπτουν τις πραγµατικές τούς προτιµήσεις γι' αυτό το αγαθό. Η 

µέθοδος της ικανότητας πληρωµής απορρέει από τον τρόπο υπολογισµού του 

άριστου επιπέδου της άµυνας, σύµφωνα µε τη θεωρία της µεγιστοποίησης της 

κοινωνικής ευηµερίας και προβλέπει ότι, για την κάλυψη του κόστους παραγωγής 

ενός δεδοµένου επιπέδου άµυνας, πρέπει τo κάθε άτοµο να συνεισφέρει κατά ένα 

ποσό που να είναι ανάλογο µε την οικονοµική του δυνατότητα. Η µέθοδος αυτή 

µπορεί να εφαρµοσθεί στην πράξη, γιατί δεν προϋποθέτει τη γνώση των ατοµικών 

ωφελειών από την κατανάλωση της άµυνας, αλλά του κοινωνικού κόστους αυτού του 

αγαθού που ως ένα βαθµό, µπορεί να υπολογισθεί. 

Τέλος, η συµµετοχή µιας χώρας σε έναν αµυντικό συνασπισµό, µολονότι 

διατηρεί αµετάβλητες τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας, αυξάνει τις 

δυνατότητες προσφοράς της, µε αποτέλεσµα να οδηγεί σε βελτίωση της κοινωνικής 

ευηµερίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΆΜΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 

ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στον κλάδο των Οικονοµικών της 

Άµυνας, αλλά και σε κάθε οικονοµικό θεωρητικό εργαλείο που θα βοηθήσει στην 

εξέταση των δεδοµένων. Η εξέταση των παραγόντων που άπτονται των θεµάτων περί 

οικονοµίας της άµυνας θα αποτελέσει µια ευκολότερη µετάβαση στην εµπειρική 

ανάλυση της περιπτωσιολογικής µελέτης. ∆ίνεται επίσης έµφαση στον τοµέα της 

τεχνολογίας και συνδυάζεται µε την ικανότητα παραγωγής ισχύος από τα κράτη. 

6.2. ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΆΜΥΝΑΣ 

Στο σύγχρονο ακαδηµαϊκό περιβάλλον οι συνενώσεις διαφορετικών 

επιστηµονικών πεδίων για την εξέταση κοινωνικών συµβάντων είναι κοινός τόπος. 

Και αυτό, γιατί η χρησιµοποίηση πολλών οπτικών γωνιών για την ανάλυση των 

σύγχρονων πολύπλοκων θεµάτων δίνει εγκυρότερα και ακριβέστερα επιστηµονικά 

αποτελέσµατα. Η συνένωση διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων δηµιουργεί νέα 

επιστηµονικά πεδία. Ένα από αυτά τα διεπιστηµονικά πεδία είναι και η Οικονοµία 

της Άµυνας που ενσωµατώνει αφενός την πολιτική σκέψη και αφετέρου τις 

οικονοµικές θεωρίες. Οι οικονοµολόγοι Sandler and Keith θα αναφέρουν ότι τα 

Οικονοµικά της Άµυνας είναι µια επιστήµη πολιτικών µε την έννοια ότι οι αναλυτές 

ενδιαφέρονται να διαµορφώσουν θεωρίες που θα τους βοηθήσουν να αποφασίσουν 

την καλύτερη κυβερνητική πολιτική, που θα αποφέρει τα πλέον επιθυµητά 

αποτελέσµατα 84. 

Η µονόπλευρη και ξεχωριστή ανάλυση των ζητηµάτων που αφορούν την 

άµυνα, είτε αυτή ήταν οικονοµικής είτε πολιτικής υφής, δεν έδινε µια πλήρη εικόνα 

της πραγµατικής κατάστασης, µε αποτέλεσµα να στερείται η ερµηνεία κριτηρίων και 

από τα δύο επιστηµονικά πεδία. Τα τελευταία όµως χρόνια σηµειώνεται µια 

                                                           
84 Sandler and Keith (1995: 10). 
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µεταστροφή στην τάση να αναλύονται ξεχωριστά οικονοµικά και πολιτικά-

διεθνολογικά ζητήµατα. Όπως καταγράφεται στις µελέτες των Shubik and Verkerke 

και Mastanduno 85, αρκετοί διεθνολόγοι καταπιάνονται µε ζητήµατα που αφορούν την 

οικονοµία της άµυνας και την επίδραση των οικονοµικών θεωριών στις πολιτικές 

αποφάσεις που αφορούν στην ασφάλεια. 

Η ύπαρξη του θεωρητικού διλήµµατος αν προηγείται η στρατιωτική ή η 

οικονοµική ισχύς ενδυναµώνει την άποψη για τη σχετικότητα της οικονοµίας µε τη 

διεθνή πολιτική δράση. Από τη µια µεριά, υποστηρίζεται η άποψη ότι το ζητούµενο 

για ένα διεθνή δρώντα (κράτος), στα πλαίσια του άναρχου (ρεαλιστική προσέγγιση) 

διεθνούς συστήµατος, είναι η στρατιωτική ενίσχυση που θα διαφυλάξει την 

οικονοµική του ανάπτυξη. Από την άλλη µεριά υποστηρίζεται το γεγονός ότι για το 

κράτος αναγκαία είναι η οικονοµική ενδυνάµωση, που θα φέρει και τους 

στρατιωτικούς εξοπλισµούς. Εν πολλοίς δεν υφίσταται το παρόν δίληµµα, γιατί 

οικονοµική και στρατιωτική ενδυνάµωση είναι αναγκαίο να συµβαίνουν παράλληλα 

και ταυτόχρονα, καθώς η µια συµπληρώνει την άλλη. Ο Θουκυδίδης, 

επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό δεσµό οικονοµίας και πολέµου, µε την επισήµανσή του 

ότι «…ο πόλεµος γίνεται λιγότερο µε τα όπλα και περισσότερο µε τα χρήµατα, τα 

οποία πρέπει να ξοδεύει κανείς για να είναι πιο αποτελεσµατική η πολεµική 

προσπάθεια…» 86, επαληθεύει την παράλληλη σχέση και όχι τη διληµµατική εκδοχή 

του οικονοµικού πλούτου και της στρατιωτικής δύναµης. 

Η αλληλεπίδραση µεταξύ άµυνας και οικονοµίας βασίζεται στο ότι η διεθνής 

ασφάλεια σχετίζεται άµεσα µε τα οικονοµικά κίνητρα που αντιµετωπίζουν τα έθνη- 

κράτη, µε το κυνήγι δηλαδή του πλούτου και της ευηµερίας 87. Η αναζήτηση πλούτου 

από τα κράτη, όπως ορίζεται παρακάτω, χαρακτηρίζεται ως προσπάθεια απόκτησης 

οικονοµικής ισχύος. Η αναζήτηση της οικονοµικής ισχύος από τους διεθνείς δρώντες 

στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η οικονοµία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην 

ενδυνάµωση των κρατών και αποτελεί ισχυρό όπλο κατά του αντιπάλου. Όπως 

καταδεικνύει και ο P. Kennedy µε την µελέτη του, η σχέση οικονοµίας και πολεµικού 

αποτελέσµατος είναι µονοσήµαντη88, έτσι ώστε το αποτέλεσµα της πολεµικής 

                                                           
85 Shubik and Verkerke (1989) και Mastanduno (1998). Στις παρούσες παραποµπές υπάρχει πλήρης 
αναφορά στις εργασίες που ασχολήθηκαν µε τα Οικονοµικά της Άµυνας εντάσσοντας και τη 
διεθνολογική ανάλυση στα ζητήµατα. 
86 Θουκυδίδης (1998α: 73, Α΄ 83). 
87 Κάντας (2002: 38) και Gilpin (2002: 25). 
88 Kennedy P. (1987). 
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σύρραξης κλασικού τύπου να κρίνεται υπέρ της πιο ισχυρής οικονοµικά χώρας. Πέρα 

όµως από την αναζήτηση οικονοµικής ισχύος, τα κράτη επιδιώκουν και τη 

στρατιωτική ισχύ, η οποία επιτυγχάνεται µε εξοπλισµούς. Η απόκτηση όµως 

στρατιωτικών εξοπλισµών απαιτεί οικονοµική δαπάνη, γεγονός που επηρεάζει 

πολύπλευρα τις δοµές του κράτους και όχι απαραίτητα µόνο τη στρατιωτική. 

Συνεπώς, µία από τις κυριότερες ανάγκες του κράτους, η απόκτηση 

εξοπλισµών, είναι άµεσα συνυφασµένη µε την οικονοµία και επηρεάζει αλληλένδετα 

κριτήρια στις στρατηγικές του αποφάσεις. Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Hassner, «…οι 

ανάγκες για άµυνα υποχρεώνουν σε αλλαγή των προτεραιοτήτων που αφορούν όχι 

µόνο τους προϋπολογισµούς αλλά επίσης πολιτικές και κοινωνικές δοµές, ηθικούς 

και νοµικούς κανόνες και κριτήρια…» 89. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για ασφάλεια 

οδηγεί στη δηµιουργία άµυνας για προστασία του κράτους. Η άµυνα απαιτεί 

οικονοµική δαπάνη και αυτή µε τη σειρά της επηρεάζει όλες τις κοινωνικές δοµές 

ενός κράτους. 

Μια άλλη σύζευξη εννοιών που παρατηρείται από τη συνένωση οικονοµίας 

και διεθνούς πολιτικής,  είναι το σύµπλεγµα των εννοιών της γεωστρατηγικής (άµυνα 

και ασφάλεια) και της γεωοικονοµίας που σε ένα πλαίσιο σύνθεσης και διαπλοκής 

ορίζουν την έννοια της γεωπολιτικής. Έτσι, η ανάγκη κατανόησης του όρου 

“γεωστρατηγική” απαιτεί και την εστίαση της ανάλυσης στον τοµέα της οικονοµίας. 

Η γεωοικονοµία συνίσταται στις οικονοµικές-εµπορικές στρατηγικές που τα κράτη 

αναπτύσσουν στο πλαίσιο των προσπαθειών τους αφενός να υποστηρίξουν την 

εθνική τους οικονοµία και αφετέρου να αποκτήσουν τεχνογνωσία αιχµής ή να 

ελέγξουν τοµείς της διεθνούς αγοράς οι οποίοι σχετίζονται µε την εµπορευµατική 

κυκλοφορία προϊόντων των οποίων η κατοχή προσδίδει στο κράτος ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα ισχύος και συνεισφέρει στη µεγιστοποίηση του οικονοµικού και 

κοινωνικού δυναµικού90. Με άλλα λόγια, ο όρος γεωοικονοµία εµπεριέχει την 

οικονοµική ισχύ σε συνδυασµό µε την έκταση του χώρου στον οποίο η ισχύς αυτή 

µπορεί να εκδηλωθεί. 

Εν τέλει, χαρακτηριστικό της διαπλοκής οικονοµίας και άµυνας είναι η 

πλεγµατική δοµικότητα της εσωτερικής δοµής του φορέα δράσης, γεγονός που 

                                                           
89 Hassner (1994: 740). 
90 Κάντας (2002: 56). 
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επισηµαίνει µε την αναφορά του και ο Keohane, ο οποίος αναφέρει ότι «…η 

βαθύτερη κατανόηση των µακροοικονοµικών γεγονότων θα επιτευχθεί µόνο από τον 

συνδυασµό των οικονοµικών επιχειρηµάτων µε την ανάλυση των συγκρούσεων των 

συµφερόντων και την άσκηση της εξουσίας, καθώς αυτές λαµβάνουν χώρα στο 

εσωτερικό διαφορετικών εθνικών κοινωνιών και στην εθνική πολιτική οικονοµία 

…»91. 

6.3. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΆΜΥΝΑΣ 

Οι οικονοµικές επιπτώσεις των στρατιωτικών δαπανών είναι πολλές και 

σύνθετες σε διάσταση που να επηρεάζουν το ύψος και τον καταµερισµό των 

κρατικών δαπανών, να έχουν άµεσες επιπτώσεις στη φορολογία, να ανταγωνίζονται 

τις επενδύσεις και τις δαπάνες για την παιδεία και την οικονοµική πρόνοια, να 

επιβαρύνουν το ισοζύγιο πληρωµών και να επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό όχι µόνο 

τους συνολικούς ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης αλλά και την ανάπτυξη και το 

επίπεδο διαβίωσης των πολιτών γενικότερα92. Λαµβάνοντας υπόψη την τελευταία 

παρατήρηση, επισηµαίνεται η ανάγκη ύπαρξης κρατικής πολιτικής που αφορά στην 

αγορά στρατιωτικού εξοπλισµού. Την ανάγκη αυτή µελετά η δηµοσιονοµική θεωρία, 

που έχει ως στόχο την εξέταση των οικονοµικών του κράτους, µε βασικό αποτέλεσµα 

του ενδιαφέροντός της να στρέφεται στην προσφορά δηµόσιων αγαθών93, ένα εκ των 

οποίων είναι και η προσφορά του αγαθού της άµυνας. Παρακάτω παρουσιάζεται η 

εικόνα του πώς η οικονοµική σκέψη αντιµετωπίζει την προσφορά του δηµόσιου 

αγαθού της άµυνας, για να αιτιολογήσει την κρατική πολιτική που αφορά σε αυτό. 

Ο µερκαντιλισµός αποτελεί µια οικονοµική φιλοσοφική πρακτική που 

υποστηρίζει τις κυβερνητικές πρακτικές για τη ρύθµιση της οικονοµικής ζωής µε 

σκοπό την αύξηση της δύναµης και της ασφάλειας του κράτους, πρακτικές που 

εστιάζονται κυρίως στις στρατηγικές εµπορίου για συγκέντρωση του πλούτου και της 

ισχύος του κράτους ενθαρρύνοντας τις εξαγωγές και αποτρέποντας τις εισαγωγές94. 

Στην οικονοµική του έκφανση ο ρεαλισµός ταυτίζεται µε τον µερκαντιλισµό, 

καθώς ξεκινά από την υπόθεση ότι ο διεθνής βίος είναι έµφυτα συγκρουσιακός µε 

                                                           
91 Keohane (1978: 116). 
92 Σταυρινός (1997: 56). 
93 Κάντας (2002: 32). 
94 Kegley and Wittkopf (1999: 110). 
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κανόνα την αναρχία και τη σταθερότητα και τη δικαιοσύνη ως εξαιρέσεις95, σταθερές 

τις οποίες προκρίνει και ο µερκαντιλισµός ως οικονοµική σκέψη. Άλλωστε ο 

µερκαντιλισµός ως οικονοµικό ρεύµα σκέψης, ενοποιώντας την πολιτική και την 

οικονοµία που βασιζόταν στην πρωταρχικότητα της πολιτικής δράσης, υιοθετούσε το 

γεγονός ότι ο υπέρτατος στόχος των πολιτικών ενεργειών ήταν η εθνική ασφάλεια και 

η εξωτερική αυτονοµία, µε συνέπεια ο κεντρικός στόχος της κρατικής πολιτικής να 

είναι η δηµιουργία εθνικής ισχύος96. 

Σύµφωνα µε τους Κεϋνσιανούς, µέσω των δηµόσιων δαπανών, µέρος των 

οποίων αποτελούν και οι δαπάνες για την άµυνα, πρέπει να αποφεύγονται ή να 

ελέγχονται οι οικονοµικές διακυµάνσεις και να τονώνουν την ενεργό ζήτηση97. Έτσι, 

µε την τόνωση της ενεργούς ζήτησης προκαλείται εντατικότερη απασχόληση της 

εργασίας και του κεφαλαιουχικού αποθέµατος. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι αµυντικές 

δαπάνες προκαλούν µακροχρόνια ανάπτυξη και το κράτος αφενός υλοποιεί το στόχο 

της στρατιωτικής ενίσχυσης και αφετέρου βοηθά και την οικονοµία του. Με το 

κευνσιανό αυτό επιχείρηµα αιτιολογείται η παρακάτω συµπερασµατική θέση της 

θετικής σχέσης δαπανών και ανάπτυξης που εξετάζουν τα µοντέλα ζήτησης. 

Η νεοκλασική σχολή οικονοµικής σκέψης98 θεωρεί τη δράση του κράτους για 

υλοποίηση των δαπανών για άµυνα αποδεκτή, παρά τις αντιρρήσεις της για τον 

κρατικό παρεµβατισµό στην οικονοµία. Επιπρόσθετα, υποστηρίζει ότι το κράτος 

υποχρεούται να υπερασπίζεται την οµαλή λειτουργία της αγοράς από οποιαδήποτε 

απειλή, καθώς τούτο αποτελεί καθορισµένο εθνικό συµφέρον. Οι νεοκλασικοί 

αντιµετωπίζουν τις δαπάνες για άµυνα, όπως και όλα τα αγαθά, σύµφωνα µε το 

κόστος ευκαιρίας του αγαθού έναντι των οφελών που προσφέρει. Έτσι, το κράτος 

αντιµετωπίζει το πρόβληµα µεγιστοποίησης µιας συνάρτησης διαχρονικής 

κοινωνικής ευηµερίας, στην οποία αποτυπώνεται η ιεράρχηση των εναλλακτικών 

προτιµήσεων των πολιτών του99. Με τις νεοκλασικές συνθήκες όχι µόνο 

επιβεβαιώνεται η ανάγκη της στρατιωτικής ενίσχυσης από το κράτος, αλλά και η 

οικονοµική επιταγή της βέλτιστης ωφελιµότητας του κοινωνικού συνόλου από την 

                                                           
95 Gill and Law (1988: 25). 
96 Gill and Law (1988: 5). 
97 Keynes (1936: 129). 
98 Με τον όρο “νεοκλασικά οικονοµικά” εννοείται η προσπάθεια περιγραφής των παραδοσιακών, 
ορθόδοξων ή συµβατικών οικονοµικών που χρησιµοποιεί τα οικονοµικά εργαλεία της κενσυανής, 
µονεταριστικής και άλλων σύγχρονων σχολών σκέψης µε υποθέσεις σχετικά µε τη φύση της αγοράς. 
Ερµηνεία που παρατίθεται από τον Gilpin (2002: 55-56). 
99 Smith R. (1980β: 811) και Μοσχόβης (2000: 14). 
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αγορά ή παραγωγή στρατιωτικών εξοπλισµών. 

Οι µαρξιστές θεωρούν τις στρατιωτικές δαπάνες ως ιστορικό γεγονός και 

δικαιολογούν τη διενέργειά τους στη βάση των καθαρά οικονοµικών λειτουργιών 

τους στο πλαίσιο µιας ανάλυσης υποκατανάλωσης, της οποίας ουσιαστικό στοιχείο 

είναι το ότι οι αµυντικές δαπάνες είναι αναγκαίες, για να αντισταθµίσουν την τάση 

της οικονοµίας για στασιµότητα και κατάρρευση100. Άρα από την πραγµάτωση των 

αµυντικών δαπανών διατηρείται η σταθερότητα της οικονοµίας µε την ένταση της 

κατανάλωσης. 

O Α. Smith στο έργο του “Ο Πλούτος των Εθνών” θεωρεί την άµυνα ως έναν 

από τους τρεις βασικούς τοµείς της κοινωνίας (µαζί µε τη δικαιοσύνη και τα δηµόσια 

έργα) οι οποίοι χρειάζονται χρηµατοδότηση από το κράτος και, ως εκ τούτου, 

δικαιολογεί την κρατική παρέµβαση στην οικονοµική δραστηριότητα101. Η κρατική 

παρέµβαση θα διασφαλίσει την ανάγκη για ασφάλεια χωρίς να εµποδίζει την οµαλή 

οικονοµική λειτουργία του συστήµατος. 

Συµπερασµατικά, από τις παραπάνω παρατηρήσεις εντοπίζεται η ταύτιση για 

την ανάγκη υλοποίησης της προσφοράς του αγαθού της άµυνας από το κράτος, είτε 

υποστηρίζεται ο κρατικός παρεµβατισµός στην οικονοµία είτε όχι. Επιπρόσθετα, µε 

τα οικονοµικά κριτήρια και των τριών σχολών σκέψης κρίνεται, µε µακροοικονοµικά 

δεδοµένα, συµφέρουσα η οικονοµική δαπάνη για εξοπλισµούς από ένα κράτος, αρκεί 

η δαπάνη αυτή να είναι συµβατή ως προς τα κριτήρια του κόστους και του οφέλους. 

∆ηλαδή, η οικονοµική δράση του κράτους σχετικά µε την αγορά εξοπλισµών δεν 

αποτελεί αναγκαίο γεγονός µε οικονοµικό, και όχι µόνο, βάρος, αλλά είναι διεργασία 

από την οποία µπορεί να βελτιωθεί ή τουλάχιστο να µην επιβαρυνθεί µία οικονοµία. 

Κατά συνέπεια, µπορεί να υποστηριχθεί ότι αναζητείται από τους φορείς δράσης του 

κράτους η βέλτιστη οικονοµική επιλογή για την ικανοποίηση της ανάγκης του 

κοινωνικού συνόλου για άµυνα. 

6.4. ΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες, που τις καθιστούν αναγκαίες, παράγοντες 

όπως η αδιάκοπη όξυνση του ανταγωνισµού των εξοπλισµών και η αλµατώδης 

                                                           
100 Αντωνάκης (2002: 84-85). 
101 Smith A. (1976: 208-209). 
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άνοδος της τιµής του πετρελαίου, τείνουν να αναχαιτίσουν την οικονοµική ανάπτυξη 

και να στερήσουν ανθρώπινους και υλικούς πόρους από κοινωνικά προγράµµατα, 

όπως η δηµόσια εκπαίδευση και η υγεία102. Από τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι 

δαπάνες για εξοπλισµούς που υλοποιούνται µε βάση τα εξοπλιστικά προγράµµατα 

των κρατών αποτελούν γεγονός της διεθνούς πραγµατικότητας και δηµιουργούν µία 

αµφίδροµη σχέση µε οικονοµικά και αναπτυξιακά κριτήρια που κάνουν την εξέτασή 

τους πολύπλοκη. Με την έννοια του εξοπλιστικού προγράµµατος περιγράφεται µια 

διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει το εµπόριο των οπλικών συστηµάτων (εισαγωγές 

και εξαγωγές) και την παραγωγική διαδικασία, η οποία δεν οδηγεί απλώς στην 

ενίσχυση του οπλοστασίου της χώρας παραγωγού, αλλά µπορεί να έχει άµεσες 

επιδράσεις και επί της οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα, µέσω της 

παραγωγής και της αναπαραγωγής της επιστηµονικής γνώσης103. 

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα της οικονοµίας της άµυνας είναι η 

εκτίµηση των επιδράσεων των αµυντικών δαπανών στην αναπτυξιακή διαδικασία της 

οικονοµίας, η µέτρηση δηλαδή της θυσίας στην οποία υποβάλλεται το κοινωνικό 

σύνολο για τη χρηµατοδότηση της παραγωγής της άµυνας104. Η θεωρία της 

οικονοµίας της άµυνας προσπαθεί µε τη χρήση οικονοµικών και πολιτικών κριτηρίων 

να προσδιορίσει το τι περιλαµβάνει η χρηµατοδότηση της άµυνας ως δαπάνη, πώς 

επιδρά η δαπάνη αυτή στην αναπτυξιακή πορεία µιας οικονοµίας και το ποιες 

αντανακλάσεις παράγει στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο.  

6.4.1. ΤΟ ∆ΙΛΗΜΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 

Το κύριο µεθοδολογικό πρόβληµα που σχετίζεται µε τα έξοδα του κράτους 

για στρατιωτικό εξοπλισµό είναι αυτό που αφορά στην εναλλακτική διαθεσιµότητα 

των χρηµατικών πόρων που δαπανώνται για την άµυνα. Oι Dixon and Moon θέτουν 

το πιο πάνω πρόβληµα µε την πρώτη πρόταση στη µελέτη τους, που εξετάζει το 

βάρος των στρατιωτικών δαπανών για την κοινωνία105, για να υπογραµµίσουν τη 

σηµαντικότητά του, που πηγάζει κατά κύριο λόγο από την επιθυµία του κοινωνικού 

συνόλου για βελτιστοποίηση του βιοτικού του επιπέδου. 

Οι δαπάνες για στρατιωτική προετοιµασία στερούν από την οικονοµία ενός 
                                                           
102 Κουλουµπής (1995α: 308). 
103 Λιούσης (2005: 115-116). 
104 Αντωνάκης (2001: 29). 
105   Dixon and Moon (1986: 660). 
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κράτους πόρους που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε άλλους τοµείς κυρίως 

κοινωνικού χαρακτήρα106. Έτσι, το κράτος βρίσκεται σε ένα δίληµµα µεταξύ δαπανών 

για στρατιωτικούς εξοπλισµούς και κοινωνικών δαπανών, δίληµµα που όπως θα 

δούµε, σε κάποιο βαθµό αντιµετωπίζουν και τα κράτη της Ελλάδας, Τουρκίας και 

Κύπρου. Η πρώτη επιλογή επιβάλλεται από την ανάγκη για ασφάλεια του κράτους 

που εξασφαλίζεται µε επαρκή στρατιωτική ισχύ. Η δεύτερη επιλογή επιβάλλεται από 

την ανάγκη για την οικονοµική ευηµερία του κοινωνικού συνόλου του κράτους και τη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του. Η εναλλακτική επένδυση ή 

κατανάλωση, αυτό δηλαδή που θυσιάζεται για την πρώτη επιλογή εις βάρος της 

δεύτερης, ονοµάζεται “αµυντικό βάρος”. Με άλλα λόγια, το αµυντικό βάρος είναι το 

κόστος ευκαιρίας (ή εναλλακτικό κόστος) και ανταποκρίνεται στην αξία των αγαθών 

ή υπηρεσιών που δεν παράγονται για να χρηµατοδοτηθεί ο αµυντικός τοµέας µιας 

χώρας107. 

Το θεωρητικό δίληµµα “κοινωνική ευηµερία ή στρατιωτικοί εξοπλισµοί”, που 

τίθεται για την ανάλυση της σχέσης στρατιωτικής ισχύος και οικονοµικής ευµάρειας, 

ανταποκρίνεται σε αυτό που θέτει ο Brooks στην εργασία του, ως τη διεργασία 

ανεύρεσης του οριακού σηµείου υποκατάστασης µεταξύ οικονοµικής επάρκειας και 

στρατιωτικής ασφάλειας για ένα κράτος108. Με άλλα λόγια, το σηµείο αυτό 

ανταποκρίνεται στο επίπεδο εκείνο που συνδυάζει σε ικανοποιητικό βαθµό και την 

εθνική ασφάλεια, αλλά και την ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Το οριακό σηµείο 

υποκατάστασης είναι συνάρτηση των εξής µεταβλητών: του χαρακτήρα του κράτους, 

της έντασης του ανταγωνισµού εξοπλισµών, του επιπέδου της οικονοµικής 

ανάπτυξης, των πιέσεων του κοινωνικού συνόλου και του επιπέδου της στρατιωτικής 

ισχύος του αντιπάλου.  

Οι περισσότερες οικονοµετρικές εµπειρικές µελέτες που αφορούν στους 

ανταγωνισµούς εξοπλισµών µεταξύ των κρατών έχει δείξει ότι υφίσταται 

υποκατάσταση µεταξύ των αµυντικών δαπανών και των δαπανών κατανάλωσης, 

ιδιωτικής και δηµόσιας επένδυσης, εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας109. Αυτό 

                                                           
106 Για µια περιληπτική αναφορά στην αντίστροφη σχέση που υφίσταται µεταξύ στρατιωτικής 

ασφάλειας και οικονοµικής δυνατότητας σε όλες τις υποθετικές περιπτώσεις βλέπε στην εργασία 
του Friedberg (1989). 

107 Αριστοτέλους (1995: 133). 
108 Brooks (1997). 
109 Συµπέρασµα από τις οικονοµετρικές µελέτες-έρευνες των Pryor (1968), Russett (1970), Smith 
R.(1977) και (1980β), Deger (1981), Hartley and McLean (1981). 
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σηµαίνει ότι το αγαθό της άµυνας έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε άλλους κοινωνικούς 

τοµείς ενός κράτους. Τούτο µπορεί να αποτελέσει κύριο λόγο µείωσης των 

στρατιωτικών δαπανών προς όφελος άλλων κοινωνικών τοµέων, απόρροια της 

κοινωνικής ευαισθησίας των δηµοκρατικών κυρίως κυβερνήσεων, αλλά και των 

πιέσεων του κοινωνικού συνόλου. 

Σε µια µακρύτερη προοπτική συσχέτισης, που περιλαµβάνει και τους 

µακροχρόνιους σχεδιασµούς ενός κράτους αλλά και τις επιδιώξεις και στόχους του, η 

επιλογή για στρατιωτικούς εξοπλισµούς καθορίζεται και από την ορισθείσα 

στρατηγική του κράτους. Αυτή η στρατηγική δεν µπορεί να είναι µόνο αµυντική, 

αλλά µπορεί να διαπνέεται και από επιθετικούς και επεκτατικούς προσανατολισµούς, 

ειδικά όταν τα κράτη αυτά έχουν αναθεωρητικές τάσεις . Άρα η διληµµατική εκδοχή 

της σχέσης στρατιωτικών εξοπλισµών και κοινωνικής ευηµερίας καθορίζεται σε 

µεγάλο βαθµό από τη µακροχρόνια στρατηγική του κράτους, στην περίπτωση δε που 

αυτή διαπνέεται από επιθετικές τάσεις η πλάστιγγα γέρνει προς τις δαπάνες για 

εξοπλισµούς. 

6.4.2. ΣΧΕΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Οι οικονοµολόγοι που ασχολήθηκαν µε οικονοµετρικά κριτήρια, για να 

καταδείξουν τη σχέση των αµυντικών δαπανών και της οικονοµικής αναπτυξιακής 

δραστηριότητας, κατέληξαν σε διαφορετικά συµπεράσµατα. Από τη µια µεριά 

υπάρχουν τα υποδείγµατα ζήτησης που βασίζονται στην κεϋνσιανή έκφραση της 

συνολικής ζήτησης (το πραγµατικό προϊόν της οικονοµίας Y ή το δυνητικό προϊόν Q 

αποτελούν το άθροισµα των επιµέρους συστατικών στοιχείων ζήτησης για υλικά 

αγαθά και υπηρεσίες) και προβλέπουν κατά κανόνα µια αρνητική επίδραση των 

αµυντικών δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη. Από την άλλη µεριά υπάρχουν τα 

υποδείγµατα προσφοράς που στηρίζονται στη νεοκλασική συνάρτηση παραγωγής (το 

εθνικό προϊόν Υ εκφράζεται ως συνάρτηση των εισροών µίας οικονοµίας) και 

προβλέπουν κατά κανόνα µια θετική επίδραση των αµυντικών δαπανών στην 

οικονοµική ανάπτυξη110. 

Έτσι, ο Benoit παρατηρεί στην έρευνά του ότι υπάρχει θετική σχέση στις 

                                                           
110 Για την τεκµηρίωση των συµπερασµάτων αυτών βλέπε τις µελέτες των Benoit (1973) και (1978), 

Muller and Atesoglou (1993), Sezgin (1997) για τη θετική επίδραση και Deger (1981), (1986), Deger 

and Smith (1983), Smith R. (1977) και (1980α) για την αρνητική επίδραση. 
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δαπάνες άµυνας και στην οικονοµική ανάπτυξη111
 και, ακολουθώντας τον Benoit, 

πολλές µελέτες, χρησιµοποιώντας νεοκλασικά µοντέλα ανάλυσης, επιβεβαίωναν τη 

θετική σχέση στις αµυντικές δαπάνες και στην οικονοµική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας 

ότι οι στρατιωτικές δαπάνες λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προωθούν την 

οικονοµική ανάπτυξη µέσω του συνδυασµού της κινητοποίησης των παραγωγικών 

πηγών και την παρακίνηση της ζήτησης112. Όταν η συνολική ζήτηση είναι αρχικά 

ανεπαρκής να καλύψει τη δυνητική προσφορά, η ζήτηση στρατιωτικών εξοπλισµών 

µπορεί να αυξήσει ικανοποιητικά το κεφάλαιο εργασίας (employment of labour) ή 

την εκµετάλλευση του κεφαλαίου, µειώνοντας το λειτουργικό κόστος (resource 

cost)113. 

Οι θετικές απόψεις για την προσφορά των στρατιωτικών δαπανών στηρίζονται 

στο γεγονός ότι αυτές ως εκσυγχρονιστική δύναµη της κοινωνίας, λόγω της 

δυνατότητάς τους να κινητοποιούν αποδοτικά πόρους για παρατεταµένη οικονοµική 

ανάπτυξη, διατηρούν την απαραίτητη σταθερότητα για αποδοτική υλοποίηση των 

κρατικών πολιτικών και ασκούν έλεγχο πάνω σε άλλους δρώντες οι οποίοι θα 

αποθάρρυναν τις αλλαγές114. ∆ηλαδή, µέσα από τις στρατιωτικές δαπάνες 

αναθερµαίνεται ο οικονοµικός κύκλος, µε την κινητοποίηση των παραγωγικών 

πηγών, διατηρώντας την οµαλότητα στην οικονοµία προς όφελος της κρατικής 

πολιτικής. 

Οι Deger and Smith σηµειώνουν ότι η θετική σχέση ανάµεσα σε αµυντικές 

δαπάνες και δαπάνες ανάπτυξης παρατηρείται σε λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες (less 

developed countries) στις οποίες επιδιώκεται υψηλό ποσοστό ανάπτυξης, ενώ η 

αρνητική σχέση που ως συνέπεια οδηγεί στη µείωση του ρυθµού ανάπτυξης 

παρατηρείται σε χώρες όπου υπάρχει συγκέντρωση ανάπτυξης κεφαλαίου115. ∆ηλαδή, 

σύµφωνα µε το νόµο του Wagner116, η επίδραση των αµυντικών δαπανών καθορίζεται 

από το αν η άµυνα είναι αγαθό πρώτης ανάγκης ή είναι αγαθό πολυτελείας. Με άλλα 

                                                           
111 Βλέπε την έρευνα του Benoit (1973) και (1978) για τη σχέση της άµυνας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης. 
112 Αναφέροµαι στις µελέτες των Dixon and Moon (1986), Alexander (1995), Roux (1996), Antonakis 
(1997), στις οποίες αυτό τεκµηριώνεται µε πλήρη οικονοµική ανάλυση. 
113 Deger and Smith (1983: 337). 
114 Dixon and Moon (1986: 661). 
115 Deger and Smith (1983: 335). 
116 Ο νόµος του Wagner αξιώνει ότι η κρατική (δηµόσια) οικονοµική δραστηριότητα συγκριτικά µε 
την ιδιωτική οικονοµική δραστηριότητα τείνει να αυξάνεται, καθώς αναπτύσσεται και αυξάνεται η 
οικονοµική δραστηριότητα. ∆ηλαδή, υπάρχει συνεχής σχετική αύξηση των δηµοσίων δαπανών ως 
αποτέλεσµα της αναπτυξιακής διαδικασίας µιας οικονοµίας. Περισσότερα για τον ορισµό αλλά και για 
τον νόµο βλέπε τις µελέτες των Pryor (1968), Musgrave (1969α) και Bird (1971). 
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λόγια, εξαρτάται από το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης των χωρών. Έτσι, αν το 

Α.Ε.Π. αυξηθεί κατά 1 ποσοστιαία µονάδα, η αύξηση των αµυντικών δαπανών θα 

είναι µικρότερη του 1% για ανεπτυγµένες χώρες και µεγαλύτερη του 1% για τις 

υποανάπτυκτες. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις οικονοµίες των 

χωρών της περιπτωσιολογικής µελέτης που θα εξετάσουµε αργότερα ως προς το κατά 

πόσο οι αµυντικές δαπάνες έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στις οικονοµίες τους. 

Εν αντιθέσει µε τις θετικές επιδράσεις, άλλοι αναλυτές, χρησιµοποιώντας 

υποδείγµατα προσφοράς, υποστηρίζουν ότι το βάρος των στρατιωτικών δαπανών 

µπορεί να εµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη περιορίζοντας τις επενδύσεις και 

αυξάνοντας τους φόρους και τον πληθωρισµό λόγω της διόγκωσης των κυβερνητικών 

δαπανών117. Η κριτική που σχετίζεται µε τις αρνητικές συνέπειες των αµυντικών 

δαπανών αναφέρει ότι περιορίζουν την οµαλή λειτουργία του πολιτικού συστήµατος, 

οδηγούν κοινωνικούς και οικονοµικούς πόρους προς µη παραγωγικούς τοµείς και 

ακολουθούν καταπιεστικές πολιτικές που εν τέλει οδηγούν τα κυβερνητικά όργανα 

εναντίον του κοινωνικού συνόλου που υποτίθεται υπηρετούν118. Κατά τον Hartley, οι 

στρατιωτικές δαπάνες επιδρούν αρνητικά στην οικονοµία για τους τέσσερις 

ακόλουθους λόγους: Πρώτον, έχουν σηµαντικό εναλλακτικό κόστος, µε αποτέλεσµα 

να θυσιάζονται άλλες κοινωνικές ανάγκες για τους εξοπλισµούς. ∆εύτερον, 

επιβαρύνουν τις δανειοληπτικές ανάγκες του δηµοσίου µε αρνητικές επιπτώσεις στα 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. και το δηµόσιο χρέος του κράτους. Τρίτον, εκτοπίζουν 

τις επενδύσεις µειώνοντας τους ρυθµούς µεγέθυνσης και, τέταρτον, αυξάνουν τις 

συναλλαγµατικές εκροές για την εισαγωγή στρατιωτικού υλικού119. 

Αποδεχόµενοι τις υπάρχουσες ενδείξεις υποστήριξης της άποψης ότι οι 

αµυντικές δαπάνες έχουν συνολικά θετικές επιδράσεις - χωρίς να παραβλέπονται οι 

αρνητικές - στην οικονοµική µεγέθυνση (όπως την ορίσαµε πιο πάνω) µέσω της 

ζήτησής τους120, η κατανάλωσή τους βοηθά γενικότερα το κοινωνικό σύνολο και από 

οικονοµικής άποψης, παρά τις ενστάσεις για το αντίθετο, ιδιαίτερα σε ανεπτυγµένες 

κοινωνίες121. Αυτό σηµαίνει ότι µέσω των αναγκών για αγορά εξοπλισµών η 

οικονοµία ενός κράτους µπορεί να βοηθηθεί. Κατά την άποψη αυτή, οι εξοπλιστικές 

                                                           
117 Για το συγκεκριµένο βλέπε τις µελέτες των Smith and Smith (1980), Deger and Smith (1983), 
Deger (1986). 
118 Dixon and Moon (1986: 661). 
119 Hartley (1991). 
120 Παραδοχή και από τους Αντωνάκης (2001: 42-43) και (2002: 145) και Κάντας (2002: 146). 
121 Για αυτό βλέπε Barro and Sala-i-Martin (1999: 346-352). 
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δαπάνες, πέραν του ότι αποτελούν επένδυση στο δηµόσιο αγαθό της άµυνας και 

ασφάλειας, η κατανάλωση αυτού του αγαθού προϋποθέτει τη δηµιουργία και την 

εισροή αξίας στον οικονοµικό κύκλο, όπου “οικονοµικός κύκλος” ορίζεται γενικά µια 

µορφή διακύµανσης που συναντάται στη συνολική οικονοµική δραστηριότητα µίας 

χώρας και στηρίζεται στην επιχειρηµατική πρωτοβουλία122. 

Κατά το ίδιο πιο πάνω επιχείρηµα, υποστηρίζεται η δράση για παραγωγή από 

την οικονοµία των κρατών του αγαθού που καταναλώνεται, ώστε η εκµετάλλευση 

των συντελεστών παραγωγής να δηµιουργεί εισόδηµα και εν συνεχεία πλούτο. 

Επίσης, κατά την Deger, η διενέργεια αµυντικών δαπανών, αυξάνοντας τη 

ζήτηση, οδηγεί σε πιο αποτελεσµατική χρησιµοποίηση της παραγωγικής 

δυναµικότητας και σε αύξηση του ποσοστού κέρδους, η οποία τονώνει την 

επενδυτική δραστηριότητα και οδηγεί τελικά σε αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της 

οικονοµίας123. Έτσι, οι λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες µε τις εισαγωγές αµυντικών 

εξοπλισµών επιδιώκουν να οδηγηθούν σε ανάπτυξη, καθώς µε αυτές προσπαθούν να 

επιτύχουν ανασυγκρότηση της υποδοµής τους και να κερδίσουν σε άλλους τοµείς, 

όπως εκπαίδευση, µόρφωση και τεχνογνωσία, γεγονός που, όπως θα δούµε, µπορεί να 

ταυτισθεί και µε την περίπτωση της Τουρκίας. Οι αµυντικές δαπάνες µπορούν υπό 

ορισµένες προϋποθέσεις, µε κύρια αυτή που απαιτεί η χώρα να έχει τη δυνατότητα να 

παράγει σηµαντικό µέρος του εξοπλισµού που χρησιµοποιεί, να προσφέρουν πιθανά 

εξωτερικά οφέλη στην οικονοµία ενός κράτους ειδικά σε ό,τι αφορά τις υποδοµές, 

την τεχνολογική πρόοδο, τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού124. 

Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι αµυντικές προµήθειες 

αποσκοπούν στην αποτελεσµατική αγορά εξοπλισµού για την εθνική άµυνα και 

επιδιώκουν την επίτευξη ευρύτερων οικονοµικών και κοινωνικών στόχων, 

συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της βιοµηχανικής βάσης στην εθνική άµυνα125. 

Η στρατιωτική βιοµηχανία είναι σηµαντικότερη από άλλες για τη συνολική 

οικονοµία. Οι κυβερνήσεις την επιλέγουν για ανάπτυξη, γιατί µε αυτή δηµιουργούν 

καλύτερες θέσεις εργασίας, παράγουν τεχνολογικές ή άλλες διαχύσεις για την 

οικονοµία. Ως κλάδος δηµιουργεί υψηλή “προστιθέµενη αξία”. Αν και το τελευταίο 

συµβαίνει κατά κόρον σε προηγµένα οικονοµικά κράτη (π.χ. Η.Π.Α. µέσω της 

                                                           
122 Ορισµός των Burns and Mitchell (1946: 1). 
123 Deger (1986). 
124 ∆ιαπίστωση και του Κάντα (2002: 140). 
125 Μάρδας (1999: 336). 
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NASA), µπορεί αναλογικά να υπάρξει και σε λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη. 

Σύµφωνα µε τη “θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης” (ή “νέα θεωρία της 

ανάπτυξης”), η επένδυση σε κεφάλαιο και γνώση µπορεί να δώσει ώθηση και να 

ενισχύσει η µία την άλλη σε έναν “ενάρετο κύκλο” συσσωρευτικής αιτιώδους 

σχέσης, έτσι ώστε η επιτάχυνση του ρυθµού κεφαλαιακής επένδυσης να µπορεί να 

αυξήσει τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη του κατά κεφαλήν εισοδήµατος126. Συνεπώς, η 

θεωρία αυτή ενθαρρύνει τη χρήση κυβερνητικών πολιτικών, για να αυξηθεί ο 

µακροπρόθεσµος ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης (µέσω του αυξηµένου δείκτη 

εθνικών αποταµιεύσεων και επενδύσεων) και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

επενδύσεων σε στρατιωτικούς εξοπλισµούς127. Το παραπάνω ωθεί στην εξέταση αν οι 

δύο οικονοµίες των κρατών της περιπτωσιολογικής µελέτης ασκούν πολιτικές 

επενδύσεων σε εξοπλιστικά προγράµµατα, για να επωφεληθούν των πλεονεκτηµάτων 

που ορίζει η θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης. 

Συνοπτικά µπορεί να ειπωθεί ότι οι στρατιωτικές δαπάνες µπορούν να 

επιδράσουν θετικά στην ανάπτυξη µέσω του κεϋνσιανού µοντέλου συνολικής 

ζήτησης, η αύξηση της ζήτησης µέσω των στρατιωτικών δαπανών οδηγεί στην 

αύξηση της χρησιµότητας των αποθεµάτων κεφαλαίου και στην αύξηση της 

απασχόλησης. Η αύξηση της χρησιµότητας των αποθεµάτων κεφαλαίου οδηγεί στην 

αύξηση του ποσοστού κέρδους (profit rate) που µε τη σειρά του οδηγεί σε 

µεγαλύτερες επενδύσεις και έτσι δηµιουργούν βραχυπρόθεσµα πολλαπλασιαστικά 

αποτελέσµατα και µεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης. Αντιθέτως, είδαµε ότι οι 

στρατιωτικές δαπάνες έδειξαν να επιβραδύνουν τους ρυθµούς ανάπτυξης κυρίως 

µέσω της αποδυνάµωσης των επενδύσεων, να δηµιουργούν πληθωριστικές πιέσεις 

και να προκαλούν τη µείωση των διαθέσιµων δηµόσιων πόρων για κατανάλωση και 

επένδυση σε άλλους, ενδεχοµένως περισσότερο παραγωγικούς και αναπτυξιακούς, 

τοµείς128. 

Παρά τα όποια αρνητικά των αµυντικών δαπανών στην κοινωνία και την 

οικονοµία του κράτους, όπως έχουν επισηµανθεί από τις µελέτες που εξετάσαµε στο 
                                                           
126 Gilpin (2002: 118). Περισσότερα για τη “θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης” βλέπε στην παρούσα 
παραποµπή Gilpin (2002: 114-122 ), όπου ο συγγραφέας παραθέτει και την πρωτότυπη βιβλιογραφία. 
127 Αντίθετα προς αυτό, οι Barro and Sala-i-Martin (1999: 32-49), µε ένα υπόδειγµα ενδογενούς 
οικονοµικής ανάπτυξης σε κρατικό τοµέα, καταλήγουν σε διαφορετικό από αυτό συµπέρασµα. Η 
παρούσα όµως εργασία υποστηρίζει ότι στο στρατιωτικό τοµέα οι θετικές επιδράσεις της ενδογενούς 
ανάπτυξης µπορούν να συµβαίνουν. 
128 Για την περιληπτική παρουσίαση των θετικών και αρνητικών επιδράσεων των στρατιωτικών 
δαπανών βλέπε Kollias et. al. (2004: 556). 
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παρόν κεφάλαιο, µπορούµε να καταλήξουµε στη γενική παραδοχή των Dixon and 

Moon ότι πολύ συχνά ο στρατιωτικός τοµέας ως εκσυγχρονιστικός θεσµός έχει 

θεωρηθεί ως θετική δύναµη στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και σε 

κάπως µικρότερο βαθµό ως ένα είδος ισότητας η οποία αναµένεται να ενθαρρύνει την 

προµήθεια των βασικών οικονοµικών αναγκών129. Άρα θα υποστηρίξουµε ως 

θεωρητική πρόταση για τις συνέπειες των στρατιωτικών δαπανών αυτή που 

καταθέτουν οι Dixon and Moon130
 και αναφέρει ότι χρηµατικές µονάδες που 

ξοδεύονται για όπλα, κτίρια υπηρεσιών, λειτουργικούς εξοπλισµούς και 

υπερβολικούς µισθούς δηµιουργούν τις αρνητικές συνέπειες, όπως αναφέρθηκαν πιο 

πάνω. Αντιθέτως, χρηµατικές µονάδες που δαπανούνται για να κρατούν σε υψηλά 

επίπεδα το ενεργό ανθρώπινο δυναµικό συνεισφέρουν στα θετικά αποτελέσµατα του 

ανθρώπινου κεφαλαίου δυναµικού που σχετίζεται µε την εκσυγχρονιστική προοπτική. 

Τέλος, σηµειώνουµε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις, στο βαθµό που αυτές 

υπάρχουν, των αµυντικών δαπανών στους ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας 

στοιχειοθετούν την επιτακτική ανάγκη µείωσής τους, αλλά ταυτόχρονα πρέπει το 

µέγεθός τους να διατηρεί την αµυντική αξιοπιστία της χώρας. Οι διάφορες µελέτες 

που έχουν γίνει µέχρι σήµερα και αναλύουν την σχέση των αµυντικών δαπανών µε 

άλλες οικονοµικο – κοινωνικές µεταβλητές θα αναλυθούν λεπτοµερέστερα σε 

επόµενο κεφάλαιο. 

6.5. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΩΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι ο ρόλος της οικονοµικής ισχύος έχει 

αποκτήσει βαρύνουσα σηµασία στις διακρατικές σχέσεις. Η ικανότητα των κρατών 

να χρησιµοποιούν την οικονοµική τους ισχύ για να επηρεάσουν αποφάσεις άλλων 

κρατών που αφορούν στην εξωτερική τους πολιτική εξισώνεται από αρκετούς 

ρεαλιστές µε αυτή της στρατιωτικής ισχύος131. Όπως σηµειώνει ο οικονοµολόγος 

Thurrow, το κύριο πεδίο ανταγωνισµού πλέον στο διεθνές σύστηµα και κυρίως 

ανάµεσα στις ανεπτυγµένες χώρες είναι η οικονοµία132. 

Η δύναµη του χρήµατος ως πλούτος και, κατ’ επέκταση, το υπόβαθρο της 

οικονοµικής ισχύος φαίνονται ξεκάθαρα από την αναφορά του Θουκυδίδη στον 

                                                           
129 Dixon and Moon (1986: 662-663). 
130 Dixon and Moon (1986: 666). 
131 Βλέπε για παράδειγµα τους Gilpin (1977), Huntington (1993), Pollins (1994) και Lake (1996). 
132 Thurrow (1995: 40-41 και 63-64). 
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πλούτο που απέκτησε η Αθήνα απορροφώντας λεφτά από τους συµµάχους133. Έτσι, η 

Αθήνα ήταν ισχυρή οικονοµικά για να εµπλακεί σε πολεµική σύγκρουση, ενώ οι 

σύµµαχοι αδυνατούσαν λόγω έλλειψης χρηµάτων να συντηρήσουν µια πολεµική 

αναµέτρηση. Κρίνεται κρίσιµη η ικανότητα ενός κράτους στο σύγχρονο διεθνές 

σύστηµα να µπορεί να συντηρεί οικονοµικά µία πολεµική σύγκρουση ή ακόµα και σε 

καιρό ειρήνης να συντηρεί τη στρατιωτική του ικανότητα. Όπως σηµειώνουν εύστοχα 

οι Shubik and Verkerke, ο πόλεµος ήταν πάντα µια πολυέξοδη επιχείρηση134. 

Χαρακτηριστική για την ανάγκη των χρηµάτων στον πόλεµο είναι και η αναφορά του 

∆ηµοσθένη στους Ολυνθιακούς: «…οπωσδήποτε χρειάζονται χρήµατα και χωρίς 

αυτά τίποτα δεν µπορεί να γίνει από όσα πρέπει...»135, ενώ συµπληρωµατικά ο 

Θουκυδίδης αναφέρει ότι η οικονοµική ισχύς είναι σηµαντική για ένα κράτος 

«…γιατί έχουν πολύ χρυσάφι και ασήµι και τούτο, στον πόλεµο όπως και σε κάθε τι 

άλλο, εξασφαλίζει την επιτυχία…»136. 

Επιβεβαιώνεται ότι η στρατιωτική ισχύς δεν αποτελεί τη µοναδική παράµετρο 

που καθορίζει την κυριαρχία ενός κράτους και τη διαµόρφωση της στρατηγικής του, 

αλλά στον ίδιο βαθµό µε τη στρατιωτική συµβάλλει και η οικονοµική ισχύς. Κατά 

συνέπεια, η ακµαία εθνική οικονοµία και η οικονοµική ευρωστία, δηλαδή αυτή που 

δίνει την οικονοµική ισχύ, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση (sine qua non) για τη 

στρατιωτική ισχύ137. Ο Σταυρινός εντοπίζει χαρακτηριστικά τα πιο πάνω αναφέροντας 

ότι πως καµιά χώρα δεν µπορεί να στηρίξει µια εντατική και παρατεταµένη 

στρατιωτική προσπάθεια, αν δε διαθέτει ισχυρή οικονοµική βάση, καθώς το ύψος του 

Α.Ε.Π., η βιοµηχανική παραγωγή, οι φυσικές πηγές πλούτου και το ανθρώπινο 

δυναµικό (µέτρα που καθορίζουν το επίπεδο της οικονοµίας) προσδιορίζουν τη 

δυνατότητα µιας χώρας να επωµισθεί το βάρος µιας πολεµικής αντιπαράθεσης και τη 

δυνατότητά της να διαθέσει στο στρατιωτικό τοµέα τους αναγκαίους ανθρώπινους 

και οικονοµικούς πόρους138. 

Όσο απλά και αν το παραθέτει ο Κονδύλης, έχει απόλυτο δίκαιο, όταν ορίζει 

την ακµαία οικονοµία ως εκείνη που παράγει µε ανοδικούς ρυθµούς απτά αγαθά, 

τόσο για την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερο εγχώριων αναγκών όσο και 

                                                           
133 Θουκυδίδης (1998). 
134 Shubik and Verkerke (1989: 492). 
135 ∆ηµοσθένης (1994: 78-79, Α΄ 20). 
136 Θουκυδίδης (1998γ: 110, Ζ΄ 34). 
137 Κονδύλης (1999: 402) και Παπασωτηρίου (1999: 193-194). 
138 Σταυρινός (1997: 57). 
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για την εξαγωγή προς αποπληρωµή άλλων αγαθών, τα οποία η εκάστοτε χώρα δεν 

µπορεί ή δε θεωρεί σύµφορο να παράγει η ίδια µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 

πλεόνασµα139. Μια ισχυρή οικονοµία αποτελεί προϋπόθεση (sine qua non) για την 

επιβίωση µιας χώρας, ιδιαίτερα όταν αυτή αντιµετωπίζει εξωτερικές απειλές140. 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, και όπως θα εξετάσουµε πιο κάτω, Ελλάδα και Τουρκία 

επιδιώκουν τη βελτίωση της οικονοµικής τους θέσης για να αποκτήσουν τη σχετική 

οικονοµική ισχύ έναντι του αντιπάλου, που θα τους δίνει την ευχέρεια για την αγορά 

στρατιωτικών εξοπλισµών.  

Ανεξάρτητα από το βαθµό που µπορεί να κατέχει η οικονοµική ισχύς στην 

ιεράρχηση της διεθνούς πολιτικής αρένας, είναι γεγονός η συνεχής προσπάθεια των 

κρατών να την αποκτήσουν. Η απόκτηση από τα κράτη οικονοµικής ισχύος, όπως 

αυτή ορίστηκε παραπάνω, σκοπό έχει να βοηθήσει στην υλοποίηση των στρατηγικών 

τους στόχων. Η προσπάθεια αυτή εµπεριέχει οικονοµικές δυσκολίες που κυρίως 

εστιάζονται στην ικανότητα του κράτους να παράγει και να δηµιουργεί πλούτο. Οι 

αδυναµίες αυτές κατά κύριο λόγο επηρεάζουν τη διαµόρφωση της στρατηγικής του 

κράτους στην προσπάθειά του να αποκτήσει ιδιαίτερη ισχύ έναντι του αντιπάλου. 

Η απλή συσσώρευση χρήµατος, δηλαδή η παραγωγή και η αποθήκευση 

πλούτου, δεν έχει καµιά αξία141, αν ο πλούτος αυτός δεν αξιοποιηθεί για τη 

δηµιουργία ισχύος που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά του αντιπάλου. Ο πλούτος 

που παράγεται από ένα κράτος πρέπει να αξιοποιείται για την απόκτηση εκείνων των 

µέσων που θα του αποδώσουν ισχύ. Κυρίως τα µέσα αυτά είναι στρατιωτικά και γι’ 

αυτό τα κράτη δαπανούν από τον παραγόµενο πλούτο τους στην αγορά εξοπλισµών. 

Επίσης ο πλούτος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ισχυροποίηση της οικονοµίας 

και αυτό µεταφράζεται σε εγχώριες και εξωτερικές επενδύσεις, είτε δηµόσιες είτε 

ιδιωτικές. 

Ο όρος “οικονοµική ισχύς” περιλαµβάνει ορισµένα στοιχεία που µπορούν να 

καθορίσουν το µέγεθός του και φυσικά ως µέγεθος µπορεί να προσλαµβάνει 

ορισµένες τιµές ή να επιµερίζεται σε επίπεδα, αν τα στοιχεία καθορισµού του ενέχουν 

και ποιοτικό χαρακτήρα. ∆εδοµένου ότι η οικονοµία ενός κράτους είναι φορέας 

ισχύος, τότε το επίπεδο της οικονοµικής ισχύος µπορεί να ορίζεται µε τους παρακάτω 
                                                           
139 Κονδύλης (1999: 402). 
140 Υποστηρίζεται από τον Gilpin (2002: 162-163). 
141 Kindleberger (1970) και Machiavelli (1981). 
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οικονοµικούς δείκτες: τον πληθωρισµό, την ανεργία, το Α.Ε.Π., το δηµόσιο χρέος, τη 

δανειοληπτική ικανότητα, τα συναλλαγµατικά αποθέµατα, την οικονοµική αξιοπιστία 

ενός εκάστου των κρατών142. Έτσι, στην εξέταση της οικονοµικής ισχύος της Ελλάδας 

και της Τουρκίας αυτή ορίζεται µε τη µέτρηση του επιπέδου το πιο πάνω δεικτών. 

Πέραν όµως των εσωτερικών δοµών για τον καθορισµό της οικονοµικής ισχύος 

υπάρχει η εξωτερική διάσταση που αφορά στις σχέσεις µεταξύ των κρατών και την 

οικονοµική επιρροή που µπορεί να έχει ένα κράτος έναντι κάποιου άλλου. Η 

οικονοµική ανάπτυξη ως συντελεστής που επιδρά θετικά στον παράγοντα της 

οικονοµική ισχύος υποδηλώνει ότι ο βαθµός της εξωτερικής ανεξαρτησία ενός 

κράτους αυξάνει143. Μια τέτοια διάσταση σχετίζεται µε το διεθνές εµπόριο των 

κρατών. Η νεοκλασική αντίληψη για το ελεύθερο εµπόριο, βασισµένη στην υπόθεση 

ότι τα κράτη δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για να µεγιστοποιήσουν 

τα συνολική οικονοµική δυνατότητά τους144, επιβεβαιώνει την επιθυµία των κρατών 

για την απόκτηση οικονοµικής ισχύος. Η σχέση µεταξύ πολιτικής δύναµης και δοµής 

του παγκόσµιου εµπορίου µπορεί να αναλυθεί µε όρους σχετικότητας του κόστους 

ευκαιρίας για εµπόριο για τους συµµετέχοντες145, γεγονός που καταδεικνύει τη 

βούληση των κρατών να εκµεταλλευθούν το διεθνές εµπόριο, για να αποκοµίσουν 

οφέλη έναντι των άλλων κρατών. Έτσι, όσο υψηλότερο είναι το σχετικό κόστος 

εµπορίου τόσο αδύνατη είναι η πολιτική θέση των κρατών. Για αυτό άλλωστε 

υποστηρίζεται το ελεύθερο εµπόριο ως δίοδος ανάπτυξης και απόκτησης πολιτικής 

ισχύος από τα κράτη. 

Επιπρόσθετα, ένα άλλο µέτρο καθορισµού της οικονοµικής ισχύος αποτελεί το 

εµπορικό ισοζύγιο. Το εµπορικό ισοζύγιο µίας χώρας από οικονοµικής άποψης 

δείχνει πόσα αγαθά εισάγει και πόσα αγαθά εξάγει αυτή η χώρα και έτσι πλεόνασµα 

(έλλειµµα) στο εµπορικό ισοζύγιο σηµαίνει ότι η χώρα εισάγει λιγότερα 

(περισσότερα) αγαθά από ό,τι εξάγει. Από πολιτικής όµως απόψεως, µία χώρα µε 

πλεονασµατικό (ελλειµµατικό) ισοζύγιο θεωρείται, πρώτον, εξαιρετικά ανεξάρτητη 

από (εξαρτηµένη σε) τρίτες χώρες, δεύτερον, είναι µια χώρα που (δεν) µπορεί να βρει 

τους συναλλαγµατικούς πόρους να πληρώσει και, τρίτον, γενικά τα προϊόντα της (δε) 

                                                           
142 Τέτοιας µορφής στοιχεία παρέχουν οι οίκοι µέτρησης Standard & Poor και Moody’s. 
143 William (2000: 209). 
144 Krasner (1976: 318). 
145 Το συµπέρασµα αυτό εκφράζεται στα Waltz (1970) και Tucker (1972). 
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θεωρούνται ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές146. Όλα τα πιο πάνω συνηγορούν στο 

ότι η πολιτική διάσταση της εξάρτησης από τρίτους υπονοµεύει την πολιτική 

κυριαρχία, ενώ ο έλεγχος σε τρίτους λόγω εξάρτησης αυξάνει την επιρροή και κατ’ 

επέκταση την ισχύ µίας χώρας. 

6.5.1. ΤΟ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ ΩΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Ο πυλώνας της οικονοµικής ισχύος των κρατών είναι ο πλούτος, που 

αναφέρεται στο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας και ως µέγεθος είναι 

µετρήσιµος µε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και το κατά κεφαλήν Εθνικό 

Εισόδηµα. Το Α.Ε.Π., όπως είδαµε πιο πάνω, µετρά τη συνολική αξία των τελικών 

αγαθών και των υπηρεσιών που παράγει µια οικονοµία κατά τη διάρκεια ενός 

ηµερολογιακού έτους. Παρά τις αδυναµίες του147
 ως δείκτη µετρήσεως, έχει 

καθιερωθεί στην οικονοµική επιστήµη να χρησιµοποιείται ως το µέγεθος εκείνο που 

αποτυπώνει κατά κύριο λόγο το επίπεδο ανάπτυξης και ευηµερίας148 και κατά 

συνέπεια την οικονοµική ισχύ µιας χώρας. Ο Organski υποστηρίζει ότι το Α.Ε.Π. ως 

συντελεστής οικονοµικής ισχύος, είναι ίσως το καλύτερο κριτήριο για τον 

προσδιορισµό της εθνικής ικανότητας ενός κράτους149. 

6.5.2. H ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ 

Ένα άλλο, επιπρόσθετο µέτρο για τον προσδιορισµό της οικονοµικής ισχύος 

είναι το επίπεδο ανάπτυξης που παρουσιάζει ένα κράτος. Το επίπεδο ανάπτυξης ενός 

κράτους είναι συναρτηµένο µε την οικονοµική µεγέθυνσή του. Ο όρος “οικονοµική 

µεγέθυνση” ορίζει την αύξηση του προϊόντος η οποία προκαλείται από την αύξηση 

της ποσότητας των εισροών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή, καθώς και από 

την αύξηση της αποδοτικότητάς τους, δηλαδή ο ρυθµός µεγέθυνσης της οικονοµίας 

είναι ο ρυθµός µε το οποίο αυξάνεται το πραγµατικό Α.Ε.Π.150. Ο όρος “οικονοµική 

ανάπτυξη” ορίζει όχι µόνο την αύξηση του προϊόντος, αλλά και τις µεταβολές στη 

σύνθεση του, στην κατανοµή των εισροών κατά παραγωγικούς τοµείς, στην 

τεχνολογία, καθώς και στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο παραγωγής και 

                                                           
146 Κουλουµπής (1995α: 442). 
147 Για τις αδυναµίες του δείκτη ως µέτρου σύγκρισης βλέπε Dornbusch and Fischer (1993: 56-63). 
148 Hicks and Streeten (1979). 
149 Organski (1968: 104). 
150 Dornbusch and Fischer (1993: 29). 
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διανοµής του προϊόντος151. Σε µια γενικότερη οικονοµική σκοπιά ανάπτυξη είναι οι 

διαδικασίες µέσα από τις οποίες µία χώρα αυξάνει τη δυνατότητά της να ικανοποιεί 

τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες των πολιτών της και να αυξάνει το βιοτικό τους 

επίπεδο152. 

Η οικονοµική ισχύς συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη ενός κράτους, καθώς η 

τελευταία διοχετεύεται σε πολλούς άλλους παράγοντες. Έτσι, η ανάπτυξη βοηθά στην 

παραγωγή πλούτου που µπορεί να διοχετευθεί στη στρατιωτική ενίσχυση, στην 

οικονοµική δορυφοριοποίηση άλλων κρατών µε τη σύνδεση των οικονοµιών τους µε 

την αναπτυσσόµενη οικονοµία, µε τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του 

κοινωνικού συνόλου και την ευηµερία και την ικανότητα επηρεασµού οικονοµικών 

και µη κέντρων αποφάσεων, αλλά και άλλων µη κρατικών δρώντων στο διεθνές 

σύστηµα. Όλα αυτά µεταφράζονται σε οικονοµική ισχύ η οποία χρησιµοποιείται µε 

τον έναν ή τον άλλο τρόπο για την εξυπηρέτηση του εθνικού συµφέροντος του 

κράτους. 

Σε µία άλλη οπτική θέση, η ανάπτυξη αφορά στη µετατροπή µέσα από 

κατάλληλες διαδικασίες παραγωγής των χρησιµοποιούµενων συντελεστών 

παραγωγής σε πλούτο, ο οποίος κατανέµεται από την εκάστοτε κοινωνία µε τρόπο 

τέτοιο, ώστε να φέρνει τη βελτίωση της συνολικής ευηµερίας των πολιτών της, χωρίς 

αυτό να σηµαίνει βέβαια ότι η βελτίωση αυτή είναι η ίδια για όλες τις κοινωνικές 

οµάδες153. Ο ορισµός αυτός ανταποκρίνεται στα δύο µεγάλα και κύρια µεθοδολογικά 

ερωτήµατα της οικονοµικής επιστήµης. Το πρώτο αφορά το πώς και µε ποια µέσα 

παράγουµε πλούτο και το δεύτερο στο πώς διανέµεται ο πλούτος στο κοινωνικό 

σύνολο. Στην περίπτωση των στρατιωτικών εξοπλισµών στο µεν πρώτο ερώτηµα 

εξετάζεται το κατά πόσο παράγεται οικονοµική (και όχι µόνο) αξία µέσω της 

παραγωγής στρατιωτικών εξοπλισµών, στο δε δεύτερο η απάντηση είναι 

προκαθορισµένη, καθώς η διάχυση του αγαθού της άµυνας προς το κοινωνικό σύνολο 

είναι ολοκληρωτική και ισοβαρής. 

Σύµφωνα µε τη νεοκλασική προσέγγιση, οικονοµική ανάπτυξη συντελείται 

όταν αυξάνεται η παραγωγή υλικών αγαθών και υπηρεσιών (δηλαδή το Α.Ε.Π.) χωρίς 

παράλληλα να αυξάνεται και το γενικό επίπεδο τιµών. Έτσι, κατά τη νεοκλασική 

                                                           
151 Ορισµοί που παρατίθενται στον Kindleberger and Herrick (1982: 4). 
152 Kegley and Wittkopf (1999: 122). 
153 Κάντας (2002: 17). 
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θεωρία η οικονοµική ανάπτυξη µίας χώρας συντελείται µε την εκβιοµηχάνισή της, 

δηλαδή την ανάπτυξη του βιοµηχανικού-µεταποιητικού τοµέα της οικονοµίας της και 

τούτο γιατί ο τοµέας αυτός θεωρείται ο πιο παραγωγικός της οικονοµίας 

συµβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης και στην ανάπτυξη 

της τεχνολογίας154. Αν και ο τοµέας των υπηρεσιών είναι κυρίαρχος στην περίοδο της 

τεχνολογικής επανάστασης, η ανάπτυξη παράλληλα του βιοµηχανικού-στρατιωτικού 

τοµέα είναι κρίσιµη, και αυτό λόγο της αλλολοσύνδεσης βιοµηχανίας τεχνολογίας και 

υπηρεσιών. 

Κατά συνέπεια, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι ένα µέρος του 

βιοµηχανικού µεταποιητικού τοµέα µπορεί να είναι και ο στρατιωτικός, καθώς εκτός 

από το αγαθό της άµυνας θα µπορούσε να προσφέρει και στην ανάπτυξη. Για τα 

κράτη η αµυντική βιοµηχανική βάση µε την αποτελεσµατικότητα στην προσφορά 

εξοπλισµού και την ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας αποτελεί το κύριο και 

βασικό δεδοµένο σε αυτό που ονοµάζουµε “εθνική προστασία”155. Η λογική της 

παρέµβασης του κράτους στη βιοµηχανική δραστηριότητα σχετίζεται µε το γεγονός 

ότι ορισµένοι βιοµηχανικοί τοµείς είναι σηµαντικότεροι από κάποιους άλλους και 

αυτό γιατί αυτοί που επιλέγονται δηµιουργούν καλύτερες θέσεις εργασίας, παράγουν 

τεχνολογικές ή άλλες διαχύσεις για τη συνολική οικονοµία και έχουν υψηλή 

προστιθέµενη αξία156. Ένας από τους τοµείς αυτούς είναι η αµυντική βιοµηχανία και 

αυτό γιατί συνδέεται µε την εθνική ασφάλεια. Η παραπάνω θεωρητική θέση θα µας 

βοηθήσει να ερµηνεύσουµε τις πολιτικές των κρατών της Ελλάδας και της Τουρκίας 

εν σχέση µε την παρέµβαση του κράτους στη βιοµηχανία και ιδιαίτερα αυτή των 

στρατιωτικών εξοπλισµών. 

6.6. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ 

Ένας σοβαρός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην έρευνα-µελέτη 

είναι η τεχνολογία και ως συνέπεια αυτής οι τεχνολογικές εξελίξεις. Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις µετασχηµατίζουν όλες τις πλευρές των οικονοµικών, πολιτικών και 

κοινωνικών υποθέσεων, καθώς η τεχνολογική καινοτοµία έχει γίνει ο κύριος 

παράγοντας καθορισµού της οικονοµικής ανάπτυξης στις προηγµένες οικονοµίες, 

καθώς και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας µεταξύ των εκβιοµηχανισµένων 

                                                           
154 Αντωνάκης (2001: 36). 
155 Sandler and Hartley (1995: 177 και 185-188). Για µια ανάλυση των ωφεληµάτων της αµυντικής 
βιοµηχανίας στα κράτη βλέπε στην παρούσα παραποµπή. 
156 Gilpin (2002: 157). 
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οικονοµιών157. Παράλληλα και εν πολλοίς συνυφασµένοι µε τον παράγοντα 

“τεχνολογία” είναι και οι επίσης ποιοτικώς προσµετρήσιµοι παράγοντες της γνώσης 

και της πληροφόρησης. Η σηµαντικότητά τους για ένα κράτος είναι τεράστια ως προς 

την ικανότητα επιβολής έναντι των άλλων κρατών και αυτό γίνεται περισσότερο 

πειστικό από το γεγονός ότι η πληροφορία-γνώση είναι σήµερα ο βασικός 

οικονοµικός πόρος που καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την κατάταξη των κρατών 

στον παγκόσµιο ανταγωνισµό158. 

Ο συσχετισµός δυνάµεων µεταξύ δύο κρατών στο διεθνές σύστηµα πρέπει να 

στηρίζεται σε δυο συγκριτικούς πυλώνες. Ο πρώτος αφορά στην ποσοτική διάσταση 

και ο άλλος στην ποιοτική. Σε περιπτώσεις που υπάρχει ποσοτική ανισορροπία 

µεταξύ δύο κρατών, όπως ισχύει µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και Κύπρου, ο 

παράγοντας “ποιότητα” αναδεικνύεται ως καθοριστικής σηµασίας στο συσχετισµό 

και στην ισορροπία των δυνάµεων µεταξύ των κρατών159, καθώς η ισορροπία 

στρατιωτικής ισχύος εξαρτάται κατά πολύ από το βαθµό εκµετάλλευσης από τις δύο 

χώρες των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα οπλικά συστήµατα νέας τεχνολογίας160. 

Αυτή η ποιοτική διαφορά επικεντρώνεται σε αυτό που ονοµάζεται “τεχνολογία” και 

κατ’ επέκταση η τεχνολογική υπεροχή έναντι του αντιπάλου καταµετράται µε 

ποιοτικά κριτήρια τα οποία δύνανται να εξισορροπούν και να υπερτερούν των 

ποσοτικών. Συνεπώς, στην ποιοτική διάσταση της συγκριτικής µελέτης εντάσσεται 

και ο παράγοντας “τεχνολογία” ο οποίος θα εξεταστεί πιο κάτω στην ανάλυσης της 

περιπτωσιολογική µελέτης. Η σηµαντικότητα του τεχνολογικού παράγοντα όσον 

αφορά στη σύγκρουση γενικότερα και ειδικότερα στο στρατιωτικό τοµέα εντοπίζεται 

από πολλούς ρεαλιστές αναλυτές των διεθνών σχέσεων161. 

Η επισήµανση των παραγόντων “τεχνολογία και τεχνογνωσία” σε συνάρτηση 

µε τους όρους “οικονοµία και εξοπλισµοί” είναι καίριας σηµασίας, γιατί η τεχνολογία 

στο σύγχρονο πολιτικό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στις διακρατικές 

σχέσεις, είτε αφορά στην τεχνολογική εξάρτηση είτε στην τεχνολογική υπεροχή που 

µπορεί να κρίνει µια πολεµική αναµέτρηση. Όπως αναφέρει ο Majeski, η τεχνολογία 

είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της κούρσας εξοπλισµών και η τεχνολογική καινοτοµία 

                                                           
157 Gilpin (2002: 113). 
158 Ντόκος (2001: 28).  
159 Κόλλιας (2001: 71). 
160 Ντόκος (1996: 155). 
161 Μεταξύ άλλων βλέπε τους Jervis (1978: 196), Glaser (1994-5: 87), Buzan and Herring (1998: 4), 
Zagare and Kilgour (2000: 9) και Quester (2003: 45). 
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αυξάνει το εύρος των επιλογών των συµµετεχόντων προσφέροντας τους νέες 

δυνατότητες και ευκαιρίες να αναδιαρθρώσουν σπάνιους πόρους162. Η σηµαντικότητά 

της επίσης έγκειται και στο γεγονός ότι η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί κύριο 

χαρακτηριστικό των αγορών αµυντικού εξοπλισµού, καθώς οι τεχνικές εξελίξεις που 

οδηγούν στην παραγωγή νέων προϊόντων δηµιουργούν προοπτικές υπέρ των 

προϊόντων εκείνων που ενσωµατώνουν όλο και µεγαλύτερη τεχνολογική έρευνα. 

Επιπρόσθετα, όπως διαπιστώνεται και από τη νέα θεωρία της ανάπτυξης που είδαµε 

πιο πάνω, η γνώση, η τεχνολογία και η τεχνογνωσία συνιστούν έναν ξεχωριστό 

συντελεστή παραγωγής πέρα από τους κλασικούς του κεφαλαίου και της εργασίας163. 

Τα πιο πάνω επιβεβαιώνει η διαπίστωση ότι οι κυβερνήσεις των κρατών δίνουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βάρος στην τεχνολογία αλλά και στους τοµείς που είναι 

άµεσα συνυφασµένοι µε αυτή. Όπως σηµειώνουν οι Gill and Law, οι βιοµηχανίες 

υψηλής τεχνολογίας, ειδικά όταν συνδέονται µε τις αµυντικές ανάγκες ενός κράτους 

και την παραγωγή όπλων, είναι συχνά επιδοτούµενες ή επιβοηθούµενες µέσω των 

εθνικών προτιµήσεων για αγορές από το κράτος164. Είναι επίσης γεγονός ότι ο 

στρατιωτικός τοµέας είναι άµεσα συνυφασµένος µε τη γενικότερη βιοµηχανική δοµή 

µιας κοινωνίας και η παραγωγή στρατιωτικών εξοπλισµών δεν µπορεί να αποκλειστεί 

από τη βιοµηχανική παραγωγή. Όπως αναφέρουν οι Buzan and Herring, η κάθε 

βιοµηχανική κοινωνία που αναπτύσσεται υποκρύπτει µια στρατιωτική δυναµική, 

δυναµική η οποία απλώνεται στις παραµέτρους της γνώσης (stock of knowledge), του 

εξοπλισµού, των υλικών, της τεχνικής και του κεφαλαίου165. Μέσα από αυτό το 

πρίσµα θα µελετήσουµε ακολούθως το πώς τα κράτη της παρούσας µελέτης 

επιδιώκουν τις πρακτικές αυτές επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη διαπίστωση αυτή. 

Είδαµε και πιο πάνω ότι οι αµυντικές δαπάνες µπορούν να ασκούν θετική 

επίδραση στο βαθµό εκσυγχρονισµού της οικονοµίας. Η επίδραση αυτή προκαλείται 

κυρίως µέσω της τεχνολογίας που αναπτύσσεται στον αµυντικό τοµέα και η οποία 

υπό ορισµένες προϋποθέσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάποιους άλλους κλάδους 

της οικονοµίας166. Όπως αναφέρει και ο Benoit, ο στρατιωτικός τοµέας είναι συχνά ο 

πρώτος που δηµιουργεί επαφή µε την τεχνολογία και µέσω αυτού µεταφέρεται στους 

                                                           
162 Majeski (1986: 175). 
163 Gilpin (2002: 118). 
164 Gill and Law (1988: 27-28). 
165 Buzan and Herring (1998: 22). 
166 Αντωνάκης (2001: 43-44). Κατά κύριο λόγο αυτό συµβαίνει στην περίπτωση των Η.Π.Α. µε την 
N.A.S.A.. 
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υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας167. Αυτό συµβαίνει γιατί ο τοµέας τον εξοπλισµών 

είναι άκρως σηµαντικός για την ασφάλεια του κράτους, γεγονός που ωθεί στην 

πρωταρχικότητα των ενεργειών ενός κράτους για την ενίσχυσή του. Η τεχνολογία, 

που κατά κύριο λόγο αφορά στην ενίσχυση του στρατιωτικού εξοπλισµού ενός 

κράτους που θα του επιφέρει στρατιωτική υπεροχή έναντι του αντιπάλου, διαχέεται 

και σε άλλους κοινωνικούς φορείς που αφορούν το γενικότερο κοινωνικό σύνολο. 

Όπως αναφέρουν οι Deger and Smith, ο στρατιωτικός τοµέας αποτελεί το κανάλι 

µέσω του οποίου η νέα τεχνολογία εισάγεται στην κοινωνία και πληθώρα µεγάλων 

υποδοµών, όπως δρόµοι και τηλεπικοινωνίες, αναπτύσσονται προς όφελος της 

παραγωγικότητας168. Έτσι, και παρά τα όποια µειονεκτήµατα των στρατιωτικών 

δαπανών, επισηµαίνεται ότι ο αµυντικός βιοµηχανικός τοµέας και η έρευνα και η 

τεχνολογία αποτελούν τη µόνη δίοδο, µέσω της οποίας ο µηχανισµός της ανάδρασης 

άµυνας και οικονοµίας µπορεί να τεθεί σε λειτουργία.169. ∆ηλαδή και τα δύο µπορούν 

να αυξήσουν τα τεχνολογικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να διαχυθούν σε όλη την 

οικονοµία. 

Μια άλλη επισήµανση που εδραιώνει τη µεγάλη σηµασία της τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας για το κράτος, καθώς η επίδρασή της στην οικονοµία, διά µέσου των 

στρατιωτικών εξοπλισµών, είναι πολυποίκιλη και πολυµορφική, είναι αυτή που 

αφορά στην εσωτερική προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού. Η εγχώρια 

(συµ)παραγωγή-συνεργασία (license) του κρατικού φορέα µε ιδιωτικούς φορείς της 

βιοµηχανίας όπλων-στρατιωτικών εισροών, πέρα από την προστιθέµενη αξία, την 

απασχόληση και τη ζήτηση που δηµιουργεί, συµβάλλει, µέσω της µεταφοράς και της 

διάχυσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, στον πολιτικό τοµέα της οικονοµίας, στον 

εκσυγχρονισµό και στην ανάπτυξη και άλλων τοµέων της παραγωγικής βάσης της 

εθνικής οικονοµίας170, γεγονός που όπως θα δούµε και παρακάτω δε συµβαίνει σε 

µεγάλο βαθµό στην Ελλάδα και την Τουρκία. Επιπροσθέτως, η επιλογή της εγχώριας 

παραγωγής µπορεί να προωθηθεί και από το γεγονός ότι η εισαγωγή οπλικών 

συστηµάτων κοστίζει. Η ζήτηση οπλικών συστηµάτων ανώτερης απόδοσης (κυρίως 

του Ν.Α.Τ.Ο.) οδηγεί σε συνεχή αύξηση του κόστους έρευνας και ανάπτυξης, που 

αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα αύξησης του κόστους παραγωγής και των 

                                                           
167 Βλέπε Benoit (1973) και (1978). 
168 Deger and Smith (1983: 338). 
169 Kollias et. al. (2004: 564). 
170Κόλλιας (2001: 155).  
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τιµών των οπλικών συστηµάτων171. 

Η αναφορά στην τεχνολογική αναβάθµιση των ενόπλων δυνάµεων στηρίζεται 

στην πεποίθηση των υποστηρικτών της διεθνούς δοµής ότι ένα κράτος θα σχεδιάσει 

επιθετική στρατηγική, αν η τεχνολογική ικανότητά του ευνοεί την επίθεση ή 

τουλάχιστο δεν ευνοεί την άµυνα του αντιπάλου172. Επιδίωξη του επιτιθεµένου είναι 

να κερδίσει το τεχνολογικό πλεονέκτηµα έναντι του αντιπάλου, ώστε να µπορεί να 

του επιβληθεί σε µια πολεµική αναµέτρηση χρησιµοποιώντας το τεχνολογικό του 

πλεονέκτηµα. Κατά τον ίδιο τρόπο, επιδίωξη του αµυνοµένου είναι το τεχνολογικό 

του πλεονέκτηµα να αποτρέπει την εις βάρος του νίκη του αντιπάλου. Στη σύγχρονη 

εποχή, όπου η ακρίβια των όπλων αυξάνει τη σηµασία του τεχνολογικού παράγοντα, 

η κατοχή της γνώσης είναι καθοριστική για την έκβαση µιας µάχης και η σηµασία της 

πληροφορίας για τη θέση και τις κινήσεις του αντιπάλου αποκτά µεγαλύτερη 

σηµασία173. 

Η τεχνολογική επανάσταση έχει επιφέρει ραγδαίες µεταβολές στα οπλικά 

συστήµατα και η πολεµική τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται. Ειδικότερα, οι 

σηµαντικότερες τεχνολογικές καινοτοµίες κυριαρχούν στον τοµέα της διαχείρισης 

πληροφοριών µε ιδιαίτερο βάρος στις εξελίξεις στη δορυφορική τεχνολογία και τον 

πληροφοριακό πόλεµο174. Μια τέτοια κατάσταση, όπου η τεχνολογία βρίσκεται στο 

σηµείο αιχµής και µπορεί να κρίνει το αποτέλεσµα µιας σύγκρουσης, αναγκάζει τα 

κράτη όχι µόνο να αναζητούν τεχνολογία που θα τους βελτιώσει τη στρατιωτική τους 

ικανότητα, αλλά να βρίσκονται στο προσκήνιο των τεχνολογικών καινοτοµιών για να 

αποκτούν το συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι του αντιπάλου. Εκεί που τα ποσοτικά 

µειονεκτήµατα είναι αδύνατον να αντισταθµιστούν µε ποσοτική εξισορρόπηση είναι 

αναπόφευκτο να αναζητείται το ποιοτικό πλεονέκτηµα. 

Τέλος, τα πιο πάνω µπορούν να έχουν χρήση, αν η ικανότητα της τεχνολογίας 

µπορεί να τεθεί στο επίπεδο της σύγκρουσης. Η µεγάλη έµφαση που δίνεται στην 

τεχνολογική υπεροχή σε µία συγκρουσιακή σχέση και κυρίως στον τοµέα των 

                                                           
171 Hartley (1983). 
172 Βλέπε µελετητές που στηρίζουν την άποψη αυτή και εντάσσονται στην κατηγορία των θεωρητικών 
του νεορεαλισµού και της διεθνούς δοµής, όπως µεταξύ άλλων, οι Jervis (1978), Snyder (1984) και 
Quester (2003).  
173 Κάντας (2002: 29). 
174 Ντόκος (1999: 212-213). Περισσότερα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τοµέων βλέπε στη 
συγκεκριµένη παραποµπή. 
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πληροφοριών εδράζεται σε δύο παραµέτρους, όπως τις αναφέρει ο Πλατιάς175: 

Πρώτον, η έµφαση στην τεχνολογική υπεροχή αποσκοπεί στη µείωση των απωλειών, 

µέσω της χρησιµοποίησης προηγούµενων τεχνολογικών συστηµάτων τα οποία ο 

αντίπαλος δεν µπορεί να πλήξει µε ευχέρεια. ∆εύτερον, η έµφαση στην τεχνολογία 

για τη συλλογή, επεξεργασία και µετάδοση πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο συχνά 

αποτελεί τον πραγµατικό τρόπο µε τον οποίο µπορούν να αντιµετωπιστούν αντίπαλοι 

που δε διαθέτουν µεγάλες ένοπλες δυνάµεις ή αξιόλογη οικονοµική βάση. Η ανάγκη 

της τεχνολογικής υπεροχής στηρίζεται στο γεγονός ότι αυτή θα οδηγήσει µε τον έναν 

ή τον άλλο τρόπο στη νίκη κατά του αντιπάλου. 

6.7. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η αλληλοσύνδεση που υφίσταται µεταξύ της 

οικονοµίας και της άµυνας. Αναπτύχθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά στα 

οικονοµικά των στρατιωτικών εξοπλισµών και οριοθετήθηκαν οι εννοιολογικοί 

προσδιορισµοί. Παρουσιάστηκε το δίληµµα κοινωνικής ευηµερίας και στρατιωτικών 

εξοπλισµών και επισηµάνθηκε η επίδραση των αµυντικών δαπανών στην ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα, ορίστηκε η έννοια της οικονοµικής ισχύος που µπορεί ένα κράτος να 

έχει, µε εστίαση στο µέτρο σύγκρισης του Α.Ε.Π., και τέλος αναδείχθηκε η 

σηµαντικότητα του παράγοντα της τεχνολογία σε συνάρτηση µε την οικονοµία και 

τους εξοπλισµούς. 

Υποστηρίχθηκαν οι θέσεις ότι υπάρχει στενή σχέση µεταξύ οικονοµίας και 

πολιτικής δράσης (άµυνας ενός κράτους) και ότι η οικονοµία ενός κράτους είναι 

άµεσα συνδεδεµένη µε την άµυνά του. Απαντώντας στο ερώτηµα τι είναι οι 

αµυντικές δαπάνες ως προϊόν που παράγεται από το κράτος για την ανάγκη της 

άµυνας, επαληθεύθηκε ότι η ανάγκη για άµυνα του κράτους ικανοποιείται από την 

παραγωγή-αγορά στρατιωτικών εξοπλισµών. Η εξέταση της διληµµατικής εκδοχής 

του ερωτήµατος “κοινωνικές δαπάνες ή στρατιωτικοί εξοπλισµοί” επιβεβαίωσε τη 

θέση ότι το κράτος αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα υποκατάστασης µεταξύ κοινωνικών 

δαπανών και στρατιωτικών εξοπλισµών και συµπέρανε ότι υπάρχει θετική σχέση 

ανάµεσα στις δαπάνες για άµυνα και στην οικονοµία ενός κράτους χωρίς να 

εξαλείφονται πλήρως οι αρνητικές επιπτώσεις των αµυντικών δαπανών. 

Παρουσιάσθηκε η θέση ότι η ακµαία οικονοµία ενός κράτους είναι φορέας ισχύος και 

                                                           
175 Πλατιάς (1999: 201). 
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υποστηρίχθηκε ότι το επίπεδο του Α.Ε.Π. και το επίπεδο ανάπτυξης ενός κράτους 

προσδιορίζουν το επίπεδο της οικονοµικής ισχύος του κράτους αυτού και κατ’ 

επέκταση το ύψος των αµυντικών δαπανών. Τέλος, επισηµάνθηκε ότι η τεχνολογία 

αποτελεί συντελεστή ισχύος που προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτηµα µεταξύ των 

κρατών και µπορεί να αποκτηθεί µέσω των στρατιωτικών εξοπλισµών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

7.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η άµυνα και η οικονοµία είναι οι δυο πυλώνες, στα οποία εδράζεται η υψηλή 

στρατηγική ενός κράτους. Ως εκ τούτου, ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στη σχέση που 

διέπει αυτές τις συνιστώσες στρατηγικής, καθώς η σχέση αλληλεπίδρασης και 

αµοιβαίας επενέργειας είναι καθοριστικής σηµασίας για την επίτευξη των πολιτικών 

επιδιώξεων και στόχων ενός κράτους στα πλαίσια ενός δυναµικού, ευµετάβλητου, 

ασταθούς και άκρως ανταγωνιστικού γεωστρατηγικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο 

πρέπει να επιβιώσει αλλά και να ευηµερήσει µία χώρα κατοχυρώνοντας την εθνική 

της ασφάλεια και να µεγιστοποιείσει την ανεξαρτησία της. 

Οι οικονοµικές επιπτώσεις των στρατιωτικών δαπανών, του κόστους 

παραγωγής της άµυνας δηλαδή, έχουν γίνει αντικείµενο εκτεταµένης θεωρητικής 

αλλά και εµπειρικής διερεύνησης (Lindgren 1984, Cappelen et al 1985, Grobar και 

Porter 1989, Dunne 1990, Alexander 1990, Fontanel 1990,1994). Με δεδοµένη την 

έλλειψη ενός ευρύτερα αποδεκτού θεωρητικού πλαισίου διερεύνησης του ζητήµατος 

οι γνώµες επί του θέµατος, αν και εν γένει συγκλίνουν στην άποψη ότι οι δαπάνες 

άµυνας έχουν δυσµενείς οικονοµικές επιπτώσεις, διαφοροποιούνται ως προς τον 

βαθµό, την έκταση καθώς επίσης και ως προς την οικουµενικότητα αυτών των 

επιπτώσεων (Chowdhury 1991, Kusi 1994). 

Το γεγονός ότι οι δαπάνες αυτές είναι, σε πολύ µεγάλο βαθµό, ετερογενείς και 

συµπεριλαµβάνουν από δαπάνες σε µισθούς και συντάξεις στρατιωτικού 

προσωπικού, δαπάνες κατασκευής στρατιωτικής υποδοµής, δαπάνες παραγωγής και 

αγοράς οπλικών συστηµάτων έως και δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης περιπλέκει το 

ζήτηµα των οικονοµικών τους επιπτώσεων. Είναι προφανές ότι οι διάφορες 

κατηγορίες του αµυντικού προϋπολογισµού µπορεί κάλλιστα να έχουν διαφορετικές 

οικονοµικές επιπτώσεις επηρεάζοντας την οικονοµία µέσα από διαφορετικούς 

διαύλους και µηχανισµούς. Επιπλέον δε, µε δεδοµένο ότι η διάρθρωση των 

αµυντικών δαπανών καθώς και η σχετική βαρύτητα των επιµέρους κονδυλίων 

διαφέρει από χώρα σε χώρα, δεν µπορούν να γίνουν µε ευκολία κάποιες γενικεύσεις 

όσον αφορά τις οικονοµικές επιπτώσεις των αµυντικών δαπανών. 
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∆ιαφορετική επίδραση αναµένεται να έχουν στις αναπτυγµένες 

καπιταλιστικές χώρες και άλλες επιπτώσεις στις οικονοµίες των αναπτυσσόµενων και 

των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών. Επιπρόσθετα, άλλες οι οικονοµικές επιπτώσεις 

και συνέπειες σε περιπτώσεις χωρών µε εγχώρια παραγωγή στρατιωτικού υλικού και 

αξιόλογη εξαγωγική δραστηριότητα και άλλες σε περιπτώσεις χωρών οι οποίες 

καλύπτουν την ζήτηση για στρατιωτικές εισροές µέσω εισαγωγών (Alexander, 1990). 

Ταυτόχρονα οι όποιες επιδράσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, δεν µπορεί να 

παραµένουν διαχρονικά αµετάβλητες. Άλλες οι τυχόν επιπτώσεις σε περιόδους 

οικονοµικής ύφεσης και κρίσης και άλλες σε περιόδους οικονοµικής ανάκαµψης και 

ευηµερίας. 

Πρόσφατη εµπειρική διερεύνηση των οικονοµικών επιδράσεων των 

στρατιωτικών δαπανών στις περιπτώσεις 55 λιγότερο αναπτυγµένων χωρών 

χρησιµοποιώντας ελέγχους αιτιότητας κατά Granger κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 

στο εν λόγω δείγµα δεν υπήρχε σταθερή αιτιώδης σχέση µεταξύ των δαπανών άµυνας 

και των ρυθµών της οικονοµικής µεγέθυνσης (Chowdhury, 1991). Μεταγενέστερη 

µελέτη χρησιµοποιώντας δείγµα 77 αναπτυσσόµενων χωρών και παρόµοιους 

οικονοµετρικούς ελέγχους αναφέρει αποτελέσµατα τα οποία επίσης συγκλίνουν στο 

συµπέρασµα ότι δεν είναι δυνατή η απόλυτη γενίκευση της σχέσης µεταξύ 

στρατιωτικών δαπανών και ρυθµών µεγέθυνσης διότι αυτή διαφέρει από χώρα σε 

χώρα. Μεταξύ άλλων, η εν λόγω σχέση εξαρτάται από την χρονική περίοδο στην 

οποία εστιάζεται η εκάστοτε εµπειρική διερεύνηση καθώς επίσης και από το επίπεδο 

κοινωνικοοινοµικής ανάπτυξης της κάθε χώρας (Kusi 1994). 

Το γεγονός ότι οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν κατά γενική παραδοχή 

ιδιαίτερα υψηλό κόστος ευκαιρίας για πολλούς αυτόµατα συνεπάγεται και αρνητική 

οικονοµική επίπτωση. Είναι προφανές ότι αν το κράτος διέθετε λιγότερους πόρους 

στην άµυνα θα µπορούσε να δαπανήσει περισσότερους σε άλλους τοµείς όπως. η 

υγεία, η κοινωνική πρόνοια, η παιδεία καθώς και σε κοινωφελή έργα υποδοµής 

(Lyttkens και Vedovato 1984). Ειδικά δε για τις περιπτώσεις λιγότερο αναπτυγµένων 

και αναπτυσσόµενων χωρών, οι στρατιωτικές δαπάνες θεωρούνται από τις 

βασικότερες αιτίες επιβράδυνσης των ρυθµών µεγέθυνσης και οικονοµικής 

ανάπτυξης. Σε αρκετές εκθέσεις των Ηνωµένων Εθνών (1972, 1977. 1981, 1982) έχει 

επισηµανθεί η ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης µεταξύ των στρατιωτικών δαπανών και 

της οικονοµικής ανάπτυξης: "... ο τερµατισµός των εξοπλιστικών ανταγωνισµών και 
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η σηµαντική µείωση των στρατιωτικών δαπανών θα βοηθήσει την οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη όλων των χωρών..." και "... ορισµένα από τα σοβαρότερα 

οικονοµικά προβλήµατα προσφάτων ετών όπως ο υψηλός πληθωρισµός, η ανεργία 

και τα προβλήµατα στο διεθνές εµπόριο οξύνονται από τη διατήρηση υψηλών 

στρατιωτικών δαπανών..." καθώς επίσης "... η πρόοδος σε άλλους τοµείς όπως η 

υγεία και η παιδεία καθυστερεί εξαιτίας της έλλειψης πόρων που διατίθενται σε 

στρατιωτικές χρήσεις.." (Jolly 1978, Lyttkens και Vedovato 1984). Στα πλαίσια της 

προσέγγισης αυτής τονίζεται το υψηλό κόστος ευκαιρίας των στρατιωτικών δαπανών 

και διατυπώνεται η άποψη ότι οι δαπανούµενοι σε στρατιωτικές χρήσεις ανθρώπινοι 

και, υλικοί πόροι θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν σε παραγωγικότερους ή κοινωνικά 

χρησιµότερους τοµείς. Ο Kennedy (1983) όµως παρατηρεί ότι µε αυτή τη λογική 

οποιαδήποτε µορφής χρησιµοποίηση οικονοµικών πόρων ενέχει κάποιο κόστος 

ευκαιρίας. Κατά την άποψη του, η σε ένα βαθµό απλουστευτική αυτή προσέγγιση και 

συχνά επιφανειακή ανάλυση, δεν προάγει την καλύτερη εξέταση, µελέτη και 

κατανόηση του ζητήµατος των οικονοµικών επιπτώσεων των στρατιωτικών δαπανών. 

Ως εκ τούτου θεωρεί ότι αντί των γενικόλογων αναφορών σε κόστη ευκαιρίας, 

απαιτείται η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου εντός του οποίου µπορεί να 

διερευνηθεί το ζήτηµα των οικονοµικών επιπτώσεων των δαπανών αυτών (σελ. 181). 

Ο Landau (1994) θεωρεί ότι η επίπτωση των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική 

µεγέθυνση είναι αποτέλεσµα τριών βασικών επιδράσεων των εν λόγω δαπανών: α) 

ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας - θετική επίδραση, β) απόσπαση πόρων από τις 

επενδύσεις - αρνητική επίδραση και γ) η ύπαρξη εξωτερικής απειλής(ων) δηµιουργεί 

πίεση για αποτελεσµατικότερη κυβερνητική διαχείριση των περιορισµένων πόρων 

ενός κράτους - θετική επίδραση. Συνεπώς, και οι τρεις αυτές επιδράσεις πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη σε όποια απόπειρα αποτίµησης της επίπτωσης των στρατιωτικών 

δαπανών στην οικονοµία ενός κράτους. Όµως, προτού διερευνήσουµεπιο διεξοδικά 

τις οικονοµικές επιπτώσεις των στρατιωτικών δαπανών θα κάνουµε µια σύντοµη 

αναφορά σε θέµατα που αφορούν το κόστος παραγωγής του οποίου 

αντιπροσωπεύουν οι στρατιωτικές δαπάνες. 

7.2. ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ EYKAΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η διάθεση πόρων στην άµυνα θεωρείται ενέχει ένα 

υψηλότατο κόστος ευκαιρίας ή εναλλακτικό κόστος. Ως γνωστό εκ της οικονοµικής 

θεωρίας το κόστος ευκαιρίας ορίζεται ως η απολεσθείσα δυνατότητα παραγωγής ενός 
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άλλου αγαθού µε τους ίδιους παραγωγικούς συντελεστές. Οι χρησιµοποιούµενοι στην 

παραγωγή άµυνας ανθρώπινοι και υλικοί πόροι έχουν πληθώρα εναλλακτικών και 

αναµφίβολα παραγωγικότερων χρήσεων. Με δεδοµένο το εξ ορισµού περιορισµένο 

των διαθέσιµων παραγωγικών συντελεστών, η διάθεση µέρους αυτών στην παραγωγή 

άµυνας τους αποσπά και τους στερεί από το παραγωγικό κύκλωµα της οικονοµίας. 

Συνεπώς, µέσω αυτού του µηχανισµού οι στρατιωτικές δαπάνες δρουν ανασταλτικά 

στην αύξηση της κοινωνικής ευηµερίας. 

Το κόστος αυτό που δεν είναι άλλο από το κόστος ευκαιρίας της παραγόµενης 

ασφάλειας, µας δίνει το µέτρο της δυσµενούς επίδρασης των αµυντικών δαπανών 

στην οικονοµική ανάπτυξη. Στο σηµείο αυτό όµως, είναι πολύ πιθανή η δηµιουργία 

κάποιας σύγχυσης ως προς τη φύση της σχέσης µεταξύ του κόστους ευκαιρίας της 

άµυνας και της οικονοµικής ανάπτυξης. Μπορεί το κόστος ευκαιρίας της άµυνας να 

αποτελεί το µέτρο της επίδρασης των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική 

ανάπτυξη, αυτό όµως δε σηµαίνει ότι η δυσµενής επίδραση των αµυντικών δαπανών 

«οφείλεται» στο κόστος ευκαιρίας της άµυνας. Κάθε δραστηριότητα, έχει κάποιο 

κόστος ευκαιρίας, εφόσον η λειτουργία της προϋποθέτει τη δέσµευση κάποιων 

παραγωγικών συντελεστών, που θα ιστορούσαν να είχαν χρησιµοποιηθεί για την 

παραγωγή κάποιων άλλων αγαθών. Οι τοµείς της Παιδείας και της Υγείας έχουν τόσο 

µεγάλο κόστος ευκαιρίας ώστε, αν η κοινωνία αποφάσιζε τη διακοπή της παραγωγής 

τους για κάποιο χρονικό διάστηµα, θα µπορούσε να απολαύσει την κατανάλωση πολύ 

µεγαλύτερων ποσοτήτων υλικών αγαθών. Ωστόσο, σε καµία κοινωνία δεν έχει ποτέ 

υποστηριχθεί ότι οι δραστηριότητες αυτές υπονοµεύουν την οικονοµική ανάπτυξη 

και, εποµένως, δεν έχει ποτέ τεθεί πρόβληµα µείωσης των δαπανών που 

διενεργούνται για την παραγωγή αυτών των υπηρεσιών. Γιατί λοιπόν, στις 

περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες, το κρίσιµο πρόβληµα της οικονοµικής πολιτικής 

είναι η εξεύρεση τρόπων για τη µείωση των αµυντικών δαπανών; H απάντηση είναι 

απλή, αρκεί να συνειδητοποιήσουµε ότι οι έννοιες «κόστος» και «ανάπτυξη» δεν 

αντιβαίνουν πάντα η µία την άλλη. Η Παιδεία και η Υγεία µπορεί να κοστίζουν 

πανάκριβα στο κοινωνικό σύνολο, έχουν όµως την ικανότητα να δηµιουργούν 

ανάπτυξη, να προκαλούν δηλαδή τις ποσοτικές και ποιοτικές εκείνες µεταβολές που 

συµβάλλουν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού. Οι υπηρεσίες που 

προσφέρουν αυτές οι δραστηριότητες, αυξάνουν την παραγωγικότητα της εργασίας 

και έτσι προκαλούν έµµεσα την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η εθνική 
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άµυνα, από την άλλη πλευρά. κοστίζει πανάκριβα στο κοινωνικό σύνολο, χωρίς να 

προσφέρει τίποτα στην παραγωγή. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι η εθνική ασφάλεια 

δεν παρέχει κάποια χρησιµότητα στην κοινωνία. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η 

περιφρούρηση της εδαφικής ακεραιότητας µιας χώρας, αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος. 

Παραµένει ωστόσο αληθές, ότι οι δαπάνες που διενεργούνται για τη λειτουργία του 

αµυντικού τοµέα, δε συµβάλλουν άµεσα στην παραγωγή των αγαθών εκείνων που 

αναπτύσσουν υλικά και πνευµατικά το σύγχρονο άνθρωπο. 

Μετά την αποσαφήνιση της έννοιας του κόστους ευκαιρίας της άµυνας, 

επανερχόµαστε στο περιεχόµενο του όρου αυτού. Για να προσδιορίσουµε τα είδη και 

τις ποσότητες των υλικών αγαθών και υπηρεσιών, που µπορούν να παραχθούν από τη 

µείωση ή την εξάλειψη των αµυντικών δαπανών σε µία χώρα, πρέπει να γνωρίζουµε 

τα είδη και τις ποσότητες των παραγωγικών συντελέσουν που απασχολούνται στον 

αµυντικό τοµέα της χώρας αυτής. Στην παραγωγική διαδικασία της άµυνας 

χρησιµοποιούνται όλες οι κατηγορίες των παραγωγικών πόρων: 

1. Η γη, υπό τη µορφή των οικοπέδων, 

2. ∆ιάφορες µορφές εργασίας, από την καθαρά στρατιωτική (οπλίτες και 

αξιωµατικοί) ως την καθαρά τεχνοκρατική (σχεδιαστές, µηχανικοί οπλικών 

συστηµάτων κ.ά.), και 

3. ∆ιάφορες µορφές πραγµατικού κεφαλαίου, όπως τα κτίρια, τα οπλικά 

συστήµατα, τα οχήµατα κ.ά. 

Οι ποσότητες στις οποίες οι συντελεστές αυτοί χρησιµοποιούνται για την 

παραγωγή της ασφάλειας, εξαρτώνται από το επίπεδο της αµυντικής τεχνολογίας, που 

συναρτάται άµεσα µε το γενικό αναπτυξιακό επίπεδο της οικονοµίας. Έτσι, οι 

πρωτόγονοι λαοί. είχαν αναπτύξει πολύ απλές µορφές πολεµικού κεφαλαίου 

(πελεκηµένη πέτρα, βέλη κ.λ.π), και γι' αυτό χρησιµοποιούσαν αναλογικά 

περισσότερη εργασία για την παραγωγή της άµυνας. Η οικονοµική ανάπτυξη, όµως, 

και η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, άλλαξαν ριζικά τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα της πολεµικής τέχνης. Στη σύγχρονη εποχή, η εργασία παίζει πολύ 

µικρότερο ρόλο στην παραγωγή της άµυνας, εφόσον µία µόνο κίνηση του χεριού 

αρκεί, για να ενεργοποιήσει κάποιους µηχανισµούς εκτόξευσης πυραύλων και να 

καταστρέψει ολόκληρο τον πλανήτη. Το επίπεδο της τεχνολογίας λοιπόν, είναι ο 

βασικός παράγοντας που καθορίζει τη σύνθεση των παραγωγικών πόρων, που µπορεί 
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να εξασφαλίσει πληρέστερα την άµυνα µιας χώρας. Η σύνθεση αυτή, σε συνδυασµό 

µε τις τεχνολογικές συνθήκες παραγωγής των µη αµυντικών αγαθών, προσδιορίζει τα 

είδη και τις ποσότητες των τελευταίων, που µπορούν να παραχθούν από µία µείωση 

των αµυντικών δαπανών. Πότε όµως θα πραγµατοποιηθεί αυτή η επιπλέον παραγωγή; 

Οι συντελεστές που αποδεσµεύονται από µία µείωση των αµυντικών δαπανών, 

µπορούν να διοχετευθούν αυτόµατα στην παραγωγική διαδικασία άλλων αγαθών; 

Ίσως οι οπλίτες µε κάποιο µορφωτικό επίπεδο, ορισµένες κτιριακές εγκαταστάσεις 

και ορισµένοι τύποι οχηµάτων, να µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή 

άλλων αγαθών, αµέσως µετά την αποδέσµευση τους από τον αµυντικό τοµέα. 

Ωστόσο, οι περισσότερες κατηγορίες των παραγωγικών συντελεστών της άµυνας, 

χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστηµα για να αποκτήσουν τις ικανότητες που 

απαιτούνται για την απασχόληση τους σε άλλους τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας. Οι ανειδίκευτοι οπλίτες πρέπει να αποκτήσουν κάποιες 

συγκεκριµένες γνώσεις για να µπορέσουν να απασχοληθούν στην Παιδεία, στην 

Υγεία ή σε άλλους κρίσιµους για την ανάπτυξη τοµείς. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο 

µηχανολογικός εξοπλισµός της άµυνας, πρέπει να προσαρµοσθεί στις τεχνολογικές 

συνθήκες παράγωγης των µη αµυντικών αγαθών, όπως των τροφίµων, των ειδών 

ρουχισµού, των χηµικών προϊόντων κ.λ.π. Βλέπουµε λοιπόν, ότι οποιαδήποτε µείωση 

των αµυντικών δαπανών, επιφέρει αύξηση της παραγωγής των µη αµυντικών αγαθών 

τις επόµενες, κυρίως, περιόδους. 

Αναφέρθηκε στα προηγούµενα, ότι οι αµυντικές δαπάνες οδηγούν στη µείωση 

των παραγόµενων µη αµυντικών αγαθών µέσω της απορρόφησης πόρων που θα 

µπορούσαν να είχαν χρησιµοποιηθεί στην παραγωγή των τελευταίων. Ας δούµε τώρα 

µε: ποιον τρόπο συντελείται αυτή η απορρόφηση πόρων από τον αµυντικό τοµέα. 

Στην περίπτωση της εργασίας τα πράγµατα είναι απλά. Στις χώρες στις οποίες 

υπάρχει υποχρεωτική στράτευση, η λειτουργία των θεσµών έχει τη δυνατότητα να 

εξασφαλίζει στις ένοπλες δυνάµεις την απαιτούµενη ποσότητα εργασίας, αποσπώντας 

αυτόµατα από το παραγωγικό κύκλωµα το ποσοστό του εργατικού δυναµικού που 

είναι αναγκαίο σε κάθε περίπτωση. Στις χώρες στις οποίες οι ένοπλες δυνάµεις 

λειτουργούν µε σύστηµα εθελοντικής θητείας, το αναγκαίο ποσοστό εργατικού 

δυναµικού εξασφαλίζεται µε την παροχή αυξηµένων αµοιβών και άλλων κινήτρων 

στη στρατιωτική εργασία. Στην περίπτωση του κεφαλαίου, η διαδικασία της 

απορρόφησης είναι πιο σύνθετη. Όταν αυξάνονται οι αµυντικές δαπάνες, αυξάνεται 
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συνήθως και η ζήτηση του αµυντικού τοµέα για κεφαλαιουχικά αγαθά, µε 

αποτέλεσµα να δηµιουργούνται πιέσεις υπερβάλλουσας ζήτησης στις µεταποιητικές 

βιοµηχανίες που παράγουν αυτά τα αγαθά. Εφόσον η παραγωγική δυναµικότητα 

αυτών των βιοµηχανιών είναι, στο βραχυχρόνιο τουλάχιστον διάστηµα, σχετικά 

σταθερή και η ζήτηση για αµυντικά κεφαλαιουχικά αγαθά είναι ανελαστική ως προς 

τις τιµές, η προσαρµογή της αγοράς συντελείται µέσω της µειωµένης παραγωγής των 

κεφαλαιουχικών αγαθών, που προορίζονται για τους υπόλοιπους τοµείς της 

οικονοµίας. Έτσι λοιπόν, µία αύξηση των αµυντικών δαπανών, συνοδεύεται συνήθως 

από αύξηση των τιµών των κεφαλαιουχικών αγαθών, µείωση της ζήτησης τους από 

τους υπόλοιπους τοµείς και, τελικά, µείωση των επενδύσεων και του παραγόµενου 

προϊόντος στους τοµείς αυτούς 176. Μία από τις άµεσες επιπτώσεις της µειωµένης 

παραγωγής στους υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας, είναι η χειροτέρευση των 

παρεχόµενων υπηρεσιών Υγείας, Παιδείας, Κοινωνικής Ασφάλισης κ.λ.π., που οδηγεί 

στην αύξηση της ιδιωτικής δαπάνης για την εξασφάλιση αυτών των υπηρεσιών και, 

εποµένως, στη µείωση της µέσης ροπής προς αποταµίευση 177. Οι µειωµένες 

αποταµιεύσεις, µε τη σειρά τους, δυσχεραίνουν τη διενέργεια επενδύσεων στις 

µεταποιητικές βιοµηχανίες και εµποδίζουν την προσαρµογή της παραγωγικής τους 

δυναµικότητας στις συνθήκες της υπερβάλλουσας ζήτησης, επιτείνοντας έτσι, και στο 

µακροχρόνιο διάστηµα, την ανισορροπία στην αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών. 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι, η επίδραση των αµυντικών δαπανών 

στην οικονοµική ανάπτυξη, συντελείται κυρίως µέσω της επίδρασης τους στις 

επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Οι αµυντικές δαπάνες µπορούν να επιφέρουν µείωση 

των επενδύσεων σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας, ακόµα και σ' αυτούς που 

παράγουν προϊόν µε κάποια κοινωνική διάσταση. Επειδή ορισµένοι από αυτούς τούς 

κοινωνικούς τοµείς, έχουν εξαιρετική σηµασία για τη µελλοντική αναπτυξιακή 

πορεία της οικονοµίας, οποιαδήποτε µείωση των επενδύσεων τούς, δεν επιφέρει µονό 

χειροτέρευση των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών την τρέχουσα περίοδο, άλλα 

επίσης υπονοµεύει τόσο το επίπεδο όσο και τους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης 

των µελλοντικών περιόδων. Γι' αυτό το λόγο, µία αξιόπιστη ανάλυση των 

αναπτυξιακών επιδράσεων των αµυντικών δαπανών, πρέπει να εξετάζει τις 

                                                           
176 R. Smith, “Military Expenditure and Investment in OECD countries, 1954 – 1973”, Journal of 
Comparative Economics, vol 4, 1980, σελ. 19-32. 
177 S. Deger, “Economic Development and Defence Expenditure”, Economic Development and 
Cultural change, vol. 35, 1986 σελ. 179-196. 
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επιπτώσεις τούς, όχι µόνο στο επίπεδο των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, αλλά και 

στο επίπεδο του παραγόµενου κοινωνικού προϊόντος της οικονοµίας.  

7.3 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Το ζήτηµα των οικονοµικών επιπτώσεων των στρατιωτικών δαπανών κυρίως 

επί των ρυθµών µεγέθυνσης και ανάπτυξης έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών 

οικονοµικών ερευνητών (Luca Pieroni 2009, Nadir Ocal 2009, Mylonidis 2008, 

Chien-Chiang Lee 2007, Lindgren 1984, Fontanel 1990, Dunne 1990). Σε γενικές 

γραµµές, το διερευνόµενο ερώτηµα είναι κατά πόσο οι δαπάνες αυτές είναι 

αποτέλεσµα της οικονοµικής µεγέθυνσης ή το αντίστροφο, κατά πόσο δηλαδή οι 

στρατιωτικές δαπάνες επενεργούν θετικά επί των ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης 

(Joerding 1986, Chowdhury 1991, Kusi 1994). Όµως, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 

λιγότερο αναπτυγµένων και των αναπτυσσόµενων χωρών, το κεντρικό ζητούµενο δεν 

είναι τόσο οι αιτιώδεις σχέσεις οι οποίες πιθανόν να υφίστανται µεταξύ µεγέθυνσης 

και αµυντικών δαπανών όσο το κατά πόσο οι δαπάνες αυτές αλλά και ο στρατός ως 

οργανωµένη κοινωνική δύναµη µπορούν, κάτω από ορισµένες συνθήκες, να 

χρησιµεύσουν και να συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισµό των οικονοµικών δοµών και 

να συµβάλλουν στη διάχυση της τεχνολογίας ή µήπως αντιθέτως αποτελούν σοβαρό 

εµπόδιο στην αναπτυξιακή προσπάθεια των χωρών αυτών. Πληθώρα θεωρητικών 

αλλά και εµπειρικών µελετών έχουν καταλήξει σε αντιφατικά και αντικρουόµενα 

αποτελέσµατα µε την πλάστιγγα όµως να γέρνει σαφώς υπέρ της άποψης ότι, 

συνυπολογιζόµενων των όποιων τυχόν θετικών επιπτώσεων, η καθαρή τελική 

επίδραση των στρατιωτικών δαπανών είναι αρνητική και δυσµενής για την οικονοµία 

επιβραδύνοντας τους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης και ανάπτυξης. 'Άρα µία 

ενδεχόµένη µείωση των κονδυλίων που διατίθενται στην άµυνα θα είχε ευεργετικές 

επιπτώσεις στην οικονοµία. 

Στην συνέχεια θα παραθέσουµε τις εµπειρικές µελέτες και τα αποτελέσµατα 

τους ξεκινώντας από την δεκαετία του 1970 και θα καταλήξουµε στις πιο πρόσφατες 

που έγιναν µέχρι σήµερα. Θα παρατηρήσουµε ότι τα αποτελέσµατα και οι µέθοδοι 

που έχουν χρησιµοποιηθεί από το 1970 µέχρι σήµερα ποικίλουν. 

Οι πρωτοπόρες µελέτες του Benoit (1973, 1978) επί των επιπτώσεων των 

στρατιωτικών δαπανών στους ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης και µεγέθυνσης των 
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λιγότερο αναπτυγµένων χωρών έχουν έκτοτε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις και 

πυροδότησαν εκτεταµένη θεωρητική και εµπειρική διερεύνηση του θέµατος. Εν 

αντιθέσει µε τις αρχικές προσδοκίες του ο Benoit (1978) αναφέρει στην εµπειρική 

διερεύνηση του ότι "οι αναπτυσσόµενες χώρες µε υψηλότερες στρατιωτικές δαπάνες 

είχαν σε γενικές γραµµές µεγαλύτερους και ταχύτερους ρυθµούς µεγέθυνσης από ότι 

οι χώρες µε χαµηλότερες αµυντικές δαπάνες" (σελ. 271). Χρησιµοποιώντας την 

µέθοδο της πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης µε στοιχεία για 44 λιγότερο 

αναπτυγµένες χώρες για την περίοδο 1950-65, κατέληξε σε αποτελέσµατα τα οποία 

οδηγούσαν στο συµπέρασµα ότι, εν αντιθέσει µε την περίπτωση των αναπτυγµένων 

χωρών όπου οι στρατιωτικές δαπάνες µειώνουν τους διαθέσιµους προς επένδυση 

πόρους και επιβραδύνουν τους ρυθµούς µεγέθυνσης, τούτο δεν ίσχυε στην περίπτωση 

των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών. Αν και ο Benoit αποδέχτηκε ότι πιθανότατα 

υφίστανται σηµαντικές ανασταλτικές επιπτώσεις στη οικονοµική µεγέθυνση εξ αιτίας 

των συχνά υπέρογκων στρατιωτικών δαπανών, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι αυτές 

οι επιπτώσεις υπερκαλύπτονται και αντισταθµίζονται από το γεγονός ότι οι δαπάνες 

άµυνας διεγείρουν και τονώνουν τους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης. Οι δίαυλοι 

και οι µηχανισµοί µέσω των οποίων οι στρατιωτικές δαπάνες επενεργούν θετικά επί 

της οικονοµικής µεγέθυνσης είναι σύµφωνα µε τον Benoit (1978) οι εξής: α) η 

ένδυση, τροφή και στέγη που προσφέρουν οι δαπάνες αυτές σε πολλούς πολίτες (δηλ. 

τους υπηρετούντες στις τάξεις των ενόπλων δυνάµεων), το βάρος των οποίων θα 

έπρεπε διαφορετικά να αναληφθεί από τον πολιτικό τοµέα της οικονοµίας, β) η 

παίδευση και υγειονοµική περίθαλψη καθώς επίσης η επαγγελµατική και τεχνική 

κατάρτιση και εκπαίδευση, δεξιότητες οι οποίες έχουν υψηλή χρησιµότητα και στον 

πολιτικό τοµέα της οικονοµίας όπου µπορούν να αξιοποιηθούν µετά την 

αποστράτευση, γ) η εκτέλεση έργων υποδοµής (π.χ. δρόµοι, τηλεπικοινωνιακά 

δίκτυα, λιµάνια, αεροδρόµια) τα οποία χρησιµεύουν και αξιοποιούνται και σε 

πολιτικές χρήσεις, δ) επιστηµονικές και τεχνικές ειδικεύσεις, δεξιότητες και γνώσεις 

για την παραγωγή, συντήρηση και επισκευή αγαθών (π.χ. οχήµατα, µηχανολογικός 

εξοπλισµός κλπ) οι οποίες διαχέονται και στον πολιτικό τοµέα της οικονοµίας µε τις 

συνεπακόλουθες ευεργετικές επιπτώσεις. 

Θετική συσχέτιση µεταξύ της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών και της 

αύξησης του κατά κεφαλή εισοδήµατος χρησιµοποιώντας την µέθοδο της πολλαπλής 

παλινδρόµησης αναφέρει και ο Whynes (1979) µε συντελεστές 0,649 για τις 
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αναπτυγµένες και 0,496 για τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες. Αναφέρει επίσης 

θετικό συντελεστή (0,224) µεταξύ στρατιωτικών δαπανών και του κατά κεφαλή 

εισοδήµατος για τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες αλλά αρνητικό στην περίπτωση 

των αναπτυγµένων χωρών (της τάξεως του -0,355). Τα αποτελέσµατα του όµως 

ελέγχονται για την αξιοπιστία τους διότι στις σχετικές παλινδροµήσεις χρησιµοποιεί 

τρέχουσες τιµές και κατά συνέπεια οι θετικοί συντελεστές µπορεί κάλλιστα να 

οφείλονται στις πληθωριστικές τάσεις. Σε µία µελέτη 38 χωρών του Τρίτου Κόσµου ο 

Kennedy (1974) αναφέρει ότι οι χώρες µε τις υψηλότερες αµυντικές δαπάνες 

παρουσίαζαν και µεγαλύτερους ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ, γεγονός το οποίο 

υποδηλώνει ότι οι δαπάνες αυτές δεν επηρεάζουν κατ' ανάγκη αρνητικά την 

οικονοµική µεγέθυνση, χωρίς όµως, όπως τονίζει, αυτό να σηµαίνει ότι υπάρχει και 

θετική συσχέτιση µεταξύ των δύο. Πρόσφατη εµπειρική µελέτη στην περίπτωση των 

ΗΠΑ χρησιµοποιώντας υπόδειγµα οικονοµίας µε συναρτήσεις παραγωγής για δύο 

τοµείς αναφέρει θετική και σηµαντική συσχέτιση µεταξύ στρατιωτικών δαπανών και 

ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης. Υψηλότερες αµυντικές δαπάνες προάγουν 

σύµφωνα µε την εν λόγω µελέτη την ταχύτερη οικονοµική µεγέθυνση και 

αντιστρόφως (Atesoglou και Mueller 1990). Μεταγενέστερη όµως µελέτη των Huang 

και Mintz (1991) καταλήγει σε διαφορετικά αποτελέσµατα τα οποία, εν αντιθέσει µε 

αυτά της προαναφερθείσας µελέτης, οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι θετικές 

επιδράσεις των αµυντικών δαπανών επί της οικονοµικής µεγέθυνσης στην περίπτωση 

των ΗΠΑ είναι αµελητέες σε σύγκριση µε αυτές οι οποίες επιτυγχάνονται από 

διάφορες άλλες µορφές κρατικών δαπανών. 

Από την άλλη πλευρά, υφίσταται µία πληθώρα εµπειρικών µελετών οι οποίες 

καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι οι στρατιωτικές δαπάνες επιδρούν αρνητικά επί των 

ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης και επιβραδύνουν την αύξηση του ΑΕΠ ή άλλων 

δεικτών µεγέθυνσης και ανάπτυξης. Σε µία µελέτη των χωρών του ΟΟΣΑ ο Smith 

(1977) αναφέρει στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ των 

στρατιωτικών δαπανών ως ποσοστού του ΑΕΠ και του ποσοστού των επενδύσεων µε 

συντελεστή -0,73. Εκτίµηση χρονολογικών σειρών για µεµονωµένες χώρες απέφεραν 

ανάλογα αποτελέσµατα µε αρνητικούς συντελεστές. Σύµφωνα µε τον Smith οι 

στρατιωτικές δαπάνες και οι επενδύσεις είναι ανταγωνιστικές µεταξύ τους και οι 

πρώτες µειώνουν τους διαθέσιµους προς επένδυση πόρους. Αποτελέσµατα 

µεταγενέστερων εµπειρικών ερευνών του Smith (1980) ενίσχυσαν την άποψη ότι οι 
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στρατιωτικές δαπάνες επιδρούν αρνητικά στην οικονοµική µεγέθυνση αποσπώντας 

πόρους από τις επενδύσεις γεγονός το οποίο άγει στο συµπέρασµα ότι οι δαπάνες 

άµυνας και οι επενδύσεις είναι στενά υποκατάστατα. Αν και αυτή η µελέτη αναφέρει 

ότι οι δαπάνες αυτές επιφέρουν και θετική επίδραση στο ΑΕΠ µέσω των πόρων οι 

οποίοι διατίθενται για έρευνα και ανάπτυξη καθώς επίσης και µέσω της εγχώριας 

παραγωγής αµυντικού υλικού, η θετική αυτή επίδραση (συντελεστής 0,15) 

αντισταθµίζεται από τις αρνητικές επιπτώσεις στις επενδύσεις (συντελεστής -0,28) 

και µέσω αυτών στους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης. Σε παρόµοια µελέτη για 54 

λιγότερο αναπτυγµένες χώρες την περίοδο 1965-73, ο Lim (1983) καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι οι αµυντικές δαπάνες είναι επιζήµιες για την ανάπτυξη σε αυτές τις 

χώρες και αντικρούει τα αποτελέσµατα του Benoit (1973, 1978). Μελέτη των 

Cappelen, Gleditsch και Bjerkholt (1985) στην οποία χρησιµοποιήθηκε το υπόδειγµα 

οικονοµικής µεγέθυνσης του Kaldor (1966) και στοιχεία για 17 χώρες του ΟΟΣΑ για 

την περίοδο 1953-64 κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι αναπτυγµένες χώρες µε 

υψηλές στρατιωτικές δαπάνες έχουν, σε γενικές γραµµές, σχετικά χαµηλότερους 

ρυθµούς µεγέθυνσης. Η εµπειρική διερεύνηση πραγµατοποιήθηκε για όλη την οµάδα 

των χωρών καθώς επίσης και για τρία υποσύνολα: Α) Μεγάλες, Β) Μεσογειακές και 

Γ) Άλλες Μικρές χώρες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν αρνητικό συντελεστή για τους 

ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ σε όλη την οµάδα των υπό εξέταση χωρών (-0,14) καθώς 

και για τις υποοµάδες Α και Γ µε συντελεστές -0,21 και -0,23 αντίστοιχα. Για την 

οµάδα των Μεσογειακών χωρών, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Ελλάδα, 

η µελέτη αναφέρει θετικό συντελεστή (0,16). Οι στρατιωτικές δαπάνες, µε εξαίρεση 

την περίπτωση των Μεσογειακών χωρών, είχαν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στις 

επενδύσεις όσο και στους ρυθµούς µεγέθυνσης του τοµέα της µεταποίησης. Σύµφωνα 

µε την άποψη τους, τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι οι οικονοµικές επιπτώσεις 

των στρατιωτικών δαπανών µπορεί κάλλιστα να διαφέρουν από χώρα σε χώρα 

ανάλογα µε τις επικρατούσες συνθήκες. Αυτό επισηµαίνεται και από τον Kusi (1994) 

ο οποίος χρησιµοποιεί στην µελέτη του δείγµα 77 αναπτυσσόµενων χωρών και 

ελέγχους αιτιότητας κατά Granger. 

Εµπειρική µελέτη των Faini, Annez και Taylor (1984) για 69 χώρες κατέληξε 

στο συµπέρασµα ότι µία αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της τάξης του 10% 

οδηγεί σε µείωση των ετήσιων ρυθµών αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,13% (σελ.487). Και 

σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι οι δαπάνες αυτές εκτοπίζουν τις επενδύσεις 
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αποσπώντας πόρους από αυτές. Οι Deger και Smith (1980) χρησιµοποιώντας ένα 

δείγµα 50 λιγότερο αναπτυγµένων χωρών για την περίοδο 1965-73 επισηµαίνουν ότι 

οι στρατιωτικές δαπάνες επενεργούν µεν θετικά στην ανάπτυξη µέσω 

εκσυγχρονιστικών επιπτώσεων στην οικονοµία, αλλά αυτό αντισταθµίζεται από 

σαφώς µεγαλύτερες αρνητικές επιπτώσεις στη µεγέθυνση µέσω της µείωσης των 

επενδύσεων καθώς επίσης και ανασταλτικών επιπτώσεων επί των αποταµιεύσεων. 

Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρει και η Deger (1981) η οποία χρησιµοποιώντας ένα 

δείγµα 50 χωρών καταλήγει στο συµπέρασµα ότι "στις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες 

οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν σηµαντικό κόστος ευκαιρίας απορροφώντας 

πολύτιµους πόρους µε αποτέλεσµα την επιβράδυνση των ρυθµών της οικονοµικής 

µεγέθυνσης" (σελ. 15). Ο Alexander (1990) χρησιµοποιώντας στοιχεία για εννέα 

αναπτυγµένες χώρες (Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, ∆ανία, Φιλανδία, 

Ολλανδία, Σουηδία, Νέα Ζηλανδία) αναπτύσσει οικονοµετρικό υπόδειγµα µε 

συναρτήσεις παραγωγής για τέσσερις τοµείς στα πλαίσια του οποίου εξετάζει τις 

οικονοµικές επιδράσεις των αµυντικών δαπανών. Στις δυνητικές θετικές επιδράσεις 

κατατάσσει την αύξηση της συνολικής ζήτησης στην οικονοµία ενώ µεταξύ των 

αρνητικών συγκαταλέγει την εκτόπιση των επενδύσεων και την διαφυγούσα 

εναλλακτική χρήση των διατιθέµενων στην άµυνα πόρων. Τα αποτελέσµατα της 

µελέτης άγουν στο συµπέρασµα ότι αν και δεν µπορούν να αποκλεισθούν τυχόν 

θετικές επιδράσεις από τις εν λόγω δαπάνες η παραγωγικότητα του αµυντικού τοµέα 

της οικονοµίας είναι εν γένει αισθητά χαµηλότερη αυτής άλλων τοµέων της 

οικονοµίας (σελ. 51). 

Κατά την διάρκεια των ετών 1994 - 2010 οι περισσότερες µελέτες έχουν 

εστιάσει στα αναπτυσσόµενα κυρίως κράτη και οι πλείστες από αυτές έχουν 

χρησιµοποιήσει την αιτιότητα κατά Granger. 

Τα αποτελέσµατα αυτών φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα. 

Συγγραφείς Υπόδειγµα Χώρα Αποτελέσµατα 

Επίδραση των αµυντικών δαπανών 

στην οικονοµική ανάπτυξη 

Alexander 1995 (6,1) Feder OECD  
1966- 1988 

Αρνητική επίδραση αλλά µικρή 

Madden and 
Haslehurst 1995 
(6,2) 

Granger causality Αυστραλία Καµία αιτιατή σχέση σε καµία 
κατεύθυνση. 

Kollias and 
Makrydakis 1997 
(8,2) 

Granger Τουρκία  
1954 – 1993 

Καµία αιτιατή σχέση 

Murdoch ,Pi and Feder – Ram 3 Ασία και Λατινική Και για την Ασία αλλά και για την 
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Sandler  1997 (8,2) sector Αµερική Λατινική Αµερική οι αµυντικές 
δαπάνες λειτουργούν προωθητικά για 
την ανάπτυξη. Για την λατινική 
Αµερική η µη χορήγηση 
κυβερνητικών δαπανών για 
αµυντικές δαπάνες δίνει µεγαλύτερη 
παραγωγή 

Gold 1997 (8,3) Granger ΗΠΑ  
1949 – 1988 

Καµία ένδειξη για µακροχρόνια 
σχέση µεταξύ αµυντικών δαπανών 
και επενδύσεων. Πιθανή 
µακροχρόνια σχέση αµυντικών 
δαπανών και κατανάλωσης. 

Beenstock 1998 (9,3) Simulation Ισραήλ  
1950 – 1994 

Μέχρι το 1968 η αµυντικές δαπάνες 
ωθούσαν την οικονοµική ανάπτυξη. 
Την περίοδο 1969 – 1975 
λειτουργούσαν ανασταλτικά. Από το 
1976 µέχρι το 1986 ήταν ευεργετικές 
για την ανάπτυξη 

Kollias and 
Makrydakis 2000 
(11,2) 

Granger Ελλάδα  
1955 – 1993 

Καµία αιτιατή σχέση ανάµεσα στην 
ανάπτυξη και τις αµυντικές δαπάνες. 

Batchelor, Dunne 
and Saal 2000 (11,6) 

Ram and Biswas 
– Ram 

Νότια Αφρική 
1989 – 1996 

Καµία σηµαντική επίδραση συνολικά 
αλλά αρνητική επίδραση για την 
βιοµηχανία. 

Dunne, Nikolaidou 
and Roux 2000 
(11,6) 

Keynesian 
simultaneous 
equation model 

Νότια Αφρική 
1989 – 1996 

Αρνητική επίδραση, αλλά οι 
συντελεστές έχουν χαµηλή 
σηµαντικότητα. Καµία ένδειξη για 
θετική επίδραση. 

Dunne, Nikolaidou 
and Vougas 2001 
(12,1) 

Granger Ελλάδα και 
Τουρκία  
1960 – 1996 

Ελλάδα = καµία ένδειξη για 
αιτιότητα. 
Τουρκία= αρνητική επίδραση 

Sezgin (12,1) Deger type 
demand supply 
model 

Τουρκία  
1956 – 1994 

Θετική επίδραση. Οι αµυντικές 
δαπάνες δεν έχουν καµία σηµαντική 
επίδραση στις αποταµιεύσεις και στο 
εµπορικό ισοζύγιο. 

Lai 2001 (12,2) Production 
function 

Μεγάλη Βρετανία Τον 19ο αιώνα καµία ένδειξη για 
οικονοµική απόδοση. Τον 20ο αιώνα 
παρουσιάζονται οι πρώτες 
ανταλλαγές.  

Scott 2001 (12,4) OLS regressions Αγγλία  
1974 - 1996 

Οι αµυντικές δαπάνες µειώνουν τις 
προσωπικές επενδύσεις. 

Atesoglu 2002 (13,1) New macro 
model, Granger 

HΠΑ  
1947 – 2000 

Θετική επίδραση των αµυντικών 
δαπανών. Οι επιδράσεις όµως όλων 
των άλλων κυβερνητικών δαπανών 
είναι ακόµα µεγαλύτερες. 

Athanassiou, Kollias 
and Zografakis 2002 
(13,2) 

Simulation using 
Computable 
General 
Equilibrium 
model 

Ελλάδα Οι περικοπές στις αµυντικές δαπάνες 
αυξάνουν το ΑΕΠ και τις επενδύσεις 
αλλά µειώνουν τις εισαγωγές 
(εξαρτάται από την σύνθεση των 
νέων δηµόσιων δαπανών) 

Al – Yousif 2002 
(13,3) 

Granger Αραβικός κόλπος  
1975 – 1998 

Η σχέση αµυντικών δαπανών δεν 
µπορεί να γενικευτεί ανάµεσα στις 
χώρες.  

Shai, Lai and Chang 
2002 (13,3) 

Demand supply 
model 

Benoit: Υπόδειγµα 
µόνο 

Η θεωρία προβλέπει θετική 
επίδραση. 

Morales – Ramos 
2002 (13,5) 

Demand supply, 
Granger 

Defence R&D: 
Ηνωµένο Βασίλειο, 
Γαλλία, Γερµανία, 
Ιαπωνία, ΗΠΑ 

R&D = καµία επίδραση στο 
Ηνωµένο Βασίλειο, Ιαπωνία και 
ΗΠΑ. Θετική επίδραση στην Γαλλία 
και στην αποταµίευση και 
επενδύσεις στην Γερµανία. 



 128

Murdoch & Sandler 
2002 (13,6) 

Solow growth 
model 

Εµφύλιοι πόλεµοι: 
Αφρική, Ασία, και 
λατινική Αµερική  

Οι εµφύλιοι πόλεµοι έχουν πολύ 
ισχυρή αρνητική επίδραση στην 
οικονοµική ανάπτυξη και στο 
εισόδηµα. 

Galvin 2003 (14,1) Demand Supply 
model 

64 αναπτυσσόµενα 
έθνη 

Αρνητική επίδραση στους 
αριθµοδείκτες ανάπτυξης και 
αποταµίευσης αλλά οι επιδράσεις 
είναι µεγαλύτερες για έθνη µε µεσαία 
εισοδήµατα. 

Dritsakis N. 2004 Granger Analysis Ελλάδα – Τουρκία 
1960 - 2001 

Μονόδροµη σχέση αιτιότητας από 
την οικονοµική ανάπτυξη προς τις 
αµυντικές δαπάνες µεταξύ των δύο 
χωρών. Υπάρχει εξοπλιστικός 
ανταγωνισµός ανάµεσα στις δύο 
χώρες. 

Cuaresma and 
Reitschuler 2004 
(15,1) 

Solow growth 
model, 
nonlinearity 

ΗΠΑ  
1929 – 1999 

Μη γραµµικές σχέσεις = θετικές 
εξωτερικότητες για συγκρατηµένα 
επίπεδα αµυντικών δαπανών οι 
οποίες εξαφανίζονται σε ψηλά 
επίπεδα δαπανών. 

Klein 2004 (15,3) Demand supply 
model 

Περού 1970 – 1976 Αρνητική επίδραση των αµυντικών 
δαπανών στην ανάπτυξη. 

Karagol & Palaz 
2004 (15,3) 

Granger Τουρκία  
1955 – 2000 

Αρνητική επίδραση 

Kollias, Naxakis & 
Zarangas 2004 
(15,3) 

Granger Κύπρος  
1964 – 1999 

Στιγµιαία αµφίδροµη αιτιότητα 
µεταξύ αµυντικών δαπανών και 
ανάπτυξης. 

Lai, Huang & Yang 
2005(16,1) 

Granger Κίνα, Ταιβάν 
1952 – 2000 

Κίνα = η µεγέθυνση των αµυντικών 
δαπανών ηγείται της οικονοµικής 
ανάπτυξης. 
Ταιβάν = σηµαντικές σχέσεις 
ανατροφοδότησης. 

Yildirim, Sezgin & 
Ocal 2005 (16,4) 

Feder Τουρκία και Μέση 
Ανατολή 

Οι αµυντικές δαπάνες ενισχύουν την 
ανάπτυξη. Ο τοµέας της άµυνας είναι 
πιο παραγωγικός από τον πολιτικό 
τοµέα. 

Dunne P.J, Smith 
P.R & Wielenbockel 
(2005) 

 Σύγκριση 
κυριότερων 
θεωρητικών και 
οικονοµετρικών 
µοντέλων. 

Οι αµυντικές δαπάνες  δεν παίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική 
ανάπτυξη. Μεγάλη µερίδα όµως που 
έχει χρησιµοποιήσει το µοντέλο 
Feder – Ram κατέληξε σε αντίθετα 
συµπεράσµατα. 

Diebolt C & Jaoul – 
Grammare M (2006) 

Engle – Granger, 
Johansen 

Ιαπωνική 
οικονοµία 1868 - 
1940 

- Οι δαπάνες για την εκπαίδευση 
επηρεάζουν την οικονοµική 
ανάπτυξη. 
- Κεντρικό ρόλο παρουσιάζουν οι 
δαπάνες για την άµυνα, καθώς 
διαπιστώνεται σχέση αιτιότητας προς 
όλες τις µεταβλητές του συστήµατος. 

Chien – Chiang Lee 
& Chun – Ping 
Chang (2006) 

Solow –Swan 
growth model 

Ταιβάν 1955 – 
2002 

- Αµφιδροµη σχέση αιτιότητας 
µακροχρόνια ανάµεσα στις 
αµυντικές δαπάνες και το ΑΕΠ 

Jülide Yildirim 
Nadir Öcal (2006) 

VAR analysis Ινδία – Πακιστάν 
1949 – 2003 

- ∆εν υπαρχει σχέση αιτιότητας 
ανάµεσα στις αµυντικές δαπάνες και 
το ΑΕΠ του Πακιστάν σε αντίθεση 
µε την Ινδία που υπαρχει σχέση 
αιτιότητας από τις αµυντικές δαπάνες 
στο ΑΕΠ. 

Erdal Karagol 
(2006) 

Ανάλυση 
συνολοκλήρωσης 

Τουρκία 1960 – 
2002 

-Αναλύει την σχέση των αµυντικών 
δαπανών µε το ΑΕΠ και το 
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εξωτερικό χρέος της Τουρκίας. 
-Οι αµυντικές δαπάνες έχουν θετική 
επίδραση στο χρέος. 

Νίκος Μυλωνίδης 
Σουζάνα 
Παλαιολόγου 
Χρήστος Κόλλιας 
(2007) 

Panel data 
analysis 

Ευρωπαϊκή Ένωση 
(EU15) 

-Θετική επίδραση ανάµεσα στην 
ανάπτυξη και τις αµυντικές δαπάνες 
µακροπρόθεσµα. 
- Θετικός αντίκτυπος των αµυντικών 
δαπανών στην ανάπτυξη 
βραχυπρόθεσµα. 

Chien-Chiang Lee 
Sheng-Tung Chen 
(2007) 

Panel data 
analysis 

27 OECD χώρες 
και 62 µη OECD 
χώρες 
1988-2003  

-Υπάρχει θετική συσχέτιση του ΑΕΠ 
µε τις αµυντικές δαπάνες για τις 
OECD χώρες και αρνητική 
συσχέτιση από τις αµυντικές δαπάνες 
στο ΑΕΠ για τις µη OECD χώρες. 
- Το ΑΕΠ και οι αµυντικές δαπάνες 
δεν έχουν βραχυπρόθεσµα αιτιότητες 
αλλα µακροπρόθεσµα έχουν 
αµφίδροµες σχέσεις αιτιότητας. Αυτό 
ισχύεις για όλες τις υπο εξέταση 
χώρες. 

Pavel Yakovlev 
(2007) 

Solow and Barro 
growth models 

28 χώρες 1965 - 
2000 

- Υψηλότερες αµυντικές δαπάνες και 
εξαγωγές όπλων οδηγούν σε 
οικονοµική ανάπτυξη. 

Hasan Sahin,  
Onur Özsoy 
(2008) 

Έγινε σύµφωνα 
µε το πρότυπο 
Smith et al. 
(2000), και την 
µέθοδο Markov 

Ελλάδα – Τουρκία 
1958 – 2004 

- Η µελέτη προσπαθεί να απαντήσει 
στο ερώτηµα αν οι 2 χώρες 
ανταγωνίζονται η µία την άλλη για 
το ποια θα έχει τις µεγαλύτερες 
αµυντικές δαπάνες ή αν είναι 
ανεξάρτητες µεταξύ τους. 

Nikolaos Mylonidis 
(2008) 

Cross-section and 
panel data 
analysis 

Ευρωπαική Ένωση 
1960 - 2000 

- Οι αυξηµένες αµυντικές δαπάνες 
µπορούν να εµποδίσουν την 
ευρωπαϊκή οικονοµική ανάπτυξη. 

J. Paul Dunne 
Sam Perlo-Freeman 
Ron Smith 
(2008) 

Cross-section and 
panel data 
analysis 

Αναπτυσσόµενες 
χώρες 

Θα πρέπει να µιλάµε για τις 
συνολικές στρατιωτικές δαπάνες 
(δηλ. και των γειτονικών και των 
άλλων δυνάµεων ασφαλείας που 
επηρεάζουν θετικά) και τις συνολικές 
στρατιωτικές δαπάνες των «πιθανών 
εχθρών» 

Eftychia Nikolaidou 
(2008) 

Autoregressive 
Distributed Lag 
(ARDL) 

Ευρωπαική Ένωση 
(EU15) 1961 - 
2005 

-Τα συµπεράσµατα δείχνουν ότι 
υπάρχει ελάχιστη οµοιοµορφία στους 
παράγοντες που καθορίζουν την 
ζήτηση κάθε χώρας για τις 
στρατιωτικές δαπάνες.  

Nadir Ocal 
Julide Yildirim 
(2009) 

Threshold 
autoregressive 
(TAR), 
Mmomentum 
Threshold 
autoregressive 
(M-TAR) 

Ελλάδα - Τουρκία - Εξετάζουν τον ανταγωνισµό των 
αµυντικών δαπανών ανάµεσα σε 
Τουρκία και Ελλαδα. 
-Η σχέση µεταξύ των µεταβλητών 
µπορεί να χαρακτηριστεί από µια 
Theshold συνολοκλήρωση 
ακολουθώντας την διαδικασία M-
TAR 

Luca Pieroni (2009) Economic growth 
model µε 
ενδογενή 
µεταβλητή την 
τεχνολογία. 

 -Εξετάζεται η σχέση αµυντικών 
δαπανών και οικονοµικής αναπτυξης, 
συµπεριλαµβάνοντας τα στρατιωτικά 
και πολιτικά κριτήρια των 
κυβερνητικών δαπανών. 
- Η αρνητική σχέση µεταξύ των 
στρατιωτικών δαπανών και της 
ανάπτυξης των χωρών µε υψηλά 
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επίπεδα στρατιωτικών δαπανών που 
προβλέπεται από τη θεωρία, γίνεται 
σηµαντική µόνο µετά από τη 
συµπερίληψη ενός µηχανισµού για 
επανακαθορισµό των επιδράσεων 
στην εξίσωση της οικονοµικής 
ανάπτυξης. 
 

Katarina Keller 
Panu Poutvaara 
Andreas Wagener 
(2009) 

Augmented 
Solow growth 
model 

Χώρες ΟΟΣΑ - Σε µια οικονοµία µε πλήρως 
εθελοντική δύναµη, τα επίπεδα 
παραγωγής και τα ποσοστά 
ανάπτυξης πρέπει να είναι 
χαµηλότερα από τις χώρες που 
στηρίζονται σε στρατιωτικά σχέδιο 
για να στρατολογήσουν το 
στρατιωτικό προσωπικό τους. Για τις 
χώρες του ΟΟΣΑ, η στρατολόγηση 
ασκεί στατιστικά σηµαντικά 
αρνητική επίδραση στην οικονοµική 
ανάπτυξη. 

Όλες οι πιο πάνω αναφορές βρίσκονται στο Defence and Peace Economics (οι αριθµοί στην παρένθεση 

υποδηλώνουν τον τόµο και την έκδοση αντίστοιχα Vol, No ) 

Ο πίνακας επιβεβαιώνει ότι από τα µέσα της δεκαετίας του '90, έχουν υπάρξει 

ποικίλες µελέτες για τη σχέση άµυνας - ανάπτυξης. Οι µελέτες έχουν δώσει υπόβαθρο 

για όλες τις σχέσεις, δηλαδή, θετική, αρνητική ή καµία σχέση. ‘Ένα παρόµοιο εύρος 

αποτελεσµάτων επιτεύχθηκε όταν περιορίστηκε το δείγµα στα αναπτυγµένα 

κράτη(µικρός αριθµός). Είναι ακόµη πιο εντυπωσιακό ότι τα αποτελέσµατα διέφεραν 

για ίδια χώρα (Τουρκία), όπου δεν υπήρχε καµία αιτιατή σχέση, αλλά βρέθηκε και 

θετική και αρνητική σχέση. Μια άλλη µελέτη, που δεν αναφέρθηκε στον πίνακα, 

εξέτασε τη σχέση αµυντικών δαπανών οικονοµικής ανάπτυξης µεταξύ των κρατών 

του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της περιόδου 1951-1988 (Macnair, et al, 1995). Βρήκε 

ενδείξεις θετικής σχέσης µεταξύ των αµυντικών δαπανών και της ανάπτυξης.  

Συνολικά οι µελέτες από τα µέσα της δεκαετίας του '90 δεν παρουσιάζουν καµία 

σαφή και πειστική υποστήριξη για αρνητικό αντίκτυπο των αµυντικών δαπανών στην 

ανάπτυξη ούτε έχει υπάρξει µια σαφής διάψευση της υπόθεσης Benoit. 

Μετά από όλη την παρουσίαση των ερευνών τα αποτελέσµατα είναι  

αναµενόµενα από την άποψη της ποικιλοµορφίας και της πολυπλοκότητας των 

οικονοµιών των κάθε χωρών. Η εστίαση στις νέες οικονοµετρικές τεχνικές (αιτιότητα 

Granger) έχει µειώσει τις δυσκολίες για την επιλογή του κατάλληλου οικονοµικού 

θεωρητικό πλαισίου για τη µελέτη της σχέσης αµυντικές δαπάνες ανάπτυξη. Επίσης 

δεν υπάρχει καµία αξιολόγηση στην ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη συνέπεια των 

στοιχείων στην χρονοσειρά των αµυντικών δαπανών, καθώς και η ποικιλοµορφία στα 

κράτη µε τα διάφορα επίπεδα ανάπτυξης. Για παράδειγµα τα στοιχεία των αµυντικών 
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δαπανών ποικίλουν µε βάση τον ορισµό τους και τις αποκλίσεις τους. Κάποια 

στοιχεία περιλαµβάνουν κράτη µε δυνάµεις κληρωτών καθώς επίσης και µε 

εθελοντικές δυνάµεις. Σε κάθε κράτος οι εισροές εργασίας, κεφαλαίου, τεχνολογίας 

και αποδοτικότητάς τους θα διαφέρει. Επίσης µε την πάροδο του χρόνου τα κράτη θα 

αντιµετωπίσουν διάφορες απειλές που θα έχουν επιπτώσεις στις αµυντικές δαπάνες 

τους. Ακόµη και η απλή έννοια των αµυντικών δαπανών δεν εξετάζεται ποτέ από την 

έρευνα στις σχέσεις άµυνας ανάπτυξης. Οι διαφορετικοί τύποι αµυντικών δαπανών 

είναι πιθανό να έχουν διαφορικές οικονοµικές επιδράσεις (π.χ. ξοδεύοντας στην 

έρευνα και ανάπτυξη (R&D) της άµυνας, δαπάνες στον εξοπλισµό, δαπάνες στον 

ξένο ή εσωτερικό εξοπλισµό) καθώς επίσης και διαφορικές υστερήσεις πριν από τις 

επιδράσεις των δαπανών στην οικονοµία. Αυτοί οι παράγοντες αγνοούνται στις 

περισσότερες µελέτες άµυνας - ανάπτυξης.  

Παρόµοια προβλήµατα προκύπτουν όταν δηµιουργούνται µακροοικονοµικά 

υποδείγµατα και υποδείγµατα ανάπτυξης. Ειδικά όταν εφαρµόζονται µετά σε ποικίλες 

και διαφορετικές οικονοµίες αλλά και σε διάφορα στάδια οικονοµικής ανάπτυξης, µε 

διαφορετικά µεγέθη χρήσης της παραγωγικής ικανότητας και για ένα εύρος 

διαφορετικότητας στα µικροοικονοµικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατά τους (π.χ. 

επιχορηγήσεις, προστατευτική πολιτική, ανταγωνισµός και µονοπώλιο). Τέλος, όπου 

χρησιµοποιούνται υποδείγµατα πολυεξισώσεων, η αµυντική εξίσωση είναι συχνά 

περιορισµένη και απλοϊκή. 

Εύλογες εξηγήσεις µπορούν να δοθούν για έναν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο 

των αµυντικών δαπανών στην ανάπτυξη, αλλά τέτοιες εξηγήσεις δεν είναι 

υποκατάστατες ενός κατάλληλα-διευκρινισµένου οικονοµικού υποδείγµατος που 

παρουσιάζει αιτιατές σχέσεις. Τα υποδείγµατα της οικονοµικής ανάπτυξης δεν 

περιλαµβάνουν αµυντική µεταβλητή έτσι ώστε οι οικονοµολόγοι απλά να 

προσθέτουν έναν αµυντικό όρο σε τέτοιες εξισώσεις χωρίς ανάλυση των αιτιατών 

µηχανισµών. Στην βιβλιογραφία επίσης δεν έχει δοθεί προσοχή στη σύνθεση των 

αµυντικών δαπανών (δηλ. η κατανοµή µεταξύ του εξοπλισµού, προσωπικό, R&D και 

άλλα στοιχεία του προϋπολογισµού: η διάκριση µεταξύ των τρεχουσών και 

κεφαλαιουχικών δαπανών) και στα πιθανά αποτελέσµατα υστερήσεων. Τα διάφορα 

αποτελέσµατα απεικονίζουν τη χρήση διαφορετικών οικονοµετρικών µεθόδων, 

διαφορετικών συνδυασµών µεταβλητών, διαφορετικών χρονικών περιόδων και στο 

ετερογενές σύνολο χωρών. Τα τελευταία χρόνια, η τάση ήταν να χρησιµοποιηθεί η 

αιτιότητα Granger στα οικονοµικά υποδείγµατα (η αιτιότητα Granger είναι για 
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στατιστικές σχέσεις και όχι για οικονοµικές αιτιατές σχέσεις). 

Μια πρόσφατη κριτική θεώρηση των υποδειγµάτων των στρατιωτικών 

δαπανών και της οικονοµικής ανάπτυξης υποστήριξε ότι τα αποτελέσµατα στη 

βιβλιογραφία των αµυντικών οικονοµικών έχουν εξουσιαστεί από το υπόδειγµα Feder 

- Ram (που βρίσκει µια σηµαντική επίδραση των στρατιωτικών δαπανών στην 

ανάπτυξη). Αντίθετα όµως, η επικρατούσα τάση στην βιβλιογραφία της οικονοµικής 

ανάπτυξης δεν έχει βρει ότι οι στρατιωτικές δαπάνες είναι σηµαντικός παράγοντας 

της ανάπτυξης. Αυτή η αναθεώρηση καταλήγει στο συµπέρασµα ότι το πρότυπο 

Feder - Ram «… είναι επιρρεπής σε θεωρητική παρερµηνεία, και οι συνηθισµένες 

ερµηνείες είναι µπερδεµένες. Υφίσταται σοβαρά οικονοµετρικά προβλήµατα, 

ιδιαίτερα έλλειψη δυναµικής και παρέχει επίσης πολύ περιορισµένη λίστα πιθανών 

επιρροών στην ανάπτυξη» (Dunne, Smith και Willenbockel, 2005, p.459). Οι 

συγγραφείς καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα υποδείγµατα του επαυξηµένου 

Solow και το υπόδειγµα του Barro δίνουν υποσχέσεις για τη µελλοντική έρευνα και 

µελέτη. 

Πολλά περιθώρια υπάρχουν για µελλοντική έρευνα στον τοµέα των 

αµυντικών δαπανών και της οικονοµικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερο πεδίο υπάρχει στην 

εστίαση της σχέσης ανάπτυξη-άµυνα στα αναπτυγµένα κράτη όπως η Γαλλία, η 

Γερµανία, η Ιταλία, η Σουηδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Σε 

εµπεριστατωµένες µελέτες απαιτείται εµπειρία στις χρονικές σειρές κάθε κράτους µε 

προσεκτική αποσύνθεση των συστατικών των αµυντικών δαπανών µε εστίαση στην 

R&D. Πιθανά ερευνητικά ερωτήµατα µπορούν να είναι: ποιες είναι οι επιδράσεις της 

R&D της άµυνας, οι δαπάνες εξοπλισµού και προσωπικού που δαπανώνται στην 

ανάπτυξη, ποιες είναι οι επιδράσεις στην αύξηση της αµυντικής βιοµηχανικής βάσης 

ενός κράτους; 

Για παράδειγµα, σε µια από τις πιο πάνω µελέτες ο συγγραφέας εξέτασε 

στοιχεία της βρετανικής οικονοµικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της περιόδου 1970-

2000 µε το ειδικό ενδιαφέρον στη δεκαετία του '90 ως περίοδο µερίσµατος ειρήνης 

µετά από το τέλος του ψυχρού πολέµου. Για την περίοδο 1970-79, το ΑΕΠ του Η.Β 

αυξήθηκε κατά 24%, για το 1980-89, αυξήθηκε κατά 29% και για το 1990-99, 

αυξήθηκε κατά 22%. Με άλλα λόγια, αυτές οι απλές περιγραφικές στατιστικές δεν 

παρέχουν καµία πληροφόρηση για υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης που συνδέονται µε 

χαµηλότερες αµυντικές δαπάνες. Το όλο θέµα χρίζει µεγαλύτερης ανάλυσης και 

περαιτέρω έρευνας προκειµένου να µπορέσει να εξαχθεί ένα οριστικό συµπέρασµα. 
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Από τις επιλεκτικά προαναφερθείσες θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες 

καθίσταται σαφές ότι, συνυπολογίζοντας τις όποιες θετικές επιδράσεις οι οποίες 

πιθανόν να υφίστανται, οι στρατιωτικές δαπάνες εµφανίζονται να έχουν σε σηµαντικό 

βαθµό µία καθαρά αρνητική επίπτωση στην οικονοµία επιβραδύνοντας τους ρυθµούς 

µεγέθυνσης κυρίως µέσω της εκτόπισης των επενδύσεων. Το επόµενο βήµα είναι να 

εξετασθούν στα πλαίσια ενός θεωρητικού υποδείγµατος τα κανάλια και οι µηχανισµοί 

µέσω των οποίων οι στρατιωτικές δαπάνες δρουν ανταγωνιστικά µε τις επενδύσεις, 

καθώς επίσης κατά πόσο, κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις και συνθήκες, θα 

µπορούσαν αυτές οι δαπάνες να επιδράσουν θετικά στην οικονοµική µεγέθυνση. 

7.4 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενο τµήµα, τα αποτελέσµατα των εµπειρικών 

µελετών δείχνουν ότι οι οικονοµικές επιπτώσεις των στρατιωτικών δαπανών µπορεί 

να ποικίλουν και να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι Smith και Smith (1983) 

τονίζουν ότι σε οποιαδήποτε, είτε θεωρητική είτε εµπειρική, διερεύνηση του 

ζητήµατος, είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ 

βραχυπρόθεσµων και µακροχρόνιων οικονοµικών επιπτώσεων των δαπανών αυτών. 

Μια αύξηση παραδείγµατος χάρη των δαπανών άµυνας, όπως οποιαδήποτε άλλη 

µορφή δηµοσίων ή ιδιωτικών δαπανών, δηµιουργεί (ceteris paribus) ζήτηση και κατά 

συνέπεια µπορεί να αυξήσει την παραγωγή και την απασχόληση. Όµως, οι δαπάνες 

αυτές, µπορεί να επηρεάσουν κάποιες άλλες µεταβλητές όπως παραδείγµατος χάρη 

επενδύσεις, αποταµίευση, ισοζύγιο πληρωµών. Με την πάροδο του χρόνου, µέσω των 

διαφόρων µηχανισµών, οι επιπτώσεις αυτές θα γίνουν αισθητές στην οικονοµία της εν 

λόγω χώρας. Είναι δε πιθανόν, αν οι επιπτώσεις αυτές είναι ως επί το πλείστον 

αρνητικές να αντισταθµίσουν την όποια αρχικά θετική επίδραση από αύξηση των 

στρατιωτικών δαπανών. Καθίσταται λοιπόν αναγκαίο να εξετασθούν και οι 

βραχυχρόνιες αλλά και οι µεσοπρόθεσµες ή και µακροχρόνιες επιπτώσεις των 

δαπανών άµυνας στην οικονοµία. Οι τελευταίες είναι ίσως και οι σηµαντικότερες από 

την σκοπιά της µεγέθυνσης και ανάπτυξης. Στο σηµείο αυτό θα ήταν χρήσιµο να 

παρατηρήσουµε ότι στην θεωρητική ανάλυση και εξέταση του ζητήµατος θα 

χρησιµοποιηθεί ως επί το πλείστον µία Κεϋνσιανή µεθοδολογία προσέγγισης, και 

τούτο διότι η προσέγγιση αυτή προσφέρει σε πρώτη φάση τα περισσότερα θεωρητικά 

εργαλεία ανάλυσης. Όπως παρατηρούν οι Smith και Smith (1983) "η κεϋνσιανή 

προσέγγιση φαίνεται να είναι πιο συναφής στο θέµα των οικονοµικών επιπτώσεων 
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των στρατιωτικών δαπανών σε σχέση µε άλλες εναλλακτικές προσεγγίσεις" (σελ. 84). 

Όπως αναφέρει ο Alexander (1990) στα πλαίσια µίας τυπικής Κεϋνσιανής 

µεθοδολογίας µια αύξηση των στρατιωτικών δαπανών θα αυξήσει την συνολική 

ενεργό ζήτηση στην οικονοµία. Υποθέτοντας ότι η αύξηση αυτή του ετήσιου 

αµυντικού προϋπολογισµού θα δαπανηθεί εντός της εν λόγω οικονοµίας, τότε από 

την γνωστή ταυτότητα: 

( )MXIGCAD −+++=  (7.1) 

Όπου AD : συνολική ζήτηση  

C : ιδιωτική κατανάλωση  

G : κρατικές δαπάνες  

Ι : επενδύσεις  

Χ : εξαγωγές  

Μ : εισαγωγές 

αν διαχωριστούν οι κρατικές δαπάνες σε στρατιωτικές (ΜΕ) και σε µη-στρατιωτικές, 

πολιτικές δαπάνες (CIV) ούτως ώστε: 

MECIVG +=  (7.2) 

και εν συνεχεία αντικαταστήσουµε στην (1) λαµβάνουµε: 

( )MXIMECIVCAD −++++=  (7.3) 

Από την (7.3) καθίσταται προφανές ότι οποιαδήποτε αύξηση των 

στρατιωτικών δαπανών (ΜΕ), αν όλες οι άλλες µεταβλητές παραµείνουν σταθερές 

(ceteris paribus), θα οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της συνολικής ζήτησης (AD). 

Από την µακροοικονοµική θεωρία γνωρίζουµε ότι βραχυχρόνια η συνολική ζήτηση 

αποτελεί το σηµαντικότερο και σπουδαιότερο προσδιοριστικό παράγοντα της 

απασχόλησης σε µία οικονοµία. Η γενικά αποδεκτή αυτή διαπίστωση, απόρροια της 

κεϋνσιανής οικονοµικής θεωρίας, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι µια αύξηση των 

στρατιωτικών δαπανών θα προκαλέσει αύξηση της απασχόλησης στη συγκεκριµένη 

οικονοµία καθότι όπως ήδη αναφέρθηκε, η συνολική ζήτηση αποτελεί, βραχυχρόνια 

τουλάχιστον, τον σπουδαιότερο προσδιοριστικό παράγοντα του επιπέδου της 

απασχόλησης και παραγωγής. 
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Σε µία οικονοµία µε πλεονάζον παραγωγικό δυναµικό, δηλαδή ευρισκόµενη 

κάτω του σηµείου πλήρους απασχόλησης, µια αύξηση των δαπανών άµυνας θα 

αυξήσει τη ζήτηση για προϊόντα και υπηρεσίες που µε την σειρά τους θα 

επενεργήσουν θετικά στην απασχόληση των συντελεστών παραγωγής και υπό 

εύλογες συνθήκες θα αυξηθούν και τα κέρδη. Από τη µακροοικονοµική θεωρία είναι 

επίσης γνωστό ότι υψηλότερα κέρδη εν γένει δηµιουργούν επενδυτικά κίνητρα. Ως 

γνωστό, οι επενδύσεις σε µία οικονοµία έχουν διπλό ρόλο και συνεπώς επενεργούν σε 

δύο επίπεδα. Πρώτον ως δαπάνη και δεύτερον ως προσθήκη στο παραγωγικό 

δυναµικό της οικονοµίας. Στην πρώτη περίπτωση επιδρούν αυξητικά και 

πολλαπλασιαστικά στην συνολική ζήτηση ενώ στην δεύτερη λειτουργούν ως 

προσθήκη στο κεφάλαιο της οικονοµίας, αυξάνουν την δυνατότητα παραγωγής διότι 

διευρύνουν τους παραγωγικούς συντελεστές και ταυτόχρονα αυξάνουν την 

παραγωγικότητα. Κατά συνέπεια, όπως παρατηρούν οι Faini, Annez και Taylor 

(1984), υπό εύλογες συνθήκες και υποθέσεις εργασίας όλη η οικονοµία εισέρχεται σε 

µία φάση ταχύρυθµης µεγέθυνσης. Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή και ως 

"στρατιωτικός κεϋνσιανισµός" (Mosley 1985). Στα πλαίσια µίας τέτοιας ανάλυσης οι 

στρατιωτικές δαπάνες όχι µόνο δεν δρουν ανασταλτικά επί του πολιτικού τοµέα της 

οικονοµίας αλλά αντιθέτως, έστω και εµµέσως, υποβοηθούν τη µεγέθυνσή του είτε 

µέσω της ζήτησης για προϊόντα-εισροές στην παραγωγή άµυνας είτε µέσω της 

διάχυσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε άλλους τοµείς και κλάδους της 

οικονοµίας. Κατά συνέπεια, οι δαπάνες αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως µέσο 

άσκησης οικονοµικής πολιτικής από την εκάστοτε κυβέρνηση, τονώνοντας την 

συνολική ενεργό ζήτηση, βοηθώντας στη µείωση της ανεργίας και συµβάλλοντας 

στην οικονοµική ανάκαµψη σε περιόδους ύφεσης. Εφόσον η συνολική ζήτηση 

ορίζεται ως ( )MXMECIVICAD −++++=  τότε, ceteris paribus, η αύξηση των 

στρατιωτικών δαπανών (ΜΕ) θα οδηγήσει και σε αύξηση του εθνικού εισοδήµατος. 

Εάν όµως η οικονοµία ευρίσκεται πλησίον ή επί του σηµείου πλήρους απασχόλησης 

τότε είναι πιθανόν να δηµιουργηθούν πληθωριστικές πιέσεις. Εάν η συνολική 

προσφορά σε µία οικονοµία δεν δύναται να ανταποκριθεί στην αύξηση της συνολικής 

ζήτησης τότε, σύµφωνα µε τους Smith και Smith (1983), υπάρχουν τα εξής πιθανά 

ενδεχόµενα: α) οι στρατιωτικές δαπάνες µπορεί να µην αυξηθούν σε πραγµατικούς 

όρους, β) µπορεί να αυξηθεί ο πληθωρισµός, γ) άλλες δαπάνες µπορεί να 

εκτοπισθούν και δ) µπορεί να επιδεινωθεί το ισοζύγιο πληρωµών. Ιδιαίτερα δε σε 
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περιπτώσεις χωρών, όπως οι λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, όπου υπάρχουν 

σηµαντικές ελλείψεις σε πολλές εισροές της παραγωγικής διαδικασίας, όπως 

κεφαλαιουχικά αγαθά και ειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό, είναι πολύ πιθανόν να 

προκύψουν κάποια από τα προαναφερθέντα προβλήµατα. Αν δε ληφθεί υπόψη ότι 

στις περισσότερες χώρες ένα µεγάλο µέρος των αµυντικών δαπανών χρησιµοποιείται 

για την αγορά στρατιωτικών αγαθών και υπηρεσιών από το εξωτερικό, τότε µία 

αύξηση των δαπανών αυτών, όχι µόνο θα οδηγήσει σε επιδείνωση του ισοζυγίου 

πληρωµών αλλά µπορεί και να λειτουργήσει ως εµπόδιο στην εισαγωγή πολιτικής 

χρήσεως κεφαλαιουχικών και ενδιάµεσων προϊόντων τα οποία θα µπορούσαν να 

χρησιµεύσουν στον εκσυγχρονισµό και την παραγωγική ανασυγκρότηση της 

οικονοµίας (Alexander 1990). 

Επιστρέφοντας όµως στην αρχική ανάλυση, ας υποτεθεί ότι η αύξηση των 

δαπανών αυτών όντως χρησιµοποιείται για αγορά και κατανάλωση εγχώριων 

παραχθέντων αγαθών και υπηρεσιών. Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, αυτό θα 

οδηγήσει σε τόνωση και αύξηση της συνολικής ζήτησης δηµιουργώντας µία 

αντίστοιχη αντίδραση από την πλευρά της συνολικής προσφοράς µε αποτέλεσµα να 

αυξηθεί η συνολική παραγωγή και το εισόδηµα της οικονοµίας. Αν εισάγουµε στην 

ανάλυση µας τον πολλαπλασιαστή της κεϋνσιανής οικονοµικής θεωρίας τότε η τελική 

αύξηση του συνολικού εισοδήµατος της οικονοµίας θα είναι µεγαλύτερη της αρχικής 

αύξησης των στρατιωτικών δαπανών. Το τελικό µέγεθος της αύξησης αυτής 

εξαρτάται από την τιµή του πολλαπλασιαστή. Αν το εθνικό εισόδηµα (Υ) ορισθεί ως 

το άθροισµα της κατανάλωσης (C), των επενδύσεων (Ι), των κρατικών πολιτικών και 

στρατιωτικών δαπανών (δηλαδή MECIVG += ) και των καθαρών εξαγωγών τότε 

λαµβάνουµε: 

( )MXMECIVICY −++++=  (7.4) 

Αν, για να διευκολυνθεί η ανάλυση, θεωρηθεί ότι οι εξαγωγές ισούνται µε τις 

εισαγωγές, ούτως ώστε Χ=Μ τότε, σε αυτήν την περίπτωση, η (7.4) µπορεί να 

διατυπωθεί ως εξής: 

MECIVICY +++=  (7.5) 

Η κατανάλωση και οι επενδύσεις (C+I) αποτελούν τις δύο συνιστώσες της 

ιδιωτικής ζήτησης στην οικονοµία και µπορούν να θεωρηθούν ως γραµµική 

συνάρτηση του εισοδήµατος (Υ) οπότε λαµβάνουµε: 
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( ) BYIC +=+ *β  (7.6) 

Θεωρώντας ότι οι στρατιωτικές δαπάνες είναι ανεξάρτητες και εξωγενώς 

προσδιοριζόµενες κυρίως από το εκάστοτε ισχύον γεωστρατηγικό περιβάλλον και 

εξωτερικές απειλές και ότι οι πολιτικές δηµόσιες δαπάνες (CIV) είναι µία γραµµική 

συνάρτηση του εισοδήµατος (Υ) έτσι ώστε: 

Γ+= YCIV *γ  (7.7) 

αν στην συνεχεία οι (7.6) και (7.7) αντικατασταθούν στην (7.5) τότε λαµβάνεται η 

ακόλουθη σχέση: 

( ) ΜΕ+Γ+++= BYY γβ  (7.8) 

Έστω ότι Β+Γ = ∆, το οποίο αντιπροσωπεύει τα αυτόνοµα τµήµατα της 

κατανάλωσης, των επενδύσεων και των µη-στρατιωτικών δηµοσίων δαπανών και ως 

εκ τούτου έχουµε: 

( ) ΜΕ+∆++= YY γβ  (7.9) 

Αν λύσουµε την (7.9) λαµβάνουµε: 

( )
( )MEY +∆

−−
=

γβ1

1
 και εάν 

( )γβ −−
=

1

1
k  κατά συνέπεια: 








 ∆







=
kk

ME
Y   (7.10)

 

όπου ο k είναι ο πολλαπλασιαστής της µακροοικονοµικής θεωρίας η λειτουργία του 

οποίου όµως προϋποθέτει ότι η παραγωγική βάση της οικονοµίας έχει την 

δυνατότητα να ανταποκριθεί και να ικανοποιήσει τις αυξήσεις στην συνολική ζήτηση 

(Πουρναράκης, 1991). 

Ας εξετάσουµε την περίπτωση µιας οικονοµίας µε περιορισµούς στην 

παραγωγική της δυνατότητα ούτως ώστε YY = , το οποίο σηµαίνει ότι, 

βραχυπρόθεσµα τουλάχιστον, η παραγωγή της οικονοµίας δεν µπορεί να αυξηθεί 

πέραν του Y , δηλαδή η προσφορά δεν µπορεί να ανταποκριθεί σε ζήτηση πέραν του 

σηµείου αυτού. 

Υπό τo πρίσµα αυτού του περιορισµού, το επίπεδο ζήτησης για στρατιωτικές 

χρήσεις το οποίο µπορεί να υποστηρίξει η εν λόγω οικονοµία στο σηµείο πλήρους 
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απασχόλησης των συντελεστών παραγωγής είναι: ΜΕ = x*Υ - Α. Αν το τρέχον 

επίπεδο των στρατιωτικών δαπανών βρίσκεται σε πραγµατικούς όρους κάτω του ΜΕ 

τότε µια αύξηση των δαπανών αυτών µέσω του πολλαπλασιαστή θα επενεργήσει 

θετικά και συνεπώς θα αυξήσει το εθνικό εισόδηµα (Υ). Αν όµως οι στρατιωτικές 

δαπάνες αυξηθούν πέραν του ΜΕ όπου είναι το µέγιστο δυνατό επίπεδο παραγωγής 

της οικονοµίας τότε, βραχυπρόθεσµα τουλάχιστον, κάποια άλλη από τις συνιστώσες 

της συνολικής ζήτησης θα εκτοπισθεί. Και τούτο χωρίς να επιτευχθεί το επιθυµητό 

αποτέλεσµα της αύξησης της απασχόλησης και της µεγέθυνσης της οικονοµίας. Σε 

αντίθετη περίπτωση, εάν καµία από τις άλλες µη-στρατιωτικές συνιστώσες της 

συνολικής ζήτησης δεν εκτοπισθεί, θα δηµιουργηθούν πληθωριστικές πιέσεις 

δυνάµενες να έχουν ως αποτέλεσµα την ονοµαστική και µόνο αύξηση των 

στρατιωτικών δαπανών. Η εκτόπιση ενός εκ των άλλων συντελεστών της συνολικής 

ζήτησης εξ αιτίας της αύξησης των στρατιωτικών δαπανών, µπορεί να λάβει χώρα 

εντός των πλαισίων του ετήσιου κρατικού προϋπολογισµού. Τούτο σηµαίνει ότι οι 

αµυντικές δαπάνες, όντας πολλές φορές ανελαστικές και ως επί το πλείστον εξωγενώς 

προσδιοριζόµενες από το γεωστρατηγικό περιβάλλον, µειώνουν και εκτοπίζουν άλλες 

κρατικές δαπάνες σε τοµείς όπως η υγεία, η κοινωνική πρόνοια, η παιδεία και οι 

δηµόσιες επενδύσεις. Εάν όµως από την άλλη πλευρά, το αποτέλεσµα αυτής της 

αύξησης είναι η διόγκωση του ελλείµµατος του προϋπολογισµού, τότε θα 

εκτοπισθούν τµήµατα της ζήτησης του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας όπως οι 

επενδύσεις και οι εξαγωγές. Τα ανωτέρω αναπαριστώνται γραφικά από την Deger 

(1986) στο ∆ιάγραµµα 7.1. 

Εάν οι στρατιωτικές δαπάνες ευρίσκονται στο σηµείο ME1 το οποίο είναι 

χαµηλότερο του ΜΕ, τότε µία αύξηση αυτών των δαπανών όπως έχει ήδη αναφερθεί, 

θα έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής και απασχόλησης στην οικονοµία. 

Εάν υπάρχουν άνεργοι ή υποαπασχολούµενοι συντελεστές παραγωγής λόγω χαµηλής 

συνολικής ζήτησης, το αποτέλεσµα θα είναι η διαστολή της παραγωγικής 

δραστηριότητας, µείωση της ανεργίας και κατά συνέπεια οικονοµική µεγέθυνση. 

Λαµβάνοντας υπόψη την λειτουργία του πολλαπλασιαστή, η συνολική παραγωγή της 

οικονοµίας θα αυξηθεί κατά µήκος του τµήµατος Α1Α2 στο ∆ιάγραµµα 7.1. 
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∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1 :  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΤΗΣ  ΑΥΞΗΣΗΣ  ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ  

 

Εάν όµως από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση επιχειρήσει να αυξήσει τις 

στρατιωτικές δαπάνες πέραν του σηµείου ΜΕ, έστω στο επίπεδο ΜΕ2 το οποίο 

ευρίσκεται πέραν του δυνητικά µεγίστου επιπέδου παραγωγής Y  τότε άλλες 

συνιστώσες της συνολικής ζήτησης θα εκτοπισθούν από τις αµυντικές δαπάνες ή, 

όπως αναφέρθηκε, θα υπάρξουν πληθωριστικές πιέσεις ή κάποιος συνδυασµός 

αµφοτέρων. Ιδιαίτερα δε, σε περιπτώσεις όπως αυτές των αναπτυσσόµένων ή 

λιγότερο αναπτυγµένων χωρών, όπου, όπως έχει ήδη αναφερθεί υπάρχουν σοβαρές 

ελλείψεις σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό, ισχνά περιθώρια αύξησης των εκροών και η 

συνολική προσφορά είναι ιδιαίτερα ανελαστική, µία αύξηση των στρατιωτικών 

δαπανών µπορεί να επιφέρει µέσω της εκτόπισης ή/και του πληθωρισµού, το ακριβώς 

αντίθετο αποτέλεσµα από αυτό της αύξησης της συνολικής ζήτησης και 

απασχόλησης στην οικονοµία. Αν δε το αποτέλεσµα είναι η εκτόπιση των 

επενδύσεων, τότε οποιαδήποτε τυχόν βραχυχρόνια θετική επίπτωση θα 

υπεραντισταθµισθεί από τις µεσοπρόθεσµες και µακροχρόνιες αρνητικές επιδράσεις 

εξ αιτίας αυτού. Και τούτο διότι οι επενδύσεις θεωρούνται ως ένας εκ των 

σπουδαιότερων µοχλών οικονοµικής µεγέθυνσης και ανάπτυξης (Ρέππας 1991, 

Σολδάτος 1993). 

Α1 

 

ΜΕ2 ΜΕ* 

D Α2 

Ε 

ΜΕ1 

A /Χ 

Α/Χ 

Y
 

ΜΕ 

Y 
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7.5 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ, ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτηµα της χρηµατοδότησης των 

στρατιωτικών δαπανών ή κάποιας αύξησης αυτών. ∆υνητικά, υφίστανται δύο πιθανές 

εναλλακτικές µέθοδοι χρηµατοδότησης των δαπανών αυτών: α) µέσω φορολογικών 

εσόδων και β) µέσω του ελλείµµατος του κρατικού προϋπολογισµού ή φυσικά, 

κάποιος συνδυασµός των δύο. Εάν επιλεχθεί η πρώτη µέθοδος, τότε οποιαδήποτε 

τυχόν αύξηση της παραγωγής και απασχόλησης στην οικονοµία προερχόµενη από 

την αύξηση του αµυντικού προϋπολογισµού θα είναι τελικά µικρότερη, ανάλογα µε 

το αν η χρηµατοδότηση προέλθει από αντίστοιχες αυξήσεις των άµεσων ή των 

έµµεσων φόρων. Έστω ότι οι άµεσοι φόροι αυξάνονται για να χρηµατοδοτηθούν οι 

διογκωµένες αµυντικές δαπάνες. Ως αποτέλεσµα, το διαθέσιµο εισόδηµα των 

καταναλωτών µειώνεται και κατά συνέπεια, ceteris paribus, επέρχεται και ανάλογη 

µείωση της συνολικής κατανάλωσης. Η µείωση αυτή της κατανάλωσης αντισταθµίζει 

µερικώς ή και ολικώς την όποια αρχική αύξηση στη συνολική ζήτηση την οποία είχε 

επιφέρει η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Άρα, η τελική θετική επίδραση στην 

παραγωγή και απασχόληση µπορεί να µειωθεί ή και να αντισταθµιστεί πλήρως. Είναι 

δυνατόν όµως τα νοικοκυριά και οι καταναλωτές για να αποφύγουν τη µείωση του 

τρέχοντος επιπέδου κατανάλωσης να µειώσουν την αποταµίευση τους. Μείωση όµως 

της συνολικής αποταµίευσης της οικονοµίας σηµαίνει ότι λιγότεροι πόροι θα είναι 

διαθέσιµοι για την χρηµατοδότηση των επενδύσεων µε εκ του εσωτερικού της 

οικονοµίας προερχόµενους πόρους. Με δεδοµένη την αποδιδόµενη σπουδαιότητα στο 

ρόλο των επενδύσεων στην οικονοµική µεγέθυνση και ανάπτυξη οι ρυθµοί 

µεγέθυνσης θα επιβραδυνθούν. Αν θεωρηθεί ότι: 

( ) SdTYC −−=  από την οποία λαµβάνουµε SYdC −=  (7.11) 

όπου  

C : κατανάλωση 

Υ : εισόδηµα νοικοκυριών  

dT : άµεσοι φόροι  

S : αποταµίευση νοικοκυριών  

Yd: διαθέσιµο εισόδηµα 
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είναι προφανές ότι µετά από µία αύξηση των άµεσων φόρων (dT) µε στόχο την 

χρηµατοδότηση επιπρόσθετων αµυντικών αναγκών, για να παραµείνει η κατανάλωση 

(C) αµετάβλητη τότε πρέπει να µειωθεί η αποταµίευση (S) µε τις αντίστοιχες 

αρνητικές συνέπειες στις επενδύσεις. Αν όµως η αποταµίευση (S) παραµείνει 

αµετάβλητη τότε αντίστοιχα η κατανάλωση (C) θα µειωθεί. Κατά συνέπεια θα 

δηµιουργηθούν τάσεις µείωσης της συνολικής ζήτησης στην οικονοµία δεδοµένου ότι 

AD=C+CIV+ME+I+(X-M). Εάν η κυβέρνηση επιλέξει την χρηµατοδότηση των 

στρατιωτικοί δαπανών µέσω του ελλείµµατος στον προϋπολογισµό τότε οι 

επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο αυτό θα καλυφθεί από αύξηση του 

δανεισµού ή αύξηση της κυκλοφορίας του χρήµατος. Αύξηση του κρατικού 

δανεισµού, σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία, οδηγεί στην εκτόπιση και µείωση 

των επενδύσεων, είτε λόγω του ανταγωνισµού για την ανεύρεση πόρων, είτε µέσω 

υψηλότερων επιτοκίων που έχουν ως αποτέλεσµα την µείωση των ιδιωτικών 

επενδύσεων µε τις συνεπακόλουθες αρνητικές συνέπειες στην παραγωγικότητα και τη 

µεγέθυνση της οικονοµίας. Παραδείγµατος χάρη, πρόσφατη µελέτη των Findlay και 

Parker (1992) η οποία εξετάζει την περίπτωση των ΗΠΑ αναφέρει ότι τα επιτόκια 

επηρεάζονται περισσότερο από την σύνθεση παρά από το ύψος των κρατικών 

δαπανών. Οι δε επιπτώσεις των επί µέρους κρατικών δαπανών διαφέρουν καθότι 

επενεργούν µέσω διαφορετικών µηχανισµών και διαύλων. Ειδικά για τις 

στρατιωτικές δαπάνες η εν λόγω µελέτη στην βάση οικονοµετρικών µετρήσεων 

καταλήγει στο συµπέρασµα ότι αυτές επιφέρουν σηµαντικά µεγαλύτερες αυξήσεις 

στο επίπεδο των επιτοκίων από ότι οι υπόλοιπες µη - στρατιωτικές κρατικές δαπάνες. 

Αν από την άλλη πλευρά επιλεγεί η αύξηση της κυκλοφορίας του χρήµατος τότε είναι 

πολύ πιθανόν αυτό να οδηγήσει στην αύξηση του πληθωρισµού µε τις γνωστές και 

πασίδηλες αρνητικές συνέπειες στην οικονοµία. Βέβαια, σε ένα βαθµό, αυτό θα 

εξαρτηθεί και από την ελαστικότητα της προσφοράς των τοµέων εκείνων της 

οικονοµίας οι οποίοι παράγουν στρατιωτικά αγαθά και υπηρεσίες. Στο βαθµό που 

αυτοί οι τοµείς δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα ανεπάρκειας κεφαλαίου και άρα 

µπορούν να καλύψουν µε αύξηση της παραγωγής τους τη διογκωµένη ζήτηση για 

τέτοιου είδους στρατιωτικές εισροές, οι πληθωριστικές πιέσεις µπορεί να είναι 

ελάχιστες έως και αµελητέες. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αρκετές θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες 

θεωρούν ότι κατά κύριο λόγο οι αρνητικές επιπτώσεις των στρατιωτικών δαπανών 
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εντοπίζονται στην εκτόπιση των επενδύσεων (Smith 1977, Smith 1980a, Deger 1981, 

Faini et al 1984, Cappelen et al 1985, Grobar και Porter 1989). Ο Smith (1977) 

παραδείγµατος χάρη, τονίζει ότι "κατά τη διάρκεια της µεταπολεµικής περιόδου η 

άµυνα και οι επενδύσεις ήταν στενά υποκατάστατα και οι δαπάνες στο ένα εξ αυτών 

µείωναν τις δαπάνες στο άλλο" (σελ. 73). Σε µία άλλη µελέτη ο Smith (1980) 

υποστηρίζει ότι ειδικά στις αναπτυγµένες καπιταλιστικές χώρες η υποκατάσταση 

αυτή στο ΑΕΠ λαµβάνει τη µορφή ένα προς ένα. ∆ηλαδή, µία ποσοστιαία µονάδα 

αύξησης των στρατιωτικών δαπανών επιφέρει µία ισόποση ποσοστιαία µείωση των 

επενδύσεων. Εάν ορισθεί η αποταµίευση ως: 

TCYS −−=  (7.12) 

όπου  

S : αποταµίευση  

Υ: εισόδηµα  

C: κατανάλωση  

Τ: φόροι 

η (7.12) µπορεί επίσης να γραφεί ως: 

TSCY ++=  (713) 

και εφόσον ( )MXMECIVICY −++++= , αν λύσουµε λαµβάνουµε: 

( ) ( )MXTVCMES −+−Ι++Ι=  (7.14) 

Η (7.14) µπορεί επίσης να γραφεί ως: 

( ) ( )XMVCTSME −+Ι−+=+Ι  (7.15) 

όπου  

(T-CIV) :το πολιτικό, µη - στρατιωτικό πλεόνασµα του προϋπολογισµού - 

αποταµίευση του δηµόσιου τοµέα της οικονοµίας  

(Μ-Χ): η υστέρηση των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών που χρησιµεύουν 

και ως δείκτης των εισροών κεφαλαίων εκ του εξωτερικού για την 

χρηµατοδότηση του εµπορικού ελλείµµατος  

S :  αποταµίευση του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας 
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Όπως παρατηρεί η Deger (1986), από την (7.15) καθίσταται εµφανές ότι σε 

µία οικονοµία οι επενδύσεις και δαπάνες άµυνας ουσιαστικά χρηµατοδοτούνται από 

τις αυτές τρεις µορφές αποταµίευσης. Συνάγεται λοιπόν το συµπέρασµα ότι οι 

στρατιωτικές δαπάνες και οι επενδύσεις ανταγωνίζονται για χρηµατοδότηση από τις 

ίδιες πηγές. Μια αύξηση των πρώτων, οδηγεί στη µείωση των επενδύσεων. Στην 

οικονοµική θεωρία ο ρόλος των επενδύσεων θεωρείται καθοριστικός για την επίτευξη 

οικονοµικής µεγέθυνσης και ανάπτυξης. Σε µία υποθετική οικονοµία οι επενδύσεις 

διευρύνουν την παραγωγή και αυξάνουν την προσφορά προϊόντων. Ο δε ρυθµός 

µεγέθυνσης της οικονοµίας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το µέγεθος των 

επενδύσεων (Ρέππας 1991, Πουρναράκης 1991, Σολδάτος 1993). Συνεπώς η µείωση 

των επενδύσεων επιφέρει και µείωση των ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης. Εάν 

αρθεί η υπόθεση ότι οι στρατιωτικές δαπάνες χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την 

αγορά εγχώριων παραχθέντων αγαθών και υπηρεσιών, κάτι το οποίο για την 

συντριπτική πλειοψηφία των χωρών δεν ισχύει, τότε καθίσταται σαφές ότι η εκροή 

πολύτιµου συναλλάγµατος στο εξωτερικό επιδεινώνει το ισοζύγιο πληρωµών της 

χώρας και µε τη σειρά του δρα ανασταλτικά στην οικονοµική µεγέθυνση. 

Σκόπιµη είναι ίσως και µια διεξοδικότερη διερεύνηση των επιπτώσεων των 

στρατιωτικών δαπανών επί των ρυθµών οικονοµικής µεγέθυνσης. Έστω ότι οι 

δαπάνες άµυνας (ΜΕ) είναι η µοναδική µορφή δηµοσίων δαπανών ούτως ώστε: 

Y = C + I + ME + X-M (7.16) 

από την (7.12), όπου S=Y-C-T, και την (7.16) λαµβάνουµε 

S = I + ME-T + X-M (7.17) 

Αν υποθέσουµε µία οικονοµία στα πλαίσια του υποδείγµατος οικονοµικής 

µεγέθυνσης Harrod-Domar (Ρέππας 1991, Σολδάτος 1993), τότε η αποταµίευση των 

νοικοκυριών είναι συνάρτηση του διαθέσιµου εισοδήµατος και η επένδυση δίδεται 

από την αρχή του επιταχυντή (Πουρναράκης, 1991). Συνεπώς: 

S = σ(Υ-Τ) (7.18) 

YI &*ν=  (7.19) 

όπου σ = ροπή προς αποταµίευση 

ν = οριακός λόγος κεφαλαίου-προϊόντος Υ = dΚ/dΥ 

αντικαθιστώντας τις (7.18) και (7.19) στην (7.17) και αν Β=Μ-Χ το έλλειµµα στο 
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εµπορικό ισοζύγιο το οποίο εξισορροπείται από αντίστοιχες ροές ρευστού κεφαλαίου 

εκ του εξωτερικού, απλοποιώντας έχουµε: 

( ) BMETYY +−−+= σσν 1&  (7.20) 

Από την (7.20), όπως παρατηρεί η Deger (1986), η οποία έχει στο αριστερό 

µέρος τις συνολικές επενδύσεις της οικονοµίας, προκύπτει ότι οι επενδύσεις 

χρηµατοδοτούνται από την ιδιωτική αποταµίευση, την κρατική φορολογία και από 

την ροή ξένων κεφαλαίων. Οι στρατιωτικές δαπάνες (ΜΕ) εµφανίζονται να µειώνουν 

τους διαθέσιµους προς επένδυση πόρους. ∆ιαιρώντας την (20) µε Υ τότε 

λαµβάνουµε: 

γ = (1/ν)[σ + (1 - σ)t - µ + β] (7.21) 

όπου γ = Y
Y&

 ο ρυθµός οικονοµικής µεγέθυνσης 

σ = Y
S

 ο λόγος της αποταµίευσης προς το εισόδηµα  

t = Y
T

 ο λόγος φόρων-εισοδήµατος, η επίδραση της 

φορολογίας  

µ = Y
ME

 ο λόγος των στρατιωτικών δαπανών προς το εισόδηµα που 

αντιπροσωπεύει το οικονοµικό βάρος των δαπανών άµυνας  

β = Y
B

 εισροή πόρων εκ του εξωτερικού ως ποσοστό του ΑΕΠ 

Η (7.21), όπου ο συντελεστής µ έχει αρνητικό πρόσηµο, υποδηλώνει ότι οι 

στρατιωτικές δαπάνες µειώνουν τον ρυθµό µεγέθυνσης µίας οικονοµίας. Αν όµως οι 

στρατιωτικές δαπάνες επιφέρουν και µη µετρήσιµες θετικές επιπτώσεις, όπως 

παραδείγµατος χάρη, συµβολή στον εκσυγχρονισµό µίας οικονοµίας (Benoit 1973, 

1978) τότε, σύµφωνα µε την Deger (1986), αυτό πρέπει να συµπεριληφθεί και να 

συνυπολογισθεί στην (7.21) η οποία µε την εισαγωγή ενός συντελεστή διάφορου της 

µονάδος µετατρέπεται ως εξής: 

γ = (1/ν)[(σ + (1 - σ)t - (1 - ψ)µ + β] (7.22) 

Εάν οι θετικές επιπτώσεις που οφείλονται στις στρατιωτικές δαπάνες 

προκύπτουσες υπερτερούν των αρνητικών τότε το ψ είναι µεγαλύτερο της µονάδος 
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και άρα το -(1-ψ) είναι θετικό, κατά συνέπεια, όπως παρατηρεί η Deger (1986), µία 

αύξηση του µπορεί ακόµα και να προκαλέσει αύξηση του ρυθµού οικονοµικής 

µεγέθυνσης (γ). Οι θετικές επιδράσεις των στρατιωτικών δαπανών µπορούν να 

λάβουν διάφορες µορφές και να επενεργήσουν µέσω διαφόρων διαύλων. Στα πλαίσια 

µίας ευρείας ταξινόµησης, µπορούν να διακριθούν σε άµεσες και έµµεσες. Οι πρώτες 

παραπέµπουν στην τόνωση της συνολικής ενεργού ζήτησης οφειλόµενης ως επί το 

πλείστον στην εγχώρια παραγωγή στρατιωτικών εισροών καθώς επίσης στην 

ανάπτυξη (ή εισαγωγή) και διάχυση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας συµβάλλοντας 

στον εκσυγχρονισµό διαφόρων κλάδων και τοµέων µίας οικονοµίας. Οι δεύτερες εκ 

των θετικών επιδράσεων αναφέρονται στην συµβολή των δαπανών άµυνας στην 

γενικότερη ανάπτυξη και πρόοδο µίας κοινωνίας µέσω των διαύλων στους οποίους 

αναφέρεται ο Benoit (1973, 1978) καθώς επίσης και στο κλίµα ασφάλειας το οποίο 

δηµιουργείται. Το τελευταίο εµµέσως συµβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία της 

οικονοµίας. Στο ∆ιάγραµµα 7.2 αναπαριστούνται γραφικά τόσο οι αρνητικές όσο και 

οι έµµεσες θετικές επιπτώσεις των στρατιωτικών δαπανών. 

∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2 :  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ 

∆ΑΠΑΝΩΝ  

 

Ας υποτεθεί ότι µία τυχαία οικονοµία ευρίσκεται επί των ορίων της καµπύλης 

παραγωγικών δυνατοτήτων µε πλήρη απασχόληση των διαθέσιµων συντελεστών 

παραγωγής. Αυτοί χρησιµοποιούνται στην παραγωγή πολιτικών (C) και 

στρατιωτικών (Μ) αγαθών και υπηρεσιών. Μία αύξηση στην παραγόµενη ποσότητα 

Μ2 Μ1 
Α1 

Α2 

Ι0 Ι1 

γ0 

γ1 

C1 

C0 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 

Ι=Ι(C) 

C 

M 

Α=Α(Μ) 
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άµυνας, έστω από το M1 στο Μ2, θα αποσπάσει συντελεστές από τον πολιτικό τοµέα 

της οικονοµίας και θα οδηγήσει σε µείωση των παραγόµενων αγαθών του εν λόγω 

τοµέα της οικονοµίας από το C1 στο C0. Εάν τώρα θεωρηθεί ότι το επίπεδο 

επενδύσεων (Ι) εξαρτάται αποκλειστικά από τα τεκταινόµενα στον πολιτικό τοµέα 

της οικονοµίας, τότε η µείωση του επιπέδου παραγωγής σε αυτόν θα οδηγήσει σε 

πτώση των επενδύσεων. Στο ∆ιάγραµµα 7.2 αυτό αναπαριστάται από την πτώση των 

επενδύσεων από το σηµείο Ι1 στο I0. Με δεδοµένη όµως την σηµασία της επενδυτικής 

δραστηριότητας στους ρυθµούς µεγέθυνσης αυτό προκαλεί µε την σειρά του µείωση 

των ρυθµών οικονοµικής επέκτασης (γ) από το σηµείο γ1 του διαγράµµατος στο γ0 µε 

τα συνεπακόλουθα αρνητικά αποτελέσµατα. Όµως, σύµφωνα µε τα πιο πάνω, η 

αύξηση του αµυντικού προϋπολογισµού συµβάλλει στην ενίσχυση της εθνικής 

ασφάλειας (Α) ενός κράτους. Ως εκ τούτου η ασφάλεια (Α) του υποθετικού αυτού 

κράτους αυξάνει από το επίπεδο A1 στο Α2 του ∆ιαγράµµατος. Τούτο µπορεί να έχει 

ευεργετικές επιπτώσεις στην εν λόγω χώρα και τους πολίτες της µε ότι αυτό 

συνεπάγεται. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες χώρες αντιµετωπίζουν οξύτατα 

προβλήµατα εξωτερικής ασφάλειας, η ενίσχυση της άµυνας τους µπορεί να 

αντισταθµίσει µέρος ή και το σύνολο των αρνητικών επιπτώσεων στην µεγέθυνση 

µέσω της εκτόπισης των επενδύσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, η καθαρή τελική 

επίδραση των αµυντικών δαπανών θα επηρεάσει αρνητικά τους ρυθµούς οικονοµικής 

µεγέθυνσης, επιβραδύνοντας τους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι περισσότερες από τις 

εµπειρικές µελέτες συγκλίνουν σε αυτό το συµπέρασµα. Ότι δηλαδή οι στρατιωτικές 

δαπάνες έχουν δυσµενείς ανασταλτικές επιπτώσεις στην οικονοµική µεγέθυνση και 

ανάπτυξη χωρίς όµως τούτο να υποδηλώνει ότι αυτές οι επιπτώσεις ισχύουν σε όλες 

ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις όπως έχουν καταδείξει αρκετές εµπειρικές µελέτες και 

χωρίς οι αρνητικές επιπτώσεις να θεωρούνται αξιωµατικά αυταπόδεικτες. Ο Landau 

(1994) παραδείγµατος χάρη, χρησιµοποιώντας ένα δείγµα 71 χωρών και υποθέτοντας 

ότι, εκτός της αρνητικής επίδρασης µέσω της εκτόπισης των επενδύσεων, οι 

στρατιωτικές δαπάνες έχουν θετική επίδραση στην οικονοµική µεγέθυνση µέσω 

κυρίως της ενίσχυσης της εθνικής ασφάλειας έναντι εξωτερικών απειλών, καταλήγει 

σε εµπειρικά αποτελέσµατα τα οποία δεν συνάδουν µε την άποψη ότι οι δαπάνες 

άµυνας επιδρούν αρνητικά στους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης. Παροµοίως, οι 

Fontanel και Ward (1993) στηριζόµενοι στο υπόδειγµα των Biswas και Ram (1986), 

το οποίο υποθέτει την ύπαρξη δύο τοµέων στην οικονοµία, ενός πολιτικού και ενός 

στρατιωτικού, εκτιµούν σε δείγµα εκατό χωρών την σχέση µεταξύ στρατιωτικών 
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εκροών και εθνικού προϊόντος. Τα αποτελέσµατα των οικονοµετρικών εκτιµήσεων 

της εν λόγω µελέτης οδηγούν τους συγγραφείς στο συµπέρασµα ότι στις 

περισσότερες χώρες του δείγµατος η σχέση µεταξύ στρατιωτικών δαπανών και 

παραγωγικότητας είναι θετική. Ταυτόχρονα όµως, τα αποτελέσµατα των σχετικών 

οικονοµετρικών µετρήσεων δείχνουν ότι το κόστος ευκαιρίας των δαπανών άµυνας 

είναι ιδιαίτερα υψηλό και ότι οι επενδύσεις στον πολιτικό τοµέα της οικονοµίας 

επιφέρουν µεγαλύτερα οικονοµικά οφέλη από τα αντίστοιχες επενδύσεις στον 

στρατιωτικό τοµέα. 

Εν κατακλείδι, στην βάση των διαφόρων µελετών, κάποιος µπορεί να 

συµπεράνει ότι η τελική επίδραση των αµυντικών δαπανών εξαρτάται σε µεγάλο 

βαθµό από την σύνθεση και την κατανοµή αυτών στις επιµέρους χρήσεις, από το 

κατά πόσο τα διάφορα στρατιωτικά αγαθά παράγονται εγχώρια ή εισάγονται καθώς 

επίσης και από το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης της κάθε χώρας. 

7.6. ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 

Το τέλος του διπολισµού και του εξοπλιστικού ανταγωνισµού µεταξύ των δύο 

µεγάλων πολιτικοστρατιωτικών συνασπισµών οδήγησε πολλές χώρες στην µείωση 

των αµυντικών προϋπολογισµών τους. Η απελευθέρωση ανθρώπινων και υλικών 

πόρων από τον αµυντικό τοµέα και η ανακατανοµή τους σε άλλες παραγωγικότερες 

χρήσεις θεωρείται ότι µπορεί να επιφέρει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη 

συµβάλλοντας στην οικονοµική ανάπτυξη και την αύξηση της κοινωνικής ευηµερίας 

τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Τα οφέλη αυτά γνωστά ως "το µέρισµα 

της ειρήνης", θα προκύψουν α) από τη µείωση των αρνητικών οικονοµικών 

επιπτώσεων των στρατιωτικών δαπανών και β) από την αξιοποίηση µέρους των 

διατιθέµενων στην άµυνα πόρων σε άλλους παραγωγικότερους τοµείς και κλάδους 

της οικονοµίας (Fontanel 1994, Fontanel and Ward 1993, Isard and Anderton 1992). 

Σύµφωνα µε τους Sandler and Hartley (1995) τρεις βασικές παραλλαγές έχουν 

αποδοθεί στην έννοια του µερίσµατος της ειρήνης και το πώς αυτό θα επιτευχθεί: 

� Το µέρισµα της ειρήνης είναι η απλή ανακατανοµή κονδυλίων στα 

πλαίσια του ετήσιου προϋπολογισµού από την άµυνα σε άλλους τοµείς 

όπως παραδείγµατος χάρη παιδεία, υγεία, δηµόσιες επενδύσεις, έργα 

υποδοµής κλπ. 

� Το µέρισµα της ειρήνης είναι µία σχεδόν αυτόµατη διαδικασία καθότι 
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υπάρχει δυνατότητα πλήρους υποκατάστασης µεταξύ άµυνας και 

άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων. 

� Το µέρισµα της ειρήνης προϋποθέτει σηµαντική ανακατανοµή πόρων 

µεταξύ εναλλακτικών χρήσεων γεγονός το οποίο ενέχει αρκετά κόστη 

και απαιτεί χρόνο. Με άλλα λόγια η προσαρµογή στις νέες συνθήκες 

δεν είναι αυτόµατη και ανώδυνη. 

Οι πιο πάνω διαφορετικές παραλλαγές της έννοιας του µερίσµατος της 

ειρήνης, είναι απόρροια του γεγονότος ότι οι τυχόν θετικές οικονοµικές επιδράσεις 

µίας µείωσης των στρατιωτικών δαπανών δεν είχαν προσελκύσει ιδιαίτερη προσοχή 

από τους µελετητές του χώρου των οικονοµικών της άµυνας. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι έως και πρόσφατα οι περισσότερες θεωρητικές και εµπειρικές µελέτες 

είχαν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στις αρνητικές επιπτώσεις των δαπανών άµυνας 

και ελάχιστες είχαν επιχειρήσει µία συστηµατική ανάλυση των οφελών (αλλά και των 

προβληµάτων προσαρµογής) που πιθανόν να προκύψουν από την περικοπή των 

αµυντικών προϋπολογισµών. Όπως παρατηρούν οι Sandler and Hartley (1995) 

επακόλουθο της έλλειψης επαρκούς µελέτης και ανάλυσης των επιπτώσεων από µία 

µείωση των στρατιωτικών δαπανών είναι και οι "µύθοι" που περιβάλλουν το µέρισµα 

της ειρήνης. Έτσι θεωρείται ότι µία µείωση των δαπανών άµυνας µίας χώρας θα 

επιφέρει πολλά και άµεσα οφέλη τα οποία µπορεί να ποικίλλουν. Μεταξύ άλλων 

µπορεί να λάβουν την µορφή α) µειωµένης φορολογίας των πολιτών, β) 

αποπληρωµής µέρους του δηµοσίου χρέους, γ) επέκτασης ή/και εκσυγχρονισµού της 

υποδοµής, δ) αύξησης της χρηµατοδότησης των παρεχόµενων κοινωνικών υπηρεσιών 

κλπ. Όµως, οι στρατιωτικές δαπάνες δεν είναι απλά µία ακόµη κρατική δαπάνη η 

οποία µπορεί εύκολα και χωρίς κόστος να διοχετευθεί σε άλλους τοµείς του 

προϋπολογισµού. Συνυφασµένη µε τα ανωτέρω είναι και η άποψη ότι το µέρισµα της 

ειρήνης θα συµβάλλει καταλυτικά στην επίλυση των οικονοµικών και κοινωνικών 

προβληµάτων που αντιµετωπίζει µία χώρα. Όµως, παρόλο που η µείωση των 

κονδυλίων άµυνας θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, το τελικό αποτέλεσµα 

εξαρτάται από το πόσο µεγάλη είναι η περικοπή των εν λόγω δαπανών και κυρίως, 

από το πώς θα χρησιµοποιηθούν οι πόροι οι οποίοι θα εξοικονοµηθούν. 

Παραδείγµατος χάρη θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για αύξηση της δηµόσιας ή 

της ιδιωτικής κατανάλωσης ή να διοχετευθούν σε επενδυτικές δραστηριότητες. 

Σύµφωνα µε τον Fontanel (1994) οι επιπτώσεις από µία µείωση των στρατιωτικών 
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δαπανών επέρχονται σε τρία βασικά στάδια: βραχυχρόνια µεταβάλλεται η δοµή της 

συνολικής ζήτησης σε µία οικονοµία η οποία εν συνεχεία επιφέρει µια διαδικασία 

προσαρµογής στις νέες συνθήκες κατά την οποία οι διάφοροι πόροι είτε 

µεταφέρονται σε άλλες χρήσεις είτε παραµένουν υποαπασχολούµενοι ή / και άνεργοι. 

Τέλος, µακροχρόνια επέρχονται µεταβολές στην πλευρά της προσφοράς που είναι 

αποτέλεσµα της τελικής ανακατανοµής των πόρων στις νέες παραγωγικές χρήσεις. 

Συµφωνά µε τον Intriligator (1992, 1996) το µέρισµα της ειρήνης µπορεί να 

λογισθεί ως µία επενδυτική δραστηριότητα η οποία σε πρώτη φάση συνεπάγεται 

κάποιο συγκεκριµένο κόστος προσαρµογής της οικονοµίας στις νέες συνθήκες. 

Κόστος, η µελλοντική απόσβεση του οποίου εξαρτάται από την επιτυχή ανακατανοµή 

και αξιοποίηση των πόρων οι οποίοι θα απελευθερωθούν από τον αµυντικό τοµέα της 

οικονοµίας. Σύµφωνα µε την προσέγγιση αυτή, αν και τα δυνητικά οφέλη της 

µείωσης των στρατιωτικών δαπανών είναι πολλά, ιδιαίτερα σε µακροχρόνιο ορίζοντα, 

εν τούτοις, περικοπές στα κονδύλια του αµυντικού προϋπολογισµού µπορούν 

βραχυπρόθεσµα να οδηγήσουν σε ανεργία ή υποαπασχόληση των πόρων οι οποίοι θα 

απελευθερωθούν από τον αµυντικό τοµέα, όπως παραδείγµατος χάρη η εργασία και 

το κεφάλαιο που απασχολούνται στην παραγωγή και συντήρηση οπλικών 

συστηµάτων. Σηµαντικές επιπτώσεις στα επίπεδα απασχόλησης έχει και η µείωση του 

προσωπικού που απασχολείται στις ένοπλες δυνάµεις και του οποίου οι δεξιότητες 

και εξειδίκευση συχνά έχουν µικρή µόνο χρησιµότητα στον πολιτικό τοµέα της 

οικονοµίας. Συνεπώς απαιτείται η χάραξη οικονοµικής πολιτικής η οποία να στοχεύει 

στην ελαχιστοποίηση του κόστους και µεγιστοποίηση του οφέλους από την 

ανακατανοµή των πόρων οι οποίοι θα απελευθερωθούν από τον αµυντικό τοµέα της 

οικονοµίας. 

Τα τελευταία έτη, σε παγκόσµια κλίµακα οι στρατιωτικές δαπάνες έχουν 

ακολουθήσει µία πτωτική πορεία µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση σηµαντικών 

κονδυλίων τα οποία µπορούν να θεωρηθούν ως οι πρώτες ευεργετικές επιπτώσεις 

δηλαδή το µέρισµα της ειρήνης που έχει προκύψει από την αποκλιµάκωση της 

διεθνούς έντασης και ειδικότερα τον τερµατισµό του εξοπλιστικού ανταγωνισµού 

Ανατολής-∆ύσης γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει σε µειώσεις στους αµυντικούς 

προϋπολογισµούς πολλών χωρών. Η µείωση των δαπανών άµυνας σε παγκόσµια 

κλίµακα που παρατηρείται από το 1989 έχει οδηγήσει στην εξοικονόµηση 

σηµαντικών χρηµατικών πόρων εν αντιθέσει µε προηγούµενα έτη όπου η αυξητικές 
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τάσεις είχαν ως αποτέλεσµα την απορρόφηση περισσοτέρων κονδυλίων σε 

στρατιωτικές χρήσεις. 

Όπως προαναφέρθηκε, ένας σχετικά µικρός αριθµός µελετών έχει αναλύσει 

τις οικονοµικές επιπτώσεις από µία µείωση των στρατιωτικών δαπανών. 

Παραδείγµατος χάρη, ο Fontanel (1980) αναφέρει ότι µία σταδιακή µείωση του 

αµυντικού προϋπολογισµού στην περίπτωση της Γαλλίας, θα αµβλύνει τις 

πληθωριστικές πιέσεις στην οικονοµία και θα επιφέρει αύξηση στις δαπάνες 

επενδύσεων. Το τελικό αποτέλεσµα θα είναι µία µικρή µεν, αλλά θετική δε, επίπτωση 

στο ΑΕΠ. Στην περίπτωση του Ηνωµένου Βασιλείου µεταξύ των υπολογισθέντων 

θετικών επιδράσεων αναφέρονται θετικές επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωµών και 

µικρή αύξηση των ρυθµών µεγέθυνσης (Barker et al 1991, Dunne and Smith 1984). 

Οι Huang και Mintz (1990) αναφέρουν ότι στην περίπτωση των ΗΠΑ απαιτείται µία 

πενταετία συνεχών περικοπών στις στρατιωτικές δαπάνες για να γίνει αισθητό το 

µέρισµα της ειρήνης µε την µορφή ταχύτερων ρυθµών µεγέθυνσης λόγω αύξησης των 

επενδύσεων. Οι Atesoglu και Mueller (1990) θεωρούν ότι για τις ΗΠΑ υφίσταται 

θετική σχέση µεταξύ αµυντικών δαπανών και οικονοµικής µεγέθυνσης και ότι µόνο 

σηµαντικές περικοπές στον αµυντικό προϋπολογισµό µπορούν να έχουν κάποια 

θετική επίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση το µέρισµα της ειρήνης θα είναι σχεδόν 

αµελητέο. 

Πρόσφατες µελέτες έχουν επιχειρήσει να εκτιµήσουν εµπειρικά τις τυχόν 

ευεργετικές συνέπειες µίας µείωσης των στρατιωτικών δαπανών και για την 

περίπτωση της Ελλάδος (Balfousias και Stavrinos 1996, Kollias και Refenes 1996). 

Στην πρώτη µελέτη αναφέρεται ότι οι µακροοικονοµικές επιπτώσεις που πιθανόν να 

προκύψουν από εναλλακτικές χρήσεις των πόρων που δαπανούνται στην άµυνα είναι 

µεν θετικές αλλά όχι ιδιαίτερα εκτεταµένες. Σύµφωνα µε τους Balfousias και 

Stavrinos (1996) η ανακατανοµή τµήµατος των πόρων τους οποίους απορροφά ο 

αµυντικός τοµέας ετησίως, προβλέπεται ότι θα οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα 

απασχόλησης και παραγωγής καθώς επίσης και σε καλυτέρευση του ισοζυγίου 

πληρωµών. Οι Kollias και Refenes (1996) αναφέρουν ότι µία ετήσια µείωση των 

στρατιωτικών δαπανών της Ελλάδος ως ποσοστό του ΑΕΠ ' της τάξεως του 1% θα 

επιφέρει αύξηση των επενδύσεων (ως ποσοστό του ΑΕΠ) της τάξεως του 2.2% στην 

περίοδο 1995-2000. Αν η µείωση των δαπανών άµυνας είναι της τάξεως του 5% 

ετησίως τότε η αντίστοιχη µεταβολή των επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ 
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προβλέπεται πολλαπλάσια, της τάξεως του 25.6% για την ίδια χρονική περίοδο. Με 

δεδοµένη την σπουδαιότητα των επενδύσεων στους ρυθµούς µεγέθυνσης είναι 

προφανές ότι µία µείωση των στρατιωτικών δαπανών θα είχε ευεργετικές επιπτώσεις 

στους ρυθµούς µεταβολής του ελληνικού ΑΕΠ συµβάλλοντας στις αναπτυξιακές 

προσπάθειες της χώρας. Όπως προκύπτει και από τις δύο προαναφερθείσες µελέτες η 

µείωση των πόρων που η Ελλάδα διαθέτει ετησίως στην άµυνα θα επενεργούσε 

θετικά επί σηµαντικών µακροοικονοµικών µεγεθών συντελώντας στις προσπάθειες 

εξόδου από την κρίση που κατατρέχει την ελληνική οικονοµία. Οι πιθανές 

ευεργετικές οικονοµικές επιπτώσεις από µία περικοπή του ελληνικού αµυντικού 

προϋπολογισµού, το µέρισµα της ειρήνης, έχουν πρόσφατα προκαλέσει την προβολή 

απόψεων που συνηγορούν υπέρ µίας τέτοιας µείωσης. Το ερώτηµα όµως που 

ανακύπτει είναι κατά πόσο µία περικοπή των ελληνικών αµυντικών δαπανών είναι 

εφικτή και πολύ δε περισσότερο συνετή υπό τις επικρατούσες γεωστρατηγικές 

συνθήκες στην περιοχή. Με δεδοµένο ότι η Τουρκία είναι και θα συνεχίσει και στο 

µέλλον να είναι ο κύριος στρατηγικός αντίπαλος της Ελλάδος στην περιοχή, η χώρα 

µας εκ των πραγµάτων υποχρεούται να διατηρεί αξιόλογες και αξιόπιστες 

στρατιωτικές δυνάµεις οι οποίες να λειτουργούν αποτρεπτικά έναντι της τουρκικής 

απειλής σε όλο το µήκος της γραµµής αντιπαράθεσης, σε Θράκη - Αιγαίο- Κύπρο. 

Μία µείωση των ελληνικών αµυντικών δαπανών θα µπορούσε να είναι εφικτή µόνο 

στον βαθµό που δεν οδηγεί σε µείωση της ελληνικής αποτρεπτικής ικανότητας έναντι 

της Τουρκίας. Υπό το φως το τεράστιων τουρκικών εξοπλιστικών προγραµµάτων 

(Ντόκος 1996) και µε δεδοµένη την καθυστέρηση στην υλοποίηση αντίστοιχων 

ελληνικών, η µείωση των πόρων που η Ελλάδα διαθέτει για την άµυνα της δεν 

φαίνεται να είναι προς το παρόν τουλάχιστον δυνατή. Όµως µία ορθολογικότερη 

κατανοµή και αξιοποίηση των κονδυλίων του αµυντικού προϋπολογισµού µπορεί να 

εξοικονοµήσει κάποιους πόρους οι οποίοι µπορούν εν συνεχεία να χρησιµοποιηθούν 

σε άλλες παραγωγικότερες χρήσεις (Κollias 1996). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞH 

8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε προηγούµενο κεφάλαιο αναλύσαµε την έννοια και τους τρόπους µέτρησης 

των αµυντικών δαπανών και του αµυντικού βάρους της οικονοµίας. Αναφέραµε ότι 

το αµυντικό βάρος, εκφράζει τη σχετική σηµασία της εθνικής άµυνας στη συνολική 

οικονοµική δραστηριότητα και προσεγγίζεται πληρέστερα από το ποσοστό των 

αµυντικών δαπανών στο ακαθάριστο εθνικό ή εγχώριο προϊόν (ΑΕθνΠ ή ΑΕγχΠ). Ο 

δείκτης αυτός, δίνει το µέτρο της αφαίµαξης παραγωγικών πόρων από τον αµυντικό 

τοµέα της οικονοµίας και παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης των επιπέδων άµυνας 

διαφορετικών χωρών την ίδια περίοδο, ή της ίδιας χώρας σε διαφορετικές χρονικές 

περιόδους. Το µέγεθος του αµυντικού βάρους λοιπόν, µας δίνει κάποιες πληροφορίες, 

που µας βοηθούν να οριοθετήσουµε τη θέση της εθνικής άµυνας στο σύνολο της 

οικονοµίας, σε µία δεδοµένη χρονική στιγµή. Γεννιέται όµως το ερώτηµα, αν οι 

πληροφορίες αυτές είναι αρκετές για µία οικονοµική ανάλυση των αµυντικών 

δαπανών. Με άλλα λόγια, µπορούµε να ισχυρισθούµε ότι η διερεύνηση του αµυντικού 

προβλήµατος µίας οικονοµίας, εξαντλείται στη µέτρηση του αµυντικού της τοµέα και 

στη σύγκριση του επιπέδου άµυνας της µε τα αντίστοιχα επίπεδα άλλων χωρών; 

Η οικονοµική επιστήµη ασχολείται µε τη διερεύνηση των οικονοµικών 

φαινοµένων, µε βασικό σκοπό την αύξηση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµικής 

πολιτικής. Οι θεωρίες των επενδύσεων, για παράδειγµα, δεν περιγράφουν το 

φαινόµενο των επενδύσεων, αυτό καθεαυτό, αλλά προσπαθούν να το αναλύσουν. Στο 

µικροοικονοµικό επίπεδο, οι ερευνητές «µπαίνουν» στη λογική των επιχειρηµατιών 

και προσπαθούν να εντοπίσουν τους παράγοντες εκείνους, που επηρεάζουν την 

επενδυτική τους συµπεριφορά. Στο µακροοικονοµικό επίπεδο, η προσπάθεια 

συγκεντρώνεται στη µέτρηση της επίδρασης των επενδύσεων στην παραγωγή, την 

απασχόληση, την ανάπτυξη της τεχνολογίας, στις εξαγωγές, στην υποκατάσταση των 

εισαγωγών κ.λ.π. Τόσο στο µικροοικονοµικό όσο και στο µακροοικονοµικό επίπεδο, 

ο σκοπός της ανάλυσης είναι ένας: Να παράγει γνώση που να µπορεί να συµβάλλει 

στην επίτευξη των στόχων της εκάστοτε οικονοµικής πολιτικής. Όταν, για 
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παράδειγµα, αυξάνονται τα ελλείµµατα του εµπορικού ισοζυγίου της οικονοµίας, 

πρέπει να ληφθούν κάποια µέτρα για την αναστροφή αυτής της τάσης. Πρέπει να 

αυξηθούν οι εξαγωγές των προϊόντων που παρουσιάζουν αυξηµένη διεθνή ζήτηση 

και να υποκατασταθούν, σε κάποιο βαθµό, οι εισαγωγές των προϊόντων που 

παρουσιάζουν αυξηµένη εγχώρια ζήτηση. Η οικονοµική ανάλυση, έχοντας εξετάσει 

τόσο το ρόλο των επενδύσεων στην οικονοµία, όσο και τους προσδιοριστικούς τους 

παράγοντες, µπορεί να υποδείξει στους ασκούντες οικονοµική πολιτική, τα 

κατάλληλα µέτρα που θα τονώσουν την επενδυτική δραστηριότητα και θα αυξήσουν 

την παραγωγική δυναµικότητα στους τοµείς εκείνους, που παρουσιάζουν έντονο 

ενδιαφέρον από άποψη διεθνούς εµπορίου. Τα µέτρα αυτά µπορούν να προβλέπουν 

φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις του επιτοκίου και των εξαγωγών, επιµόρφωση στελεχών 

στις νέες τεχνολογίες, χορήγηση ατέλειας στις εισαγωγές µηχανολογικού εξοπλισµού 

κ.λ.π. 

Ας επανέλθουµε, όµως, στο πρόβληµα της εθνικής άµυνας και των αµυντικών 

δαπανών. Οι ασκούντες οικονοµική πολιτική ενδιαφέρονται να µάθουν:  

1. Ποιο είναι το µέγεθος του αµυντικού τοµέα της χώρας, 

2. Αν υπάρχει ανάγκη για τη µείωση του, και 

3. Ποια µέτρα πολιτικής πρέπει να ληφθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Εφόσον το ποσοστό των αµυντικών δαπανών στο εισόδηµα εκφράζει τον 

βαθµό της αφαίµαξης παραγωγικών πόρων από τον αµυντικό τοµέα της οικονοµίας, ο 

δείκτης αυτός µπορεί να δώσει απάντηση στο πρώτο ερώτηµα. Ωστόσο, το ποσοστό 

των αµυντικών δαπανών, όσο υψηλό και αν είναι, δε µας δίνει κάποια πληροφορία 

για το «πόσο µεγάλο» είναι το µέγεθος του αµυντικού τοµέα και, κατά συνέπεια, δεν 

µπορεί να στοιχειοθετήσει την ανάγκη για τη µείωση των αµυντικών δαπανών σε µία 

χώρα. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι αµυντικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν το κόστος 

ενός συγκεκριµένου αγαθού, της εθνικής ασφάλειας. Όταν λοιπόν µία κοινωνία, για 

διάφορους λόγους, ζητά να καταναλώσει µεγαλύτερες ποσότητες αυτού του αγαθού, 

θα πρέπει να δαπανήσει και µεγαλύτερα κονδύλια για την απόκτηση τούς. Για να 

διαπιστώσουµε αν υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για τη µείωση των αµυντικών 

δαπανών σε µία χώρα, θα πρέπει να εξετάσουµε την επίδραση των δαπανών αυτών 

στο οικονοµικό κύκλωµα της χώρας. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να εξετάσουµε αν και 

κατά πόσον η διενέργεια αµυντικών δαπανών δυσχεραίνει την αναπτυξιακή 
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διαδικασία της οικονοµίας, µέσω της µείωσης διαφόρων άλλων συστατικών δαπανών 

του εισοδήµατος, και ιδιαίτερα των επενδυτικών δαπανών, που οδηγούν στη 

συσσώρευση πραγµατικού κεφαλαίου. Μόνο η εξακριβωµένη δυσµενής επίδραση 

των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη, µπορεί να προσφέρει στους 

ασκούντες οικονοµική πολιτική, ένα τεκµηριωµένο επιχείρηµα για τη µείωση των 

δαπανών αυτών και τη συρρίκνωση του αµυντικού τοµέα της οικονοµίας. Μία 

αποτελεσµατική πολιτική µείωσης των αµυντικών δαπανών ωστόσο, προϋποθέτει τη 

γνώση των προσδιοριστικών τους παραγόντων και της σχετικής σηµασίας καθενός 

από αυτούς, στη διαµόρφωση του εκάστοτε µεγέθους των αµυντικών δαπανών. Οι 

πληροφορίες αυτές, µπορούν να δείξουν στους ασκούντες οικονοµική πολιτική τη 

σωστή κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να προσανατολίσουν τις ενέργειες τους για 

τη µείωση των αµυντικών δαπανών. 

Είναι προφανές λοιπόν, ότι το µέγεθος του αµυντικού βάρους, αυτό καθεαυτό, 

πολύ λίγα µπορεί να προσφέρει στη διερεύνηση του αµυντικού προβλήµατος µιας 

χώρας. Η οικονοµική ανάλυση καλείται να απαντήσει στα παραπάνω ερωτήµατα, 

εξασφαλίζοντας τις πληροφορίες εκείνες που είναι απαραίτητες για την άσκηση µίας 

ορθολογικής και αποτελεσµατικής οικονοµικής πολιτικής της άµυνας. Η επίδραση 

των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη και ο καθορισµός των 

προσδιοριστικών παραγόντων των δαπανών αυτών, είναι δύο από τα βασικά 

προβλήµατα που έχουν κατά καιρούς απασχολήσει τους οικονοµολόγους της άµυνας. 

Στο κεφάλαιο αυτό ασχολούµαστε µε τη µελέτη των αναπτυξιακών επιδράσεων των 

αµυντικών δαπανών στις οικονοµίες των ανεπτυγµένων και αναπτυσσόµενων χωρών: 

Ανιχνεύουµε τις διασυνδέσεις τους µε άλλες µεταβλητές της οικονοµίας, 

περιγράφουµε τον τρόπο µε τον οποίο επηρεάζουν την ανάπτυξη και αναλύουµε τις 

διάφορες µεθόδους που έχουν αναπτυχθεί στη σχετική βιβλιογραφία, για την 

εξακρίβωση και τη µέτρηση της επίδρασης των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική 

ανάπτυξη. 

8.2. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Για να σκιαγραφήσουµε την επίδραση των αµυντικών δαπανών στην 

οικονοµική ανάπτυξη, πρέπει, πρώτα απ' όλα, να γνωρίζουµε το ακριβές περιεχόµενο 

των όρων αυτών. Όπως αναφέραµε σε προηγούµενο κεφάλαιο, οι αµυντικές δαπάνες 
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ορίζονται ως το συνολικό χρηµατικό ποσό που απαιτείται για την κινητοποίηση όλων 

των παραγωγικών συντελεστών της άµυνας, στη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου. 

Είναι δηλαδή, οι δαπάνες εκείνες που διενεργούνται για την κάλυψη των µισθών και 

λοιπών παροχών του προσωπικού της άµυνας, καθώς επίσης και για τη δηµιουργία και 

λειτουργία του κεφαλαιουχικού και µηχανολογικού εξοπλισµού των ενόπλων 

δυνάµεων. Η οικονοµική ανάπτυξη ορίζεται ως µία διαδικασία κοινωνικών και 

οικονοµικών µεταβολών, που αυξάνουν το κατά κεφαλήν εισόδηµα και βελτιώνουν 

την ποιότητα ζωής του µέγιστου δυνατού αριθµού ανθρώπων σε µία κοινωνία. 

Βασικά χαρακτηριστικά της ανάπτυξης είναι η τάση της αγοράς εργασίας προς 

σταθεροποίηση στο επίπεδο της πλήρους απασχόλησης, η δικαιότερη διανοµή του 

εισοδήµατος, η εξάλειψη της φτώχειας και η ικανοποίηση βασικών αναγκών που 

βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό, η οικονοµική 

ανάπτυξη έχει ένα ευρύτατο περιεχόµενο, που σχετίζεται κυρίως µε τις ανάγκες των 

χωρών του Τρίτου Κόσµου. Ωστόσο, η ανάπτυξη θα πρέπει να έχει τα ίδια 

χαρακτηριστικά και στις ανεπτυγµένες χώρες, εφόσον κάποια τµήµατα του 

πληθυσµού τους εξακολουθούν να ζουν σε πολύ χειρότερες συνθήκες από αυτές που 

αντιστοιχούν σε ένα µέτριο επίπεδο επιβίωσης. 

Μετά την παράθεση των ορισµών ας δούµε, σε πολύ γενικές γραµµές, την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σύγχρονος κόσµος, από άποψη οικονοµικής 

ανάπτυξης και αµυντικών δαπανών. Στη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, η 

διεθνής οικονοµία αντιµετώπισε τάσεις πρωτοφανούς αποσταθεροποίησης. Στις 

βιοµηχανικά ανεπτυγµένες χώρες, ο πληθωρισµός εξελίχθηκε σε στασιµότητα, µε 

µεγάλα ποσοστά ανεργίας και αναπασχόληση του παραγωγικού δυναµικού. Στις 

σοσιαλιστικές χώρες, οι ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης και η παραγωγικότητα έπεσαν 

σε πολύ χαµηλά επίπεδα. Οι χώρες του Τρίτου Κόσµου τέλος, αντιµετώπισαν ραγδαία 

µείωση των τιµών των προϊόντων τους και δραµατική επιδείνωση του εξωτερικού 

τους χρέους, µε αποτέλεσµα ένα µεγάλο τµήµα του πληθυσµού τους να µην µπορεί 

ακόµα να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες. Οι συνεχείς προσπάθειες των 

κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισµών για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των 

φτωχών πληθυσµιακών οµάδων της διεθνούς κοινωνίας, δεν έχουν καταλήξει σε 

σηµαντικά αποτελέσµατα: Περίπου ένα δισεκατοµµύριο άνθρωποι του Τρίτου 

Κόσµου έχουν βιοτικό επίπεδο κατώτερο από το ελάχιστο επίπεδο επιβίωσης, ενώ ο 

µίσος πληθυσµός της γης δεν έχει πρόσβαση σε πόσιµο νερό. Τα τρία τέταρτα του 
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πληθυσµού των αναπτυσσόµενων χωρών δεν έχουν επαρκείς ευκολίες υγιεινής, ενώ 

200 εκατοµµύρια άνθρωποι στερούνται βασικής στέγης 178. Έχει επίσης εκτιµηθεί ότι, 

για να ικανοποιηθούν οι ελάχιστες βασικές ανάγκες Υγείας του πληθυσµού του 

Τρίτου Κόσµου, χρειάζονται ακόµα 1,5 εκατ. νοσοκοµειακά κρεβάτια, 500.000 

γιατροί και 3 εκατ. λοιπό νοσηλευτικό προσωπικό179. 

Σε αντίθεση µε την οικονοµική στασιµότητα και τη ζοφερή κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται ένα πολύ µεγάλο τµήµα του πληθυσµού της γης, ο τοµέας των 

αµυντικών δαπανών αποτελεί «µία από τις ελάχιστες περιοχές ανάπτυξης του 

διεθνούς πολιτικοοικονοµικού συστήµατος»180. Ο σύγχρονος κόσµος τείνει να 

ξοδεύει κάθε χρόνο ένα τρισεκατοµµύριο περίπου δολάρια για τις ανάγκες της 

άµυνας. Αν και το µεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων αυτών δαπανάται στις 

ανεπτυγµένες χώρες, τα τελευταία χρόνια έχει σηµειωθεί σηµαντική αύξηση των 

αµυντικών δαπανών και στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Τα στατιστικά δεδοµένα 

δείχνουν ότι η υπανάπτυξη συνυπάρχει µε υψηλά ποσοστά αµυντικών δαπανών, που 

απορροφούν ένα µεγάλο τµήµα των παραγωγικών πόρων των οικονοµικά 

καθυστερηµένων χωρών της γης. Είναι λογικό λοιπόν, να συµπεράνουµε ότι υπάρχει 

κάποια σχέση µεταξύ αµυντικών δαπανών και οικονοµικής ανάπτυξης, εφόσον η 

παραγωγή της άµυνας, όπως άλλωστε και κάθε άλλου αγαθού, προϋποθέτει τη χρήση 

παραγωγικών συντελεστών που θα µπορούσαν να είχαν χρησιµοποιηθεί σε 

δραστηριότητες µε αναπτυξιακό προσανατολισµό, όπως η παραγωγή τροφίµων, η 

δηµιουργία παραγωγικής και τεχνολογικής υποδοµής, η παροχή υπηρεσιών Παιδείας, 

Υγείας και, γενικά, οποιαδήποτε δραστηριότητα συµβάλλει στη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου του πληθυσµού. Με άλλα λόγια, η εθνική άµυνα αντιπροσωπεύει 

κάποιες ποσότητες από κάποια αγαθά, τα οποία θα µπορούσαν να είχαν παραχθεί 

στην πλήρη απουσία αµυντικών δαπανών.  

 

                                                           
178 S Deger, “The Social and Welfare Opportunity Costs of Military Spending in Developing 
Countries” στο “Homes Above All Homelessness and the Misallocation of Global Resources”. The 
Building and Social Housing Foundation, Leicester 1987, σελ 31-46. S Deger & R. West. “Introduction 
Defence Expenditure, National Security and Economic Development in the Third world”, στο υπό των 
S. Deger & R. West (eds.) “Defence, Security and Development”, Frances Pinter Publishers 1987, σελ. 
1-16 
179 Medicine and War, “The Health Needs of Developing Countries”: Medicine and War  vol 4, 1988 
σελ.49-52. 
180 S. Deger, “The United Nations International Conference on the Relationship between Disarmament 
and Development”. SIPRI Yearbook 1988, Stockholm International Peace Research Institute, Oxford 
University Press. Σελ.517-538. 
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8.3. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 

ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜ1ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Στη βιβλιογραφία της Οικονοµικής της Άµυνας έχουν καταγραφεί αρκετές 

µελέτες που προσπάθησαν, µε τη βοήθεια διαφόρων οικονοµετρικών τεχνικών, να 

εκτιµήσουν την επίδραση των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη 

διάφορων χωρών. Στα επόµενα περιγράφουµε τις τεχνικές αυτές, δίνοντας ιδιαίτερη 

έµφαση στα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τους. 

8.3.1. Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ TOY ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 

Η µέθοδος αυτή έχει χρησιµοποιηθεί από αρκετούς οικονοµολόγους, για τη 

µελέτη των αναπτυξιακών επιδράσεων των αµυντικών δαπανών στις ανεπτυγµένες 

κυρίως χώρες 181. Οι ερευνητές προσπάθησαν να προσδιορίσουν κάποιες σχέσεις 

υποκατάστασης µεταξύ των αµυντικών δαπανών και άλλων σηµαντικών 

µακροοικονοµικών µεταβλητών, εκτιµώντας υποδείγµατα της µορφής 

( )iii D ΧΖ=Ζ ,  

ή 

( )iii xdzz ,=  

όπου to Zi αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε συστατική δαπάνη του ΑΕΠ (εκτός από τις 

αµυντικές δαπάνες), το D τις αµυντικές δαπάνες, το iΧ  οποιοδήποτε άλλο 

παράγοντα που µπορεί να επηρεάζει την εξαρτηµένη µεταβλητή, και τα dzi ,  και ix  

τα ποσοστά των αντίστοιχων µεταβλητών στο ΑΕΠ. Αν από την εκτίµηση των 

παραπάνω υποδειγµάτων προέκυπτε ένας αρνητικός και στατιστικά σηµαντικός 

συντελεστής παλινδρόµησης των αµυντικών δαπανών, τo αποτέλεσµα αυτό 

αποτελούσε ένδειξη για την ύπαρξη κάποιας σχέσης υποκατάστασης µεταξύ των 

αµυντικών δαπανών και της αντίστοιχης εξαρτηµένης µεταβλητής. Η απόλυτη τιµή 

του συντελεστή παλινδρόµησης των αµυντικών δαπανών, προσδιόριζε το µέγεθος 

του κόστους ευκαιρίας της άµυνας: έδειχνε τη µείωση που επιφέρει στο επίπεδο (ή το 

                                                           
181 Βλ. F. Pryor. “Public Expenditures in Communist and Capitalist Countries: London 1968. B. 
Russett, “What Price Vigilance?. The Burdens of National Defense”. New Haven, Conn, 1970; R. 
Smith, “The Resource Cost of Military Expenditure”, στο υπό των M. Kaldor, D. Smith & S. Vines 
(eds), “Democratic Socialism and the Cost of Defence: The Report and Papers of the Labour Party 
Defence Policy Study Group”, 1979. σελ. 262-280, K. Hartley & Ρ McLean, “U.K Defence 
Expenditure”, Public Finance Publiques, vol. 36. 1981 σελ. 171-192. 
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ποσοστό) της αντίστοιχης εξαρτηµένης µεταβλητής. ή αύξηση των αµυντικών 

δαπανών κατά 1 νοµισµατική µονάδα (ή κατά 1%). 

1. Η εκτίµηση απλών σχέσεων υποκατάστασης µεταξύ των αµυντικών 

δαπανών και άλλων συστατικών δαπανών του ΑΕΠ, µπορεί να µας δίνει 

κάποιες ενδείξεις για τις πιθανές αναπτυξιακές επιδράσεις των 

αµυντικών δαπανών, έχει όµως τα παρακάτω δύο βασικά 

µειονεκτήµατα: Το γεγονός ότι η διενέργεια αµυντικών δαπανών 

επηρεάζει πτωτικά το επίπεδο διαφόρων κοινωνικών και επενδυτικών 

δαπανών, δε σηµαίνει οπωσδήποτε ότι η συρρίκνωση ή η εξάλειψη του 

αµυντικού τοµέα θα έχει ως αποτέλεσµα τη βελτίωση των παρεχόµενων 

υπηρεσιών Εκπαίδευσης, Υγείας, Πρόνοιας κ.λ.π. ή την αύξηση της 

παραγωγικής δυναµικότητας της οικονοµίας. Για να συµβεί κάτι τέτοιο, 

θα πρέπει οι αυξηµένες κοινωνικές και επενδυτικές δαπάνες που θα 

προέλθουν από οποιαδήποτε περικοπή των αµυντικών δαπανών, να 

οδηγήσουν σε ανάλογη ανάπτυξη των τοµέων της Παιδείας, της Υγείας, 

της Πρόνοιας κ.λ.π. ή σε ανάλογη επέκταση του κεφαλαιουχικού και 

µηχανολογικού εξοπλισµού της οικονοµίας. Η προϋπόθεση αυτή όµως, 

ελάχιστα ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. Συνήθως ένα µεγάλο 

ποσοστό των αυξήσεων των κοινωνικών δαπανών, αναλώνεται σε 

πληρωµές µισθών και λοιπών εισοδηµάτων, όπως ακριβώς ένα µεγάλο 

ποσοστό των αυξήσεων των επενδυτικών δαπανών, χρηµατοδοτεί την 

κατασκευή έργων βιτρίνας παρά υποδοµής. Σε αυτές ας συνθήκες, το 

πραγµατικό µέγεθος της αναπτυξιακής επίδρασης των αµυντικών 

δαπανών, ενδέχεται να είναι πολύ µικρότερο από το µέγεθος του 

κόστους ευκαιρίας της άµυνας, µε αποτέλεσµα να οδηγούµαστε στην 

εξαγωγή λανθασµένων συµπερασµάτων από την εφαρµογή αυτής της 

µεθόδου 182. 

2. Ακόµα και αν δεχθούµε ότι µία µείωση των αµυντικών δαπανών 

επιφέρει πραγµατική βελτίωση της κοινωνικής και παραγωγικής 

υποδοµής της οικονοµίας, δεν µπορούµε -µε βάση τη µέθοδο του 

κόστους ευκαιρίας- να µετρήσουµε την επίδραση των δαπανών αυτών 

                                                           
182 Ν. Αντωνάκης, «Αµυντικές ∆απάνες και Εθνική Οικονοµία. Η Περίπτωση της Ελλάδας και των 
Χωρών-Μελών της ΕΟΚ». Ευρωκοινοτικές Εκδόσεις 1989, σελ. 59-60. 



 159

στην οικονοµική ανάπτυξη. Η εκτίµηση των σχέσεων υποκατάστασης 

που αναφέρθηκε παραπάνω, µας βοηθάει να εξακριβώσουµε το µέγεθος 

της θυσίας που απαιτεί η λειτουργία του αµυντικού τοµέα σε όρους 

εκπαίδευσης, υγείας, επενδύσεων κ.λ.π., δε µας δίνει όµως τη 

δυνατότητα να µετρήσουµε το µέγεθος της θυσίας σε όρους εθνικού 

εισοδήµατος ή κατά κεφαλήν εισοδήµατος που, τελικά, αποτελούν και 

τα συµβατικά µέτρα της κοινωνικής ευηµερίας. Τη δυνατότητα αυτή µας 

δίνουν οι µέθοδοι των Benoit, Lim και Deger, καθώς και η µέθοδος της 

Κλαδικής Ανάλυσης σε ∆ύο Στάδια, που εξετάζουµε παρακάτω. 

8.3.2 Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΟΥ BENOIT183 

Ο Benoit εξέτασε τις αναπτυξιακές επιδράσεις των αµυντικών δαπανών στις 

λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες, χρησιµοποιώντας µία γραµµική συνάρτηση 

οικονοµικής ανάπτυξης της µορφής 

( )fidCPg ,,ϕ=  (8.1) 

όπου το gCP  αντιπροσωπεύει το ρυθµό µεταβολής του πολιτικού προϊόντος της 

οικονοµίας, το i το ποσοστό των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στο 

ΑΕγχΠ, και το f το ποσοστό των καθαρών εισπράξεων ή πληρωµών της «διµερούς 

οικονοµικής βοήθειας» στο ΑΕγχΠ. Από την εκτίµηση του υποδείγµατος αυτού, 

µπορούµε να καταλήξουµε σε κάποιο συµπέρασµα για την έκταση της επίδρασης των 

αµυντικών δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη: Αν ο συντελεστής παλινδρόµησης 

των αµυντικών δαπανών είναι στατιστικά σηµαντικός, το πρόσηµο και η αριθµητική 

του τιµή εκφράζουν τόσο την κατεύθυνση όσο και τον βαθµό µεταβολής του ρυθµού 

οικονοµικής ανάπτυξης, ως αποτέλεσµα της αύξησης των αµυντικών δαπανών κατά 

1%. 

Κατά τον Benoit, τα αποτελέσµατα της εκτίµησης της συνάρτησης (8.1). 

εκφράζουν το καθαρό υπόλοιπο των θετικών και αρνητικών επιδράσεων των 

αµυντικών δαπανών στην οικονοµία. Οι θετικές επιδράσεις περιλαµβάνουν: 

� Τα Αποτελέσµατα Εκπαίδευσης. Στη διάρκεια της θητείας τους, οι 

στρατευµένοι γνωρίζουν σύγχρονες µεθόδους οργάνωσης και διοίκησης, 

                                                           
183 Ε. Benoit, «Defense and Economic Growth in Developing Countries», Lexington l973. E. Benoit 
«Growth and Defense in Developing Countries», Economic Development and Cultural Change, vol. 26 
1978 σελ. 271-280. 
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ταξιδεύουν σε πολλές περιοχές της χώρας και µαθαίνουν να χρησιµοποιούν 

διάφορα βιοµηχανικά προϊόντα. 

� Τα Αποτελέσµατα Υποδοµής. Ένα µεγάλο τµήµα της παραγωγικής και 

κοινωνικής υποδοµής στις αναπτυσσόµενες, κυρίως, χώρες, δηµιουργείται µε 

τη βοήθεια στρατιωτικής εργασίας. Οι ένοπλες δυνάµεις ασχολούνται επίσης 

µε τη χαρτογράφηση και προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο διάφορες άλλες 

µετεωρολογικές και γεωλογικές υπηρεσίες. 

� Τα Αποτελέσµατα Κατανάλωσης. Οι οικονοµίες µε χαµηλό κατά κεφαλήν 

εισόδηµα, αντιµετωπίζουν οξύ πρόβληµα υποκατανάλωσης. Η λειτουργία του 

αµυντικού τοµέα δηµιουργεί ζήτηση για τρόφιµα, ρουχισµό, 

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και άλλα αγαθά αυξάνοντας µε αυτόν τον 

τρόπο, την εγχώρια παραγωγή. 

� Τα Αποτελέσµατα Ασφάλειας. Οι αµυντικές δαπάνες δηµιουργούν ένα κλίµα 

ασφάλειας στη χώρα, που είναι απαραίτητο για την ανάληψη επιχειρηµατικών 

κινδύνων, την αύξηση των επενδύσεων και το σχεδιασµό µακροχρόνιων 

κοινωνικών προγραµµάτων.184 

Στις αρνητικές επιδράσεις των αµυντικών δαπανών περιλαµβάνονται: 

� Τα Αποτελέσµατα Επενδύσεων. Παρά το ότι οι αµυντικές δαπάνες 

δηµιουργούν ένα περιβάλλον πρόσφορο για την τόνωση της επενδυτικής 

δραστηριότητας, η λειτουργία του αµυντικού τοµέα περιορίζει το µέγεθος του 

κεφαλαιουχικού και µηχανολογικού εξοπλισµού που είναι διαθέσιµο στους 

υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, µία 

οποιαδήποτε αύξηση των αµυντικών δαπανών, οδηγεί στην αύξηση των τιµών 

των κεφαλαιουχικών αγαθών και στη µείωση της ζήτησης τους από τους 

                                                           
184 Ο Benoit, ;όπως και  άλλοι συγγραφείς. υποστήριξε την άποψη ότι. µεταξύ των θετικών επιδράσεων 
των αµυντικών δαπανών, θα πρέπει να συµπεριληφθεί και αυτή του εκσυγχρονισµού. Καθαυτούς, στις 
υποανάπτυκτες κοινωνίες ο αµυντικός τοµέας αποτελεί τον πιο εκσυγχρονισµένο οργανισµό, που 
συµβάλλει στη δηµιουργία µιας κοινωνικοπολιτικής δοµής που είναι περισσότερο δεκτική στην 
ανάπτυξη. Η θέση αυτή, ωστόσο έχει αµφισβητηθεί από άλλους που υποστηρίζουν ότι η σχέση µεταξύ 
αµυντικού τοµέα και κοινωνίας µπορεί να είναι µονοσήµαντη. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη όσον 
αφορά τουλάχιστον το θέµα της µεταφοράς κουλτούρας, ο αµυντικός τοµέας αποτελεί αναπόσπαστο 
τµήµα της κοινωνίας που τον περιβάλλει, µε αποτέλεσµα να εξαρτάται από αυτή. Μια σχετικά 
δυναµική και προοδευτική κοινωνία, αναγκάζει τη στρατιωτική ιεραρχία να κινείται µε ανάλογους 
ρυθµούς, ενώ αντίθετα µια συντηρητική και αντιδραστική κοινωνία είναι πιθανόν να παράγει ένα 
στρατιωτικό σύστηµα οπισθοδροµικής κουλτούρας. «Αντί να ρωτάµε πώς ο αµυντικός τοµέας 
εκσυγχρονίζει την κοινωνία, θα έπρεπε να ρωτάµε πως η κοινωνία εκσυγχρονίζει τον αµυντικό τοµέα» 
βλ. F.Khuri, “Modernizing Societies in the Middle East”, στο υπό του M. Janowitz (ed), “Civil Military 
Relations Regional Perspectives”, Beverly Hills, Calif: Sage Publications 1981. 
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τοµείς αυτούς. 

� Τα Αποτελέσµατα Παραγωγικότητας. Οι αµυντικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν 

τη µεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα της 

οικονοµίας, που χαρακτηρίζεται συνήθως από χαµηλή παραγωγικότητα. Έτσι 

λοιπόν, η λειτουργία του αµυντικού τοµέα µειώνει σε κάποιο βαθµό τη µέση 

παραγωγικότητα της οικονοµίας. 

Η συνδυασµένη λειτουργία των παραπάνω αποτελεσµάτων, διαµορφώνει -

κατά τον Benoit- το καθαρό µέγεθος της επίδρασης των αµυντικών δαπανών στην 

οικονοµική ανάπτυξη, µέγεθος που αντανακλάται στην τιµή του συντελεστή 

παλινδρόµησης αυτής της µεταβλητής, στη συνάρτηση (8.1). Ωστόσο, η εφαρµογή 

αυτής της µεθόδου, µπορεί να καταλήξει σε συµπεράσµατα µειωµένης αξιοπιστίας 

για τους παρακάτω λόγους: 

1. Η εξαρτηµένη µεταβλητή που χρησιµοποίησε ο Benoit στη συνάρτηση (8.1), 

ήταν ο ρυθµός µεταβολής του πολιτικού προϊόντος της οικονοµίας (CP), 

που ορίσθηκε ως η διαφορά µεταξύ των ρυθµών µεταβολής του ΑΕγχΠ (Υ) 

και των αµυντικών δαπανών (D). Στο σηµείο αυτό υπάρχει ένα σφάλµα 

ορισµού. Το ΑΕγχΠ µίας οικονοµίας είναι ίσο µε το άθροισµα του 

πολιτικού προϊόντος και των αµυντικών δαπανών, δίνεται δηλαδή από τη 

σχέση 

DCPY +=  (8.2) 

Ο ρυθµός µεταβολής κάθε µεταβλητής x δίνεται από τη σχέση ( ) xxxdtdx &=/ . 

Κατά συνέπεια, ο ρυθµός µεταβολής του πολιτικού προϊόντος της οικονοµίας, 

ορίσθηκε από τον Benoit ως 

D

D

Y

Y

CP

PC &&&

−=  

Ωστόσο, από την εξίσωση (8.2) έχουµε: 

DYCP −=  

από την οποία προκύπτει ότι 

DYPC &&& −=  

ή 
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Παρατηρούµε δηλαδή ότι, o πραγµατικός ρυθµός µεταβολής του πολιτικού 

προϊόντος της οικονοµίας, =
CP

PC &

, περιλαµβάνει µεν τον όρο του Benoit, 

επιπρόσθετα όµως περιλαµβάνει και άλλους όρους, που καθιστούν, κατά κανόνα, 

µεγαλύτερη την τιµή του. Η µέτρηση λοιπόν, αυτής της µεταβλητής, µε τον τρόπο 

που υπέδειξε ο Benoit και η εκτίµηση του υποδείγµατος (8.1) σ' αυτήν τη βάση, 

οδηγεί σε αναξιόπιστα αποτελέσµατα. 

2. Η σχέση (8.1) είναι ένα υπόδειγµα µίας µόνο εξίσωσης, που ορίζει ότι η 

αιτιώδης σχέση µεταξύ των αµυντικών δαπανών και του ρυθµού 

οικονοµικής ανάπτυξης είναι µονοσήµαντη και συγκεκριµένη (από τις 

αµυντικές δαπάνες στο ρυθµό ανάπτυξης). Ωστόσο, οι αλληλεπιδράσεις που 

αναπτύσσονται σε µία οικονοµία, µεταξύ των αµυντικών δαπανών, του 

ρυθµού ανάπτυξης και άλλων µεταβλητών, είναι κρίσιµης σηµασίας για τον 

προσδιορισµό της επίδρασης του αµυντικού τοµέα στην ανάπτυξη της 

οικονοµίας. Στην πραγµατική οικονοµική ζωή, υπάρχουν πολλοί τρόποι µε 

τους οποίους µία µεταβλητή επηρεάζει κάποια άλλη, όπως υπάρχουν και 

άλλες ενδιάµεσες µεταβλητές που επηρεάζουν τη λειτουργία ολόκληρου του 

συστήµατος. Κατά συνέπεια, οποιοδήποτε υπόδειγµα φιλοδοξεί να 

αποκαλύψει την πραγµατική σχέση µεταξύ της λειτουργίας του αµυντικού 

τοµέα και της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας, και να µετρήσει τη 

µεταβολή του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας, που προέρχεται από µία 

δεδοµένη µεταβολή των αµυντικών δαπανών, θα πρέπει να στηρίζεται στην 

εξειδίκευση ενός συστήµατος ταυτόχρονα προσδιοριζόµενων εξισώσεων, 

που θα συλλαµβάνουν τις αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις µεταξύ 

των κρίσιµων µεταβλητών του οικονοµικού συστήµατος. 

3. Η αιτιώδης σχέση µεταξύ των αµυντικών δαπανών και των επενδύσεων 

παγίου κεφαλαίου, είναι πολύ πιθανό να δηµιουργήσει σοβαρό πρόβληµα 

πολυσυγγραµικότητας στην εκτίµηση του υποδείγµατος (8.1). Για την 

αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, οι ερευνητές συνήθως 

χρησιµοποιούν τη λογαριθµική µορφή του αρχικού υποδείγµατος, 
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εκφράζουν δηλαδή όλες τις µεταβλητές σε φυσικούς ή δεκαδικούς 

λογαρίθµους. Ωστόσο, σε περιόδους οικονοµικής κρίσης, εµφανίζονται 

πολλές φορές αρνητικοί ετήσιοι ρυθµοί ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα να είναι 

αδύνατη η έκφραση της εξαρτηµένης µεταβλητής σε λογαριθµική µορφή. 

4. Στη συνάρτηση (8.1), οι αµυντικές δαπάνες και οι επενδύσεις παγίου 

κεφαλαίου είναι δύο ξεχωριστές ερµηνευτικές µεταβλητές. Στο υπόδειγµα 

αυτό λοιπόν, υποτίθεται ότι οι αµυντικές δαπάνες επηρεάζουν το ρυθµό της 

οικονοµικής ανάπτυξης, εντελώς ανεξάρτητα από την επίδραση που µπορεί 

να ασκούν στο επίπεδο των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Η επίδραση 

αυτή όµως, αποτελεί τη βασική αιτία των αναπτυξιακών επιδράσεων των 

αµυντικών δαπανών και η παράλειψη της από το υπόδειγµα, µειώνει 

σηµαντικά τον βαθµό της αξιοπιστίας του. Το θεωρητικό αυτό κενό 

καλύπτεται από τη µέθοδο του Lim που εξετάζουµε παρακάτω. 

8.3.3. Η ΜΕΘΟΣ: TOY LIM185 

Ένα παρόµοιο, αλλά πληρέστερο και πιο ρεαλιστικό υπόδειγµα από αυτό του 

Benoit, χρησιµοποίησε ο Lim για να εκτιµήσει τις αναπτυξιακές επιδράσεις των 

αµυντικών δαπανών στις οικονοµίες των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών. Στο 

υπόδειγµα αυτό, ο ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης προσδιορίζεται από µία 

συνάρτηση της µορφής 

( )iOCRYY gg ,=  (8.3) 

όπου το gY  αντιπροσωπεύει το ρυθµό µεταβολής του ΑΕγχΠ, το OCR το λόγο 

προϊόντος-κεφαλαίου της οικονοµίας (output-capital ratio) και το i το ποσοστό των 

επενδύσεων στο ΑΕγχΠ. Το ποσοστό των επενδύσεων εξαρτάται τόσο από το 

ποσοστό τον αµυντικών δαπανών στο ΑΕγχΠ, όσο και από το ποσοστό της καθαρής 

κεφαλαιακής εισροής από το εξωτερικό στο ΑΕγχΠ. Έχουµε δηλαδή µια συνάρτηση 

επενδύσεων της µορφής 

( )fdii ,=  

που. αν αντικατασταθεί στην (3.3), µας δίνει το υπόδειγµα οικονοµικής ανάπτυξης 

                                                           
185 D. Lim “Another Look of Growth and Defense in Less Developed Countries”, Economic 
Development and Cultural Change, vol. 31, 1983, σελ. 377-384 
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( )[ ] ( )fdOCRYfdiOCRYY ggg ,,,, ′==  (8.4) 

To πρόσηµο και η αριθµητική τιµή του συντελεστή παλινδρόµησης των 

αµυντικών δαπανών στην εξίσωση (8.4) µας δείχνουν τόσο την κατεύθυνση, όσο και 

την έκταση της επίδρασης που ασκεί η λειτουργία του αµυντικού τοµέα στην 

οικονοµία. 

Το υπόδειγµα του Lim είναι θεωρητικά ανώτερο από αυτό του Benoit, εφόσον 

θεµελιώνει την αναπτυξιακή επίδραση των αµυντικών δαπανών, στη βάση της 

επίδρασης τους στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου. Ωστόσο, και αυτό χαρακτηρίζεται 

από περιορισµένη λειτουργικότητα και µπορεί να οδηγήσει σε συµπεράσµατα 

µειωµένης αξιοπιστίας αφού, αφενός µεν, η ενδεχόµενη αιτιώδης σχέση µεταξύ των 

αµυντικών δαπανών και της καθαρής κεφαλαιακής εισροής, µπορεί να δηµιουργήσει 

σοβαρό πρόβληµα πολυσυγγραµικότητας, αφετέρου δε, είναι και αυτό ένα υπόδειγµα 

µίας µόνο εξίσωσης, που χαρακτηρίζεται από τα µειονεκτήµατα που αναφέρθηκαν 

στο προηγούµενο τµήµα, αναφορικά µε την αναγκαιότητα εξειδίκευσης 

υποδειγµάτων ταυτόχρονα προσδιοριζόµενων εξισώσεων. 

Στα ίδια µεθοδολογικά πλαίσια, δηλαδή της εκτίµησης υποδειγµάτων µίας 

εξίσωσης, κινήθηκαν και οι Fontanel186, Faini, Annez και Taylor187, γι' αυτό και οι 

µέθοδοι τους δεν παρουσιάζονται σε αυτό το κεφάλαιο. Στα επόµενα τµήµατα 

ασχολούµαστε µε τα υποδείγµατα της Deger και της Κλαδικής Ανάλυσης σε ∆ύο 

Στάδια που, αφενός µεν, είναι απαλλαγµένα από τα µειονεκτήµατα των µεθόδων που 

αναλύθηκαν παραπάνω, αφετέρου δε, εξασφαλίζουν πληρέστερη ανάλυση των 

πραγµατικών δεδοµένων. 

8.3.4. Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ DEGER188 

H Deger χρησιµοποίησε ένα υπόδειγµα ταυτόχρονα προσδιοριζόµενων 

εξισώσεων, για να εκτιµήσει τις αναπτυξιακές επιδράσεις των αµυντικών δαπανών 

στις οικονοµίες των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών. Για την εξειδίκευση του 

υποδείγµατος της, διέκρινε τέσσερις βασικούς τρόπους επίδρασης των αµυντικών 

δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας: 

                                                           
186 J. Fontanel, “Military Expenditure and Economic Growth (France. Morocco)” United Nations 1982 
187 R. Faini, P. Annez & L. Taylor, “Defence Spending, Economic Structure and Growth Evidence 
Among Countries and Over Time”, Economic Development and Cultural Change, vol. 32, 1984 σελ. 
487-198 
188 S. Deger (1986), op cit. 
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α) Ενίσχυση της συνολικής ζήτησης. Αν η συνολική ζήτηση µίας οικονοµίας 

είναι ανεπαρκής, σε σχέση µε τη δυνητική της προσφορά, η επιπρόσθετη 

ζήτηση που δηµιουργείται από τη λειτουργία του αµυντικού τοµέα, µπορεί να 

ικανοποιηθεί είτε µε εντατικότερη χρήση του υφιστάµενου κεφαλαιακού 

αποθέµατος, είτε µε αυξηµένη απασχόληση της εργασίας. Σε αυτήν την 

περίπτωση, οι αµυντικές δαπάνες δηµιουργούν όχι µόνο βραχυχρόνια 

πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα, αλλά πιθανότατα οδηγούν και σε 

µακροχρόνια ανάπτυξη. Αν οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από 

υπερβάλλουσα παραγωγική δυναµικότητα, λόγω ανεπαρκούς ζήτησης, οι 

παραγωγοί επιτυγχάνουν ποσοστό κέρδους µικρότερο από αυτό που θα τους 

εξασφάλιζε η αποτελεσµατικότερη χρήση του κεφαλαιουχικού τους 

εξοπλισµού. Εποµένως, µία αύξηση της ζήτησης που οδηγεί σε εντατικότερη 

χρήση του υφιστάµενου κεφαλαίου, µπορεί να αυξήσει το ποσοστό κέρδους, 

µε αποτέλεσµα να τονωθούν οι επενδύσεις και να αυξηθεί ο ρυθµός 

οικονοµικής ανάπτυξης. 

β) Εκσυγχρονισµός. Στις λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες, υπάρχει µία 

ολόκληρη κατηγορία άµεσων και έµµεσων εκσυγχρονιστικών επιδράσεων των 

αµυντικών δαπανών, που µπορούν, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις, να 

οδηγήσουν σε αύξηση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης. Οι ένοπλες 

δυνάµεις µπορούν να ασχολούνται µε την έρευνα και ανάπτυξη ορισµένων 

προϊόντων, να παρέχουν τεχνικές πληροφορίες, να οργανώνουν την αγροτική 

εργασία σε βιοµηχανικά πρότυπα, να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και 

υγείας, να συµβάλλουν στην εφαρµογή νέας τεχνολογίας στην υπόλοιπη 

οικονοµία και να δηµιουργούν υποδοµή. Ωστόσο, η καταλληλότητα και 

επάρκεια αυτών των επιδράσεων τίθεται συχνά υπό αµφισβήτηση, δεδοµένων 

των διαφορετικών αντικειµενικών σκοπών λειτουργίας του αµυντικού και των 

υπόλοιπων τοµέων της οικονοµίας. 

γ) Ανακατανοµή των παραγωγικών πόρων. Οι συνολικές αποταµιεύσεις µίας 

οικονοµίας χρησιµοποιούνται για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων και των 

δηµοσίων δαπανών. ∆εδοµένου του επιπέδου των αποταµιεύσεων, µία 

αύξηση των αµυντικών δαπανών οδηγεί σε µείωση των επενδύσεων και σε 

επιβράδυνση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης. Αν, επιπλέον, το θέµα της 

τεχνολογικής προόδου εξετασθεί στα πλαίσια των θυσιαζόµενων επενδύσεων, 
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τα ανασταλτικά αποτελέσµατα των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική 

ανάπτυξη ενισχύονται. Εφόσον η νέα τεχνολογία ενσωµατώνεται στο 

µηχανολογικό εξοπλισµό της τελευταίας γενεάς189, οποιαδήποτε µείωση των 

επενδύσεων (άρα και αυτή που προκαλείται από µία αύξηση των αµυντικών 

δαπανών), θα οδηγήσει σε µείωση τόσο του ρυθµού αύξησης του 

κεφαλαιακού αποθέµατος, όσο και του ρυθµού βελτίωσης της ποιότητας του. 

δ) Μεταβολή της ποσότητας των παραγωγικών πόρων. Η λειτουργία του 

αµυντικού τοµέα µπορεί να µεταβάλλει την ποσότητα των παραγωγικών 

πόρων µίας οικονοµίας, µε δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, δεν υπάρχει 

αµφιβολία ότι οι αµυντικές δαπάνες είναι πληθωριστικές, ιδιαίτερα στις 

οικονοµίες των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών, που χαρακτηρίζονται από 

ανεπάρκεια παραγωγικών πόρων. Ο πληθωρισµός, µε τη σειρά του, µπορεί να 

οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού κέρδους, που τονώνει τις επενδύσεις και 

αυξάνει τις διαθέσιµες ποσότητες παραγωγικών πόρων στην οικονοµία. 

Ωστόσο, η προσδοκία χρόνιου πληθωρισµού µπορεί να οδηγήσει σε έξαρση 

της καταναλωτικής δαπάνης και στη διενέργεια επενδύσεων σε τοµείς 

µειωµένης σηµαντικότητας για την αναπτυξιακή προοπτική της οικονοµίας. 

Γενικά, η σχέση µεταξύ πληθωρισµού και οικονοµικής ανάπτυξης είναι 

δύσκολο να προσδιορισθεί εκ των προτέρων190. ∆εύτερο, στις λιγότερο 

ανεπτυγµένες οικονοµίες, µία αύξηση των αµυντικών δαπανών οδηγεί σε 

µείωση του «κοινωνικού µισθού», υπό τη µορφή των δαπανών Εκπαίδευσης, 

Υγείας, Πρόνοιας κ.λ.π., που µε τη σειρά της επιφέρει αύξηση της ιδιωτικής 

δαπάνης γι' αυτά τα αγαθά και µείωση των συνολικών αποταµιεύσεων, άρα 

και ταυ ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης. 

Στο υπόδειγµα της Deger. οι δύο πρώτοι τρόποι επίδρασης των αµυντικών 

δαπανών, εκφράσθηκαν από µία συνάρτηση οικονοµικής ανάπτυξης της µορφής 

( )fPYdAPSGG ,,,=  

όπου το G αντιπροσωπεύει το ρυθµό µεταβολής του ΑΕγχΠ, το APS τη µέση ροπή 

για αποταµίευση και το Υ/Ρ το κατά κεφαλήν εισόδηµα. Στη συνάρτηση αυτή, ο 

                                                           
189 Βλ. F. Hahn & R. C. Ο. Matthews, “The Theory of Economic Growth: A Survey”, στο “Surveys of 
Economic Theory”, vol. 2, New York Macmillan Publishing Co, 1969. 
190 A. P. Thirdwall “Inflation, Saving and Growth in Developing Economies”, New York Macmillan 
Publishing Co. 1974 
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συντελεστής παλινδρόµησης των αµυντικών δαπανών, αντανακλά τα αποτελέσµατα 

ενίσχυσης της συνολικής ζήτησης και εκσυγχρονισµού, που προκαλούνται από τη 

λειτουργία του αµυντικού τοµέα της οικονοµίας. Με την υπόθεση ότι η µέση ροπή 

για αποταµίευση, δηλαδή το ποσοστό των αποταµιεύσεων στο εισόδηµα, µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως δείκτης των διαθέσιµων παραγωγικών πόρων στην οικονοµία, η 

επίδραση των αµυντικών δαπανών στην ανακατανοµή και την ποσότητα των 

παραγωγικών πόρων, µπορεί να εκφρασθεί από το συντελεστή παλινδρόµησης των 

αµυντικών δαπανών σε µία συνάρτηση αποταµιεύσεων της µορφής 

( )[ ]fPPdPYGGAPSAPS ,,,, &=  

όπου το PP& αντιπροσωπεύει το ρυθµό πληθωρισµού (ή το ρυθµό µεταβολής του 

αποπληθωριστή του ΑΕγχΠ). Το γινόµενο G(Υ/Ρ) εκφράζει το γεγονός ότι. η 

επίδραση του ρυθµού µεταβολής του ΑΕγχΠ στη µέση ροπή για αποταµίευση δεν είναι 

οµοιόµορφη, αλλά εξαρτάται από το αναπτυξιακό επίπεδο της οικονοµίας. Το 

υπόδειγµα συµπληρώνεται µε µία συνάρτηση αµυντικών δαπανών της µορφής 

( )21 ,,,, DDNPYYGEdd =  

όπου το GE/Y αντιπροσωπεύει το ποσοστό των δηµοσίων δαπανών στο ΑΕγχΠ και 

το Ν τη διαφορά µεταξύ του κατά κεφαλήν εισοδήµατος που εκφράζεται σε επίσηµες 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες, και του κατά κεφαλήν εισοδήµατος που εκφράζεται σε 

ισοτιµίες αγοραστικής δύναµης. Τα D1, και D2, επεισέρχονται στη συνάρτηση ως 

ψευδοµεταβλητές που εκφράζουν, αφενός µεν το κεφαλαιακό πλεόνασµα των 

πετρελαιοεξαγωγικών χωρών, αφετέρου δε τις εµπόλεµες οικονοµίες (η Deger 

χρησιµοποίησε διακρατικά δεδοµένα στην ανάλυση της). 

Τελικά, η συνολική επίδραση των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική 

ανάπτυξη, dG/dd, δίνεται από το συνδυασµό των τεσσάρων επιδράσεων που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, και µπορεί να µετρηθεί µε βάση τη σχέση 

dd

dAPS
ff

dd

dG
APSd +=  

όπου τα fd και fAPS αντιπροσωπεύουν τη µερική επίδραση των αµυντικών δαπανών και 

της µέσης ροπής για αποταµίευση στο ρυθµό οικονοµικής ανάπτυξης. 

Το υπόδειγµα της Deger απαρτίζεται από ένα σύνολο εξισώσεων, που 

συλλαµβάνουν τις βασικές αλληλεπιδράσεις που αναπτύσσονται σε µία οικονοµία, 
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µεταξύ των αµυντικών δαπανών, του ρυθµού ανάπτυξης και άλλων µεταβλητών. 

Είναι λοιπόν, θεωρητικά ανώτερο από τα υποδείγµατα των Benoit και Lim, και η 

εφαρµογή του µπορεί να οδηγήσει σε αξιόπιστα συµπεράσµατα για τη σχέση µεταξύ 

αµυντικών δαπανών και ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η µέθοδος αυτή 

προσδιορίζει τη µεταβολή του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης που προκαλεί µία 

δεδοµένη µεταβολή των αµυντικών δαπανών. Η πληροφορία αυτή είναι, βέβαια, 

εξαιρετικά χρήσιµη για την άσκηση οικονοµικής πολιτικής, δίνει όµως µία µερική 

µόνο εικόνα των αναπτυξιακών αποτελεσµάτων των αµυντικών δαπανών, εφόσον, 

αφενός µεν, δεν µπορεί να εκτιµήσει τη συνολική επίδραση της λειτουργίας του 

αµυντικού τοµέα στην οικονοµία µιας χώρας, στη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου, 

αφετέρου δε, δεν επιµερίζει τη συνολική αυτή επίδραση σε επί µέρους επιδράσεις των 

αµυντικών δαπανών στους διάφορους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας. Τις 

πρόσθετες αυτές πληροφορίες µας δίνει η µέθοδος της Κλαδικής Ανάλυσης σε ∆ύο 

Στάδια, που αναλύουµε παρακάτω. 

8.3.5. Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ THΣ ΚΛΑ∆ΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΕ ∆ΥΟ ΣΤΑ∆ΙΑ 

Οι αµυντικές δαπάνες επηρεάζουν την αναπτυξιακή διαδικασία µιας χώρας, 

µέσω των επιδράσεων που ασκούν στο παραγωγικό κύκλωµα της οικονοµίας. Για να 

διαπιστώσουµε λοιπόν το µέγεθος των αναπτυξιακών επιδράσεων των αµυντικών 

δαπανών, πρέπει να εκτιµήσουµε τις απώλειες των παραγωγικών πόρων και του 

προϊόντος της οικονοµίας, που προκαλούνται από τη λειτουργία του αµυντικού τοµέα. 

Η µέθοδος της Κλαδικής Ανάλυσης σε ∆ύο Στάδια191 κινείται προς αυτήν ακριβώς 

την κατεύθυνση. Περιγράφει τις µεταβολές που προκαλούν οι αµυντικές δαπάνες 

στον παραγωγικό µηχανισµό της οικονοµίας και γι' αυτό µπορεί να εφαρµοσθεί µόνο 

σε δεδοµένα χρονολογικών σειρών κάθε χώρας ξεχωριστά. Στη µέθοδο αυτή, η 

απόσταση που υπάρχει µεταξύ των αµυντικών δαπανών και της οικονοµικής 

ανάπτυξης, γεφυρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο εξετάζεται η δυσµενής 

επίδραση των αµυντικών δαπανών στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, κάθε κλάδου 

παραγωγής ξεχωριστά. Στο δεύτερο στάδιο, οι απώλειες των επενδύσεων που 

προέρχονται από τη διενέργεια αµυντικών δαπανών, µετασχηµατίζονται σε απώλειες 

κεφαλαιακού αποθέµατος και στη συνέχεια, σε απώλειες προϊόντος κάθε κλάδου 

παραγωγής. Τελικά, η επίδραση των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη, 

                                                           
191 N. Antonakis & D. Karavidas, “Defence Expenditure and Economic Growth in LCDs: The Case of 
Greece 1950 – 1985”, Center of Planning and Economic Research Discussion Paper No 5, Athens 1990 
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προκύπτει από τη διαφορά των ρυθµών ανάπτυξης του προϊόντος της οικονοµίας, στην 

παρουσία και απουσία αµυντικών δαπανών. 

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα από την αρχή. Όπως αναφέρθηκε, η διενέργεια 

αµυντικών δαπανών σε µία χώρα. επιφέρει µείωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου 

στους διάφορους κλάδους της οικονοµίας. Η αρνητική αυτή σχέση µεταξύ των 

αµυντικών δαπανών και των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, αποτελεί τo κυρίαρχο 

στοιχείο της ανάλυσης και οφείλεται, αφενός µεν, στη σχετικά σταθερή παραγωγική 

δυναµικότητα των βιοµηχανιών κεφαλαιουχικών αγαθών, αφετέρου δε, στην 

ανελαστικότητα της ζήτησης αµυντικών αγαθών ως προς τις τιµές. Έτσι λοιπόν, για 

κάθε κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας, µπορούµε να εξειδικεύσουµε µία 

συνάρτηση επενδύσεων της µορφής 

( )ttj dii =,  (8.5) 

όπου το i αντιπροσωπεύει το ποσοστό των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στο 

ΑΕγχΠ, το d το ποσοστό των αµυντικών δαπανών στο ΑΕγχΠ και το j τον υπό 

εξέταση κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας. Η ανάλυση χρονολογικών σειρών 

υπερπηδά το πρόβληµα που υπάρχει συνήθως στις αναλύσεις διακρατικών 

δεδοµένων, σχετικά µε τη συγκρισιµότητα του τρόπου µε τον οποίο γίνεται η 

υποκατάσταση µεταξύ επενδύσεων και αµυντικών δαπανών, στα διάφορα 

κοινωνικοοικονοµικά συστήµατα. Ο συντελεστής παλινδρόµησης των αµυντικών 

δαπανών σε κάθε µία από τις κλαδικές εξισώσεις της µορφής της (8.5), αναµένεται να 

είναι αρνητικός, εκφράζοντας το µέγεθος του κόστους ευκαιρίας της παραγόµενης 

άµυνας. Η εκτίµηση λοιπόν, των σχέσεων υποκατάστασης µεταξύ επενδύσεων και 

αµυντικών δαπανών, µας επιτρέπει να προσδιορίσουµε το µέγεθος της µείωσης των 

επενδύσεων κάθε κλάδου παραγωγής, που προκαλείται από τη διενέργεια αµυντικών 

δαπανών. Για να µετασχηµατισθεί, στη συνέχεια, αυτή η απώλεια των επενδύσεων, 

σε απώλεια κεφαλαιακού αποθέµατος και παραγόµενου προϊόντος, πρέπει να 

εξειδικεύσουµε για κάθε κλάδο παραγωγής, µία συνάρτηση παραγωγής και µία σχέση 

προσδιορισµού του κεφαλαιακού αποθέµατος. 

Για τη συνάρτηση παραγωγής του κλάδου j, υιοθετούµε µία µορφή σταθερών 

αναλογιών των παραγωγικών συντελεστών, που δίνεται από τη σχέση 
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όπου το Κ αντιπροσωπεύει το επίπεδο του καθαρού κεφαλαιακού αποθέµατος, to L 

το επίπεδο της απασχόλησης, το α το συντελεστή κεφαλαίου - προϊόντος και το l το 

συντελεστή εργασίας-προϊόντος. Στις λιγότερο ανεπτυγµένες οικονοµίες, η αγορά του 

κεφαλαίου λειτουργεί σε συνθήκες υπερβάλλουσας ζήτησης. µε αποτέλεσµα η 

παραγωγή να περιορίζεται στο µέγιστο επίπεδο προϊόντος που µπορεί να παραχθεί µε 

τις διαθέσιµες ποσότητες του κεφαλαιακού αποθέµατος. Στις χώρες αυτές λοιπόν, σι 

συνθήκες παραγωγής κάθε κλάδου προσεγγίζονται ικανοποιητικά από µία συνάρτηση 

της µορφής 
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Το επίπεδο του κεφαλαιακού αποθέµατος κάθε κλάδου προσδιορίζεται από τη 

λογιστική ταυτότητα µεταβολής του κεφαλαίου. Υποθέτοντας ότι, στη διάρκεια 

οποιασδήποτε περιόδου, το µέγεθος της απόσβεσης κεφαλαίου είναι ανάλογο του 

επιπέδου του κεφαλαιακού αποθέµατος της προηγούµενης περιόδου, η ταυτότητα 

µεταβολής του κεφαλαίου του κλάδου j παίρνει τη µορφή 

1,,1,, −− −=− tjjtjtjtj KIKK δ  

που µετά από τακτοποίηση των όρων γίνεται 

1,,, )1( −−+= tjjtjtj KIK δ  (8.7) 

όπου τo δ αντιπροσωπεύει τo συντελεστή απόσβεσης κεφαλαίου. Μπορούµε τώρα, 

παραγωγίζοντας την (8.7) ως προς Dt, να προσδιορίσουµε τις επιπτώσεις που θα έχει 

στο κεφαλαιακό απόθεµα του κλάδου j, η δυσµενής επίδραση των αµυντικών 

δαπανών στις επενδύσεις αυτού του κλάδου. Έχουµε λοιπόν: 
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όπου το βj, αντιπροσωπεύει τον πραγµατικό συντελεστή υποκατάστασης µεταξύ 

αµυντικών δαπανών και επενδύσεων στον κλάδο j. Αν στην (8.8) το βj, 

αντικατασταθεί µε τον αντίστοιχο συντελεστή παλινδρόµησης των αµυντικών 

δαπανών, bj µπορούµε να υπολογίσουµε τη µεταβολή του κεφαλαιακού αποθέµατος 

που θα προέλθει από την πλήρη εξάλειψη των αµυντικών δαπανών. Η µεταβολή αυτή 

θα δίνεται από τη σχέση 
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tjtjtj
D

tj DbDbdDbdK t −=−==→ )(0
,  (8.9) 

όπου τo 0→tD  υποδηλώνει την κίνηση της οικονοµίας προς ένα καθεστώς πλήρους 

αφοπλισµού. To dDt, αντικαθίσταται µε το - Dt, γιατί η πλήρης απουσία του 

αµυντικού τοµέα σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, προϋποθέτει τη µείωση των 

αµυντικών δαπανών, καθόλο το µέγεθος που είχαν στη διάρκεια αυτής της περιόδου. 

Αν οι αµυντικές δαπάνες, ασκούν αρνητική επίδραση στο επίπεδο των επενδύσεων 

του κλάδου j, ο συντελεστής bj θα είναι αρνητικός και η απουσία του αµυντικού 

τοµέα θα οδηγήσει σε αύξηση του κεφαλαιακού αποθέµατος αυτού του κλάδου. 

Συνδυάζοντας τις εξισώσεις (8.6), (8.7) και (8.9) καταλήγουµε στις σχέσεις εκείνες 

που µας επιτρέπουν να εκτιµήσουµε τα επίπεδα του κεφαλαιακού αποθέµατος και του 

προϊόντος, που θα είχαν καταγραφεί σε κάθε κλάδο παραγωγής, στην πλήρη απουσία 

αµυντικών δαπανών «επίπεδα αφοπλισµού». Για τον πρώτο χρόνο της εξεταζόµενης 

περιόδου, τo επίπεδο αφοπλισµού του κεφαλαιακού αποθέµατος δίνεται από τη σχέση 
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όπου Dt, = 0 και Dt≠0 υποδηλώνουν την απουσία ή παρουσία του αµυντικού τοµέα 

στην οικονοµία. Αντικαθιστώντας την (8.10) στην (8.11), παίρνουµε τη σχέση 

προσδιορισµού του επιπέδου αφοπλισµού του προϊόντος 
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Για όλα τα υπόλοιπα χρόνια της εξεταζόµενης περιόδου, τα επίπεδα αφοπλισµού του 

κεφαλαιακού αποθέµατος και ίου προϊόντος µπορούν να υπολογισθούν από τις 

σχέσεις 
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Για κάθε περίοδο, το επίπεδο αφοπλισµού του προϊόντος της οικονοµίας, 

µπορεί να εκτιµηθεί από την πρόσθεση των επίπεδων αφοπλισµού του προϊόντος 

όλων των κλάδων παραγωγής, που υπολογίζονται από τις σχέσεις (8.11) και (8.13). Η 

επίδραση των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη, προκύπτει τελικά, από 

τη διαφορά των ρυθµών µεταβολής του προϊόντος της οικονοµίας, στην παρουσία και 
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απουσία αµυντικών δαπανών. 

Το βασικό χαρακτηριστικό που διακρίνει τη µέθοδο που αναπτύξαµε 

παραπάνω, από όλες τις υπόλοιπες, είναι η ταυτόχρονη διερεύνηση όλων των κλάδων 

οικονοµικής δραστηριότητας. Η Κλαδική Ανάλυση είναι µια προσέγγιση προσφοράς 

που περιγράφει, βήµα προς βήµα, το µηχανισµό µέσω του οποίου οι αµυντικές 

δαπάνες οδηγούν στη µείωση του κεφαλαιακού αποθέµατος στους διάφορους 

κλάδους παραγωγής και τελικά, στη µείωση του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης. Το 

κεντρικό πρόβληµα αυτής της µεθόδου, είναι ο υπολογισµός του προϊόντος 

αφοπλισµού της οικονοµίας, που προϋποθέτει την οικονοµετρική εκτίµηση τόσο των 

συντελεστών υποκατάστασης µεταξύ επενδύσεων και αµυντικών δαπανών, όσο και 

των συντελεστών απόσβεσης κεφαλαίου σε κάθε κλάδο παραγωγής. 

Ας εξετάσουµε όµως µε: µεγαλύτερη προσοχή ορισµένα τεχνικά 

χαρακτηριστικά αυτού του υποδείγµατος. Πρώτα από όλα, για τη συνάρτηση 

παραγωγής κάθε κλάδου της οικονοµίας, υιοθετείται µία µορφή σταθερών αναλογιών 

των παραγωγικών συντελεστών. Για να ανταποκρίνεται αυτή η µορφή στην 

πραγµατικότητα, θα πρέπει να επικρατούν στην οικονοµία σταθερές τεχνολογικές 

συνθήκες, που να µην επιτρέπουν την υποκατάσταση των διαφόρων συντελεστών 

στην παραγωγική διαδικασία. Οι πραγµατικές όµως συνθήκες της παράγωγής είναι 

πολύ διαφορετικές. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας επιτρέπει, στις περισσότερες 

περιπτώσεις τη συνεχή υποκατάσταση κεφαλαίου σε εργασία, που δεν µπορεί να 

εκφρασθεί από µια συνάρτηση παραγωγής σταθερών αναλογιών. Ωστόσο, παρά τον 

περιορισµένο βαθµό της ρεαλιστικότητας της, η µορφή των σταθερών αναλογιών 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την οικονοµετρική ανάλυση της παραγωγικής 

διαδικασία., στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, στις οποίες τόσο η εξέλιξη της 

εγχώριας τεχνολογίας όσο και η απορρόφηση ξένων µεθόδων παραγωγής, 

συντελούνται µε πολύ βράδυ ρυθµό. Άλλωστε, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι στη 

συγκεκριµένη συνάρτηση παραγωγής που υιοθετείται στο υπόδειγµα, ο λόγος 

κεφαλαίου - προϊόντος, αj, υποτίθεται ότι µεταβάλλεται διαχρονικά, έχοντας έτσι τη 

δυνατότητα να συλλάβει τις επιδράσεις που ασκούν στην παραγωγική διαδικασία οι 

µεταβολές ίου επιπέδου της τεχνολογίας. 

∆εύτερον, στη διάρκεια κάθε χρονικής περιόδου, το επίπεδο αφοπλισµού του 

προϊόντος κάθε κλάδου, προκύπτει από τη διαίρεση του επίπεδου αφοπλισµού του 

κεφαλαιακού αποθέµατος µε το λόγο κεφαλαίου - προϊόντος, µε βάση τις σχέσεις 
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(8.11) και (8.13). Ο λόγος κεφαλαίου-προϊόντος πρέπει κανονικά να υπολογισθεί από 

τα επίπεδα κεφαλαίου και προϊόντος, που θα είχαν καταγραφεί στην οικονοµία, στην 

πλήρη απουσία αµυντικών δαπανών, πράγµα όµως που είναι αδύνατον, λόγω της 

αλληλεξάρτησης του επιπέδου προϊόντος και του λόγου κεφαλαίου - προϊόντος, σε 

καθεστώς αφοπλισµού. Για αυτόν τον λόγο, στις σχέσεις (8.11) και (8.13), 

εµφανίζεται ο λόγος κεφαλαίου - προϊόντος που υπολογίζεται από τα καταγραµµένα 

επίπεδα κεφαλαίου και προϊόντος εισάγοντας, έτσι, µία πηγή σφάλµατος στους 

υπολογισµούς. Ωστόσο, µπορούµε να υποθέσουµε ότι το σφάλµα αυτό είναι 

αµελητέο στην περίπτωση των λιγότερο ανεπτυγµένων χωρών, στις οποίες οι ένοπλες 

δυνάµεις λειτουργούν στη βάση τεχνογνωσίας που παράγεται στις µεγάλες πολεµικές 

βιοµηχανίες του ανεπτυγµένου κόσµου. Στις χώρες αυτές, η τεχνολογία που 

χρησιµοποιείται στον αµυντικό τοµέα, είναι µάλλον ακατάλληλη για εφαρµογή στους 

υπόλοιπους τοµείς, µε αποτέλεσµα το γενικό τεχνολογικό επίπεδο της οικονοµίας να 

µη διαφέρει σηµαντικά στην παρουσία και απουσία αµυντικών δαπανών. 

Τρίτον, όπως αναφέρθηκε µία αξιόπιστη ανάλυση των αναπτυξιακών 

επιδράσεων των αµυντικών δαπανών, πρέπει να εξετάζει τις επιδράσεις τους, όχι 

µόνο στο επίπεδο των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου, αλλά και στο επίπεδο του 

παραγόµενου κοινωνικού προϊόντος. Στην Κλαδική Ανάλυση όµως, οι αναπτυξιακές 

επιδράσεις των αµυντικών δαπανών εξαρτώνται αποκλειστικά και µόνο από τις 

επιδράσεις τους στις επενδύσεις των διάφορων κλάδων της οικονοµίας, πράγµα που 

οδηγεί αναπόφευκτα σε κάποια υποεκτίµηση της πραγµατικής επίδρασης των 

αµυντικών δαπανών. Ωστόσο µπορούµε να ισχυρισθούµε µε κάποια βεβαιότητα, ότι το 

µέγεθος αυτής της υποεκτίµησης είναι σχετικά µικρό στην περίπτωση των λιγότερο 

ανεπτυγµένων χωρών, εφόσον ο βασικός περιοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης 

των χωρών αυτών προέρχεται από την ανεπάρκεια πόρων για τη διενέργεια 

επενδύσεων. 

Από τα προηγούµενα γίνεται αντιληπτά ότι, η Κλαδική Ανάλυση είναι 

κατάλληλη για τη µελέτη των αναπτυξιακών επιδράσεων των αµυντικών δαπανών 

στις αναπτυσσόµενες κυρίως οικονοµίες. Είναι η µόνη µέθοδος που περιγράφει το 

µηχανισµό µέσω του οποίου οι αµυντικές δαπάνες επιβραδύνουν την αναπτυξιακή 

διαδικασία της οικονοµίας και, επιπλέον, η εφαρµογή της εξασφαλίζει τη λεπτοµερή 

ανάλυση των στατιστικών δεδοµένων σε επίπεδο κάθε παραγωγικού κλάδου 

ξεχωριστά. 
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8.4. ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Το µέγεθος του αµυντικού βάρους µιας χώρας, δίνει το µέτρο της αφαίµαξης 

παραγωγικών πόρων από τον αµυντικό τοµέα της οικονοµίας και από αυτήν την 

άποψη, εκφράζει τη σχετική σηµασία της εθνικής άµυνας στη συνολική οικονοµική 

δραστηριότητα. Ωστόσο, η απλή µέτρηση του αµυντικού βάρους, πολύ λίγα µπορεί 

να προσφέρει στη διερεύνηση του αµυντικού προβλήµατος µιας χώρας. Οι ασκούντες 

οικονοµική πολιτική, ενδιαφέρονται να µάθουν αν και κατά πόσον υπάρχει ανάγκη 

συρρίκνωσης του αµυντικού τοµέα της οικονοµίας και ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήµατα πρέπει, πρώτα 

απ' όλα, να εξετασθεί ο ρόλος των αµυντικών δαπανών στο οικονοµικό κύκλωµα της 

χώρας, δηλαδή η επίδρασή τους στη διαδικασία ανάπτυξης της οικονοµίας. 

Στην παραγωγή της άµυνας απασχολούνται διάφοροι παραγωγικοί 

συντελεστές, που θα µπορούσαν εναλλακτικά να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή 

άλλων αγαθών, όπως των τροφίµων, των κεφαλαιουχικών αγαθών, των υπηρεσιών 

Παιδείας, Υγείας κ.λ.π. Αυτό σηµαίνει ότι η παραγωγή οποιουδήποτε επιπέδου 

άµυνας, αντιπροσωπεύει κάποιες ποσότητες από κάποια άλλα αγαθά, που θα 

µπορούσαν να είχαν παραχθεί στην πλήρη απουσία αµυντικών δαπανών. Η θυσία της 

παραγωγής αυτών των αγαθών αποτελεί το κόστος ευκαιρίας της εθνικής άµυνας, και 

εκφράζει την επίδραση των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη µιας 

χώρας. Για να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι αµυντικές δαπάνες 

επιβραδύνουν την οικονοµική ανάπτυξη, πρέπει να εξετάσουµε το µηχανισµό µέσω 

του οποίου συντελείται η απορρόφηση πόρων από τον αµυντικό τοµέα. Στην 

περίπτωση της εργασίας, ο µηχανισµός αυτός συνιστάται στη λειτουργία των θεσµών 

ή στην παροχή αυξηµένων αµοιβών και άλλων κινήτρων στο τµήµα του εργατικού 

δυναµικού, που είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαίο για τη λειτουργία των ενόπλων 

δυνάµεων. Στην περίπτωση του κεφαλαίου, ο µηχανισµός της απορρόφησης 

βασίζεται στη σχετικά σταθερή παραγωγική δυναµικότητα των βιοµηχανιών 

κεφαλαιουχικών αγαθών και στην ανελαστικότητα της ζήτησης αµυντικών αγαθών ως 

προς τις τιµές. Η απορρόφηση κεφαλαίου από τον αµυντικό τοµέα, έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στους υπόλοιπους τοµείς 

της οικονοµίας που, µε τη σειρά της. οδηγεί στη µείωση της κεφαλαιακής 

συσσώρευσης και στην απώλεια ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. 

Στη σχετική βιβλιογραφία, έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι για την εκτίµηση 
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των αναπτυξιακών επιδράσεων των αµυντικών δαπανών σε µία χώρα. Από αυτές, η 

Κλαδική Ανάλυση σε ∆ύο Στάδια φαίνεται να καταλήγει σε πιο αξιόπιστα 

συµπεράσµατα, για δύο κυρίως λόγους: Πρώτον, η µέθοδος αυτή εξετάζει τις 

µεταβολές που προκαλούν οι αµυντικές δαπάνες στο παραγωγικό κύκλωµα της 

οικονοµίας και οδηγούν, τελικά, στη µείωση των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. 

∆εύτερον, η εφαρµογή της βασίζεται στη λεπτοµερή µελέτη των στατιστικών 

στοιχείων κάθε παραγωγικού κλάδου ξεχωριστά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

9.1 ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 

Για την ανάλυση του υποδείγµατος, είναι απαραίτητη σε πρώτο στάδιο η 

διεξαγωγή του ελέγχου για την ύπαρξη (ή µη) στασιµότητας των διαθέσιµων 

χρονικών σειρών. Για την ακρίβεια, είναι επιτακτική η ανάγκη για στασιµότητα των 

µεταβλητών, αλλιώς οι δεδοµένες οικονοµετρικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται 

µπορούν να προκαλέσουν αναξιόπιστα αποτελέσµατα, αδυναµία στην διεξαγωγή 

προβλέψεων, αλλά και εµφάνιση σηµαντικών προβληµάτων, όπως αυτό της κίβδηλης 

παλινδρόµησης. Συνεπώς θα πρέπει να πραγµατοποιήσουµε µια σειρά ελέγχων που 

αποδεικνύουν την ύπαρξη (ή µη) στασιµότητας, έχοντας σαν στόχο την εξέταση του 

βαθµού ολοκλήρωσης των µεταβλητών του υποδείγµατος, µε ιδιαίτερη έµφαση στον 

επαυξηµένο έλεγχο των Dickey-Fuller (1979), τον έλεγχο των Phillips - Perron 

(1988), και τον έλεγχο KPSS (1992) για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας. 

9.2. ΚΙΒ∆ΗΛΕΣ ΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΗΣΕΙΣ 

Μια από τις υποθέσεις που έχουµε στην ανάλυση της παλινδρόµησης είναι ότι 

οι χρονικές σειρές που χρησιµοποιούµε για τις εφαρµογές της µεθόδου της 

παλινδρόµησης είναι πως οι χρονικές αυτές σειρές είναι στάσιµες (stationary). 

Αν οι χρονικές αυτές σειρές δεν είναι στάσιµες τότε οι στατιστικοί έλεγχοι 

πού εφαρµόζονται στα υποδείγµατα των παλινδροµήσεων δίνουν αναξιόπιστα; 

αποτελέσµατα. Άρα όταν οι µεταβλητές δεν είναι στάσιµες, τα στατιστικά 

αποτελέσµατα µπορεί να είναι ικανοποιητικά, αλλά να µην έχουν καµία οικονοµική 

σηµασία. Στην περίπτωση αυτή έχουµε το πρόβληµα των «κίβδηλων 

παλινδροµήσεων» (spurious regressions) (Phillips 1986). 

9.3 ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΣΙΜΟΤΑΤΑ ΕΙΝΑΙ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ;  

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για την σηµαντικότητα της στασιµότητας όπως 

επίσης και το γιατί είναι σηµαντικό οι µεταβλητές που είναι µη-στάσιµες να 

αντιµετωπίζονται διαφορετικά από τις στάσιµες. 
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Ο έλεγχος για το εάν µια σειρά µπορεί να αντιµετωπισθεί ως στάσιµη ή όχι 

είναι ουσιαστικός για τους ακόλουθους λόγους:  

� Η στασιµότητα µιας σειράς µπορεί να επηρεάσει την συµπεριφορά και τις 

ιδιότητές της. Σε µια στάσιµη σειρά, οι απότοµες µεταβολές (shocks) στο σύστηµα 

αδυνατούν βαθµιαία στο χρόνο (t+1, t+2,…). Αντίθετα στις σειρές που είναι µη 

στάσιµες οι αλλαγές αυτές δεν θα αδυνατούν στο χρόνο αλλά θα διαρκούν για πάντα. 

Η χρήση µη στάσιµων δεδοµένων µπορεί να οδηγήσει στις κίβδηλες 

παλινδροµήσεις. Εάν δύο στάσιµες µεταβλητές δηµιουργούνται ως ανεξάρτητες 

τυχαίες σειρές, όταν παλινδροµούνται µεταξύ τους, η t-αναλογία στο συντελεστή 

κλίσης αναµένεται να µην είναι στατιστικά σηµαντικά διαφορετική από το µηδέν, και 

η τιµή του R2 να είναι πολύ χαµηλή. Αυτό είναι προφανές για µεταβλητές που δεν 

συσχετίζονται η µία µε την άλλη. Εντούτοις, εάν δύο µεταβλητές τείνουν κατά τη 

διάρκεια του χρόνου, η παλινδρόµηση της µιας στην άλλη θα µπορούσε να έχει ψηλό 

R2 ακόµα αν και οι δύο είναι άσχετες µεταξύ τους. Έτσι, εάν οι τεχνικές 

παλινδρόµησης εφαρµόζονται σε µη στάσιµα στοιχεία, το τελικό αποτέλεσµα θα είναι 

µια παλινδρόµηση που φαίνεται ότι είναι καλή (σηµαντικοί εκτιµητές συντελεστών 

και υψηλό R2 ), αλλά στην ουσία δεν έχει καµία σηµασία.  

� Εάν οι µεταβλητές που υιοθετούνται σε ένα υπόδειγµα παλινδρόµησης δεν 

είναι στάσιµες, τότε αποδεικνύεται ότι οι υποθέσεις για την ασυµπτωµατική ανάλυση 

δεν ισχύουν. Με άλλα λόγια οι t αναλογίες δεν ακολουθούν την t-κατανοµή, και το F-

στατιστικό δεν ακολουθήσει την F-κατανοµή και τα λοιπά. Γενικά, εάν µια 

µεταβλητή παλινδροµείται µε µια άλλη ανεξάρτητη µεταβλητή, η t-αναλογία στο 

συντελεστή κλίσης θα ακολουθήσει την t κατανοµή. 

9.4. EΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

9.4.1 ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑ ΡΙΖΑ 

Για τον έλεγχο της στασιµότητας υπάρχουν αρκετοί τρόποι, αλλά όπως 

εφαρµόζεται στο σύνολο της βιβλιογραφίας, έτσι και στην παρούσα εργασία θα 

χρησιµοποιηθούν έλεγχοι για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας, ότι υπάρχουν δηλαδή 

ρίζες του παρακάτω πολυωνύµου που ισούνται µε την µονάδα (βρίσκονται πάνω στον 

µοναδιαίο κύκλο). 

0....................................1)( 3
3

2
21 =−−−−−= n

n xxxxxf ρρρρ
 (9.1) 
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Πιο κάτω θα δούµε τις συνηθέστερες µεθόδους για τον έλεγχο της µοναδιαίας 

ρίζας, ξεκινώντας µε την εφαρµογή του ελέγχου των Dickey-Fuller (1979) και 

συνεχίζοντας µε τον έλεγχο που προέρχεται από τους Phillips-Perron (1988) και τέλος 

τον έλεγχο των KPSS (1992) 

9.4.2. ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΈΛΕΓΧΟΣ DICKEY-FULLER (ADF) 

Ο πιο διαδεδοµένος τρόπος ελέγχου για ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας σε ένα 

αυτοπαλίνδροµο AR(n) υπόδειγµα µιας χρονικής σειράς, και κατά συνέπεια για 

ύπαρξη στασιµότητας, είναι ο επαυξηµένος έλεγχος Dickey-Fuller (ADF test). Ο 

έλεγχος αυτός πραγµατοποιείται µέσω τριών µορφών παλινδρόµησης που µπορεί να 

πάρει ένα AR(n) υπόδειγµα µιας χρονικής σειράς: 

∑
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όπου: 

i = 1,2,...........ρ ο αριθµός των χρονικών υστερήσεων. 

δ0, δ1, δ2 και βi είναι παράµετροι. 

t είναι η χρονική τάση. 

et = λευκός θόρυβος. 

Η εξίσωση (9.2) αποτελεί ένα υπόδειγµα απλής µορφής (χωρίς στοχαστική 

και χρονική τάση), η εξίσωση (9.3) αποτελεί υπόδειγµα µε ύπαρξη µιας στοχαστικής 

τάσης (σταθεράς) και η (9.4) εµπεριέχει στοχαστική και προσδιοριστική χρονική 

τάση. Ο κύριος λοιπόν σκοπός είναι να εκτιµηθούν οι συντελεστές δ0, δ1, δ2 και βi και 

στις τρεις αυτές µορφές παλινδρόµησης, στα διάφορα επίπεδα της κάθε µεταβλητής, 

ώστε να βρεθεί η καλύτερη δυνατή παλινδρόµηση που να ικανοποιεί την µη ύπαρξη 

µοναδιαίας ρίζας, και κατά συνέπεια την στασιµότητα της κάθε χρονικής σειράς. Οι 

υποθέσεις για την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας είναι οι εξής: 

Η0: δ2 = 0 (η σειρά Χt περιέχει µια µοναδιαία ρίζα άρα είναι µη - στάσιµη). 

Ηα: δ2 < 0 (δεν ισχύει η Η0). 
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όπου η Η0 δηλώνει πως η χρονική σειρά αποτελεί µια µορφή τυχαίου περίπατου 

(random walk) µε ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας και συνεπώς δεν είναι στάσιµη, ενώ η Ηα 

απορρίπτει την προηγούµενη υπόθεση, δηλώνοντας στασιµότητα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9.1: ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ DF (FULLER, 1976, P.373) 

Επίπεδο Σηµαντικότητας 10% 5% 1% 

Σταθερά χωρίς Τάση -2,57 -2,86 -3,43 

Σταθερά και Τάση -3,12 -3,41 -3,96 

Ο βασικός λοιπόν σκοπός του ελέγχου Dickey-Fuller στις χρονικές σειρές 

είναι να συγκριθούν τις τιµές των συντελεστών της κατανοµής t-student (συντελεστής 

tδ) µε τις κρίσιµες τιµές της κατανοµής των Dickey-Fuller (συντελεστής τ) στα 

επίπεδα των 1%,5% και 10%. Εάν µια τιµή του συντελεστή tδ2 είναι µεγαλύτερη από 

την κριτική τιµή του συντελεστή τα (tδ > τ), τότε η υπόθεση Ηο δεν απορρίπτεται και 

συνεπώς γίνεται αποδεκτή η υπόθεση περί ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας, ενώ στην 

αντίθετη περίπτωση (αν δηλαδή tδ < τ) η Ηο απορρίπτεται και γίνεται αποδεκτή η 

υπόθεση Ηα περί στασιµότητας της χρονικής σειράς. 

Στην περίπτωση που η µεταβλητή Χt είναι µη στάσιµη, ενώ είναι στάσιµη στις 

πρώτες διαφορές, τότε λέµε ότι η µεταβλητή Χt περιέχει µια µοναδιαία ρίζα ή είναι 

ολοκληρωµένη πρώτης τάξης και γράφεται Χt ~ I (1). 

Ένα επιπλέον ζήτηµα που απασχολεί είναι πώς θα επιλεχθεί η βέλτιστη µορφή 

παλινδρόµησης, έτσι ώστε να αποφευχθούν τυχόν προβλήµατα που µπορεί να 

επηρεάσουν την σταθερότητα, την αποτελεσµατικότητα και την αξιοπιστία των 

εκτιµητών, όπως αυτά της πολυσυγγραµµικότητας και της αυτοσυσχέτισης των 

καταλοίπων. Για αυτόν τον λόγο χρησιµοποιούνται τα κριτήρια των Akaike (1974) 

και Schwartz (1978), καθώς και ο έλεγχος Breusch-Godfrey (ή αλλιώς 

πολλαπλασιαστής Lagrange-LM), όχι µόνο για την µορφή παλινδρόµησης, αλλά και 

για το πλήθος των χρονικών υστερήσεων της εξαρτηµένης µεταβλητής. Βασικός 

στόχος είναι η εύρεση των αυτοπαλίνδροµων µεταβλητών που απορρίπτουν την 

αρχική υπόθεση περί ύπαρξης µοναδιαίας ρίζας, µε την ελάχιστη τιµή στο κριτήριο 

Akaike (εφόσον ο αριθµός των παρατηρήσεων είναι σχετικά µικρός) και 

σηµαντικότητα στο ποσοστό του συντελεστή LM για τον έλεγχο της αυτοσυσχέτισης 

στα κατάλοιπα. 
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�  Κριτήριο του Akaike (AIC) 

T

k

n

SSR
AIC

2
)ln( +=  (9.5) 

� Κριτήριο του Schwartz (SC) 

( )n
n

k

n

SSR
SBIC ln)ln( +=  (9.6) 

όπου SSR είναι το άθροισµα τετραγώνων των καταλοίπων, το k είναι ο συνολικός 

αριθµός των συντελεστών της παλινδρόµησης (ή ο αριθµός των παραµέτρων που 

εκτιµήθηκαν) και το n είναι το µέγεθος του δείγµατος. 

9.4.3. ΈΛΕΓΧΟΙ PHILLIPS- PERRON (PP) 

Ο έλεγχος των Phillips-Perron (1988) αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο 

εντοπισµού µοναδιαίας ρίζας. Για να ελέγξουν την ύπαρξη της στασιµότητας µιας 

χρονικής σειράς πρότειναν µια µεθοδολογία στην οποία δεν πληρούνται οι γνωστές 

υποθέσεις για τον διαταρακτικό όρο όπως είναι η υπόθεση της συσχέτισης και της 

οµοσκεδαστικότητας (σταθερής διακύµανσης), και έχουν αναπτύξει µια 

περιεκτικότερη θεωρία µοναδιαίας ρίζας και στασιµότητας. Οι έλεγχοι είναι 

παρόµοιοι µε τους ελέγχους ADF, αλλά ενσωµατώνουν µια αυτόµατη διόρθωση στην 

DF διαδικασία για να επιτρέψουν την αυτοσυσχέτιση των καταλοίπων. 

Αντιµετωπίζουν µια πιθανή µη τυχαιότητα των καταλοίπων τροποποιώντας την t 

κατανοµή µε την βοήθεια µη παραµετρικών µεθόδων. Η τροποποίηση αυτή στην 

κατανοµή t λαµβάνει υπόψη της τόσο την αυτοσυσχέτιση µιας άγνωστης τάξης στα 

κατάλοιπα όσο και την ετεροσκεδαστικότητα. 

Το στατιστικό των Phillips – Perron ακολουθεί την ίδια ασυµπτωτική 

κατανοµή µε το στατιστικό των Dickey – Fuller, άρα για τον έλεγχο τους ισχύουν οι 

ίδιες κρίσιµες τιµές µε αυτές που ισχύουν στους ελέγχους Dickey – Fuller. Πρέπει να 

αναφέρουµε όµως ενώ για τον έλεγχο των Dickey – Fuller βρίσκουµε τον κατάλληλο 

αριθµό των όρων για τις διαφορές της εξαρτηµένης µεταβλητής στον έλεγχο των 

Phillips – Perron πρέπει να οριστεί η υστέρηση p της διόρθωσης των New – West 

(1994) που αναφέρεται στον αριθµό των περιόδων της αυτοσυσχέτισης. Ο αριθµός 

των p υστερήσεων δίνεται από τον τύπο p=µικρότερος ακέραιος 
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το µέγεθος του δείγµατος. Όπως και στους ελέγχους των DF έτσι και στους ελέγχους 

των ΡΡ η εκτιµηµένη εξίσωση µπορεί να περικλείει µόνο σταθερά, ή σταθερά και 

χρονική τάση ανάλογα µε την περίπτωση που εξετάζουµε. Οι έλεγχοι των ΡΡ δίνουν 

συχνά τα ίδια συµπεράσµατα και έχουν τους ίδιους σηµαντικούς περιορισµούς όπως, 

και ο έλεγχος των ADF.  

9.4.4 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ KWIATKOWSKI, PHILLIPS, SCHMIDT AND SHIN 

(KPSS) 

Στον έλεγχο του ADF η µηδενική υπόθεση είναι ότι µια χρονική σειρά 

περιέχει µοναδιαία ρίζα, η υπόθεση αυτή είναι αποδεκτή εκτός αν υπάρχει µια 

δυναµική απόδειξη εναντίον της. Όµως η προσέγγιση αυτή ίσως έχει χαµηλότερη 

ισχύ έναντι των σχεδόν στάσιµων διαδικασιών µοναδιαίας ρίζας. Σε αντίθεση οι 

Kwiatkowski et al. (1992) παρουσίασαν ένα έλεγχο σύµφωνα µε τον οποίο η 

µηδενική υπόθεση αναφέρει ότι µια χρονική σειρά είναι στάσιµη. Η σηµαντικότερη 

τους διαφορά είναι ότι σε αυτή την περίπτωση έχουµε αν’αποδη µηδενικη υπόθεση. 

Το ΚΡSS test υλοποιεί τον έλεγχο του ADF λαµβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς και των 

δύο ελέγχων µπορεί να καθοριστεί από τη σύγκριση της σηµαντικότητας των 

στατιστικών κριτηρίων και των δύο ελέγχων. Μια στάσιµη χρονική σειρά έχει 

στατιστικά σηµαντικά κριτήρια ελέγχου ADF και µη στατιστικά σηµαντικά κριτήρια 

του ελέγχου ΚΡSS. Ο έλεγχος των ΚΡSS βασίζεται στο στατιστικό του 

πολλαπλασιαστή Lagrange LM που υπολόγισαν οι ΚΡSS από τα κατάλοιπα et της 

παλινδρόµησης. Υποθέτει ότι µια χρονική σειρά µπορεί να αποτελείται από µια 

προσδιοριστική χρονική τάση, τον τυχαίο περίπατο και το σφάλµα στασιµότητας. Το 

στατιστικό του LM συγκρίνεται µε τις κρίσιµες τιµές των KPSS για να δούµε αν η 

χρονική σειρά που εξετάζουµε είναι στάσιµη. 

9.5. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ DICKEY- FULLER, 

PHILLIPS-PERRON ΚΑΙ KPSS. 

Η σηµαντικότερη κριτική που έχει ασκηθεί στους ελέγχους µοναδιαίας ρίζας 

είναι ότι η δύναµή τους είναι µικρή εάν η διαδικασία είναι στάσιµη αλλά µε ρίζα 

κοντά στο µη στάσιµο όριο. Έτσι για παράδειγµα έχουµε ένα AR (1) δεδοµένο που 

έχει συντελεστή 0,95. Εάν έχουµε δηλαδή  

ttt uyy += −195.0  (9.7) 
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η µηδενική υπόθεση πρέπει να απορριφθεί. Έτσι έχει υποστηριχτεί ότι οι έλεγχοι δεν 

µπορούν να αποφασίσουν ειδικά µε τα µικρά δείγµατα. Η πηγή αυτού του 

προβλήµατος είναι ότι, κάτω από την κλασσική υπόθεση - το εξεταστικό πλαίσιο, η 

µηδενική υπόθεση δεν γίνεται αποδεκτή ποτέ. Αυτό σηµαίνει ότι µια αποτυχία να 

απορριφθεί η µηδενική υπόθεση θα µπορούσε να εµφανιστεί είτε επειδή η µηδενική 

ήταν σωστή, ή επειδή υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες στο δείγµα για να 

επιτρέψουν την απόρριψη. Ένας τρόπος να λυθεί αυτό το πρόβληµα είναι να 

χρησιµοποιηθεί ένας έλεγχος στασιµότητας καθώς επίσης και οι έλεγχοι της 

µοναδιαίας ρίζας που περιγράφονται ανωτέρω. Οι έλεγχοι στασιµότητας έχουν 

στασιµότητα στην µηδενική υπόθεση, αντιστρέφοντας κατά συνέπεια τη µηδενική µε 

την εναλλακτική που είχαµε µε την µέθοδο DF. Κατά συνέπεια, µε τους έλεγχους 

στασιµότητας, τα δεδοµένα θα εµφανιστούν στάσιµα εξ ορισµού εάν υπάρχουν λίγες 

πληροφορίες στο δείγµα. Ένας τέτοιος έλεγχος είναι ο KPSS (Kwaitkowski et al, 

1992). Οι µηδενικές και εναλλακτικές υποθέσεις κάτω από κάθε προσέγγιση είναι οι 

ακόλουθες: 

 

Υπάρχουν τέσσερις πιθανές εκβάσεις:  

1. Απόρριψη της Η0  και  Μη απόρριψη το Η0  

2. Μη απόρριψη Η0  και  Απόρριψη της Η0  

3. Απόρριψη της Η0  και  Απόρριψη της Η0  

4. Μη απόρριψη της H0  και  Μη απόρριψη της Η0  

Για να είναι ισχυρά τα συµπεράσµατα, τα αποτελέσµατα πρέπει να είναι στις 

περιπτώσεις 1 ή 2, που θα καταλήξουν τα αποτελέσµατα και των δύο ελέγχων ότι η 

σειρά είναι στάσιµη ή µη στάσιµη αντίστοιχα. Οι εκβάσεις 3 ή 4 υπονοούν τα 

συγκρουόµενα αποτελέσµατα. Η κοινή χρήση ελέγχων στασιµότητας και µοναδιαίας 

ρίζας είναι γνωστή ως επικυρωτική ανάλυση στοιχείων. 

9.6 ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ) 

Η τεχνική της συνολοκλήρωσης µελετά τη συγχρονισµένη κίνηση των 
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µεταβλητών ενός υποδείγµατος, η οποία γίνεται αιτία να παρατηρούνται γραµµικές 

σχέσεις για µεγάλα χρονικά διαστήµατα αποδεικνύοντας ότι υπάρχουν σχέσεις 

ισορροπίας µεταξύ των µεταβλητών αυτών (Gujarati 1995). Αν οι χρονικές σειρές 

(µεταβλητές) είναι µη στάσιµες στα επίπεδά τους, µπορούν να ολοκληρωθούν µε 

βαθµό ολοκλήρωσης 1 όταν οι πρώτες διαφορές τους είναι στάσιµες. Οι µεταβλητές 

αυτές µπορούν επίσης να συνολοκληρωθούν αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι 

γραµµικοί συνδυασµοί µεταξύ των µεταβλητών που να είναι στάσιµοι. 

Οι σχέσεις των µεταβλητών στις πρώτες τους διαφορές προσδίδουν µόνο 

βραχυχρόνιες πληροφορίες και παράλληλα χάνεται το σύνολο των µακροχρόνιων 

πληροφοριών, καθώς το γενικό ενδιαφέρον εστιάζεται στην ανάλυση των 

µακροχρόνιων σχέσεων ανάµεσα στις µεταβλητές. Συνεπώς µε την συνολοκλήρωση 

δίνουµε απάντηση στο ερώτηµα αν υπάρχει µια σταθερή µακροχρόνια σχέση 

ισορροπίας στις αµυντικές δαπάνες και τις κοινωνικό-οικονοµικές µεταβλητές. Εδώ 

θα χρησιµοποιηθεί ο έλεγχος συνολοκλήρωσης σε δύο στάδια από τους Engle & 

Granger (1987). 

9.7 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο 

ΤΩΝ ENGLE-GRANGER 

Γενικά οι µέθοδοι συνολοκλήρωσης χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες: 

στην πρώτη υπάρχει µόνο µία εξίσωση που βασίζεται στην µέθοδο των ελάχιστων 

τετραγώνων και στην δεύτερη υπάρχει ένα σύστηµα εξισώσεων, βασιζόµενο στην 

µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας. Εµείς θα βασιστούµε στην πρώτη κατηγορία, 

εφαρµόζοντας την µέθοδο συνολοκλήρωσης των Engle-Granger (1987), η οποία είναι 

γνωστή και ως µέθοδος συνολοκλήρωσης βάσει των καταλοίπων. Και αυτό διότι η 

µέθοδος αυτή στηρίζεται στην διαδικασία της στασιµότητας των καταλοίπων που 

προέρχονται από την εκτίµηση των µεταβλητών και των κοινωνικό-οικονοµικών 

µεταβλητών. 

Προτού όµως ξεκινήσει η διαδικασία της συνολοκλήρωσης, θα πρέπει να 

εκπληρωθεί η βασική προϋπόθεση, δηλαδή να εξακριβωθεί πως όλες οι χρονικές 

σειρές χαρακτηρίζονται από τον ίδιο βαθµό ολοκλήρωσης. Το πρώτο στάδιο 

αποτελείται από την εκτίµηση της εξίσωσης συνολοκλήρωσης για την µακροχρόνια 

σχέση ισορροπίας, µέσω της µεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων. Υπενθυµίζεται 

πως οι µεταβλητές εκφράζονται στις πραγµατικές τους τιµές (δηλαδή στα επίπεδά 
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τους) και όχι στην µορφή των διαφορών τους, παρά το γεγονός ότι στην φυσική τους 

µορφή δεν είναι στάσιµες. Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο από την εξίσωση 

συνολοκλήρωσης είναι τα κατάλοιπα, τα οποία και αποθηκεύονται. Τα κατάλοιπα 

είναι αυτά που, εάν αποδειχθεί πως υπάρχει µακροχρόνια σχέση ισορροπίας, θα 

θεωρούνται ως το διάνυσµα συνολοκλήρωσης ή αλλιώς το σφάλµα ισορροπίας. 

Στο δεύτερο στάδιο πραγµατοποιείται ο έλεγχος για την ύπαρξη µοναδιαίας 

ρίζας στα αποθηκευµένα κατάλοιπα µε τον επαυξηµένο έλεγχο των Dickey-Fuller. 

Για να διαπιστωθεί η ύπαρξη σχέσης συνολοκλήρωσης, θα πρέπει τα κατάλοιπα να 

ολοκληρώνονται σε βαθµό µικρότερο από αυτό των υπόλοιπων µεταβλητών, δηλαδή 

στην προκειµένη περίπτωση πρέπει να είναι Ι(0). Η σχέση που εκφράζει τα 

κατάλοιπα και βάσει της οποίας διενεργείται ο έλεγχος στασιµότητας των Dickey-

Fuller είναι: 

∑
−

=
−− +∆+=∆

1

1
1

p

j
tjtjtt ueee δδ
 

(9.8) 

Σηµειώνεται πως τα κατάλοιπα που προκύπτουν από την εξίσωση της 

συνολοκλήρωσης (9.8) κυµαίνονται γύρω από το µηδέν, γι’ αυτό και η παραπάνω 

σχέση δεν περιέχει σταθερό όρο. Σε αντίθεση µε τους ελέγχους στασιµότητας των 

Dickey-Fuller για τις υπόλοιπες µεταβλητές, η σύγκριση της τιµής της t-student 

κατανοµής δεν πραγµατοποιείται µε τις παραδοσιακές κριτικές τιµές των Dickey-

Fuller, αλλά µε τις ειδικές κριτικές τιµές που προέρχονται από τους Engle - Granger. 

Αυτό συµβαίνει διότι τα κατάλοιπα δεν αναφέρονται στις πραγµατικές τιµές του όρου 

σφάλµατος, αλλά στις εκτιµηµένες τιµές από την µακροχρόνια σχέση ισορροπίας.  

Οι υποθέσεις που έχουµε σχετικά µε τη συνολοκλήρωση των µεταβλητών 

είναι: 

Ηο: δ = 0, για µη στασιµότητα των et,  

δηλαδή, για µη συνολοκλήρωση, εάν tδ >τ 

H a : δ < 0, για στασιµότητα των et,  

δηλαδή, για συνολοκλήρωση, εάν tδ < τ. 
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9.8 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ (ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ) 

Η τεχνική της συνολοκλήρωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την 

εκτίµηση βραχυχρόνιων σχέσεων, ή σχέσεων ανισορροπίας, επειδή η εκτίµηση των 

σχέσεων αυτών χρησιµοποιεί εκτιµηµένες παραµέτρους που προέκυψαν από την 

τεχνική της συνολοκλήρωσης. Σύµφωνα µε το θεώρηµα του Granger (1986), αν δύο ή 

περισσότερες µεταβλητές είναι συνολοκληρωµένες, τότε υπάρχει µια µακροχρόνια 

σχέση ανάµεσά τους. Βέβαια, βραχυχρόνια οι µεταβλητές αυτές µπορεί να µη 

βρίσκονται σε ισορροπία. Η βραχυχρόνια αυτή σχέση ανισορροπίας µπορεί να 

περιγραφεί από ένα υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος (ECM). Στην περίπτωση αυτή 

το υπόδειγµα διόρθωσης σφάλµατος συνδέει τη βραχυχρόνια µε τη µακροχρόνια 

συµπεριφορά των µεταβλητών και δίνεται από την σχέση: 

( ) ,..., 11, ttktttt uelagged ++∆Χ∆Χ∆Υ=∆Υ −λ  (9.9) 

όπου ∆ αναφέρεται στις πρώτες διαφορές όλων των µεταβλητών. 

et-1 είναι τα εκτιµηµένα κατάλοιπα από τη συνολοκληρωµένη παλινδρόµηση 

(µακροχρόνια σχέση) και αντιπροσωπεύει την απόκλιση από την ισορροπία σε µια 

χρονική περίοδο t. 

-1<λ<0 βραχυχρόνιος συντελεστής. ο οποίος αντιπροσωπεύει την αντίδραση της 

εξαρτηµένης µεταβλητής σε κάθε περίοδο που ξεκινάει από την θέση ισορροπίας. 

Κατά την εκτίµηση της (9.9) θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τα εξής: 

1. Να χρησιµοποιήσουµε τα κατάλληλα στατιστικά, π.χ. AIC, SC και LM, για να 

αποφασίσουµε για το σωστό αριθµό υστερήσεων για τις µεταβλητές σε 

διαφορές που περιλαµβάνονται στο υπόδειγµα. 

2. Να χρησιµοποιήσουµε, αν είναι σκόπιµο, τις χωρίς υστέρηση µεταβλητές Χt, 

σε διαφορές. 

3. Να συµπεριλάβουµε στην εξίσωση άλλες «εξωγενείς» µεταβλητές σε 

διαφορές εφόσον αυτές είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξεως, για να 

βελτιώσουµε την προσαρµογή. 
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9.9 ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝ∆ΡΟΜΑ 

(VAR) ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Επειδή στην παρούσα εργασία η οικονοµική ανάλυση των αµυντικών 

δαπανών και της οικονοµικής ανάπτυξης εµπεριέχει περισσότερες από δύο 

µεταβλητές, είναι αρκετά πιθανό να υπάρχουν περισσότερα από ένα 

συνολοκληρωµένα διανύσµατα. Εποµένως στην συγκεκριµένη περίπτωση όπου 

υπάρχουν περισσότερες απο δύο µεταβλητές, ο µέγιστος αριθµός των διανυσµάτων 

συνολοκλήρωσης που µπορούν να υπάρξουν ειναι N-1, γεγονός που δεν µπορεί να 

διαπιστωθεί µε τον έλεγχο συνολοκλήρωσης των Engle-Granger. Άρα σε αυτό το 

κεφάλαιο θα εφαρµοστεί η τεχνική συνολοκλήρωσης των Johansen (1988) και 

Johansen-Juselius (1990, 1992) που βασίζεται πάνω στα VAR υποδείγµατα και κάνει 

δυνατή την εύρεση του µέγιστου αριθµού των συνολοκληρωµένων διανυσµάτων. 

9.10. Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ JOHANSEN 

Η τεχνική συνολοκλήρωσης του Johansen βασίζεται πάνω στην µεθοδολογία 

της µέγιστης πιθανοφάνειας, έτσι ώστε να γίνει έλεγχος για την παρουσία 

διανυσµάτων συνολοκλήρωσης σε ένα VAR σύστηµα. Η µορφή ενός υποδείγµατος 

VAR τάξης ρ είναι η εξής: 

ttttt eBXYAYAY ++++= −− ρρ...11  (9.10) 

Όπου Yt είναι το διάνυσµα των στοχαστικών µεταβλητών που εξετάζονται ως 

προς την συνολοκλήρωσή τους µε έλλειψη στασιµότητας στα επίπεδά τους και 

διαστάσεις Νx1, Α1,…,Αρ είναι οι µήτρες των συντελεστών των ενδογενών 

µεταβλητών µε χρονικές υστερήσεις και διαστάσεις ΝxΝ, ενώ το Xt περιέχει 

προσδιοριστικούς όρους (σταθερά, χρονική τάση, εποχικές ψευδοµεταβλητές κτλ.). 

Για να µπορεί να εκτιµηθεί το υπόδειγµα αυτό, θα πρέπει να πληρούνται ορισµένες 

προϋποθέσεις όσον αφορά το διάνυσµα των καταλοίπων et, δηλαδή να έχει σταθερό 

µηδενικό µέσο, σταθερή διακύµανση και δυνατότητα συσχέτισης µε τα κατάλοιπα 

των υπόλοιπων εξισώσεων. Η παραπάνω εξίσωση µπορεί να µετασχηµατιστεί σε 

όρους πρώτων διαφορών ως εξής: 
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Ουσιαστικά πρόκειται για ένα διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης λαθών ρ 

τάξης - VEC(ρ), το οποίο προέρχεται από το VAR υπόδειγµα αντίστοιχης τάξης. Η 

απάντηση λοιπόν στο ερώτηµα περί ύπαρξης συνολοκλήρωσης προέρχεται από τον 

Johansen µέσω του ελέγχου για τον βαθµό της µήτρας ισορροπίας Π (ΝxΝ). 

Υπάρχουν τρεις περιπτώσεις για τον προσδιορισµό της ύπαρξης συνολοκλήρωσης 

ανάλογα µε τον βαθµό της µήτρας r(Π): 

� r(Π)=Ν. Στην περίπτωση αυτή ο πλήρης βαθµός της µήτρας εµφανίζεται µόνο 

όταν το διάνυσµα των µεταβλητών Yt είναι στάσιµο, οπότε το διανυσµατικό 

υπόδειγµα διόρθωσης λαθών δεν έχει νόηµα. 

� r(Π)=Κ (µε 0<Κ<Ν). Η περίπτωση αυτή αναφέρεται σε µειωµένο βαθµό της 

µήτρας Π και αυτό σηµαίνει πως υπάρχουν Κ µη-µηδενικά ανεξάρτητα 

συνολοκληρωµένα διανύσµατα µεταξύ των µεταβλητών Yt και Ν-Κ κοινές 

στοχαστικές τάσεις. Συνεπώς ο βαθµός της µήτρας Π υποδηλώνει τον αριθµό 

Κ των διανυσµάτων συνολοκλήρωσης, µε άλλα λόγια δηλαδή οι µεταβλητές 

Yt µπορούν να συνολοκληρωθούν. 

� r(Π)=0. Ο µηδενικός βαθµός της µήτρας Π σηµαίνει πως όλα τα στοιχεία της 

µήτρας είναι µηδενικά, άρα το διανυσµατικό υπόδειγµα διόρθωσης λαθών 

µετασχηµατίζεται σε ένα VAR(ρ-1) υπόδειγµα στις πρώτες διαφορές των 

µεταβλητών, οι οποίες είναι στα επίπεδά τους ολοκληρωµένες πρώτης τάξης 

Ι(1). Συνεπώς δεν υπάρχει συνολοκλήρωση ανάµεσα στις µεταβλητές αυτές. 

Η γενική ιδέα που προκύπτει είναι πως αν υπάρχουν Ν µεταβλητές στο 

εξεταζόµενο VAR υπόδειγµα, οι οποίες είναι ολοκληρωµένες πρώτου βαθµού Ι(1), 

τότε µπορεί να βρεθούν το πολύ µέχρι Ν-1 γραµµικά ανεξάρτητες συνολοκληρωµένες 

σχέσεις. Για την εύρεση του βαθµού συνολοκλήρωσης της µήτρας ισορροπίας r(Π) 

και τον εντοπισµό του αριθµού των διανυσµάτων συνολοκλήρωσης, ο Johansen έχει 

χρησιµοποιήσει µια σειρά από στατιστικά κριτήρια, βασιζόµενα στον έλεγχο του 

λόγου των πιθανοφανειών (Likelihood Ratio Tests) και ακολουθώντας την X2 

κατανοµή. Στην µία κατηγορία ανήκει το σύνολο των ιδιοτιµών (eigenvalue) που 

προέρχονται από την µήτρα Π, µε σκοπό να προσδιοριστεί ότι ο βαθµός r(Π) ισούται 

µε τον αριθµό των µη - µηδενικών τιµών των ιδιοτιµών της µήτρας Π. Η δεύτερη 
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κατηγορία εφαρµόζεται εκτενώς στον έλεγχο συνολοκλήρωσης του Johansen και 

αποτελείται από δύο στατιστικά κριτήρια: τον έλεγχο του ίχνους (trace statistic) και 

τον έλεγχο της µέγιστης ιδιοτιµής (max-eigenvalue statistic), που εκφράζονται 

αντίστοιχα από τις σχέσεις: 

( )∑
+=

−−=
ρ

λ
1

1log
hi

itrace TLR  (9.14) 

( )1max 1log +−−= hTLR λ  (9.15) 

Ο έλεγχος ίχνους εξετάζει την αρχική υπόθεση πως υπάρχουν το πολύ h 

διανύσµατα συνολοκλήρωσης, έναντι της εναλλακτικής πως h=ρ, δηλαδή πως όλες οι 

µεταβλητές είναι στάσιµες. Η εφαρµογή του ελέγχου γίνεται διαδοχικά για τις τιµές 

h=0,1…ρ-1, ώσπου βρεθεί µια τιµή για την h όπου γίνεται αποδοχή της αρχικής 

υπόθεσης. Από την άλλη, ο έλεγχος µέγιστης ιδιοτιµής εξετάζει την αρχική υπόθεση 

πως υπάρχουν το πολύ h διανύσµατα συνολοκλήρωσης, έναντι της εναλλακτικής πως 

υπάρχουν h+1 διανύσµατα συνολοκλήρωσης. Και για τους δύο LR ελέγχους οι 

κριτικές τιµές προέρχονται από τους Osterwaid-Lenum (1992). 

9.11. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 

Από την µεθοδολογία συνολοκλήρωσης του Johansen που αναφέρθηκε 

παραπάνω, για την διερεύνηση του µέγιστου αριθµού των σχέσεων συνολοκλήρωσης 

ανάµεσα σε Ν µεταβλητές πρέπει να γίνουν τα εξής βήµατα-στάδια: 

� Εύρεση της τάξης του VAR υποδείγµατος, χάρη σε µια σειρά στατιστικών 

όπως αυτά των Akaike, Schwartz, Hannan-Quinn, καθώς επίσης και αυτά του 

λόγου των πιθανοφανειών (LR) και των σφαλµάτων τελικής πρόβλεψης (Final 

Prediction Error-FPE). 

� Εύρεση του βαθµού συνολοκλήρωσης των υποδειγµάτων µέσω των 

στατιστικών ελέγχων του ίχνους και της µέγιστης ιδιοτιµής. 

� Ανάλογα µε τον βαθµό συνολοκλήρωσης, πραγµατοποίηση εκτίµησης των 

διανυσµάτων συνολοκλήρωσης µε την µέθοδο της µέγιστης πιθανοφάνειας 

(Maximum Likelihood), έχοντας υπ’ όψιν τους a priori περιορισµούς που 

έχουν τεθεί αρχικά για τα συγκεκριµένα υποδείγµατα, µε βάση την 

οικονοµική θεωρία. 

Σχετικά µε το πρώτο στάδιο, η επιλογή του αριθµού των χρονικών 
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υστερήσεων για τα VAR υποδείγµατα (δηλαδή της τάξης των VAR υποδειγµάτων) 

πρέπει να γίνει µε τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η απουσία αυτοσυσχέτισης 

στα κατάλοιπα, αλλά και να υπάρχει η δυνατότητα ικανοποιητικής εκτίµησης των 

υποδειγµάτων αυτών. Για την δυνατή εκτίµηση, οι Saikkonen & Lutkepohl (1996) 

έχουν προσδιορίσει ως µέγιστο αριθµό τάξης ενός VAR(a) υποδείγµατος την σχέση 

a=Τ1/3 (όπου Τ το µέγεθος του δείγµατος των µεταβλητών). Από εκεί και πέρα, η 

καλύτερη εξειδίκευση για τα υποδείγµατα εξαρτώνται από τις τιµές των στατιστικών 

κριτηρίων που αναφέρθηκαν παραπάνω. Σηµειώνεται πως υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου δεν επικρατεί απόλυτη συµφωνία στα κριτήρια για την τάξη ενός υποδείγµατος, 

συνεπώς γίνεται αποδοχή εκεί που συµφωνεί η πλειοψηφία των κριτηρίων, µε 

µεγαλύτερο βάρος στα κριτήρια Akaike, Schwartz & Likelihood Ratio. 

Ένα άλλο ζήτηµα που απασχολεί τα περισσότερα ερευνητικά έργα είναι η 

µορφή των προσδιοριστικών όρων Xt στο VAR υπόδειγµα. Ο Johansen (1995) έχει 

επισηµάνει 5 περιπτώσεις προσδιοριστικών όρων που µπορεί να έχει η µεταβλητή Yt: 

1) Το υπόδειγµα χωρίς στοχαστική τάση 

2) Το υπόδειγµα µε περιορισµένη στοχαστική τάση 

3) Το υπόδειγµα µε ελεύθερη στοχαστική τάση 

4) Το υπόδειγµα µε περιορισµένη χρονική τάση 

5) Το υπόδειγµα µε ελεύθερη στοχαστική και χρονική τάση 

9.12. ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 

Ένα από τα βασικά προβλήµατα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός 

υποδείγµατος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που µία µεταβλητή προκαλεί µία 

άλλη σε µία εξίσωση παλινδρόµησης. Με άλλα λόγια κατά πόσο µία µεταβλητή 

αιτιάται µία άλλη ή αιτιάται από αυτή ή είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. Στην 

οικονοµική επιστήµη µία τέτοια σχέση είναι σχεδόν αδύνατο να καθοριστεί εκ των 

προτέρων. Για το λόγο αυτό στα οικονοµικά πολλές φορές θεωρούµε εκ των 

προτέρων δεδοµένη µία συγκεκριµένη σχέση αιτίου και αποτελέσµατος προκειµένου 

να εφαρµόσουµε τις κλασικές οικονοµετρικές µεθόδους εκτίµησης ενός 

υποδείγµατος. 

Η µεθοδολογία αιτιότητας κατά Granger δεν αναφέρεται σε ουσιαστικές 

συναρτησιακές σχέσεις µεταξύ αιτίου και αιτιατού, ή µεταξύ εξαρτηµένης και 
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ανεξάρτητης µεταβλητής, αλλά αναφέρεται σε καθαρά στατιστικές µεθοδολογίες οι 

οποίες προσπαθούν µε συγκεκριµένα στατιστικά κριτήρια να αποκαλύψουν αν 

υπάρχει ή όχι στατιστική σχέση αιτιότητας µεταξύ δύο µεταβλητών. 

Οι δυσκολίες του καθορισµού µίας σχέσης αιτιότητας µεταξύ των 

οικονοµικών µεταβλητών οδήγησαν τον Granger (1969) στην ανάπτυξη της 

οικονοµικής έννοιας της αιτιότητας γνωστής ως «αιτιότητα κατά Granger» (Granger 

Causality). Γενικά, θα λέµε ότι µία µεταβλητή Χ αιτιάται κατά Granger µία άλλη Υ, 

αν όλη η πρόσφατη και προηγούµενη πληροφόρηση γύρω από τις τιµές της 

µεταβλητής αυτής βοηθούν στην καλύτερη πρόβλεψη των τιµών της Υ. 

9.12.1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER 

Ο πιο γνωστός έλεγχος για την κατεύθυνση της αιτιότητας είναι αυτός που 

προτάθηκε από τον Granger. Ο έλεγχος αυτός βασίζεται στο συλλογισµό ότι το 

µέλλον δεν µπορεί να προκαλέσει το παρόν ή το παρελθόν. Σε υποδείγµατα της 

οικονοµετρίας η σχέση αιτίας-αιτιατού (αιτιότητα) είναι δεδοµένη εκ των προτέρων 

(a priori). Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της αιτιότητας κατά Granger είναι ο 

ακόλουθος: Έστω ότι έχουµε δύο χρονικές σειρές Yt και Xt και τα παρακάτω 

υποδείγµατα: 

∑ ∑
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όπου m είναι το µέγεθος των χρονικών υστερήσεων. 

Στο υπόδειγµα (9.16) υποθέτουµε ότι οι τρέχουσες τιµές της µεταβλητής Υ 

είναι συνάρτηση των τιµών της σε προηγούµενες περιόδους, καθώς και των 

προηγούµενων περιόδων των τιµών της µεταβλητής Χ. 

Στο υπόδειγµα (9.17) υποθέτουµε ότι οι τρέχουσες τιµές της µεταβλητής Χ 

είναι συνάρτηση των τιµών µε τις προηγούµενες τιµές της µεταβλητής Υ και µε τις 

προηγούµενες τιµές της ίδιας µεταβλητής. Υποθέτουµε επίσης ότι οι διαταρακτικοί όροι 

ut και et στα δύο υποδείγµατα (9.16) και (9.17) δεν συσχετίζονται. 

Με βάση τα δύο παραπάνω υποδείγµατα µπορούµε να έχουµε τις παρακάτω 

περιπτώσεις (Κάττος, 2004): 
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� Αν οι συντελεστές βi των µεταβλητών Xt-i στην συνάρτηση (9.16)είναι 

στατιστικά σηµαντικοί (διάφοροι του µηδέν), ενώ οι συντελεστές γi των 

µεταβλητών Yt-i στην συνάρτηση (9.17)δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί (ίσοι 

του µηδέν), τότε υπάρχει αιτιότητα κατά Granger από τη µεταβλητή Χ προς 

τη µεταβλητή Υ. 

∆ηλαδή, αν {βι, β2, ............βκ}≠ 0 και {γι, γ2,................γκ} = 0 τότε υπάρχει 

µονόδροµη σχέση αιτιότητας από τη µεταβλητή Χ στην µεταβλητή Υ (Χ → 

Υ) 

� Αν οι συντελεστές βi των µεταβλητών Xt-i στην συνάρτηση (9.16) δεν είναι 

στατιστικά σηµαντικοί (ίσοι του µηδέν), ενώ οι συντελεστές γi των 

µεταβλητών Yt-i στην συνάρτηση (9.17) είναι στατιστικά σηµαντικοί 

(διάφοροι του µηδέν), τότε υπάρχει αιτιότητα κατά Granger από τη 

µεταβλητή Υ προς τη µεταβλητή Χ. 

∆ηλαδή, αν {βι, β2, β*}= 0 και  {γι, γ2, γκ} ≠ 0 τότε υπάρχει µονόδροµη 

σχέση αιτιότητας από τη µεταβλητή Υ στην µεταβλητή Χ (Υ → Χ) 

� Αν οι συντελεστές βi των µεταβλητών Xt-i στην συνάρτηση (9.16) και γi των 

µεταβλητών Yt-i στην συνάρτηση (9.17) είναι στατιστικά σηµαντικοί 

(διάφοροι του µηδέν), τότε υπάρχει αιτιότητα κατά Granger και προς τις δύο 

κατευθύνσεις. 

∆ηλαδή, αν {βι, β2, βκ} ≠ 0 και {γι, γ2, γκ} ≠ 0 τότε υπάρχει αµφίδροµη 

σχέση αιτιότητας  (Υ ↔ Χ) 

� Αν οι συντελεστές βi των µεταβλητών Xt-i στην συνάρτηση (9.16) και γi των 

µεταβλητών Yt-i στην συνάρτηση (9.17) δεν είναι στατιστικά σηµαντικοί 

(ίσοι του µηδέν), τότε δεν υπάρχει αιτιότητα κατά Granger. 

∆ηλαδή, αν {βι, β2, βκ} = 0 και {γι, γ2, γκ} = 0 τότε δεν υπάρχει σχέση 

αιτιότητας, µε άλλα λόγια οι µεταβλητές Χ και Υ είναι ανεξάρτητες. Οι 

υποθέσεις αιτιότητας που διαµορφώνονται είναι οι παρακάτω: 

H0: Η µεταβλητή Χ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) της Υ 

Hα: Η µεταβλητή Χ προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) της Υ 

Στην πράξη, οι έλεγχοι για την ύπαρξη αιτιότητας γίνονται µε τη χρήση των 

υποδειγµάτων VAR (Dritsakis 2004b). ∆ηλαδή, για να αιτιάται µία µεταβλητή Χ µία 
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άλλη Υ θα πρέπει οι συντελεστές όλων των χρονικών υστερήσεων της Χ στην 

εξίσωση της Υ να διαφέρουν στατιστικά σηµαντικά από το µηδέν, ενώ οι 

συντελεστές των χρονικών υστερήσεων της Υ στην εξίσωση της Χ να µη διαφέρουν 

σηµαντικά από το µηδέν. Ο έλεγχος αυτός µπορεί να γίνει µε το κριτήριο της 

κατανοµής F του Wald (1940) για την από κοινού σηµαντικότητα των παραµέτρων 

των χρονικών υστερήσεων των αντίστοιχων µεταβλητών και δίνεται από τον 

παρακάτω τύπο: 
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όπου: 

SSRR= Άθροισµα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν από την εκτίµηση 

της εξίσωσης µε περιορισµό (δηλαδή παλινδροµώντας τη µεταβλητή Χ µόνον πάνω 

στις υστερήσεις της). 

SSRU = Άθροισµα τετραγώνων των καταλοίπων που προκύπτουν από την εκτίµηση 

της εξίσωσης παλινδρόµησης (πλήρη εξίσωση). 

k = Αριθµός των περιορισµών. 

n = Μέγεθος του δείγµατος. 

Αν η τιµή της κατανοµής F είναι µεγαλύτερη από αυτή των πινάκων σε 

κάποιο επίπεδο σηµαντικότητας τότε λέµε ότι η υπόθεση Η0 απορρίπτεται και 

συµπεραίνουµε ότι οι υστερήσεις της µεταβλητής Χ επηρεάζουν σηµαντικά τη 

συµπεριφορά της Υ. Στη συνέχεια για να συµπεράνουµε ότι η Χ αιτιάται την Υ 

µονόδροµα θα πρέπει να ελέγξουµε την αντίστοιχη υπόθεση για τις υστερήσεις της Υ 

πάνω στη µεταβλητή Χ συγκεκριµένα έχουµε: 

� Αν F < Fπιν δεχόµαστε την υπόθεση Η0 δηλαδή η µεταβλητή Χ δεν προκαλεί 

κατά Granger (δεν αιτιάται) της Υ για την συνάρτηση (9.16) ή η µεταβλητή 

Υ δεν προκαλεί κατά Granger (δεν αιτιάται) της Χ για τη συνάρτηση (9.17). 

� Αν F > Fπιν δεχόµαστε την υπόθεση Ηα δηλαδή η µεταβλητή Χ προκαλεί 

κατά Granger (αιτιάται) της Υ για την συνάρτηση (9.16) ή η µεταβλητή Υ 

προκαλεί κατά Granger (αιτιάται) της Χ για τη συνάρτηση (9.17) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.2 -ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ GRANGER ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ F ΤΟΥ WALD 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ     

Υ 
Συνάρτηση (3.2.1) 

Η0: Ισχύει  
(F < Fπιν) 

 

Η0: Ισχύει  
(F < Fπιν) 

 

Η0: 
Απορρίπτετ
αι (F > Fπιν) 

 

Η0: Απορρίπτεται 
(F > Fπιν) 

 

Χ  
Συνάρτηση (3.2.2) 

Η0: Ισχύει  
(F < Fπιν) 

 

Η0: Απορρίπτεται  
(F > Fπιν) 

 

Η0: Ισχύει 
 (F < Fπιν) 

 

Η0: Απορρίπτεται 
 (F > Fπιν) 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ∆εν υπάρχει 

αιτιότητα 
Υ→Χ Χ→Υ Υ↔Χ 

Η αξιοπιστία του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger εξαρτάται από την τάξη 

του VAR υποδείγµατος, καθώς και από τη στασιµότητα των µεταβλητών που 

συµµετέχουν στις συναρτήσεις (9.16) και (9.17). Σύµφωνα µε τους Geweke et. al. 

(1983) η αξιοπιστία του ελέγχου αιτιότητας κατά Granger µειώνεται, αν οι 

µεταβλητές που συµµετέχουν στον έλεγχο αυτό είναι µη στάσιµες. 

9.13  ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Η ανάλυση της αιτιότητας περιλαµβάνει ένα VAR (Vector Auto-Regressive) 

υπόδειγµα που επιτρέπει την πρόβλεψη όλων των αιτιατών σχέσεων µεταξύ δύο 

µεταβλητών χωρίς εκ των προτέρων να γνωρίζουµε ποια από αυτές είναι εξωγενής. 

Το πλεονέκτηµα του VAR υποδείγµατος είναι ότι, αφενός επιτρέπει την 

καλύτερη δυναµική ανάλυση των συστηµάτων, λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική 

δοµή 192 των χρονικών σειρών και των δυναµικών επιδράσεων µεταξύ των 

µεταβλητών, και αφετέρου το καθιστά ικανό να προβλέψει όλες τις αιτιατές σχέσεις 

µεταξύ δύο µεταβλητών, χωρίς να υπάρχουν εκ των προτέρων υποθέσεις για την 

εξωγένεια αυτών.  

Τα υπoδείγµατα VAR ερευνήθηκαν από τον Granger (1969) για τις αιτιατές 

σχέσεις µεταξύ δύο µεταβλητών. Χρησιµοποιώντας αυτήν την έρευνα ο Sims (1980) 

προτείνει την επέκταση του υποδείγµατος αυτού, σε ένα σύστηµα πολλών 

µεταβλητών, χωρίς τον αποκλεισµό κάποιας εξωγενής µεταβλητής, αλλά και της 

επιλογής της ίδιας µε υστέρηση  σε όλες τις εξισώσεις του συστήµατος. 

Η χρήση αυτού του τύπου των υποδειγµάτων προαπαιτεί τον έλεγχο 

ορισµένων υποθέσεων. Η πρώτη από τις υποθέσεις είναι ότι οι µεταβλητές πρέπει να 

                                                           
192 Η δοµή της σειράς συσχετίζεται µε τον προσδιορισµό της στην ταξινόµηση ARIMA (Box και 
Jenkins, 1976).  
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είναι στάσιµες. Μια χρονική σειρά Xt λέγεται στάσιµη εάν καθόλη την διάρκειά της 

είναι αµετάβλητη για οποιαδήποτε αλλαγή στον αρχικό χρόνο. Υπάρχουν δύο τύποι 

στάσιµων διαδικασιών: οι TS (Trend Stationary Processes) που επιδεικνύουν 

αιτιοκρατική µη-στασιµότητα και οι διαδικασίες DS (Difference Stationary 

Processes) µε τυχαία στασιµότητα. Αυτές οι διαδικασίες είναι στάσιµες αντίστοιχα 

από τις αποκλίσεις από την τάση και από ένα φίλτρο διαφορών. Στην τελευταία 

περίπτωση, οι διαφορές χρησιµοποιούνται για να καθορίσουν την τάξη ολοκλήρωσης 

της µεταβλητής. Μια µεταβλητή θα είναι ολοκληρωµένη τάξης "d" εάν είναι 

απαραίτητο να διαφοροποιηθεί d φορές για να γίνει στάσιµη. 

Στην εργασία αυτή, οι µεταβλητές γίνονται στάσιµες µε την χρησιµοποίηση 

των ελέγχων Dickey – Fuller, σύµφωνα µε την παρακάτω εξίσωση:   

∑
−

−− +−+++=−
k

j
tjtjtt uXLXTXL

1
1210 )1()1( αδδδ   (1) 

όπου το L είναι ο συντελεστής χρονικών υστερήσεων, Τ είναι η τάση και το ut είναι ο 

διαταρακτικός όρος. Πρακτικά απορρίπτουµε την µηδενική υπόθεση της µη-

στασιµότητας (δηλ. δ2 = 0) εάν το δ2 είναι αρνητικό. Η κρίσιµη τιµή λαµβάνεται από 

τους πίνακες Dickey και Fuller (1979) και MacKinnon ( 1991). Εξετάσεµε επίσης την 

στασιµότητα των µεταβλητών και για τις 3 χώρες και µε τις µεθόδους Philips Perron 

και KPSS που έχουν αναλυθεί πιο πάνω. 

Στη συνέχεια πρέπει να εξετάσουµε εάν οι σειρές είναι συνολοκληρωµένες193. 

Η συνολοκλήρωση καλύπτει την ιδέα ότι δύο ή περισσότερες σειρές εξελίσσονται 

µαζί εγκαίρως και παράγουν στατιστική ισορροπία µακροπρόθεσµα, ενώ οι 

µεταβλητές µπορεί να κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις βραχυπρόθεσµα. 

Εντούτοις, εάν συνεχίζουν να κινούνται µακριά η µία από την άλλη µακροπρόθεσµα, 

οικονοµικές δυνάµεις όπως µια κρατική επέµβαση, παρεµβαίνουν για να έρθει η µια 

κοντά στην άλλη. 

Για να ελέγξουµε αν δύο σειρές Xt, και Yt , είναι συνολοκληρωµένες 

χρησιµοποιούµε τη µεθοδολογία των Johansen (1988, 1992, και Engle and Granger 

1991) διαµορφώνοντας το διάνυσµα Ζt,. Αυτή η µέθοδος βασίζεται σε ένα µηχανισµό 

                                                           
193 Μια απαραίτητη συνθήκη για τη συνολοκλήρωση είναι ότι οι µεταβλητές πρέπει να είναι 
ολοκληρωµένες της ίδιας τάξης. Ο έλεγχος του Johansen χρησιµοποιείται για να εξετάσει τη 
συνολοκλήρωση µαζί µε (εάν είναι απαραίτητο) το µηχανισµό διόρθωσης λαθών (VECM). Η 
ανάλυση της αιτιότητας δεν τροποποιείται.  
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διόρθωσης λαθών του VAR (p) υποδείγµατος µε ένα Gaussian συντελεστή λαθών, ως 

εξής:  

tptktkt ia µδ +∆Ζ+∆Ζ+∆Ζ −−∑ *  (2) 

όπου Ζt, είναι ένα 1⊗m  διάνυσµα I (0) µεταβλητών άγνωστων παραµέτρων, και µt 

είναι ένας Gaussian όρος σφάλµατος. Αυτή η εξίσωση υπολογίζεται από µια διαδι-

κασία µέγιστης πιθανότητας κάτω από την υπόθεση µειωµένης τάξης r < m του δ,  

Ω′Γ−=δ:)(rH  (3) 

όπου Γ και Ω είναι µήτρες rm ⊗ . Ο Johansen έχει δείξει ότι υπό ορισµένες συνθήκες 

οι µειωµένης τάξης όροι της µήτρας υπονοούν ότι το Ω΄Ζt, είναι στάσιµο. 

Το πρόβληµα που προκαλείται από την συνολοκλήρωση είναι αυτό των 

κίβδηλων παλινδροµήσεων λόγω του γραµµικού συνδυασµού, και για τον λόγο αυτό 

πρέπει πρώτα να αποµακρυνθούν όλες οι συνολοκληρωµένες σχέσεις. Επιπλέον, η 

ύπαρξη συνολοκλήρωσης µεταξύ των µεταβλητών υπονοεί ότι το πλαίσιο µέσα στο 

οποίο εξετάζεται η αιτιότητα τροποποιείται µε ένα µηχανισµό διόρθωσης λαθών 

(VECM). 

Ο έλεγχος Johansen χρησιµοποιείται γενικά για να εξετάσει τη συνολο-

κλήρωση. Αποκλείει τις εναλλακτικές υποθέσεις σχετικά µε τον αριθµό r σχέσεων 

συνολοκλήρωσης. Στην αρχή έχουµε τον έλεγχο Ho: r = 0 έναντι στην Η1: r > 0. Εάν 

η Ho γίνει αποδεκτή ο έλεγχος σταµατά, εάν όχι το επόµενο στάδιο είναι Ho r = 1 

έναντι H1 r > 1. Αυτή η διαδικασία συνεχίζεται µέχρι να απορριφθεί η Ho. Εάν 

ελέγχουµε Ho: r = k έναντι στην Η1 r > k, και απορρίψουµε την Ho, τότε αυτό 

σηµαίνει ότι οι σειρές δεν είναι συνολοκληρωµένες. 

Τέλος, στον έλεγχο για την αιτιότητα µεταξύ της χρονικής σειράς Χt, και Yt , 

συστατικά του διανύσµατος Ζt., ακολουθούµε τις κλασσικές διαδικασίες των Engle 

και Granger (1991). Η µεθοδολογία που εφαρµόζεται διαφέρει εάν οι χρονικές σειρές 

είναι συνολοκληρωµένες ή όχι. Εάν δεν είναι, χρησιµοποιούµε την µεθοδολογία που 

αναπτύσσεται από Granger (1969). Αυτός ο έλεγχος είναι βασισµένος στην εκτίµηση 

δυναµικών σχέσεων πριν από τις πρώτες διαφορές των µεταβλητών (εάν τα επίπεδά 

τους δεν είναι στάσιµα). Αυτές οι σχέσεις είναι:  
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όπου (vt, µt) είναι ένα τυχαίο διάνυσµα µε µέσο 0 και πεπερασµένη µήτρα 

συνδιακύµανσης. 

Για να εξακριβώσουµε την παρουσία µιας (ή περισσότερων) αιτιατών 

σχέσεων, πρέπει να εξετάσουµε για την κοινή σηµαντικότητα των αιτιατών 

µεταβλητών, δηλαδή για το υστερηµένο Υt στην εξίσωση (4) και το υστερηµένο Χt 

στην εξίσωση (5) µε τη βοήθεια του F ελέγχου. Για παράδειγµα, εάν σκ ≠ 0 και τκ = 0, 

συµπεραίνουµε ότι το Υ αιτιάται το Χ.  

Αν οι χρονικές σειρές είναι συνολοκληρωµένες, η αιτιότητα πρέπει να 

ερευνηθεί στα πλαίσια του υποδείγµατος διόρθωσης λαθών. Το τελευταίο συνδέει τις 

βραχυπρόθεσµες παραλλαγές της σειράς µε το λάθος ανισορροπίας (δηλαδή το χάσµα 

ανάµεσα στην πραγµατική συµπεριφορά και στην µακροπρόθεσµη σχέση που δίνεται 

από το συνολοκληρωµένο διάνυσµα). Το υπόδειγµα διορθώσεως λαθών δίνεται από 

τη σχέση:  

tpt
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1
0 )1()1(  (6) 

Η ύπαρξη µιας συνολοκληρωµένης σχέσης µεταξύ των δύο µεταβλητών 

εξασφαλίζει ότι υπάρχει τουλάχιστον µια σχέση αιτιότητας µεταξύ τους. Ο έλεγχος 

για την αιτιότητα είναι εποµένως ισοδύναµος µε τον έλεγχο για κοινή σηµαντικότητα 

των παραµέτρων στις υποτιθέµενες αιτιατές µεταβλητές. 

Στην εργασία αυτή χρησιµοποιείται η έννοια της αιτιότητας όπως 

αναπτύχθηκε από τον Granger. Η µεταβλητή Y1t αιτιάται την µεταβλητή Y2t εάν η 

πρόβλεψη της τελευταίας βελτιώνεται µε την ενσωµάτωση πληροφοριών της Y1t και 

του παρελθόντος της.  

Με δύο µεταβλητές, το υπόδειγµα VAR (p) είναι το ακόλουθο 194:  

                                                           
194 Γενικός τρόπος: 
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Έλεγχος Ho: η Y2 t  δεν αιτιάται την Y1 t , δηλαδή οι συντελεστές της µήτρας Β είναι 

µηδέν. 

Έλεγχος Ηo’: η Y1 t  δεν αιτιάται την Y2 t , δηλαδή οι συντελεστές της µήτρας C είναι 

µηδέν. 

Εάν οι δύο εναλλακτικές υποθέσεις Η1 και Η1’ γίνονται αποδεκτές, χρησιµοποιείται ο 

όρος αναδροµικός βρόγχος. 
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όπου n = αριθµός µεταβλητών  
p = αριθµός υστερήσεων 

p
ijφ = συντελεστής της µεταβλητής j µε υστέρηση p στην εξίσωση της µεταβλητής i. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

10.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε κάθε εµπειρική έρευνα η περιγραφική παρουσίαση των µεταβλητών που 

χρησιµοποιούνται είναι απαραίτητη, για να µπορέσει ο κάθε µελετητής να 

ενηµερωθεί πάνω στις µεταβλητές αυτές. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να 

περιγράψει την παρουσίαση των υπό διερεύνηση µεταβλητών.  

Οι πιο κάτω µεταβλητές έχουν επιλεγεί σύµφωνα µε το άρθρο των Diebolt, C. 

και Jaoul του 2006 που είχε παρουσιαστεί στο XIV International Economic History 

Association Congress στο Ελσίνκι. 

GDP: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (GDP) σε σταθερές τιµές δολαρίου 2000. Τα 

ποσά είναι σε δις. (Πηγή: Βάση δεδοµένων UNΕSCO) 

MILEX: Το ποσοστό (επί τοις %) των αµυντικών δαπανών στο ΑΕΠ της κάθε χώρας. 

(Πηγή: Βάση δεδοµένων SIPRI) 

EDUC: Το ποσοστό (επί τοις %) των δαπανών για την εκπαίδευση στο ΑΕΠ της κάθε 

χώρας. (Πηγή: Βάση δεδοµένων UNΕSCO) 

CAPEX: Το ποσοστό (επί τοις %) των κεφαλαιουχικών δαπανών στο σύνολο των 

δαπανών της κάθε χώρας. (Πηγή: Βάση δεδοµένων UNΕSCO) 

SCO: Η συνολική σχολική συµµετοχή (σε χιλιάδες). (Πηγή: Βάση δεδοµένων 

UNΕSCO) 

POP: Ο πληθυσµός της κάθε χώρας (σε χιλιάδες). (Πηγή: Βάση δεδοµένων 

UNΕSCO) 

10.2 TA ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση της έρευνας αυτής είναι 

ετήσια, και καλύπτουν την περίοδο 1960 – 2006. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από 

τις βάσεις δεδοµένων της UNΕSCO και του SIPRI και έχουν αναχθεί µε έτος βάσης 

το 2000.  
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10.2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

Στην συνέχεια θα δούµε τα περιγραφικά στατιστικά για όλες τις µεταβλητές 

για κάθε χώρα ξεχωριστά.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.1: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

  
GDP MILEX EDUC CAPEX SCO  POP 

Μέσος 79,62957 5,517021 2,22766 2,084894 1765,283 9747,936 

∆ιάµεσος 82,17 5,6 1,92 1,92 1854 9847 

Μέγιστο 148,24 7,1 4,3 3,41 2049 11123 

Ελάχιστο 25,42 3,4 1,2 1,1 1172,2 8327 

Τυπ. Απόκλιση 30,74915 1,085541 0,956202 0,728545 207,7733 912,8686 

Ασυµµετρία 0,130771 -0,1644 0,929819 0,440197 -1,28655 -0,00588 

Κύρτωση 2,622787 1,757018 2,657693 1,890794 3,859371 1,621632 

J - B 0,41261 3,237339 7,001884 3,927305 14,41217 3,720907 

Πιθανότητα J - B 0,813585 0,198162 0,030169 0,140345 0,000742 0,155602 

CV 0,386152 0,196762 0,429241 0,34944 0,1177 0,093647 

Παρατηρήσεις 47 47 47 47 47 47 

 

� Η µεγαλύτερη διασπορά στις µεταβλητές για την Ελλάδα παρουσιάζεται στην 

µεταβλητή των δαπανών για την εκπαίδευση (βλέπε συντελεστή 

µεταβλητικότητας, CV), και η µικρότερη στην µεταβλητή του πληθυσµού. 

� Οι κατανοµές των µεταβλητών GDP, EDUC και CAPEX είναι ασύµµετρες 

δεξιά (θετική ασυµµετρία), ενώ οι κατανοµές των MILEX, SCO και POP 

είναι ασύµµετρες αριστερά (αρνητική ασυµµετρία). 

� Η κατανοµή της µεταβλητής SCO είναι λεπτόκυρτη (συντελεστής κύρτωσης 

µεγαλύτερος από το 3), ενώ οι κατανοµές των GDP, EDUC, CAPEX, MILEX 

και POP είναι πλατύκυρτες (συντελεστής κύρτωσης µικρότερος από το 3). 

� Τέλος, η σηµαντικότητα (πιθανότητα) των στατιστικών των Jarque – Bera που 

σηµειώνουν όλες οι κατανοµές των µεταβλητών ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή. 
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10.2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Στην συνέχεια θα µελετήσουµε τα περιγραφικά στατιστικά για την Τουρκία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.2: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

  
GDP MILEX EDUC CAPEX SCO  POP 

Μέσος 116,5666 4,555319 2,287234 18,18298 9325,809 49356,17 

∆ιάµεσος 96,18 4,5 1,9 18 9042 47864 

Μέγιστο 261,24 6,2 3,8 31,5 16455 73922 

Ελάχιστο 45,52 2,8 1,2 6,2 3342 27755 

Τυπ. Απόκλιση 61,48178 0,869735 0,722501 8,34939 3695,591 14352,41 

Ασυµµετρία 0,614771 -0,29167 0,721287 -0,04927 0,346673 0,164821 

Κύρτωση 2,24796 2,304339 2,273479 1,635467 2,134971 1,73242 

J - B 4,068121 1,614134 5,109 3,665335 2,406799 3,359369 

Πιθανότητα J - B 0,130803 0,446165 0,077731 0,159986 0,300172 0,186433 

CV 0,527439 0,190927 0,315884 0,459187 0,396276 0,290793 

Παρατηρήσεις 47 47 47 47 47 47 

 

� Η µεγαλύτερη διασπορά στις µεταβλητές για την Τουρκία παρουσιάζεται στην 

µεταβλητή του ΑΕΠ (βλέπε συντελεστή µεταβλητικότητας, CV), και η 

µικρότερη στην µεταβλητή των αµυντικών δαπανών. 

� Οι κατανοµές των µεταβλητών GDP, EDUC, SCO και POP είναι ασύµµετρες 

δεξιά (θετική ασυµµετρία), ενώ οι κατανοµές των MILEX, και CAPEX είναι 

ασύµµετρες αριστερά (αρνητική ασυµµετρία). 

� Όλες οι κατανοµές για την (GDP, EDUC, CAPEX, MILEX, SCO και POP) 

είναι πλατύκυρτες (συντελεστής κύρτωσης µικρότερος από το 3). 

� Τέλος, η σηµαντικότητα (πιθανότητα) των στατιστικών των Jarque – Bera που 

σηµειώνουν όλες οι κατανοµές των µεταβλητών ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή. 
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10.2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΥΠΡΟ 

Τέλος θα δούµε τα περιγραφικά στατιστικά και για την Κύπρο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10.3: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

  
GDP MILEX EDUC CAPEX SCO  POP 

Μέσος 4,665957 2,297872 4,116809 13,13894 130,117 669,6298 

∆ιάµεσος 3,82 2 3,8 12,37 116,1 639,9 

Μέγιστο 10,45 6,2 6,63 23,19 175,2 846 

Ελάχιστο 1 0,8 3,2 8,55 95,6 573,6 

Τυπ. Απόκλιση 3,172884 1,108758 0,792821 3,232988 25,69908 81,09757 

Ασυµµετρία 0,465145 1,55839 1,450719 1,330546 0,578725 0,73631 

Κύρτωση 1,807083 5,415638 4,323366 4,35596 1,764294 2,203408 

J - B 4,48163 30,45134 19,91555 17,46841 5,613874 5,48954 

Πιθανότητα J - B 0,106372 0 0,000047 0,000161 0,06039 0,064263 

CV 0,680007 0,482515 0,192581 0,246062 0,197507 0,121108 

Παρατηρήσεις 47 47 47 47 47 47 

 

� Η µεγαλύτερη διασπορά στις µεταβλητές για την Κύπρο παρουσιάζεται στην 

µεταβλητή του ΑΕΠ (βλέπε συντελεστή µεταβλητικότητας, CV), και η 

µικρότερη στην µεταβλητή του πληθυσµού. 

� Όλες οι κατανοµές των µεταβλητών είναι ασύµµετρες δεξιά (θετική 

ασυµµετρία) και δεν υπάρχει καµία που να είναι ασύµµετρη αριστερά 

(αρνητική ασυµµετρία). 

� Η κατανοµές των µεταβλητών MILEX, EDUC και CAPEX είναι λεπτόκυρτες 

(συντελεστής κύρτωσης µεγαλύτερος από το 3), ενώ οι κατανοµές των GDP, 

SCO και POP είναι πλατύκυρτες (συντελεστής κύρτωσης µικρότερος από το 

3). 

� Τέλος, η σηµαντικότητα (πιθανότητα) των στατιστικών των Jarque – Bera που 

σηµειώνουν όλες οι κατανοµές των µεταβλητών ακολουθούν την κανονική 

κατανοµή. 

Τέλος όσον αφορά τον µέσο και τις µικρότερες και υψηλότερες τιµές για την κάθε 

µεταβλητή για κάθε χώρα έχουµε τις έξης πληροφορίες στον πιο κάτω πίνακα: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10.4 : ΜΕΣΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 

1960 - 2006 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΥΠΡΟΣ 
 

GDP 
Μέσος 

Μικρότερη/Υψηλότερη 

 
79.629 

25.42 / 148.24 

 
116.57 

45.52 / 261.24 

 
4.666 
1 / 3.82 

MILEX 
Μέσος 

Μικρότερη/Υψηλότερη 

 
5.517 

3.4 / 7.1 

 
4.56 

2.8 / 6.2 

 
2.30 

0.8 / 6.2 
EDUC 

Μέσος 
Μικρότερη/Υψηλότερη 

 
2.228 

1.2 / 4.3 

 
2.287 

1.2 / 3.8 

 
4.117 

3.2 / 6.63 
CAPEX 

Μέσος 
Μικρότερη/Υψηλότερη 

 
2.08 

1.1 / 3.41 

 
18.183 

6.2 / 31.5 

 
13.139 

8.55 / 23.19 
SCO 

Μέσος 
Μικρότερη/Υψηλότερη 

 
1765.28 

1172.2 / 2049 

 
9325.8 

3342 / 16455 

 
130.117 

95.6 / 175.2 
POP 

Μέσος 
Μικρότερη/Υψηλότερη 

 
9747.94 

8327 / 11123 

 
49356.17 

27755 / 73922 

 
669.63 

573.6 / 846 

 

Παρατηρούµε ότι η Ελλάδα δαπανά για αµυντικές δαπάνες τα µεγαλύτερα ποσοστά 

(σε σχέση µε το ΑΕΠ της) και από την Κύπρο και από την Τουρκία. Αξιοσηµείωτο 

επίσης είναι το γεγονός ότι ο µέσος όρος της µεταβλητής EDUC ( ποσοστό δαπανών 

εκπαίδευσης σε σχέση µε το ΑΕΠ ) για την Κύπρο, είναι µεγαλύτερος και από την 

Ελλάδα και από την Τουρκία, κάτι που µαρτυρά ότι η Κύπρος επενδύει στην 

εκπαίδευση πολλά λεφτά. Ένα άλλο µέγεθος που χρίζει αναφοράς είναι ο πολύ 

µικρός µέσος της µεταβλητής CAPEX για την Ελλάδα σε σχέση µε τις άλλες 2 χώρες. 

 

10.3. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

Στην συνεχεια θα προχωρήσουµε σε διαγραµµατική απεικόνιση των 

µεταβλητών που έχουµε χρησιµοποιήσει και για τις 3 χώρες και θα δούµε την πορεία 

που διαγράφουν στο χρόνο και σε ποια επίπεδα κινούνται σε σχέση µε τις άλλες 2 

χώρες. 
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∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.19:  ΑΕΠ  ΤΟΥΡΚΙΑΣ,  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΚΑΙ  ΚΥΠΡΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) αποτελεί τον κινητήριο µοχλό µιας 

οικονοµίας και συνάµα τον πιο σηµαντικό δείκτη της ανάπτυξης και της ευηµερίας 

της.  

Η ατµοµηχανή της τουρκικής οικονοµίας έγκειται σε ορισµένους 

βιοµηχανικούς τοµείς (τριτογενής τοµέας παραγωγής), όπως ο στρατιωτικός – 

αµυντικός κλάδος, η κλωστοϋφαντουργία και η ένδυση, η αυτοκινητοβιοµηχανία, και 

ο τοµέας των κατασκευών. Από τις υπηρεσίες υψίστης σηµασίας θεωρείται ο κλάδος 

του τουρισµού αλλά και ο ανερχόµενος χρηµατοπιστωτικός κλάδος. Η αρχική 

εκβιοµηχάνιση της Τουρκίας καθοδηγήθηκε από ο κράτος και ο ιδιωτικός τοµέας 

ήταν αποµονωµένος. Όµως, από τη δεκαετία του ΄80 µεταβάλλεται η κατάσταση αυτή 

λόγω των επιδράσεων που ασκεί η εφαρµογή των αρχών και των κανόνων της 

ελεύθερης αγοράς και του οικονοµικού φιλελευθερισµού στην τουρκική 

πραγµατικότητα.  

Τo 1994 το τουρκικό Α.Ε.Π. µειώθηκε κατά 6.1%, το 1995 αυξήθηκε κατά 

8%, το 1996 αυξήθηκε κατά 7.4%, το 1999 εµφάνισε µείωση της τάξης του 5% και το 

2001 µειώθηκε κατά 7.4%. Από το 1980 και µετά έως τις µέρες µας το τουρκικό 

Α.Ε.Π. διακυµάνθηκε έντονα κυρίως µε θετικούς ρυθµούς µεταβολής εκτός 

ελαχίστων ετών που µειώθηκε (π.χ. 1994, 1999, 2001). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 

µεταξύ 1981 και 1985 η τουρκική οικονοµία αναπτύχθηκε µε ρυθµό 7.5% και κατά 

AEΠ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΙΜΕΣ 2000 (ΣΕ ∆ΙΣ $)
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6% µεταξύ των ετών 1985 και 1992. 

Η Ελλάδα µόνο κατά τις χρονολογίες 1973 και 1980 κατορθώνει να φτάσει 

και να ξεπεράσει στην πρώτη περίπτωση το ΑΕΠ της Τουρκίας. Για την Ελλάδα 

µπορούµε επίσης να παρατηρήσουµε ότι µέχρι και το 1981 είχαµε σχετικά υψηλούς 

ρυθµούς ανάπτυξης και από το 1980 και µετά έχουµε µια έκδηλη διαρθρωτική 

µεταβολή του ρυθµού ανάπτυξης και η όποια σύµφωνα µε κάποιους µελετητές 

αποδίδεται ότι µε την ένταξη της Ελλάδος στην ΕΕ µειώθηκε η προστασία της 

βιοµηχανίας και στο ότι η µελλοντική πολιτική κατάσταση επηρέασε δυσµενώς τις 

επενδύσεις. Η Κύπρος σε σχέση µε τις άλλες 2 χώρες κινείται σε πολύ µικρότερα 

µεγέθη (γεγονός που δεν προκαλεί εντύπωση αν αναλογιστεί κανείς το µέγεθος και 

τον πληθυσµό της σε σχέση µε τις άλλες 2). 

 

∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.20:  ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ  /  ΑΕΠ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ,  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΚΑΙ  

ΚΥΠΡΟΥ  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πιο πάνω διάγραµµα απεικονίζονται οι αµυντικές δαπάνες ως ποσοστό 

του ΑΕΠ για την κάθε µία από τις 3 χώρες. Τα αποτελέσµατα εδώ είναι άκρως 

ενδιαφέροντα µιας και η Κύπρος παρόλο το µέγεθος της και την αναλογία της ως 

προς την Ελλάδα και την Τουρκία φαίνεται να δαπανά µεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ της 

για τις αµυντικές δαπάνες. Μάλιστα τις χρονιές 1991 και 1992 καταφέρνει να τις 

ΣΧΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΠ
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ξεπεράσει. Η συγκεκριµένη παρατήρηση δεν πρέπει να µας ξενίζει γιατί οι 

χρονολογίες αυτές ήταν η έναρξη του Ενιαίου Αµυντικού ∆όγµατος Ελλάδας – 

Κύπρου και το έτος µε την επίµαχη αγορά των πυραύλων S300. Όσον αφορά την 

Τουρκία και την Ελλάδα φαίνεται να επιδίδονται σε µια «µάχη» για την 

«επικράτηση» τους. 

Συγκρίνοντας όµως το διάγραµµα µε τις τιµές των µέσων του πίνακα 10.4 

παρατηρούµε ότι ο µέσος όρων των αµυντικών δαπανών για την Κύπρο δεν ξεπερνά 

το 2.3 ενώ για την Ελλάδα και την Τουρκία έχουµε 5.52 και 4.56 αντίστοιχα.  

 

∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.21  ∆ΑΠΑΝΕΣ  Γ ΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΚΑΙ  

ΚΥΠΡΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το διάγραµµα των δαπανών για την εκπαίδευση παρουσιάζει και αυτό 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον µιας και προκύπτει το γεγονός ότι η Κύπρος επενδύει ιδιαίτερα 

στον τοµέα της εκπαίδευσης. Παρατηρούµε επίσης ότι τα τελευταία χρόνια δαπανά 

ολοένα και µεγαλύτερο ποσοστό από το ΑΕΠ της για την εκπαίδευση µε µέγιστη τιµή 

το 2004. Η Τουρκία και η Ελλάδα κυµαίνονται στα ίδια περίπου επίπεδα. 

 

 

 

 

∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΠ
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∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.22  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ  ΤΟΥΡΚΙΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΚΑΙ  

ΚΥΠΡΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες είναι οι δαπάνες οι οποίες δηµιουργούν ταµειακές 

ροές για περισσότερο από ένα χρόνο (δηλαδή δαπάνες ή επενδύσεις για την 

απόκτηση κεφαλαιουχικών αγαθών). Παραδείγµατα τέτοιων δαπανών είναι η αγορά 

νέων εξοπλισµών, η επέκταση παραγωγικών εγκαταστάσεων, η απόκτηση νέων 

τεχνολογιών κλπ.  

Στο διάγραµµα των κεφαλαιουχικών δαπανών άξιο σχολιασµού είναι το 

γεγονός ότι ανάµεσα στις 3 χώρες η Ελλάδα δαπανά τα µικρότερα ποσοστά, από τα 

σύνολα των δαπανών της, για κεφαλαιουχικές δαπάνες . Επίσης η Κύπρος από το 

1998 και µετά κατέχει την πρώτη θέση µιας και φαίνεται να επενδύει αρκετά και σε 

κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι δαπάνες της Τουρκίας ακολουθούν µια πτωτική πορεία 

κατά την διάρκεια του χρόνου. 

Η οικονοµική πολιτική της Κύπρου από την αρχή της διακύρηξης της 

ανεξαρτησίας της στηριζόταν σε τρεις άξονες πολιτικής: 

� Την ανάπτυξη 

� Την µακροχρόνια σταθερότητα  

� Την κοινωνική συνοχή 

Από το 1975 µέχρι το 1980 παρατηρήθηκε η εκτόξευση των κεφαλαιουχικών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ (% ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ)
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της δαπανών, γεγονός απόλυτα λογικό αν σκεφτεί κανείς ότι το 1974 έγινε η 

τουρκική εισβολή στην Κύπρο και είχαν καταστραφεί σχεδόν τα πάντα. Από το 1982 

και µετά η κατάσταση σταθεροποιείται αλλά και πάλι σε ψηλά επίπεδα για το 

µέγεθος της Κύπρου. Αυτό συµβαίνει γιατί προσπαθούν πλέον να συγκρατήσουν το 

δηµόσιο χρέος σε επίπεδα που να διασφαλίζεται η µακροχρόνια βιωσιµότητα των 

δηµοσίων οικονοµικών, αλλά έχουν και ως στόχο την ενίσχυση κοινωνικών και 

παραγωγικών τοµέων που θα διασφαλίσουν την ανάπτυξη και τις επενδύσεις µια και 

η κυπριακή οικονοµία βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης. 

Η ελληνική οικονοµία την τελευταία εικοσιπενταετία σηµείωσε ιδιαίτερα 

απογοητευτικούς ρυθµούς ανάπτυξης και κατ’ επέκταση και χαµηλές  

κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι ρυθµοί του ΑΕΠ επιβραδύνονταν και οι πενιχρές αυτές 

επιδόσεις αποδίδονταν στην χειροτέρευση των συνθηκών άσκησης της οικονοµικής 

πολιτικής κυρίως την δεκαετία του 80. Από τα µέσα της δεκαετίας το 70 ο δηµόσιος 

τοµέας άρχιζε να παρουσιάζει υψηλά και επίµονα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα και οι 

υψηλοί ρυθµοί αύξησης των µισθών συµπίεζαν τα περιθώρια κέρδους και 

αποδυνάµωναν τα κίνητρα για επενδύσεις. Όλα αυτά και το γεγονός ότι το δηµόσιο 

χρέος είναι σε σταθερά υψηλά επίπεδα εµπόδιζαν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Τα 

τελευταία χρόνια η κατάσταση σταδιακά και αργά βελτιώνεται µε τις κεφαλαιουχικές 

δαπάνες να παρουσιάζουν σταδιακή άνοδο. 

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την Τουρκία τα πρώτα χρόνια διαγράφουν 

ανοδική πορεία ενώ την περίοδο 1973 – 1980 παρατηρούνται µεταβολές λόγο της 

τεταµένης περίοδου των πετρελαϊκών κρίσεων. Η υπερθέρµανση της τουρκικής 

οικονοµίας κορυφώθηκε κατά το έτος 1980, το οποίο συνιστά για την Τουρκία έτος 

µεταβατικό όχι µόνο από οικονοµικής αλλά και από πολιτικής πλευράς. Τα οξυµµένα 

οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα οδήγησαν σε κατάργηση των πολιτικών 

ελευθεριών, όταν ο στρατός ανέλαβε µε πραξικοπηµατικό τρόπο την εξουσία. Στα 

οικονοµικά εφαρµόστηκε ένα αυστηρό πρόγραµµα λιτότητας από τη µία πλευρά και 

φιλελευθεροποίησης από την άλλη. Σκοπός ήταν να συµπιεστεί το κόστος εργασίας 

(cost of labor) και πολλές κρατικές παραγωγικές δραστηριότητες να µεταφερθούν 

στον ιδιωτικό τοµέα. Έτσι εύλογα παρατηρείται µέιωση των κεφαλαιουχικών 

δαπανών. Ήταν µια προσπάθεια του τουρκικού κράτους για να µειώσει το εξωτερικό 

χρέος (external debt) που ήταν υψηλό (19.1 δισεκατοµµύρια δολάρια το 1997) και 

παρουσίαζε συνεχή αυξητική τάση (increasing trend). 
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∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.23:  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

ΚΑΙ  ΚΥΠΡΟΥ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη σχολική συµµετοχή πρώτη µε διαφορά είναι η Τουρκία, η οποία έχει ένα 

αυξανόµενο ρυθµό εν αντιθέση µε την Ελλάδα και την Κύπρο που ο ρυθµος 

µεταβολής της συγκεκριµένης µεταβλητής είναι πάρα πολύ αργός. 

 

∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 10.24:  ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ  ΤΟΥΡΚΙΑΣ  ΕΛΛΑ∆ΟΣ  ΚΑΙ  ΚΥΠΡΟΥ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ( ΣΕ ΧΙΛ.)
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ (ΣΕ ΧΙΛ.)
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Σε ότι αφορά τώρα την µεταβλητή του πληθυσµού ακολουθεί παρόµοια 

πορεία µε αυτήν της σχολικής συµµετοχής µε την Τουρκία να έχει τα µεγαλύτερα 

µεγέθη και την Ελλάδα µε την Κύπρο να ακολουθούν αλλά µε αργές και µικρές 

µεταβολές. 

10.4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε αυτό το κεφάλαιο έγινε µια περιγραφή των µεταβλητών που έχουµε 

χρησιµοποιήσει στην µελέτη µας. Αναλύσαµε τα περιγραφικά στατιστικά τους για 

την κάθε χώρα ξεχωριστά και στην συνέχεια προχωρήσαµε στην διαγραµµατική 

ανάλυση τους. Τα συµπεράσµατα που έχουµε από µια πρώτη ανάλυση είναι ότι η 

Κύπρος φαίνεται να επενδύει ένα µεγάλο µέρος του ΑΕΠ της σε κεφαλαιουχικές 

δαπάνες και στις δαπάνες για την εκπαίδευση σε σηµείο µάλιστα που υπερβαίνει τις 

άλλες 2. Επίσης για κάποιες χρονιές ξόδευε αρκετά για τις αµυντικές τις δαπάνες και 

τα τελευταία χρόνια φαίνεται να προσπαθεί να τις µειώσει. Το ΑΕΠ της αυξάνεται µε 

αργούς αλλά σταθερούς ρυθµούς. 

Το ΑΕΠ της Τουρκίας ακολουθεί ανοδική πορεία από το 1960 και µετά και 

αυξάνεται µε σχετικά γρήγορους ρυθµούς. Οι αµυντικές της δαπάνες είχαν 

παρουσιάσει αυξοµειώσεις και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια τάση για 

µείωση τους. Οι κεφαλαιουχικές τους δαπάνες κυµαίνονται σε πολύ χαµηλά επίπεδα 

και διαγράφουν πτωτική πορεία. 

Το ΑΕΠ της Ελλάδας διαγράφει µικρή αλλά ανοδική πορεία από το 1960 και 

µετά. Οι αµυντικές δαπάνες της από το 1999 και µετά όπου είχαν σηµειώσει µεγάλη 

αύξηση αρχίζουν να µειώνονται. Οι δαπάνες για εκπαίδευση διαγράφουν ανοδική 

πορεία τα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι η Ελλάδα επενδύει πλέον στην 

εκπαίδευση. Ανοδική πορεία επίσης διαγράφουν και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες τα 

τελευταία χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

11.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα αποτελέσµατα από την εκτίµηση µιας παλινδρόµησης µεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων µεταβλητών αξιολογούνται σύµφωνα µε τα στατιστικά και 

διαγνωστικά κριτήρια. Η αξιολόγηση αυτή είναι έγκυρη µόνο αν ισχύουν οι 

υποθέσεις της παλινδρόµησης, όταν δηλαδή οι µεταβλητές που συµµετέχουν στην 

εκτίµηση της παλινδρόµησης είναι στάσιµες. ∆ηλαδή οι µεταβλητές αυτές έχουν 

σταθερό µέσο και διακύµανση και δεν εξαρτώνται από το χρόνο. Η εµπειρική όµως 

έρευνα έχει αποδείξει ότι οι περισσότερες µεταβλητές δεν έχουν ούτε σταθερό µέσο, 

αλλά ούτε και σταθερή διακύµανση. Εποµένως λογικό είναι να µην ισχύουν οι 

κλασικοί έλεγχοι που βασίζονται σε µεθόδους εκτίµησης που λαµβάνουν υπόψη τους 

τη σταθερότητα των µεταβλητών και οδηγούν σε παραπλανητικά συµπεράσµατα. 

Η χρήση της µη στασιµότητας των στοιχείων µπορεί να οδηγήσει σε κίβδηλες 

παλινδροµήσεις. Συνεπώς, οι κλασσικοί έλεγχοι των κατανοµών t και F βασισµένοι 

στις µεθόδους εκτίµησης που εξετάζουν τη συνέπεια των µεταβλητών ή µε άλλα 

λόγια προϋποθέτουν χωρίς την επιβεβαίωση ότι οι µεταβλητές που εκτιµώνται είναι 

στάσιµες, δεν είναι περαιτέρω έγκυρες δίνοντας λαθεµένα συµπεράσµατα. Αυτό είναι 

γνωστό ως πρόβληµα της «κίβδηλης παλινδρόµησης» Granger and Newbold (1974). 

Σ’ αυτή την περίπτωση, είναι προτιµότερο να εκτιµάται η σχέση ανάµεσα στις 

πρώτες διαφορές και όχι στα επίπεδα των µεταβλητών. Ο λόγος που συνιστάται η 

χρησιµοποίηση των πρώτων διαφορών είναι ότι πολλές οικονοµικές µεταβλητές 

έχουν τα χαρακτηριστικά τυχαίας διαδροµής. Η χρησιµοποίηση εποµένως των 

πρώτων διαφορών, τις καθιστά στάσιµες. 

11.2  ΈΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ. 

Για να ελέγξουµε κατά πόσο οι µεταβλητές του υποδείγµατος παρουσιάζουν 

µοναδιαία ρίζα ή όχι έχουµε χρησιµοποιήσει τους ελέγχους Augmented Dickey-Fuller 

(ADF), Phillips – Perron (PP) και Kwiatkowski – Phillips –Schmidt - Shin (KPSS) 

που έχουµε αναλύσει σε προηγούµενο κεφάλαιο. 
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11.2.1 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ AUGMENT DICKEY – FULLER 

(ADF). 

Ο πρώτος έλεγχος που θα δούµε είναι αυτός του επαυξηµένου Dickey – Fuller 

(ADF). Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες, όπου 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα στα επίπεδα και στις πρώτες διαφορές µε τις 

κρίσιµες τιµές στην κάθε περίπτωση σε επίπεδα σηµαντικότητας 1%, 5% και 10%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.1: ΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ (AUGMENTED DICKEY-FULLER) ΣΤΑ 

ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

METAΒΛΗΤΕΣ 
  

ΕΛΛΑ∆Α 
  

ΤΟΥΡΚΙΑ 
  

ΚΥΠΡΟΣ 
  

GDP 1,008 + -0,366 ++  -2,553 ++ 

       

MILEX -0,760 + -1,313 + -2,687 + 

        

EDUC 3,700 + -1,102 + -1,456  ++ 

       

CAPEX 1,279 + -0,452  + -3,154  + 

      

SCO -2,199  + 1,393  + -0,226  + 

      

POP -0,577 + -2,866 ++ -0,918 ++ 

        

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. + Εξίσωση µε σταθερά (Tµ) 
2. ++ Εξίσωση µε σταθερά και τάση (Ττ) 
3. Οι κρίσιµες τιµές για 1%, 5% και 10% για Τµ είναι -3.585, -2,928 και -2,602 

αντίστοιχα. 
4. Οι κρίσιµες τιµές για 1%, 5% και 10% για Ττ είναι -4.171, -3,511 και -3,185  

αντίστοιχα. 
 
 

Τα αποτελέσµατα από τον πίνακα 11.1 υποδεικνύουν ότι η ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας 

δεν µπορεί να απορριφθεί στα επίπεδα των µεταβλητών, σε επίπεδο σηµαντικότητας 

1%, 5% και 10%. Άρα καµία χρονική σειρά (και για τις τρεις χώρες) δεν είναι 

στάσιµη στα επίπεδα τωνµεταβλητών. Στη συνέχεια θα προχωρήσουµε στον 

µετασχηµατισµό των χρονικών σειρών σε πρώτες διαφορές για να δούµε αν γίνονται 

στάσιµες και κατά συνέπεια αν οι αντίστοιχες µεταβλητές µπορούν να 

χαρακτηριστούν σαν ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11.2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ (AUGMENTED DICKEY-FULLER) ΣΤΙΣ 
ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

METAΒΛΗΤΕΣ 
  

ΕΛΛΑ∆Α 
  

ΤΟΥΡΚΙΑ 
  

ΚΥΠΡΟΣ 
  

∆GDP -4,150***  + -7,647***  ++  -6,235***  ++  

      

∆MILEX -7,195***   + -5,403***  + -7,883***  + 

       

∆EDUC -8,637***  + -6,668***   + -8,211***  ++ 

       

∆CAPEX -7,893***   + -7,286***  + -4,673***  + 

       

∆SCO -6,964***  + -8,900***  + -3,426**  + 

        

∆POP -2,671*  + -5,982***   ++ -4,279***  ++ 

       

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. *** Επίπεδο σηµαντικότητας 1% 

2. ** Επίπεδο σηµαντικότητας 5% 

3. * Επίπεδο σηµαντικότητας 10% 

4. + Εξίσωση µε σταθερά (Tµ) 

5. ++ Εξίσωση µε σταθερά και τάση (Ττ) 

6. Οι κρίσιµες τιµές για 1%, 5% και 10% για Τµ είναι -3.585, -2,928 και -2,602 

αντίστοιχα. 

7. Οι κρίσιµες τιµές για 1%, 5% και 10% για Ττ είναι -4,176, -3,513 και -3,187  

αντίστοιχα. 

 
 

Όταν οι µεταβλητές µας µετασχηµατιστούν σε πρώτες διαφορές γίνονται στάσιµες 

και κατά συνέπεια οι αντίστοιχες µεταβλητές µπορούν να χαρακτηριστούν σαν 

ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1) (Πίνακας 11.2). Παρατηρούµε ότι για την Ελλάδα 

και την µεταβλητή ΡΟΡ η µεταβλητή είναι στάσιµη αλλά για επίπεδο σηµαντικότητας 

10% όπως και η µεταβλητή SCO για την Κύπρο είναι στάσιµη σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 5%. 

 

11.2.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ PHILLIPS PERRON (PP). 

Προχωρήσαµε στη συνέχεια στην διερεύνηση για  την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας και 

µε την µέθοδο των Phillips – Perron, τα αποτελέσµατα του οποίου παρουσιάζονται 

στους πιο κάτω πίνακες.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11.3: ΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ (PHILLIPS - PERRON) ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

METAΒΛΗΤΕΣ 
  

ΕΛΛΑ∆Α 
  

ΤΟΥΡΚΙΑ 
  

ΚΥΠΡΟΣ 
  

GDP 0,835 + -0,15  ++ -2,553  ++ 

        

MILEX -0,817  + -1,596  + -2,73  + * 

        

EDUC    2,371  + -1,204  + -1,351  ++ 

        

CAPEX    0,762 +  0,415  + -2,468 + 

        

SCO -2,301  +  1,492  + -1,336  + 

        

POP -0,401  + -2,715  ++ -0,046  ++ 

       

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. + Εξίσωση µε σταθερά (Tµ) 
2. ++ Εξίσωση µε σταθερά και τάση (Ττ) 
3. Οι κρίσιµες τιµές για 1%, 5% και 10% για Τµ είναι -3.581, -2,927 και -2,601 

αντίστοιχα. 

4. Οι κρίσιµες τιµές για 1%, 5% και 10% για Ττ είναι -4,171, -3,511 και -3,186  

αντίστοιχα. 

Είναι ξεκάθαρο από τα αποτελέσµατα του πίνακα 11.3 ότι και ο έλεγχος των Phillips 

- Perron συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα του ελέγχου ADF για τα επίπεδα των 

µεταβλητών. Έτσι καµία µεταβλητή δεν είναι στάσιµη στα επίπεδα της και θα πρέπει 

να προχωρήσουµε στις πρώτες διαφορές για να ελέγξουµε αν οι χρονοσειρές µας 

είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 11.4: ΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ (PHILLIPS - PERRON) ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 

∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

METAΒΛΗΤΕΣ 
  

ΕΛΛΑ∆Α 
  

ΤΟΥΡΚΙΑ 
  

ΚΥΠΡΟΣ 
  

∆GDP -4,311 ***  + -7,635 ***  ++ -6,243 *** ++ 

        

∆MILEX -7,180 *** + -5,284 ***  + -8,688 *** + 

        

∆EDUC -8,846 ***  + -6,668 *** + -8,206 *** ++ 

        

∆CAPEX  -11,322 *** + -7,284 *** + -4,403 *** + 

        

∆SCO -6,951***  + -9,339 *** + -3,434 ** + 

        

∆POP -2,639 * + -6,151 *** ++ -4,29 *** ++ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. *** Επίπεδο σηµαντικότητας 1% 

2. ** Επίπεδο σηµαντικότητας 5% 

3. * Επίπεδο σηµαντικότητας 10% 

4. + Εξίσωση µε σταθερά (Tµ) 

5. ++ Εξίσωση µε σταθερά και τάση (Ττ) 

6. Οι κρίσιµες τιµές για 1%, 5% και 10% για Τµ είναι -3.585, -2,928 και -2,602 

αντίστοιχα. 

7. Οι κρίσιµες τιµές για 1%, 5% και 10% για Ττ είναι -4,176, -3,513 και -3,187  

αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του πίνακα 11.4 οι µεταβλητές µας γίνονται στάσιµες 

στις πρώτες διαφορές και για τις τρεις χώρες. Η µεταβλητή ΡΟΡ για την Ελλάδα είναι 

στάσιµη σε επίπεδο σηµαντικότητας 10% και η µεταβλητή SCO για την Κύπρο είναι 

στάσιµη για επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Το γενικό συµπέρασµα που εξάγεται είναι 

ότι και οι δυο έλεγχοι συµφωνούν στα αποτελέσµατα τους άρα οι µεταβλητές µας 

θεωρούνται σαν ολοκληρωµένες πρώτης τάξης Ι(1). Στην συνέχεια θα δούµε αν 

συµφωνούν και τα αποτελέσµατα του ελέγχου KPSS µε τους προηγούµενους δύο. 

11.2.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ KWIATKOWSKI – PHILLIPS –

SCHMIDT - SHIN (KPSS) 

Τέλος θα µελετήσουµε την ύπαρξη µοναδιαίας ρίζας και µε τον έλεγχο των KPSS. Τα 

αποτελέσµατα του οποίου για τα επίπεδα των µεταβλητών φαίνονται στον πίνακα 

11.5. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.5: ΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ (KWIATKOWSKI-PHILLIPS-SCHMIDT-SHIN) 
ΣΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

METAΒΛΗΤΕΣ 
  

ΕΛΛΑ∆Α 
  

ΤΟΥΡΚΙΑ 
  

ΚΥΠΡΟΣ 
  

GDP 0,864  + 0,235  ++ 0,224  ++ 

        

MILEX 0,546  ** +  0,475 ** +  0,899  + 

        

EDUC 0,820  + 0,672 ** +  0,180  ++ 

        

CAPEX 0,875   + 0,589 ** +  0,223  ++ 

        

SCO 0,732  + 0,885  + 0,797  + 

        

POP 0,883  + 0,217  ++ 0,2163  ++ 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. *** Επίπεδο σηµαντικότητας 1% 

2. ** Επίπεδο σηµαντικότητας 5% 

3. * Επίπεδο σηµαντικότητας 10% 

4. + Εξίσωση µε σταθερά (Tµ) 

5. ++ Εξίσωση µε σταθερά και τάση (Ττ) 

6. Οι κρίσιµες τιµές για 1%, 5% και 10% για Τµ είναι 0.739, 0.463 και 0.347 αντίστοιχα. 

7. Οι κρίσιµες τιµές για 1%, 5% και 10% για Ττ είναι 0.216, 0.146 και 0.119 αντίστοιχα. 

 

Παρατηρούµε ότι οι µεταβλητές µας στα επίπεδα δεν είναι στάσιµες και για τις τρεις 

χώρες. Για την Ελλάδα η µεταβλητή των αµυντικών δαπανών είναι στάσιµη σε 

επίπεδο 1%, για την Τουρκία οι µεταβλητές των αµυντικών δαπανών, των δαπανών 

για την εκπαίδευση και των κεφαλαιουχικών δαπανών είναι στάσιµες επίσης µόνο σε 

επίπεδο σηµαντικότητας 5%, ενώ για την Κύπρο οι δαπάνες για την εκπαίδευση είναι 

στάσιµες σε επίπεδο σηµαντικότητας 5%. Άρα και τα αποτελέσµατα των KPSS 

συµφωνούν µε αυτά των προηγούµενων δύο ότι οι µεταβλητές µας δεν είναι στάσιµες 

στα επίπεδα τους και θα προχωρήσουµε στον έλεγχο των µεταβλητών στις πρώτες 

διαφορές τους. 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 11.6: ΕΛΕΓΧΟΣ  ΜΟΝΑ∆ΙΑΙΑΣ ΡΙΖΑΣ (KWIATKOWSKI-PHILLIPS-SCHMIDT-SHIN) 

ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

 

METAΒΛΗΤΕΣ 
  

ΕΛΛΑ∆Α 
  

ΤΟΥΡΚΙΑ 
  

ΚΥΠΡΟΣ 
  

∆GDP 0,238 *** +  0,058 *** ++  0,168 * ++  

        

∆MILEX 0,263 *** +  0,144 *** +  0,165 *** +  

        

∆EDUC 0,347 *** +  0,065 *** +  0,084 *** ++  

        

∆CAPEX 0,281 *** +  0,378 ** +  0,089 *** ++  

        

∆SCO 0,405 ** +  0,247 *** +  0,17 *** +  

        

∆POP 0,102  + *** 0,197 * ++  0,082 *** ++  

       

 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1. *** Επίπεδο σηµαντικότητας 1% 
2. ** Επίπεδο σηµαντικότητας 5% 
3. * Επίπεδο σηµαντικότητας 10% 
4. + Εξίσωση µε σταθερά (Tµ) 
5. ++ Εξίσωση µε σταθερά και τάση (Ττ) 
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6. Οι κρίσιµες τιµές για 1%, 5% και 10% για Τµ είναι 0.739, 0.463 και 0.347 αντίστοιχα. 

7. Οι κρίσιµες τιµές για 1%, 5% και 10% για Ττ είναι 0.216, 0.146 και 0.119 αντίστοιχα. 
 
 

Τα αποτελέσµατα του πίνακα 11.6 µας δείχνουν ότι οι µεταβλητές µας στις πρώτες 

τους διαφορές γίνονται στάσιµες και µε τον έλεγχο των KPSS και συµφωνούν 

απόλυτα µε τα αποτελέσµατα των άλλων δυο ελέγχων και µπορούµε να συνεχίσουµε 

στην συνολοκλήρωση των µεταβλητών. 

11.3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε αυτό το κεφάλαιο ερευνήσαµε την ύπαρξη ή όχι µοναδιαίας ρίζας στις µεταβλητές 

µας για να δούµε αν είναι στάσιµες και για να µπορέσουµε να συνεχίσουµε µε την 

συνολοκλήρωση. Οι έλεγχοι που χρησιµοποιήσαµε είναι : 

� Augmented Dickey-Fuller (ADF),  

� Phillips – Perron (PP) και  

� Kwiatkowski – Phillips –Schmidt - Shin (KPSS) 

Και µε τους τρείς ελέγχους βρήκαµε ότι οι µεταβλητές µας δεν είναι στάσιµε στα 

επίπεδα τους, αλλά γίνονται όλες στάσιµες και για την Ελλάδα και την Τουρκία και 

την Κύπρο στις πρώτες διαφορές τους. Έτσι µε βάση αυτά τα αποτελέσµατα θα 

προχωρήσουµε στην διερεύνηση της συνολοκλήρωσης και των µακροχρόνιων 

σχέσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ (ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ VAR 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ). 

12.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα σύνολο µη στάσιµών χρονικών σειρών λέµε ότι είναι συνολοκληρωµένο 

αν υπάρχει ένας γραµµικός συνδυασµός των χρονικών αυτών σειρών, που να είναι 

στάσιµος, δηλαδή, ο συνδυασµός αυτός δεν παρουσιάζει στοχαστική τάση. Ο 

γραµµικός συνδυασµός των χρονικών σειρών αποτελεί τη την εξίσωση 

συνολοκλήρωσης, η οποία παριστά την µακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει 

µεταξύ των σειρών αυτών. 

Για την πραγµατοποίηση του ελέγχου συνολοκλήρωσης, οι µεταβλητές θα 

πρέπει να είναι στάσιµές στο ίδιο επίπεδο. Όπως παρατηρήθηκε στην προηγούµενη 

ενότητα του ελέγχου µοναδιαίας ρίζας των µεταβλητών, όλες οι χρονικές σειρές είναι 

στάσιµες I(1), οπότε µπορούµε να προχωρήσουµε στον έλεγχο της συνολοκλήρωσης. 

Ο έλεγχος της συνολοκλήρωσης υλοποιείται µε δύο τρόπους: α) µε τον έλεγχο των 

Engle-Granger(1987) και β) µε τον έλεγχο του Johansen(1988). Σε αυτό το κεφάλαιο 

ερευνάται η ύπαρξη συνολοκλήρωσης µεταξύ των µεταβλητών µε τη µέθοδοκαι µε 

τις δυο µεθόδους. 

12.2 ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΩΝ 

ENGLE – GRANGER 

Οι διαδικασία που ακολουθούµε για την µέθοδο των Engle–Granger (1987) 

έχει αναλυθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο και έτσι θα προχωρήσουµε στα εµπειρικά 

αποτελέσµατα.  

Όπως είχαµε δει όλες οι µεταβλητές και για τις 3 χώρες είναι ολοκληρωµένες 

πρώτης τάξης (I(1)), εποµένως µπορούµε να προχωρήσουµε στην παλινδρόµηση για 

να ελέγξουµε την στασιµότητα των καταλοίπων. 

Οι υποθέσεις ελέγχονται µε το στατιστικό t χρησιµοποιώντας τις κρίσιµες 

τιµές του MacKinnon (1991). Στις συναρτήσεις περιλαµβάνεται σταθερά (constant C) 
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και χρονική τάση (Time Trend) 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 12.1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ENGLE – GRANGER ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.236617  0.0018 

Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  
     
     
     

R-squared 0.188705     Mean dependent var -0.005956 

Adjusted R-squared 0.188705     S.D. dependent var 0.478586 

S.E. of regression 0.431071     Akaike info criterion 1.176414 

Sum squared resid 8.362018     Schwarz criterion 1.216167 

Log likelihood -26.05752     Durbin-Watson stat 2.163580 
     

 

Στον πίνακα 12.1 ελέγχουµε την στασιµότητα των καταλοίπων από την 

παλινδρόµηση των µεταβλητών για την Ελλάδα. Παρατηρούµε ότι τα κατάλοιπα µας 

είναι στάσιµα (αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι η τιµή του ADF είναι µικρότερη 

από τις κρίσιµες τιµές) γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι υπάρχει 

µακροχρόνια σχέση µεταξύ των µεταβλητών µας. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ENGLE – GRANGER ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.820575  0.0058 

Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  
     
          
     

R-squared 0.150225     Mean dependent var -0.001289 

Adjusted R-squared 0.150225     S.D. dependent var 0.452954 

S.E. of regression 0.417547     Akaike info criterion 1.112662 

Sum squared resid 7.845559     Schwarz criterion 1.152415 

Log likelihood -24.59122     Durbin-Watson stat 1.531811 
     
     

 

Για την περίπτωση της Τουρκίας ισχύει και πάλι ότι τα κατάλοιπα µας είναι 
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στάσιµα  µε τιµή ADF -2.8206, τιµή που είναι µεγαλύτερη από τις κρίσιµες τιµές. 

Άρα και για την Τουρκία υπάρχει µακροχρόνια στις µεταβλητές µας.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ENGLE – GRANGER ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΥΠΡΟ 

     
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
     

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.729731  0.0000 

Test critical values: 1% level  -2.616203  

 5% level  -1.948140  

 10% level  -1.612320  
     
          
     

R-squared 0.331685     Mean dependent var 0.018938 

Adjusted R-squared 0.331685     S.D. dependent var 0.818644 

S.E. of regression 0.669246     Akaike info criterion 2.056168 

Sum squared resid 20.15504     Schwarz criterion 2.095921 

Log likelihood -46.29187     Durbin-Watson stat 1.976507 
     
     

 

Τέλος και για την Κύπρο από τα αποτελέσµατα του πίνακα 11.3 βλέπουµε ότι 

υπάρχει στασιµότητα στα κατάλοιπα, γεγονός που µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

και για τις µεταβλητές της Κύπρου υπάρχει µακροχρόνια σχέση. 

12.3   ΤΑΞΗ VAR ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Για να προχωρήσουµε στην εκτίµηση των VAR υποδειγµάτων θα πρέπει να 

γνωρίζουµε των αριθµό των χρονικών υστερήσεων, δηλαδή την τάξη του VAR 

υποδείγµατος. Στις περιπτώσεις που  η τάξη του υποδείγµατος είναι µεγάλη έχουµε 

σοβαρό πρόβληµα στην ανάλυση του. Ο προσδιορισµός της τάξης του VAR 

υποδείγµατος γίνεται µε τους ελέγχους του λόγου πιθανοφανειών (LR), καθώς και τα 

κριτήρια των Akaike (AIC) Schwartz (SCH), Hannan-Quinn (HQ) και Final 

prediction error (FPE).  
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12.3.1 TΑΞΗ VAR ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.4: TAΞΗ VAR ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

       
 Lag ∆LogL ∆LR ∆FPE ∆AIC ∆SC ∆HQ 
       
       
0 -724.8397 NA   52413834  34.80189  35.05013  34.89288 

1 -445.7699  465.1163  502.0548  23.22714   24.96481*  23.86406 

2 -400.6911  62.25173  362.6683  22.79481  26.02191  23.97767 

3 -356.5136  48.38489  330.9117  22.40541  27.12194  24.13420 

4 -280.4563   61.57015*   95.26626*  20.49792  26.70388   22.77265* 

5 -241.9098  20.19101  346.4155   20.37666*  28.07205  23.19733 
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       
 

Από τα αποτελέσµατα του πιο πάνω πίνακα παρατηρούµε ότι τα κριτήρια του 

LR, FPE και HQ υποδεικνύουν ότι η τάξη του VAR υποδείγµατος είναι ίση µε 4. 

 

12.3.2 TΑΞΗ VAR ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.5: TAΞΗ VAR ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

       
       

 Lag ∆LogL ∆LR ∆FPE ∆AIC ∆SC ∆HQ 
       
       
0 -1109.020 NA   4.62e+15  53.09618  53.34442  53.18717 

1 -826.5800  470.7331  3.77e+10  41.36095  43.09862  41.99787 

2 -794.1173  44.82941  4.96e+10  41.52939  44.75649  42.71225 

3 -737.9209  61.54846  2.56e+10  40.56766  45.28419  42.29646 

4 -665.5773  58.56381  8.78e+09  38.83702  45.04298  41.11175 

5 -532.8634   69.51683*   3.60e+08*   34.23159*   41.92698*   37.05226* 
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

 

Ο πιο πάνω πίνακας για την Τουρκία µας δείχνει ότι όλα τα κριτήρια 

υποδεικνύουν ότι η τάξη του VAR υποδείγµατος είναι ίση µε 5. 
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12.3.3 TΑΞΗ VAR ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12.6: TAΞΗ VAR ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

       
       

 Lag ∆LogL ∆LR ∆FPE ∆AIC ∆SC ∆HQ 
       
       
0 -579.7300 NA   52297.11  27.89190  28.14014  27.98289 

1 -287.0194  487.8509  0.261627  15.66759   17.40526*  16.30452 

2 -251.3587  49.24581  0.295946  15.68375  18.91085  16.86661 

3 -213.4144  41.55802  0.363348  15.59116  20.30769  17.31996 

4 -173.7089  32.14253  0.590649  15.41471  21.62067  17.68944 

5 -72.63289   52.94459*   0.109354*   12.31585*  20.01125   15.13652* 
       
       

 * indicates lag order selected by the criterion    

 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)   

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 SC: Schwarz information criterion     

 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

       

 

Και για την Κύπρο όλα τα κριτήρια (εκτός από ένα αυτό του Schwartz) 

συµφωνούν ότι η τάξη του VAR υποδείγµατος είναι ίση µε 5. 

12.4   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό βρήκαµε ότι και για τις τρεις χώρες που εξετάσαµε 

υπάρχουν σχέσεις συνολοκλήρωσης. Συγκεκριµένα βρήκαµε ότι υπάρχουν 

µακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας µεταξύ των αµυντικών δαπανών και των κοινωνικό 

- οικονοµικών µεταβλητών και για την Ελλάδα και την Τουρκία και την Κύπρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 

ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ – 

ΕΛΕΓΧΟΙ ∆ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 

13 .1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο προηγούµενο κεφάλαιο εξετάσαµε τις µακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας 

µεταξύ των µεταβλητών όλων των υποδειγµάτων. Παρ’όλα αυτά, βραχυχρόνια είναι 

πιθανόν να µην υπάρχει µεταξύ τους σχέση ισορροπίας. Ως εκ τούτου, το πιθανόν 

σφάλµα µπορεί να θεωρηθεί ως «σφάλµα ισορροπίας». Σύµφωνα µε το 

αντιπροσωπευτικό θεώρηµα των Engel and Granger (1987) όταν δύο µεταβλητές 

συνολοκληρώνονται, τότε υπάρχει ένα υπόδειγµα διόρθωσης λαθών, το οποίο 

συσχετίζει τις βραχυχρόνιες µεταβολές των µεταβλητών µε τις αποκλίσεις από τη 

µακροχρόνια ισορροπία της προηγούµενης περιόδου. Η µεθοδολογία που 

χρησιµοποιείται για τη µελέτη αυτής της συσχέτισης ονοµάζεται Μηχανισµός 

∆ιόρθωσης Σφάλµατος. 

Η εξειδίκευση του VEC αναγκάζει τη µακροπρόθεσµη συµπεριφορά των 

ενδογενών µεταβλητών να συγκλίνει προς τη σχέση συνολοκλήρωσης, ενώ 

παράλληλα διευθετεί τη βραχυχρόνια δυναµική. Η δυναµική εξειδίκευση του 

υποδείγµατος προτείνει τη διαγραφή των µη στατιστικά σηµαντικών µεταβλητών 

µέχρι να επιτευχθεί µία παλινδρόµηση µε όλους τους συντελεστές στατιστικά 

σηµαντικούς Dritsakis (2004). 

Κάθε µία από τις στατιστικά µη σηµαντικές µεταβλητές διαγράφεται από το 

γενικό δυναµικό υπόδειγµα. Οι εκτιµηµένοι συντελεστές των όρων διόρθωσης 

σφάλµατος, µετράνε την ταχύτητα προσαρµογής που απαιτείται για την 

αποκατάσταση της ισορροπίας στο δυναµικό υπόδειγµα. 

13.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Θα πάµε τώρα να µελετήσουµε και τις τρεις χώρες, µε τον Μηχανισµό 

∆ιόρθωσης Σφάλµατος και να δούµε αν υπάρχει βραχυχρόνια σχέση ανάµεσα στις 

µεταβλητές µας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13.1: ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

                                    ΕΛΛΑ∆Α 

Dependent Variable: DMILEX   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1963 2006   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C -0.244611 0.172551 -1.417620 0.1649 

DCAPEX(-1) 0.183316 0.373201 0.491200 0.6263 

DEDUC(-2) -0.260404 0.297656 -0.874849 0.3875 

DGDP(-1) 0.016895 0.023201 0.728186 0.4712 

DPOP(-2) 0.002465 0.001979 1.245408 0.2210 

DSCO(-1) 0.003478 0.001305 2.665579 0.0114 

DSCO(-2) -0.002217 0.001246 -1.779464 0.0836 

U1(-1) -0.143220 0.106993 -1.338591 0.1891 
     
     

R-squared 0.317650     Mean dependent var -0.036364 

Adjusted R-squared 0.184971     S.D. dependent var 0.410950 

S.E. of regression 0.371001     Akaike info criterion 1.017741 

Sum squared resid 4.955100     Schwarz criterion 1.342139 

Log likelihood -14.39031     F-statistic 2.394124 

Durbin-Watson stat 2.087971     Prob(F-statistic) 0.040525 
     
     

Από τα αποτελέσµατα του παράπανω πίνακα παρατηρούµε ότι ο συντελεστής 

λ της µεταβλητής 1−tu  (βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρµογής) είναι αρνητικός 

αλλά δεν είναι στατιστικά σηµατικός, εποµένως δεν υπαρχει βραχυχρόνια σχέση 

ισσοροπίας. 

13.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.2: ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

                                    ΤΟΥΡΚΙΑ 

Dependent Variable: DMILEX   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1963 2006   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.427756 0.290963 1.470139 0.1498 

DMILEX(-1) 0.454067 0.165749 2.739496 0.0093 

DGDP(-1) 0.006892 0.011520 0.598259 0.5532 

DPOP(-2) -0.000527 0.000285 -1.848583 0.0723 

DSCO(-2) 0.000220 0.000177 1.239845 0.2226 

U2(-1) -0.335728 0.120088 -2.795675 0.0081 
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R-squared 0.266593     Mean dependent var -0.029545 

Adjusted R-squared 0.170092     S.D. dependent var 0.470813 

S.E. of regression 0.428907     Akaike info criterion 1.270972 

Sum squared resid 6.990540     Schwarz criterion 1.514271 

Log likelihood -21.96139     F-statistic 2.762589 

Durbin-Watson stat 1.880907     Prob(F-statistic) 0.031790 
     
      

Για τα αποτελέσµατα του παράπανω πίνακα που αφορούν την Τουρκία, 

παρατηρούµε ότι όλες οι εκτιµήσεις των συντελεστών δεν είναι στατιστικά 

σηµαντικές, πράγµα που σηµαίνει ότι οι ετήσιες µεταβολές του ΑΕΠ και της 

σχολικής συµµετοχής δεν επηρεάζουν το ρυθµό µεταβολής των αµυντικών δαπανών 

αν και ο συντελεστής λ της µεταβλητής 1−tu  (βραχυχρόνιος συντελεστής 

προσαρµογής) είναι αρνητικός και στατιστικά σηµατικός. 

Το ποσοστό που ορίζεται από το βραχυχρόνιο συντελεστή προσαρµογής, 

δηλαδή η απόκλιση του πραγµατικού επιπέδου του ρυθµού µεταβολής των αµυντικών 

δαπανών από το µακροχρόνιο επίπεδο τους διορθώνεται κάθε έτος κατά 0.34 ή 34%. 

13.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.3: ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΙΟΡΘΩΣΗΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ     

                                    ΚΥΠΡΟ 

Dependent Variable: DMILEX   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1963 2006   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 0.143129 0.207458 0.689917 0.4944 

DMILEX(-1) 0.321758 0.161668 1.990243 0.0538 

DEDUC(-1) -0.744993 0.425892 -1.749256 0.0883 

DGDP(-1) -2.662061 0.762382 -3.491769 0.0012 

DGDP(-2) 2.154654 0.776797 2.773767 0.0085 

U3(-1) -0.624742 0.186907 -3.342537 0.0019 
     
     

R-squared 0.434389     Mean dependent var -0.018182 

Adjusted R-squared 0.359967     S.D. dependent var 0.875313 

S.E. of regression 0.700269     Akaike info criterion 2.251419 

Sum squared resid 18.63431     Schwarz criterion 2.494718 

Log likelihood -43.53122     F-statistic 5.836800 

Durbin-Watson stat 2.118665     Prob(F-statistic) 0.000429 
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Τέλος τα αποτελέσµατα για την Κύπρο που παρουσιάζονται στον πίνακα 13.3 

µας δείχνουν ότι όλες οι εκτιµήσεις των συντελεστών είναι στατιστικά σηµαντικές, 

πράγµα που σηµαίνει ότι οι ετήσιες µεταβολές των δαπανών για την εκπαίδευση και 

το ΑΕΠ επηρεάζουν το ρυθµό µεταβολής των αµυντικών δαπανών. Επίσης ο 

συντελεστής λ της µεταβλητής 1−tu  (βραχυχρόνιος συντελεστής προσαρµογής) είναι 

αρνητικός και στατιστικά σηµατικός. 

Το ποσοστό που ορίζεται από το βραχυχρόνιο συντελεστή προσαρµογής, 

δηλαδή η απόκλιση του πραγµατικού επιπέδου του ρυθµού µεταβολής των αµυντικών 

δαπανών από το µακροχρόνιο επίπεδο τους διορθώνεται κάθε έτος κατά 0.62 ή 62%. 

13.5 ΕΛΕΓΧΟΙ CUSUM, CUSUMQ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α. 

Στην συνέχεια θα προχωρήσουµε στους ελέγχους διαρθρωτικών µεταβολών 

και συγκεκριµένα στους ελέγχους των Cusum, CusumQ και των έλεγχο των 

τυποποιηµένων διαδοχικών καταλοίπων προβλέψεως. 

ΣΧΗΜΑ 13.1 :  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ  
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Λαµβάνοντας υπόψη τα τυποποιηµένα διαδοχικά κατάλοιπα προβλέψεως στο 

διάγραµµα 13.1, υποπτευόµαστε ίσως ότι υπάρχουν κάποιες διαρθρωτικές µεταβολές 

στο υπόδειγµα µιας και τα κατάλοιπα αυτά εκφεύγουν των +/- 2 ορίων τους (1979, 

1981, 1985, 1988, 2003). 

ΣΧΗΜΑ 13.2 :  ΕΛΕΓΧΟΣ  CUSUM  
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Από το σχήµα 13.2 βλέπουµε ότι όλες οι τιµές του στατιστικού CUSUM 

βρίσκονται µέσα στη ζώνη εµπιστοσύνης, κάτι που δηλώνει ότι δεν υπάρχει αστάθεια 

στους συντελεστές παλινδροµήσεως. Βέβαια θα έπρεπε να µας προβληµατίσει το 

γεγονός ότι µε βάση το σχήµα σηµειώνεται µια συστηµατική απόκλιση στις τιµές του 

CUSUM από το µηδέν. 

 

 

 

 

 

 



 227

ΣΧΗΜΑ 13.3 :  ΕΛΕΓΧΟΣ QCUSUM  
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Αντίθετα στο σχήµα 13.3 παρατηρούµε οι τιµές του στατιστικού QCUSUM  

βρίσκονται µέσα στα όρια της ζώνης εµπιστοσύνης, κάτι που δηλώνει ότι δεν υπάρχει 

αστάθεια στους συντελεστές παλινδροµήσεως, ή µε άλλα λόγια δεν υπάρχουν έτη 

διαρθρωτικού διαχωρισµού. 

13.6 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Στην συνέχεια θα µελετήσουµε την σταθερότητα των συντελεστών καθώς και 

την προβλεπτική ικανότητα τους µετά από σηµαντικά γεγονότα που έγιναν στην 

ιστορία των τριών χωρών. Το 1981 ήταν µια από τις πιο σηµαντικές χρονολογίες στην 

σύγχρονη ιστορία του ελληνικού έθνους. Ήταν η χρονιά που η Ελλάδα έγινε πλήρες 

µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Με τον έλεγχο του Chow θα ελέγξουµε αν όλοι οι συντελεστές 

παλινδροµήσεως παραµένουν σταθεροί µετά από το 1981. Η µηδενική υπόθεση 

αναφέρει ότι η τιµή του δεν διαφέρει από δείγµα σε δείγµα. ∆ηλαδή η τιµή του 

συντελεστή παραµένει η ίδια (αµετάβλητή) και στα δύο δείγµατα των παρατηρήσεων 

υπάρχει σταθερότητα.    
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13.4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ (CHOW) 

Chow Breakpoint Test: 1981    
     
     

F-statistic 1.148648     Probability 0.363370 

Log likelihood ratio 12.48780     Probability 0.130730 
     
     

 

Από τον πίνακα 13.4 διαπιστώνεται ότι ο έλεγχος διαχρονικής ευστάθειας µε 

βάση τα διαγράµµατα είναι 36%. Αυτό σηµαίνει αποδεχόµαστε την µηδενική 

υπόθεση. Εποµένως τα εµπειρικά αποτελέσµατα οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι 

συντελεστές για την Ελλάδα είναι σταθεροί. ∆εν έχουµε διαρθρωτικές µεταβολές. 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 13.5: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

(CHOW) 

Chow Forecast Test: Forecast from 1981 to 2006 
     
     

F-statistic 11.91741     Probability 0.000135 

Log likelihood ratio 152.4721     Probability 0.000000 
     
      

Με τον έλεγχο της προβλεπτικής ικανότητας του Chow ελέγχουµε αν υπάρχει 

προβλεπτική ικανότητα στο δείγµα µας απι το 1981 και µετά. Από τα αποτελέσµατα 

παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει προβλεπτική ικανότητα για το υπόδειγµα της Ελλάδας 

µιας και τα probabilities είναι  στο 0.01%. 

13.7 ΕΛΕΓΧΟΙ CUSUM, CUSUMQ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΙΑ. 

Θα προχωρήσουµε στο σηµείο αυτό και θα δούµε και τους ελέγχους 

διαρθρωτικών µεταβολών και συγκεκριµένα στους ελέγχους των Cusum, CusumQ 

και των έλεγχο των τυποποιηµένων διαδοχικών καταλοίπων προβλέψεως για την 

Τουρκία. 

Στο σχήµα 13.4 παρουσιάζονται τα τυποποιηµένα διαδοχικά κατάλοιπα 

προβλέψεως. Παρατηρούµε ότι κάποιες τιµές των καταλοίπων εκφεύγουν των +/- 2 

ορίων τους . 
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ΣΧΗΜΑ 13.4 :  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ  
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Οι χρονολογίες όπου τα τυποποιηµένα κατάλοιπα εκφεύγουν των +/- 2 ορίων 

τους είναι η περίοδος 1982-1984, όπου τα οξυµµένα οικονοµικά και κοινωνικά 

προβλήµατα οδήγησαν σε κατάργηση των πολιτικών ελευθεριών και ο στρατός 

ανέλαβε µε πραξικοπηµατικό τρόπο την εξουσία.  

Στο σχήµα 13.5 παρατηρούµε ότι όλες οι τιµές του στατιστικού CUSUM 

βρίσκονται µέσα στη ζώνη εµπιστοσύνης, κάτι που δηλώνει ότι δεν υπάρχει αστάθεια 

στους συντελεστές παλινδροµήσεως. Επίσης µε βάση το σχήµα σηµειώνεται δεν 

σηµειώνονται  µεγάλες συστηµατικές απόκλισεις στις τιµές του CUSUM από το 

µηδέν. 
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ΣΧΗΜΑ 13.5 :  ΕΛΕΓΧΟΣ CUSUM  
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Στο σχήµα 13.6 παρατηρούµε οι τιµές του στατιστικού QCUSUM  βρίσκονται 

µέσα στα όρια της ζώνης εµπιστοσύνης, κάτι που δηλώνει ότι δεν υπάρχει αστάθεια 

στους συντελεστές παλινδροµήσεως, ή µε άλλα λόγια δεν υπάρχουν έτη 

διαρθρωτικού διαχωρισµού ούτε στο υπόδειγµα για την Τουρκία. 
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ΣΧΗΜΑ 13.6 :  ΕΛΕΓΧΟΣ QCUSUM  
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13.8 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Για την Τουρκία µια σηµαντική χρονολογία στην σύγχρονη ιστορία της ήταν 

το 1974. Το 1974 έκανε την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο µε τα γνωστά σε όλους 

µας αποτελέσµατα. 

Θα πάµε να δούµε µε τους ελέγχους του Chow, αν υπάρχει σταθερότητα 

στους συντελεστές παλινδροµήσεως πριν και µετά από το 1974 και αν υπαρχει 

προβλεπτική ικανότητα.    

Από τον πίνακα 13.6 διαπιστώνεται ότι ο έλεγχος διαχρονικής ευστάθειας µε 

βάση τα διαγράµµατα είναι σχεδόν στο 40%. Αυτό σηµαίνει ότι και στην περίπτωση 

της Τουρκιας αποδεχόµαστε την µηδενική υπόθεση, ότι δηλαδή οι συντελεστές 

παλινδρόµησης και για την Τουρκία είναι σταθεροί και δεν έχουµε διαρθρωτικές 

µεταβολές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13.6: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ (CHOW) 

Chow Breakpoint Test: 1974    
     
     

F-statistic 1.079509     Probability 0.395326 

Log likelihood ratio 8.110357     Probability 0.230129 
     
     

 

Ελέγξαµε επίσης την διαχρονική ευστάθεια και για το 1983 όπου ήταν η 

χρονολογία όπου τα τυποποιηµένα κατάλοιπα εκφεύγαν των +/- 2 ορίων.  Η 

ευστάθεια για το 1983 όπως φαίνεται και στον πίνακα 13.7 είναι στο 42%. Άρα και 

πάλι αποδεχόµαστε την µηδενική υπόθεση, ότι οι συντελεστές παλινδρόµησης είναι 

σταθεροί και δεν έχουµε διαρθρωτικές µεταβολές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.7: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ (CHOW) 

Chow Breakpoint Test: 1983    
     
     

F-statistic 1.034575     Probability 0.421420 

Log likelihood ratio 7.800969     Probability 0.253051 
     
     

 

Με τον έλεγχο της προβλεπτικής ικανότητας του Chow θα ελέγχουµε αν 

υπάρχει προβλεπτική ικανότητα στο δείγµα µας απο το 1974 και µετά. Από τα 

αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι υπάρχει προβλεπτική ικανότητα για το υπόδειγµα 

της Τουρκίας µιας και τα probabilities είναι στο 13.5%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.8: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

(CHOW) 

Chow Forecast Test: Forecast from 1974 to 2006 
     
     

F-statistic 2.688602     Probability 0.135808 

Log likelihood ratio 128.9603     Probability 0.000000 
     
     

 

13.9 ΕΛΕΓΧΟΙ CUSUM, CUSUMQ και τυποποιηµενα διαδοχικα 

καταλοιπα προβλεψεως ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. 

Στο σχήµα 13.7 παρουσιάζονται τα τυποποιηµένα διαδοχικά κατάλοιπα 

προβλέψεως. Παρατηρούµε ότι κάποιες τιµές των καταλοίπων (1987 και 1990) 
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εκφεύγουν των +/- 2 ορίων τους . Το ότι εκφεύγει το 1987 µπορεί να αποδοθεί στην 

κρίση στις διεθνείς τιµές του πετρελαίου ή στην κακή ποιότητα των στοιχείων µας. 

Το 1990 µε 1991 µπορεί να αποδοθεί στον πόλεµο στον Κόλπο που είχε επηρεάσει 

αρκετά την οικονοµία της Κύπρου.  

 

ΣΧΗΜΑ 13.7 :  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ∆ΙΑ∆ΟΧΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΣ  

-2

-1

0

1

2

3

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Recursive Residuals ± 2 S.E.

 

 

Στο σχήµα 13.8 παρατηρούµε ότι όλες οι τιµές του στατιστικού CUSUM 

βρίσκονται µέσα στη ζώνη εµπιστοσύνης, κάτι που δηλώνει ότι δεν υπάρχει αστάθεια 

στους συντελεστές παλινδροµήσεως. Επίσης µε βάση το σχήµα υποπτευόµαστε ότι 

ίσως υπάρχουν διαρθρωτικές µεταβολές γιατί σηµειώνονται  µεγάλες συστηµατικές 

απόκλισεις στις τιµές του CUSUM από το µηδέν. 
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ΣΧΗΜΑ 13.8 :  ΕΛΕΓΧΟΣ  CUSUM  
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Στο σχήµα 13.9 παρατηρούµε οι κάποιες τιµές του στατιστικού QCUSUM, 

από το 1981 µέχρι και το 1986 βρίσκονται έξω από τα όρια της ζώνης εµπιστοσύνης, 

κάτι που δηλώνει ότι υπάρχει αστάθεια στους συντελεστές παλινδροµήσεως, ή µε 

άλλα λόγια το 1981 ισως αποτελεί έτος διαρθρωτικού διαχωρισµού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 235

ΣΧΗΜΑ 13.9 :  ΕΛΕΓΧΟΣ QCUSUM  
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13.10 ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 

Η πιο σηµαντική χρονολογία για την Κύπρο (όπως και για την Τουρκία) η 

οποία έχει σηµαδέψει την ιστορία της, ήταν το 1974 µε την τουρκική εισβολή στο 

νησί. Θα δούµε και πάλι µε τους ελέγχους του Chow, αν υπάρχει σταθερότητα στους 

συντελεστές παλινδροµήσεως πριν και µετά από το 1974 και αν υπαρχει προβλεπτική 

ικανότητα.    

Από τον πίνακα 13.9 διαπιστώνεται ότι ο έλεγχος σταθερότητας µε βάση τα 

probabilities είναι στο 72%. Αυτό σηµαίνει ότι αποδεχόµαστε την µηδενική υπόθεση, 

ότι δηλαδή οι συντελεστές παλινδρόµησης είναι σταθεροί και δεν έχουµε 

διαρθρωτικές µεταβολές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.9: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ (CHOW) 

Chow Breakpoint Test: 1974    
     
     

F-statistic 0.607789     Probability 0.722151 

Log likelihood ratio 4.748555     Probability 0.576443 
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Ελέγξαµε επίσης και την προβλεπτική ικανότητα του υποδείγµατος της 

Κύπρου για την χρονολογία 1981 (πίνακας 13.10) που ίσως µε βάση τα διαγράµµατα 

αποτελούσε έτος διαρθρωτικού διαχωρισµού. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 

συντελεστές παλινδρόµησης είναι σταθεροί και δεν έχουµε διαρθρωτικές µεταβολές 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 13.10: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ (CHOW) 

Chow Breakpoint Test: 1981    
     
     

F-statistic 0.716153     Probability 0.639340 

Log likelihood ratio 5.543864     Probability 0.476171 
     
      

 

Σε ότι αφορά τώρα τον έλεγχο της προβλεπτικής ικανότητας από τον πίνακα 

13.11 παρατηρούµε ότι δεν υπάρχει προβλεπτική ικανότητα για το υπόδειγµα της 

Κύπρου µιας και τα probabilities είναι στο 0,09%. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13.11: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

(CHOW) 

 

Chow Forecast Test: Forecast from 1974 to 2006 
     
     

F-statistic 9.418495     Probability 0.009828 

Log likelihood ratio 182.4110     Probability 0.000000 
     
     

 

13.11 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε αυτό το κεφάλαιο ελέγξαµε τις βραχυχρόνιες σχέσεις µεταξύ των 

κοινωνικό – οικονοµικών µεταβλητών στα 3 υποδείγµατα. Για την περίπτωση της 

Ελλάδας και της Τουρκίας βρήκαµε ότι δεν υπάρχουν βραχυχρόνιες σχέσεις 

ισορροπίας, σε αντίθεση µε την Κύπρο όπου υπάρχουν.  

Στην συνέχεια ελέγξαµε την σταθερότητα των συντελεστών παλινδρόµησης 

µε τους ελέγχους του CUSUM, του QCUSUM και µε τα τυποποιηµένα κατάλοιπα 

προβλέψεως. Αφού διενεργήσαµε τους ελέγχους αυτούς πήραµε σηµαντικές 

ιστορικές χρονολογίες για την κάθε µία χώρα και µελετήσαµε αν οι συντελεστές 

διατήρησαν την σταθερότητα τους και την προβλεπτική τους ικανότητα και µετά από 

την χρονολογία αυτή.  
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Για την Ελλάδα βρήκαµε ότι δεν υπάρχουν έτη διαρθρωτικού διαχωρισµού 

και υπάρχει µια σταθερότητα των συντελεστών. Το ίδιο αποτέλεσµα είχαµε και για 

την Τουρκία σε αντίθεση µε την Κύπρο που τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει 

αστάθεια στους συντελεστές και ότι ίσως έχουµε έτη διαρθρωτικού διαχωρισµού. 

Για την Ελλάδα το έτος που επιλέξαµε ήταν το 1981 όπου έγινε πλήρες µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα αποτελέσµατα βρήκαµε ότι δεν υπάρχουν 

διαρθρωτικές µεταβολές και οι συντελεστές παλινδρόµησης παραµένουν σταθεροί. 

Επίσης δεν υπάρχει προβλεπτική ικανότητα στους συντελεστές µας. Για την Τουρκία 

και την Κύπρο επιλέξαµε το 1974 όπου έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και 

έχει διαδραµατίσει ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορία και των 2 λαών. Για την Τουρκία 

βρήκαµε ότι δεν υπάρχουν διαρθρωτικές µεταβολές µε προβλεπτική ικανότητα των 

συντελεστών, ενώ για την Κύπρο και πάλι δεν αποτελεί έτος διαρθρωτικού 

διαχωρισµού αλλά χωρίς προβλεπτική ικανότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

14.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα βασικό ερώτηµα που πρέπει να απαντηθεί κατά την εξειδίκευση ενός 

υποδείγµατος είναι και ο προσδιορισµός του κατά πόσο µία µεταβλητή αιτιάζει µία 

άλλη ή αιτιάζεται από αυτή ή ακόµη αν αυτή η µεταβλητή είναι ανεξάρτητη από τις 

άλλες. Στην οικονοµική επιστήµη όµως µία τέτοια σχέση είναι σχεδόν αδύνατο να 

καθοριστεί λόγω της έλλειψης πειραµατικών δεδοµένων. Για αυτό το λόγο τη σχέση 

αυτή τη θεωρούµε δεδοµένη εκ των προτέρων για να προχωρήσουµε στις εκτιµήσεις 

ενός υποδείγµατος. 

Αν σε µία εξίσωση παλινδρόµηση έχουµε δύο µεταβλητές Χ και Υ και 

σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία η µεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συµπεριφορά της 

Υ τότε λέµε ότι η µεταβλητή Χ επηρεάζει (προκαλεί) τη µεταβλητή Υ δηλαδή η 

µεταβλητή Χ µεταβάλλει τη µεταβλητή Υ. Το ερώτηµα όµως που τίθεται είναι αν 

πράγµατι µια τέτοια σχέση υπάρχει. Η διαδικασία που κάνουµε για να απαντήσουµε 

στο ερώτηµα αυτό είναι να τρέχουµε µία παλινδρόµηση τη µεταβλητή Υ πάνω στη Χ 

χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα (στοιχεία) που έχουµε και να ελέγξουµε τη 

σηµαντικότητα του συντελεστή της µεταβλητής Χ. 

Ο Granger (1969) για την ανάπτυξη της οικονοµικής έννοιας της αιτιότητας 

γνωστής ως «αιτιότητα κατά Granger» (Granger Causality) χρησιµοποίησε την 

παρακάτω θεωρία. «Μία µεταβλητή Χ αιτιάζει µία άλλη Υ, αν όλη η πρόσφατη και 

προηγούµενη πληροφόρηση γύρω από τις τιµές της µεταβλητής αυτής βοηθούν στην 

καλύτερη πρόβλεψη των τιµών της Υ». 

Για να χρησιµοποιηθεί αυτός ο ορισµός της αιτιότητας του Granger θα πρέπει 

πρώτα να προσδιορίσουµε τον τρόπο πρόβλεψης των µεταβλητών που 

χρησιµοποιούµε. Ο Granger στον ορισµό που χρησιµοποίησε περιορίστηκε στις 

αµερόληπτες προβλέψεις των ελαχίστων τετραγώνων και χρησιµοποίησε για τη 

µέτρηση των προβλέψεων τη διακύµανση των λαθών πρόβλεψης µιας περιόδου στο 

µέλλον. Έτσι, σύµφωνα µε τον ορισµό του Granger, η µεταβλητή Χ αιτιάζει την Υ αν 
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η πρόβλεψη της Υ για µία περίοδο στο µέλλον, που προέκυψε µε βάση όλη την 

προηγούµενη πληροφόρηση έχει µικρότερο µέσο σφάλµα τετραγώνου από την 

πρόβλεψη του Υ που γίνεται µε βάση όλη την προηγούµενη πληροφόρηση πλην 

εκείνης που αφορά τη µεταβλητή Χ (∆ηµέλη, 2003). 

14.2 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. 

Στο κεφάλαιο 11 είδαµε ότι όλες οι µεταβλητές (οικονοµικές και κοινωνικές) 

είναι στάσιµες και για τις τρεις χώρες αφού είναι ολοκληρωµένες πρώτης τάξης. 

Εποµένως µπορούµε να εφαρµόσουµε τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger αφού 

πρώτα βρούµε την τάξη των αντίστοιχων υποδειγµάτων VAR.  

Λαµβάνοντας υπόψη την τάξη των VAR υποδειγµάτων (Κεφάλαιο 12) 

κάνουµε τους ελέγχους αιτιότητας κατά Granger υποθέτοντας ότι όλες µεταβλητές 

που χρησιµοποιούµε έχουν τάση αλλά οι εξισώσεις συνολοκλήρωσης έχουν µόνο 

σταθερές. Στον πίνακα 14.1 δίνονται τα αποτελέσµατα των ελέγχων αιτιότητας για 

την Ελλάδα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14.1: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ GRANGER ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α K=4 

    
    

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
    
    

  ∆POP does not Granger Cause ∆SCO 43  3.41131  0.01894 

  ∆SCO does not Granger Cause ∆POP  0.91954  0.46390 
    
    

  ∆MILEX does not Granger Cause ∆SCO 43  0.32236  0.86101 

  ∆SCO does not Granger Cause ∆MILEX  4.86583  0.00327 
    
    

  ∆GDP does not Granger Cause ∆SCO 43  2.01914  0.11381 

  ∆SCO does not Granger Cause ∆GDP  0.96050  0.44168 
    
    

  ∆EDUC does not Granger Cause ∆SCO 43  1.02426  0.40879 

  ∆SCO does not Granger Cause ∆EDUC  0.18131  0.94652 
    
    

  ∆CAPEX does not Granger Cause ∆SCO 43  1.07018  0.38639 

  ∆SCO does not Granger Cause ∆CAPEX  0.51228  0.72709 
    
    

  ∆MILEX does not Granger Cause ∆POP 43  0.32958  0.85613 

  ∆POP does not Granger Cause ∆MILEX  1.86004  0.14017 
    
    

  ∆GDP does not Granger Cause ∆POP 43  0.86600  0.49425 

  ∆POP does not Granger Cause ∆GDP  1.35927  0.26853 
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  ∆EDUC does not Granger Cause ∆POP 43  0.50752  0.73049 

  ∆POP does not Granger Cause ∆EDUC  1.21212  0.32372 
    
    

  ∆CAPEX does not Granger Cause ∆POP 43  0.73475  0.57469 

  ∆POP does not Granger Cause ∆CAPEX  2.56197  0.05603 
    
    

  ∆GDP does not Granger Cause ∆MILEX 43  0.88315  0.48437 

  ∆MILEX does not Granger Cause ∆GDP  0.43855  0.77982 
    
    

  ∆EDUC does not Granger Cause ∆MILEX 43  1.42332  0.24735 

  ∆MILEX does not Granger Cause ∆EDUC  1.60308  0.19602 
    
    

  ∆CAPEX does not Granger Cause ∆MILEX 43  1.48270  0.22912 

  ∆MILEX does not Granger Cause ∆CAPEX  0.77603  0.54850 
    
    

  ∆EDUC does not Granger Cause ∆GDP 43  2.59031  0.05401 

  ∆GDP does not Granger Cause ∆EDUC  1.10969  0.36796 
    
    

  ∆CAPEX does not Granger Cause ∆GDP 43  1.33120  0.27834 

  ∆GDP does not Granger Cause ∆CAPEX  1.59589  0.19786 
    
    

  ∆CAPEX does not Granger Cause ∆EDUC 43  4.36257  0.00591 

  ∆EDUC does not Granger Cause ∆CAPEX  0.11017  0.97814 
    
    

 

Όλες οι σχέσεις αιτιότητας του πίνακα 14.1 για την Ελλάδα αναπαρίστανται 

στο διάγραµµα. Το ∆ δηλώνει τις µεταβλητές στις πρώτες διαφορές. 
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∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14.1 :  ΣΧΕΣΕΙΣ  ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 
Από το πιο πάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι για την Ελλάδα υπάρχει σχέση 

αιτιότητας από τις δαπάνες για την εκπαίδευση προς το ΑΕΠ. Αυτό είναι απόλυτα 

σύµφωνο µε την οικονοµική θεωρία γιατί η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο και 

σηµαντικό παρόντα που συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη µέσω της επένδυσης 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες προς τις δαπάνες για την εκπαίδευση λόγο 

της δηµιουργίας ανθρωπίνου κεφαλαίου και από την µεταβλητή του συνολικού 

πληθυσµού προς τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι πιο πάνω σχέσεις αιτιότητας είναι 

για επίπεδο σηµαντικότητας 5%.  

Για επίπεδο σηµαντικότητας 1% υπάρχει σχέση αιτιότητας από τον πληθυσµό 

προς την σχολική συµµετοχή (απόλυτα λογικό αποτέλεσµα µιας και µεγαλύτερος 

αριθµός πληθυσµού αυξάνει και τον αριθµό της σχολικής συµµετοχής) και τέλος από 

την σχολική συµµετοχή στις αµυντικές δαπάνες. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα ίσως 

να οφείλεται και στην κακή ποιότητα των στοιχείων µας. 

1% 
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5% 

ΕΠΙΠΕ∆Α ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΙΑΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
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14.3 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ. 

Στον πίνακα 14.2 δίνονται τα αποτελέσµατα των ελέγχων αιτιότητας για την 

χώρα της Τουρκίας. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14.2: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ GRANGER ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ K=5 

    
    

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
    
    

  ∆EDUC does not Granger Cause ∆CAPEX 42  1.21563  0.32515 

  ∆CAPEX does not Granger Cause ∆EDUC  1.90586  0.12186 
    
    

  ∆GDP does not Granger Cause ∆CAPEX 42  1.42635  0.24243 

  ∆CAPEX does not Granger Cause ∆GDP  0.44823  0.81124 
    
    

  ∆MILEX does not Granger Cause ∆CAPEX 42  3.83172  0.00809 

  ∆CAPEX does not Granger Cause ∆MILEX  1.23041  0.31862 
    
    

  ∆POP does not Granger Cause ∆CAPEX 42  2.50910  0.05097 

  ∆CAPEX does not Granger Cause ∆POP  0.69239  0.63302 
    
    

  ∆SCO does not Granger Cause ∆CAPEX 42  1.29145  0.29285 

  ∆CAPEX does not Granger Cause ∆SCO  0.83261  0.53655 
    
    

  ∆GDP does not Granger Cause ∆EDUC 42  4.60367  0.00295 

  ∆EDUC does not Granger Cause ∆GDP  3.88514  0.00754 
    
    

  ∆MILEX does not Granger Cause ∆EDUC 42  1.03964  0.41210 

  ∆EDUC does not Granger Cause ∆MILEX  1.54199  0.20574 
    
    

  ∆POP does not Granger Cause ∆EDUC 42  3.89830  0.00740 

  ∆EDUC does not Granger Cause ∆POP  1.56476  0.19916 
    
    

  ∆SCO does not Granger Cause ∆EDUC 42  2.11315  0.09026 

  ∆EDUC does not Granger Cause ∆SCO  5.73868  0.00073 
    
    

  ∆MILEX does not Granger Cause ∆GDP 42  0.96027  0.45701 

  ∆GDP does not Granger Cause ∆MILEX  1.03403  0.41516 
    
    

  ∆POP does not Granger Cause ∆GDP 42  1.30707  0.28656 

  ∆GDP does not Granger Cause ∆POP  2.57609  0.04630 
    
    

  ∆SCO does not Granger Cause ∆GDP 42  4.99687  0.00180 

  ∆GDP does not Granger Cause ∆SCO  14.0634  3.3E-07 
    
    

  ∆POP does not Granger Cause ∆MILEX 42  2.32649  0.06630 

  ∆MILEX does not Granger Cause ∆POP  1.34665  0.27117 
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  ∆SCO does not Granger Cause ∆MILEX 42  1.58527  0.19340 

  ∆MILEX does not Granger Cause ∆SCO  0.47657  0.79086 
    
    

  ∆SCO does not Granger Cause ∆POP 42  0.79311  0.56286 

  ∆POP does not Granger Cause ∆SCO  0.75166  0.59124 
    
    

    

Το ∆ δηλώνει τις µεταβλητές στις πρώτες διαφορές. Οι σχέσεις αιτιότητας του 

πιο πάνω πίνακα αναπαρίστανται στο διάγραµµα 14.2. 

∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14.2 :  ΣΧΕΣΕΙΣ  ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ  

 
Για την Τουρκία παρατηρούµε ότι υπάρχουν αµφίδροµες σχέσεις αιτιότητας 

ανάµεσα στις δαπάνες για την εκπαίδευση και το ΑΕΠ, όπως επίσης και ανάµεσα 

στην σχολική συµµετοχή και το ΑΕΠ (επίπεδο σηµαντικότητας 1%).  

Αµφίδροµη σχέση αιτιότητας υπάρχει επίσης και από την σχολική συµµετοχή 

και τις δαπάνες για την εκπαίδευση (επίπεδα σηµαντικότητας 1 και 10%), 

αποτέλεσµα απόλυτα λογικό που ερµηνεύεται και από την οικονοµική θεωρία µιας 

και αν αυξηθεί η σχολική συµµετοχή κατά συνέπεια θα αυξηθούν και οι δαπάνες για 

την εκπαίδευση. Επίσης αν αυξηθούν οι δαπάνες για την εκπαίδευση θα αυξηθεί και η 

σχολική συµµετοχή µιας και περισσότερα άτοµα θα απασχοληθούν και θα 
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ΕΠΙΠΕ∆Α ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΙΑΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
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συµµετέχουν στην εκπαίδευση. 

Σχέση αιτιότητας υπάρχει επίσης από την µεταβλητή του πληθυσµού προς τις 

αµυντικές δαπάνες (10%) που είναι τα έσοδα που προέρχονται από τον πληθυσµό 

προς την άµυνα (αµυντικές εισφορές). 

Η επόµενη σχέση αιτιότητας είναι από τις αµυντικές δαπάνες προς τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες ( 1%) όπου από αυτή την σχέση φαίνεται η επένδυση της 

Τουρκίας στην εγχώρια αµυντική βιοµηχανία µιας και η Τουρκία διαθέτει σηµαντική 

αµυντική βιοµηχανία. 

Τέλος αιτιότητα υπάρχει και από την µεταβλητή του πληθυσµού προς τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες (5%) και από το ΑΕΠ προς τον πληθυσµό. 

14.4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. 

Στον πίνακα 14.3 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ελέγχων αιτιότητας 

για την Κύπρο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14.3: ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ GRANGER ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ K=5 

    
    

  Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 
    
    

  ∆ EDUC does not Granger Cause ∆ CAPEX 42  0.96656  0.45332 

  ∆ CAPEX does not Granger Cause ∆ EDUC  1.47305  0.22693 
    
    

  ∆ GDP does not Granger Cause ∆ CAPEX 42  0.89775  0.49487 

  ∆ CAPEX does not Granger Cause ∆ GDP  1.11793  0.37129 
    
    

  ∆ MILEX does not Granger Cause ∆ CAPEX 42  0.41772  0.83276 

  ∆ CAPEX does not Granger Cause ∆ MILEX  0.20979  0.95582 
    
    

  ∆ POP does not Granger Cause ∆ CAPEX 42  7.97168  6.4E-05 

  ∆ CAPEX does not Granger Cause ∆ POP  1.96350  0.11211 
    
    

  ∆ SCO does not Granger Cause ∆ CAPEX 42  2.32333  0.06660 

  ∆ CAPEX does not Granger Cause ∆ SCO  4.30147  0.00435 
    
    

  ∆ GDP does not Granger Cause ∆ EDUC 42  1.20054  0.33194 

  ∆ EDUC does not Granger Cause ∆ GDP  2.30756  0.06814 
    
    

  ∆ MILEX does not Granger Cause ∆ EDUC 42  1.42353  0.24340 

  ∆ EDUC does not Granger Cause ∆ MILEX  0.32769  0.89239 



 245

    
    

  ∆ POP does not Granger Cause ∆ EDUC 42  2.21759  0.07760 

  ∆ EDUC does not Granger Cause ∆ POP  1.16413  0.34882 
    
    

  ∆ SCO does not Granger Cause ∆ EDUC 42  3.13220  0.02108 

  ∆ EDUC does not Granger Cause ∆ SCO  1.71402  0.16077 
    
    

  ∆ MILEX does not Granger Cause ∆ GDP 42  1.01378  0.42634 

  ∆ GDP does not Granger Cause ∆ MILEX  1.87486  0.10745 
    
    

  ∆ POP does not Granger Cause ∆ GDP 42  2.35702  0.06344 

  ∆ GDP does not Granger Cause ∆ POP  1.74870  0.15293 
    
    

  ∆ SCO does not Granger Cause ∆ GDP 42  1.37109  0.26204 

  ∆ GDP does not Granger Cause ∆ SCO  1.71359  0.16087 
    
    

  ∆ POP does not Granger Cause ∆ MILEX 42  0.24554  0.93889 

  ∆ MILEX does not Granger Cause ∆ POP  0.50018  0.77368 
    
    

  ∆ SCO does not Granger Cause ∆ MILEX 42  0.30528  0.90598 

  ∆ MILEX does not Granger Cause ∆ SCO  1.14724  0.35690 
    
    

  ∆ SCO does not Granger Cause ∆ POP 42  1.47818  0.22528 

  ∆ POP does not Granger Cause ∆ SCO  5.10060  0.00158 
    
    

Το ∆ δηλώνει τις µεταβλητές στις πρώτες διαφορές. Οι σχέσεις αιτιότητας του 

πίνακα 14.3 αναπαρίστανται στο διάγραµµα 14.3. 
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∆ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 14.3 :  ΣΧΕΣΕΙΣ  ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ  Γ ΙΑ  ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  

 
Από το πιο πάνω διάγραµµα παρατηρούµε ότι υπάρχει αµφίδροµη σχέση 

αιτιότητας ανάµεσα στην σχολική συµµετοχή και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για 

10% και 1% αντίστοιχα. Η µεταβλητή του συνολικού πληθυσµού αιτιάται την 

µεταβλητή του ΑΕΠ και τις δαπάνες για την εκπαίδευση σε επίπεδο σηµαντικότητας 

10% (αποτελέσµατα που είναι απόλυτα σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία). Επίσης 

υπάρχει σχέση αιτιότητας ανάµεσα στον πληθυσµού και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες 

σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Η µεταβλητή του πληθυσµού αιτιάται και την 

σχολική συµµετοχή σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Παρατηρούµε επίσης ότι 

υπάρχει σχέση αιτιότητας ανάµεσα στην σχολική συµµετοχή και στις δαπάνες για 

εκπαίδευση (5%). Οι δαπάνες για την εκπαίδευση αιτιώνται το ΑΕΠ και έτσι 

εξηγείται και το διάγραµµα των δαπανών για την εκπαίδευση της Κύπρου µε τα 

µεγάλα ποσοστά που δαπανά σε σχέση µε τις άλλες δύο χώρες . 

Τέλος η µεταβλητή του ΑΕΠ αιτιάται µε την σειρά της την µεταβλητή των 

αµυντικών δαπανών σε επίπεδο σηµαντικότητας 10%. Αυτό δηλώνει και την απουσία 

αµυντικής βιοµηχανίας για την Κύπρο όπου µε µια άνοδο του ΑΕΠ της δαπανά και 

POP 

GDP EDUC 

SCO MILI 

CAP 

ΕΠΙΠΕ∆Α ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΙΑΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

1% 

5% 

10% 
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περισσότερα για τις αµυντικές της δαπάνες. 

14.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ένα από τα βασικά ερωτήµατα που τέθηκε στη διατριβή αυτή και έπρεπε να 

απαντηθεί ήταν ο προσδιορισµός του κατά πόσο µια µεταβλητή (οικονοµική ή 

κοινωνική) αιτιάται µία άλλη ή αιτιάζεται από αυτή ή είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. 

Η ύπαρξη υψηλής συσχέτισης µεταξύ δύο µεταβλητών δεν αποτελεί σε καµία 

περίπτωση και απόδειξη ότι υπάρχει µία σχέση αιτιότητας µεταξύ των µεταβλητών 

που µελετάµε. Τα προβλήµατα µε τις φαινοµενικές (νόθες) συσχετίσεις 

παρουσιάζονται πολύ συχνά ακόµη και σε δυναµικά υποδείγµατα, όπως είναι και 

αυτά που µελετάµε. 

Στο κεφάλαιο αυτό εφαρµόσαµε τον έλεγχο αιτιότητας κατά Granger. Τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων της αιτιότητας κατά Granger έδειξαν ότι για την Ελλάδα 

για επίπεδο σηµαντικότητας 5% υπάρχει σχέση αιτιότητας από τις δαπάνες για την 

εκπαίδευση προς το ΑΕΠ το οποίο είναι απόλυτα σύµφωνο µε την οικονοµική θεωρία 

γιατί η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο και σηµαντικό παρόντα που συµβάλει 

στην οικονοµική ανάπτυξη µέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο. 

Από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες προς τις δαπάνες για την εκπαίδευση λόγο 

της δηµιουργίας ανθρωπίνου κεφαλαίου και από την µεταβλητή του συνολικού 

πληθυσµού προς τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Οι πιο πάνω σχέσεις αιτιότητας είναι 

για επίπεδο σηµαντικότητας 5%.  

Για επίπεδο σηµαντικότητας 1% υπάρχει σχέση αιτιότητας από τον πληθυσµό 

προς την σχολική συµµετοχή (απόλυτα λογικό αποτέλεσµα µιας και µεγαλύτερος 

αριθµός πληθυσµού αυξάνει και τον αριθµό της σχολικής συµµετοχής) και τέλος από 

την σχολική συµµετοχή στις αµυντικές δαπάνες. Το συγκεκριµένο αποτέλεσµα ίσως 

να οφείλεται και στην κακή ποιότητα των στοιχείων µας. 

Για την Τουρκία παρατηρούµε ότι υπάρχουν αµφίδροµες σχέσεις αιτιότητας 

ανάµεσα στις δαπάνες για την εκπαίδευση και το ΑΕΠ, όπως επίσης και ανάµεσα 

στην σχολική συµµετοχή και το ΑΕΠ (επίπεδο σηµαντικότητας 1%). Αµφίδροµη 

σχέση αιτιότητας υπάρχει επίσης και από την σχολική συµµετοχή και τις δαπάνες για 

την εκπαίδευση (επίπεδα σηµαντικότητας 1 και 10%), αποτέλεσµα απόλυτα λογικό 

που ερµηνεύεται και από την οικονοµική θεωρία µιας και αν αυξηθεί η σχολική 

συµµετοχή κατά συνέπεια θα αυξηθούν και οι δαπάνες για την εκπαίδευση. Επίσης αν 
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αυξηθούν οι δαπάνες για την εκπαίδευση θα αυξηθεί και η σχολική συµµετοχή µιας 

και περισσότερα άτοµα θα απασχοληθούν και θα συµµετέχουν στην εκπαίδευση. 

Σχέση αιτιότητας για την Τουρκία υπάρχει και από την µεταβλητή του πληθυσµού 

προς τις αµυντικές δαπάνες (10%) που είναι τα έσοδα που προέρχονται από τον 

πληθυσµό προς την άµυνα (αµυντικές εισφορές). Αιτιότητα υπάρχει και από τις 

αµυντικές δαπάνες προς τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ( 1%) όπου από αυτή την σχέση 

φαίνεται η επένδυση της Τουρκίας στην εγχώρια αµυντική βιοµηχανία µιας και η 

Τουρκία διαθέτει σηµαντική αµυντική βιοµηχανία. Τέλος αιτιότητα υπάρχει και από 

την µεταβλητή του πληθυσµού προς τις κεφαλαιουχικές δαπάνες (5%) και από το 

ΑΕΠ προς τον πληθυσµό. 

Για την Κύπρο βρήκαµε ότι υπάρχει αµφίδροµη σχέση αιτιότητας ανάµεσα 

στην σχολική συµµετοχή και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για 10% και 1% αντίστοιχα. 

Η µεταβλητή του συνολικού πληθυσµού αιτιάται την µεταβλητή του ΑΕΠ και τις 

δαπάνες για την εκπαίδευση σε επίπεδο σηµαντικότητας 10% (αποτελέσµατα που 

είναι απόλυτα σύµφωνα µε την οικονοµική θεωρία). Επίσης υπάρχει σχέση 

αιτιότητας ανάµεσα στον πληθυσµό και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες σε επίπεδο 

σηµαντικότητας 1%. Η µεταβλητή του πληθυσµού αιτιάται και την σχολική 

συµµετοχή σε επίπεδο σηµαντικότητας 1%. Παρατηρούµε επίσης ότι υπάρχει σχέση 

αιτιότητας ανάµεσα στην σχολική συµµετοχή και στις δαπάνες για εκπαίδευση (5%). 

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση αιτιώνται το ΑΕΠ και έτσι εξηγείται και το 

διάγραµµα των δαπανών για την εκπαίδευση της Κύπρου µε τα µεγάλα ποσοστά που 

δαπανά σε σχέση µε τις άλλες δύο χώρες . Τέλος η µεταβλητή του ΑΕΠ αιτιάται µε 

την σειρά της την µεταβλητή των αµυντικών δαπανών σε επίπεδο σηµαντικότητας 

10%. Αυτό δηλώνει και την απουσία αµυντικής βιοµηχανίας για την Κύπρο όπου µε 

µια άνοδο του ΑΕΠ της δαπανά και περισσότερα για τις αµυντικές της δαπάνες. 

Τα πιο πάνω αποτελέσµατα συµφωνούν µε αυτά των Kollias & Makrydakis 

1997 (8,2) που βρήκαν για την Τουρκία ότι δεν υπάρχει καµία αιτιατή σχέση 

ανάµεσα σε αµυντικές δαπάνες και οικονοµική ανάπτυξη. Συµφωνούν επίσης και µε 

τα συµπεράσµατα της µελέτης των Kollias and Makrydakis 2000 (11,2) για την 

Ελλάδα που βρήκαν ότι δεν υπάρχει αιτιατή σχέση ανάµεσα σε αµυντικές δαπάνες 

και ΑΕΠ. 

Τα αποτελέσµατα µας συµφωνούν και µε το ένα σκέλος των συµπερασµάτων 

των Dunne, Nikolaidou and Vougas 2001 (12,1) που βρήκαν ότι δεν υπάρχει καµία 
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ένδειξη για αιτιότητα για την Ελλάδα µεταξύ αµυντικών δαπανών και ΑΕΠ, αλλά 

διαφωνούν µε τα αποτελέσµατα για την Τουρκία που βρήκαν ότι υπάρχει αρνητική 

συσχέτιση ανάµεσα στις δύο µεταβλητές. Τέλος τα αποτελέσµατα µας συµφωνούν µε 

αυτά των Nadir Ocal Julide Yildirim (2009) για την Ελλάδα και την Τουρκία. 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας µας διαφωνούν µε αυτά του Sezgin 2001 (12,1) 

που είχε βρει θετική επίδραση των αµυντικών δαπανών για την Τουρκία σε σχέση µε 

την έρευνα µας που δεν βρήκε καµία σχέση. Η έρευνα του Dritsakis N. 2004 είχε βρει 

µονόδροµη σχέση αιτιότητας από την οικονοµική ανάπτυξη προς τις αµυντικές 

δαπάνες και για την Ελλάδα και για την Τουρκία που επίσης διαφωνεί µε τα 

αποτελέσµατα µας που δεν βρήκε καµία σχέση αιτιότητας για τις δύο αυτές χώρες. 

Οι Karagol & Palaz 2004 (15,3) βρήκαν ότι υπήρχε αρνητική σχέση ανάµεσα 

στις αµυντικές δαπάνες και το ΑΕΠ της Τουρκίας γεγονός που έρχεται σε αντίθεση 

µε τα αποτελέσµατα µας που έδειξαν ότι δεν υπάρχει καµία σχέση ανάµεσα τους. 

Τέλος οι Kollias, Naxakis & Zarangas 2004 (15,3) έδειξαν ότι υπάρχει αµφίδροµη 

αιτιότητα µεταξύ αµυντικών δαπανών και ανάπτυξης για την Κύπρο, το οποίο έρχεται 

σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα µας που έδειξαν µονόδροµη αιτιότητα ανάµεσα στις 

δυο µεταβλητές για την Κύπρο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

15 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σύνδεση µεταξύ των κρατικών δαπανών για την εθνική υπεράσπιση και την 

οικονοµική ανάπτυξη έχει αποτελέσει αντικείµενο διαµάχης από τότε που ο στόχος 

της ανάπτυξης κατέχει προεξέχουσα θέση στις προτεραιότητες δηµόσιας πολιτικής 

µετά από το τέλος του δεύτερου παγκόσµιου πολέµου για όλες τις χώρες. 

Στη διατριβή αυτή ακολουθείται µία διαφορετική προσέγγιση στο πρόβληµα 

της µελέτης των σχέσεων ανάµεσα στις κοινωνικές και οικονοµικές µεταβλητές και 

ειδικότερα στις σχέσεις των αµυντικών δαπανών µε τις άλλες κοινωνικο-οικονοµικές 

µεταβλητές της Ελλάδας της Τουρκίας και της Κύπρου. Μελετήθηκαν οι µεταβλητές 

αυτές για τις πιο πάνω χώρες σε υποδείγµατα αυτοπαλινδροµήσεων (υποδείγµατα 

VAR) και εξετάστηκε η ύπαρξη συνολοκλήρωσης τους, όπως και οι αιτιακές σχέσεις 

µεταξύ όλων των µεταβλητών που συµµετέχουν στη διατριβή. Επίσης εξετάστηκε η 

σταθερότητα των συντελεστών καθώς και η προβλεπτική τους ικανότητα. Και για τις 

τρεις χώρες που εξετάστηκαν επιβεβαιώνεται η ύπαρξη συνολοκλήρωσης µεταξύ των 

οικονοµικών και κοινωνικών µεταβλητών. Η διαδικασία των σχέσεων 

συνολοκλήρωσης µας επέτρεψε να ερευνηθεί αν οι σχέσεις συνολοκλήρωσης 

επηρεάζουν τις βραχυχρόνιες δυναµικές των µεταβλητών που εξετάστηκαν. Η 

ύπαρξη συνολοκλήρωσης υπονοεί ότι όλες οι µεταβλητές εξελίσσονται µαζί στο 

χρόνο, παρόλο που επιτρέπονται κάποιες βραχυχρόνιες αποκλίσεις από τη 

µακροχρόνια σχέση. 

15.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στα πρώτα κεφάλαια της διατριβής προσπαθήσαµε να σκιαγραφήσουµε τις 

αµυντικές δαπάνες µέσα από την υπάρχουσα βιβλιογραφία και το πώς επηρεάζουν 

ολόκληρο το οικονοµικό σύστηµα. 

Τα συµπεράσµατα στα οποία καταλήξαµε παρατίθενται πιο κάτω. Για την 

εξέταση των πιθανών διασυνδέσεων τους, µε άλλες οικονοµικές µεταβλητές του 

συστήµατος, απαιτείται η χρησιµοποίηση κάποιου µεγέθους, που να αντανακλά το 

επίπεδο της ασφάλειας που παρέχεται σε µια κοινωνία κατά τη διάρκεια µιας 
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χρονικής περιόδου.  Εφόσον η φύση της άµυνας ως δηµόσιου αγαθού, δεν επιτρέπει 

τη λειτουργία κάποιας αγοράς και τον καθορισµό µιας τιµής για την εθνική ασφάλεια 

οι οικονοµολόγοι χρησιµοποιούν το κόστος της απασχόλησης των παραγωγικών 

συντελεστών της άµυνας, ως προσεγγιστικό δείκτη του επιπέδου παραγωγής τους σε 

µία κοινωνία. Η χρηµατική έκφραση αυτού του κόστους, αποτελεί τις αµυντικές ή 

στρατιωτικές δαπάνες µίας οικονοµίας. 

Για τον υπολογισµό των αµυντικών δαπανών, χρησιµοποιούνται διαφορετικοί 

ορισµοί από τις διάφορες χώρες και αθροίζουν διαφορετικά σύνολα κονδυλίων, 

ανάλογα µε την οργάνωση των στατιστικών τους υπηρεσιών και τις σκοπιµότητες της 

εξωτερικής και αµυντικής τους πολιτικής. Οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενοι ορισµοί 

των αµυντικών δαπανών, είναι αυτοί που έχουν υιοθετηθεί από το SIPRI, το 

Υπουργείο Άµυνας των ΗΠΑ, και το NATO. Οι διαφορετικοί τρόποι µέτρησης των 

αµυντικών δαπανών, δηµιουργούν πρόβληµα συγκρισιµότητας των επιπέδων άµυνας 

των διαφόρων χωρών, που γίνεται ακόµα µεγαλύτερο, λόγω των διαφορετικών 

συστηµάτων στράτευσης και των ιδιαίτερων πληθυσµιακών και οικονοµικών 

συνθηκών που επικρατούν σε κάθε χώρα. Για την ποσοτική έκφραση του επιπέδου 

της άµυνας, χρειαζόµαστε ένα µέγεθος που, αφενός µεν να βασίζεται στο κόστος 

παραγωγής της αφετέρου δε να είναι σταθµισµένο µε ένα δείκτη, που να εκφράζει τις 

ιδιαίτερες πληθυσµιακές και οικονοµικές συνθήκες κάθε χώρας. Το ποσοστό των 

αµυντικών δαπανών στο εισόδηµα, πληροί αυτές τις προϋποθέσεις, εφόσον εκφράζει 

τη σχετική σηµασία της άµυνας στη συνολική οικονοµική δραστηριότητα. Ο δείκτης 

αυτός, ονοµάζεται αµυντικό βάρος της οικονοµίας, γιατί αξιολογεί το κόστος της 

άµυνας ανάλογα µε τις δυνατότητες που έχει µία χώρα, για τη χρηµατοδότηση του 

εκάστοτε επιπέδου των αµυντικών της δαπανών.  

Το ποσοστό των αµυντικών δαπανών στο εισόδηµα, εκφράζει σε 

ικανοποιητικό βαθµό το επίπεδο άµυνας µιας χώρας όταν, οι µεν αµυντικές δαπάνες 

αντανακλούν το πραγµατικό κόστος παραγωγής της άµυνας, το δε εισόδηµα 

αντιπροσωπεύει τη συνολική χρηµατική αξία των υλικών αγαθών και υπηρεσιών που 

παράγονται στη χώρα. Με άλλα λόγια, οι αµυντικές δαπάνες πρέπει να εκφράζουν το 

κόστος ευκαιρίας της άµυνας, ενώ το εισόδηµα πρέπει να περιλαµβάνει το σύνολο 

των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται τόσο στην επίσηµη οικονοµία, όσο και 

στην παραοικονοµία. Στη βιβλιογραφία, υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των 

οικονοµολόγων της άµυνας, σχετικά µε το αν θα πρέπει το εισόδηµα και οι αµυντικές 
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δαπάνες να εκφράζονται σε αγοραίες τιµές ή σε τιµές συντελεστών παραγωγής, 

καθώς επίσης και για το αν θα πρέπει να χρησιµοποιείται το εγχώριο ή το εθνικό 

προϊόν, στον υπολογισµό του αµυντικού βάρους της οικονοµίας. Επειδή και στις δύο 

περιπτώσεις, τα επιχειρήµατα που προβάλλονται υπέρ της µίας ή της άλλης άποψης, 

είναι περισσότερο θεωρητικά παρά ουσιαστικά, η τελική απόφαση στην πράξη, 

υπαγορεύεται συνήθως από την αξιοπιστία των διαθέσιµων στοιχείων. Ωστόσο, όταν 

το ποσοστό των αµυντικών δαπανών στο εισόδηµα, χρησιµοποιείται για διακρατικές 

ή διαχρονικές συγκρίσεις διαφορετικών επίπεδων άµυνας, θα πρέπει, τόσο οι 

αµυντικές δαπάνες όσο και το εισόδηµα, να είναι εκφρασµένα στην ίδια µορφή, σε 

όλες τις χώρες ή σε όλες τις χρονικές περιόδους. 

Στην συνέχεια είδαµε γιατί η εθνική άµυνα είναι ένα αµιγώς δηµόσιο αγαθό. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει, δηλαδή η περιφρούρηση της εθνικής ασφάλειας, 

χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα της αδιαιρετότητας, εφόσον κανένας δεν µπορεί να 

αποκλείσει από τις ωφέλειες τούς οποιονδήποτε δεν είναι διατεθειµένοι να 

καταβάλλουν το αντίτιµο για τη συµµετοχή τoυς στην απόλαυση τους.  

Για τον προσδιορισµό του κοινωνικά άριστου επιπέδου παραγωγής της 

άµυνας, έχουν διατυπωθεί δύο βασικές θεωρίες: 

Η Θεωρία του Ανταλλάγµατος, και 

Η Θεωρία της Μεγιστοποίησης της Κοινωνικής Ευηµερίας. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία του ανταλλάγµατος, η κοινωνικά άριστη ποσότητα 

παραγωγής της άµυνας, µπορεί να καθορισθεί από την ισορροπία των δυνάµεων της 

προσφοράς και της ζήτησης αυτού του αγαθού. Το επίπεδο της άµυνας που 

καθορίζεται µ' αυτόν τον τρόπο, είναι κοινωνικά άριστο, εφόσον στην πλευρά της 

προσφοράς αντιστοιχεί σε µία τιµή, που ισούται µε το οριακό κόστος παραγωγής της 

άµυνας, ενώ στην πλευρά της ζήτησης το κάθε νοικοκυριό καλείται να καταβάλλει 

µία τιµή, που ισούται µε το οριακό του όφελος από την κατανάλωση της άµυνας. Η 

τελευταία αυτή συνθήκη συνιστά και το βασικό µειονέκτηµα της θεωρίας του 

ανταλλάγµατος. Αφού η άµυνα είναι ένα δηµόσιο αγαθό, κανένα νοικοκυριό δεν είναι 

διατεθειµένο να πληρώσει κάποια τιµή για την κατανάλωση της. µε αποτέλεσµα να 

είναι αδύνατος ο προσδιορισµός των ατοµικών προτιµήσεων, της συνολικής ζήτησης 

και του άριστου επιπέδου παραγωγής, της άµυνας. Το πρόβληµα αυτό ξεπερνάται 

από τη θεωρία µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας, σύµφωνα µε την οποία η 
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άριστη ποσότητα παραγωγής της άµυνας προσδιορίζεται στο επίπεδο εκείνο, στο 

οποίο επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή διαφορά µεταξύ του συνολικού κοινωνικού 

οφέλους και του συνολικού κοινωνικού κόστους της άµυνας. Στο επίπεδο αυτό 

έχουµε εξίσωση του οριακού κοινωνικού οφέλους µε το οριακό κοινωνικό κόστος 

παραγωγής της άµυνας, µε αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση της κοινωνικής ευηµερίας. 

Η θεωρία αυτή λοιπόν, προσφέρει κάποια λύση στο πρόβληµα του καθορισµού του 

άριστου επιπέδου της άµυνας, γιατί δε βασίζεται στην εκδήλωση των ατοµικών 

προτιµήσεων για την άµυνα, αλλά στον υπολογισµό του συνολικού ή οριακού 

κοινωνικού οφέλους και κόστους του αγαθού αυτού. 

Με δεδοµένο το άριστο επίπεδο παραγωγής της άµυνας, προκύπτει το 

πρόβληµα της επιλογής του τρόπου χρηµατοδότησης του κόστους παραγωγής του. 

Για την επίλυση αυτού του προβλήµατος, έχουν προταθεί στη βιβλιογραφία δύο 

µέθοδοι: 

Η Μέθοδος του Οφέλους, και 

Η Μέθοδος της Ικανότητας Πληρωµής. 

Η µέθοδος του οφέλους απορρέει από τον τρόπο υπολογισµού του άριστου 

επίπεδου παραγωγής της άµυνας, σύµφωνα µε τη θεωρία του ανταλλάγµατος και 

προβλέπει ότι για την κάλυψη του κόστους παραγωγής ενός δεδοµένου επιπέδου 

άµυνας, πρέπει το κάθε άτοµο να συνεισφέρει κατά ένα ποσό που να είναι ίσο µε το 

όφελος που αποκοµίζει από την κατανάλωση του συγκεκριµένου επιπέδου 

ασφάλειας. Η µέθοδος αυτή δεν µπορεί να εφαρµοσθεί στην πράξη, εφόσον η φύση 

της άµυνας ως δηµοσίου αγαθού, επιτρέπει στους καταναλωτές να αποκρύπτουν τις 

πραγµατικές τούς προτιµήσεις γι' αυτό το αγαθό. Η µέθοδος της ικανότητας 

πληρωµής απορρέει από τον τρόπο υπολογισµού του άριστου επιπέδου της άµυνας, 

σύµφωνα µε τη θεωρία της µεγιστοποίησης της κοινωνικής ευηµερίας και προβλέπει 

ότι, για την κάλυψη του κόστους παραγωγής ενός δεδοµένου επιπέδου άµυνας, πρέπει 

τo κάθε άτοµο να συνεισφέρει κατά ένα ποσό που να είναι ανάλογο µε την 

οικονοµική του δυνατότητα. Η µέθοδος αυτή µπορεί να εφαρµοσθεί στην πράξη, 

γιατί δεν προϋποθέτει τη γνώση των ατοµικών ωφελειών από την κατανάλωση της 

άµυνας, αλλά του κοινωνικού κόστους αυτού του αγαθού που ως ένα βαθµό, µπορεί 

να υπολογισθεί. 

Τέλος, η συµµετοχή µιας χώρας σε έναν αµυντικό συνασπισµό, µολονότι 
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διατηρεί αµετάβλητες τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας, αυξάνει τις 

δυνατότητες προσφοράς της, µε αποτέλεσµα να οδηγεί σε βελτίωση της κοινωνικής 

ευηµερίας. 

Είδαµε την αλληλοσύνδεση που υφίσταται µεταξύ της οικονοµίας και της 

άµυνας. Αναπτύχθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο που αφορά στα οικονοµικά των 

στρατιωτικών εξοπλισµών και οριοθετήθηκαν οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί. 

Ορίστηκε η έννοια της οικονοµικής ισχύος που µπορεί ένα κράτος να έχει, µε εστίαση 

στο µέτρο σύγκρισης του Α.Ε.Π., και τέλος αναδείχθηκε η σηµαντικότητα του 

παράγοντα της τεχνολογία σε συνάρτηση µε την οικονοµία και τους εξοπλισµούς. 

Υπάρχει στενή σχέση µεταξύ οικονοµίας και πολιτικής δράσης (άµυνας ενός 

κράτους) και η οικονοµία ενός κράτους είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την άµυνά του. 

Στο ερώτηµα τι είναι οι αµυντικές δαπάνες ως προϊόν που παράγεται από το κράτος 

για την ανάγκη της άµυνας, επαληθεύθηκε ότι η ανάγκη για άµυνα του κράτους 

ικανοποιείται από την παραγωγή-αγορά στρατιωτικών εξοπλισµών. Η εξέταση της 

διληµµατικής εκδοχής του ερωτήµατος “κοινωνικές δαπάνες ή στρατιωτικοί 

εξοπλισµοί” επιβεβαίωσε τη θέση ότι το κράτος αντιµετωπίζει ένα πρόβληµα 

υποκατάστασης µεταξύ κοινωνικών δαπανών και στρατιωτικών εξοπλισµών και 

συµπέρανε ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στις δαπάνες για άµυνα και στην 

οικονοµία ενός κράτους χωρίς να εξαλείφονται πλήρως οι αρνητικές επιπτώσεις των 

αµυντικών δαπανών. Παρουσιάσθηκε η θέση ότι η ακµαία οικονοµία ενός κράτους 

είναι φορέας ισχύος και υποστηρίχθηκε ότι το επίπεδο του Α.Ε.Π. και το επίπεδο 

ανάπτυξης ενός κράτους προσδιορίζουν το επίπεδο της οικονοµικής ισχύος του 

κράτους αυτού και κατ’ επέκταση το ύψος των αµυντικών δαπανών. Επισηµάνθηκε 

επίσης ότι η τεχνολογία αποτελεί συντελεστή ισχύος που προσδίδει συγκριτικό 

πλεονέκτηµα µεταξύ των κρατών και µπορεί να αποκτηθεί µέσω των στρατιωτικών 

εξοπλισµών. 

Στη συνέχεια είδαµε µια ανασκόπηση εµπειρικών µελετών και 

αποτελεσµάτων για την επίδραση των αµυντικών δαπανών στις οικονοµίες των 

χωρών. Από την παρουσίαση των ερευνών τα αποτελέσµατα είναι ποικιλόµορφα και 

πολύπλοκα για την οικονοµία της κάθε χώρας. Η εστίαση σε νέες οικονοµετρικές 

τεχνικές έχει µειώσει τις δυσκολίες για την επιλογή του κατάλληλου οικονοµικού 

θεωρητικό πλαισίου για τη µελέτη της σχέσης αµυντικές δαπάνες ανάπτυξη. Επίσης 

δεν υπάρχει καµία αξιολόγηση στην ακρίβεια, την αξιοπιστία και τη συνέπεια των 
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στοιχείων στην χρονοσειρά των αµυντικών δαπανών, καθώς και στην ποικιλοµορφία 

στα κράτη µε τα διάφορα επίπεδα ανάπτυξης. Το γενικό συµπέρασµα, 

συνυπολογίζοντας τις όποιες θετικές επιδράσεις οι οποίες πιθανόν να υφίστανται, οι 

στρατιωτικές δαπάνες εµφανίζονται να έχουν σε σηµαντικό βαθµό µία καθαρά 

αρνητική επίπτωση στην οικονοµία επιβραδύνοντας τους ρυθµούς µεγέθυνσης 

κυρίως µέσω της εκτόπισης των επενδύσεων.  

Το µέγεθος του αµυντικού βάρους µιας χώρας, δίνει το µέτρο της αφαίµαξης 

παραγωγικών πόρων από τον αµυντικό τοµέα της οικονοµίας και εκφράζει τη σχετική 

σηµασία της εθνικής άµυνας στη συνολική οικονοµική δραστηριότητα. Η απλή 

µέτρηση του αµυντικού βάρους, πολύ λίγα µπορεί να προσφέρει στη διερεύνηση του 

αµυντικού προβλήµατος µιας χώρας. Οι ασκούντες οικονοµική πολιτική, 

ενδιαφέρονται να µάθουν αν και κατά πόσον υπάρχει ανάγκη συρρίκνωσης του 

αµυντικού τοµέα της οικονοµίας και ποια µέτρα πρέπει να ληφθούν προς αυτήν την 

κατεύθυνση. Για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήµατα πρέπει, πρώτα απ' όλα, να 

εξετασθεί ο ρόλος των αµυντικών δαπανών στο οικονοµικό κύκλωµα της χώρας, 

δηλαδή η επίδρασή τους στη διαδικασία ανάπτυξης της οικονοµίας. 

Στην παραγωγή της άµυνας απασχολούνται διάφοροι παραγωγικοί 

συντελεστές, που θα µπορούσαν εναλλακτικά να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή 

άλλων αγαθών, όπως των τροφίµων, των κεφαλαιουχικών αγαθών, των υπηρεσιών 

Παιδείας, Υγείας κ.λ.π. Αυτό σηµαίνει ότι η παραγωγή οποιουδήποτε επιπέδου 

άµυνας, αντιπροσωπεύει κάποιες ποσότητες από κάποια άλλα αγαθά, που θα 

µπορούσαν να είχαν παραχθεί στην πλήρη απουσία αµυντικών δαπανών. Η θυσία της 

παραγωγής αυτών των αγαθών αποτελεί το κόστος ευκαιρίας της εθνικής άµυνας, και 

εκφράζει την επίδραση των αµυντικών δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη µιας 

χώρας. Για να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο οι αµυντικές δαπάνες 

επιβραδύνουν την οικονοµική ανάπτυξη, πρέπει να εξετάσουµε το µηχανισµό µέσω 

του οποίου συντελείται η απορρόφηση πόρων από τον αµυντικό τοµέα. Στην 

περίπτωση της εργασίας, ο µηχανισµός αυτός συνιστάται στη λειτουργία των θεσµών 

ή στην παροχή αυξηµένων αµοιβών και άλλων κινήτρων στο τµήµα του εργατικού 

δυναµικού, που είναι σε κάθε περίπτωση αναγκαίο για τη λειτουργία των ενόπλων 

δυνάµεων. Στην περίπτωση του κεφαλαίου, ο µηχανισµός της απορρόφησης 

βασίζεται στη σχετικά σταθερή παραγωγική δυναµικότητα των βιοµηχανιών 

κεφαλαιουχικών αγαθών και στην ανελαστικότητα της ζήτησης αµυντικών αγαθών ως 
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προς τις τιµές. Η απορρόφηση κεφαλαίου από τον αµυντικό τοµέα, έχει ως 

αποτέλεσµα τη µείωση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου στους υπόλοιπους τοµείς 

της οικονοµίας που, µε τη σειρά της. οδηγεί στη µείωση της κεφαλαιακής 

συσσώρευσης και στην απώλεια ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. 

Στη σχετική βιβλιογραφία, έχουν προταθεί διάφορες µέθοδοι για την εκτίµηση 

των αναπτυξιακών επιδράσεων των αµυντικών δαπανών σε µία χώρα. Από αυτές, η 

Κλαδική Ανάλυση σε ∆ύο Στάδια φαίνεται να καταλήγει σε πιο αξιόπιστα 

συµπεράσµατα, για δύο κυρίως λόγους:  

� Πρώτον, η µέθοδος αυτή εξετάζει τις µεταβολές που προκαλούν οι 

αµυντικές δαπάνες στο παραγωγικό κύκλωµα της οικονοµίας και 

οδηγούν, τελικά, στη µείωση των ρυθµών οικονοµικής ανάπτυξης. 

� ∆εύτερον, η εφαρµογή της βασίζεται στη λεπτοµερή µελέτη των 

στατιστικών στοιχείων κάθε παραγωγικού κλάδου ξεχωριστά. 

Για το υπόδειγµα µας χρησιµοποιήσαµε τις µεθόδους της στασιµότητας για να 

µην έχουµε αναξιόπιστα αποτελέσµατα, αδυναµία στην διεξαγωγή προβλέψεων, αλλά 

και εµφάνιση σηµαντικών προβληµάτων, όπως αυτό της κίβδηλης παλινδρόµησης. Οι 

έλεγχοι που χρησοµοποιήσαµε ήταν ο επαυξηµένος έλεγχος των Dickey-Fuller 

(1979), ο έλεγχος των Phillips - Perron (1988), και ο έλεγχος των  KPSS (1992).  

Αν οι χρονικές σειρές (µεταβλητές) είναι στάσιµες µπορούν να 

συνολοκληρωθούν δηλαδή υπάρχει ένας ή περισσότεροι γραµµικοί συνδυασµοί 

µεταξύ των µεταβλητών που να είναι στάσιµοι. Με την συνολοκλήρωση δίνουµε 

απάντηση στο ερώτηµα αν υπάρχει µια σταθερή µακροχρόνια σχέση ισορροπίας στις 

αµυντικές δαπάνες και τις κοινωνικό-οικονοµικές µεταβλητές. 

Η τεχνική της συνολοκλήρωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την 

εκτίµηση βραχυχρόνιων σχέσεων, ή σχέσεων ανισορροπίας, επειδή η εκτίµηση των 

σχέσεων αυτών χρησιµοποιεί εκτιµηµένες παραµέτρους που προέκυψαν από την 

τεχνική της συνολοκλήρωσης. Αν δύο ή περισσότερες µεταβλητές είναι 

συνολοκληρωµένες, τότε υπάρχει µια µακροχρόνια σχέση ανάµεσά τους. Βέβαια, 

βραχυχρόνια οι µεταβλητές αυτές µπορεί να µη βρίσκονται σε ισορροπία. Η 

βραχυχρόνια αυτή σχέση ανισορροπίας µπορεί να περιγραφεί από ένα υπόδειγµα 

διόρθωσης σφάλµατος ECM 

Στην συνέχεια εφαρµόσαµε την τεχνική συνολοκλήρωσης των Johansen 
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(1988) και Johansen-Juselius (1990, 1992) που βασίζεται πάνω στα VAR 

υποδείγµατα και κάνει δυνατή την εύρεση του µέγιστου αριθµού των 

συνολοκληρωµένων διανυσµάτων. 

Τέλος εξετάσαµε κατά πόσο µία µεταβλητή αιτιάται µία άλλη ή αιτιάται από 

αυτή ή είναι ανεξάρτητη από τις άλλες. Αυτό το εξετάσαµε µε την µεθοδολογία 

αιτιότητας κατά Granger που αναφέρεται σε καθαρά στατιστικές µεθοδολογίες οι 

οποίες προσπαθούν µε συγκεκριµένα στατιστικά κριτήρια να αποκαλύψουν αν 

υπάρχει ή όχι στατιστική σχέση αιτιότητας µεταξύ δύο µεταβλητών. 

Απο την ανάλυση των περιγραφικών στατιστικών των µεταβλητών των υπο 

εξέταση χωρών αλλά και από την διαγραµµατική ανάλυση τους, βρήκαµε ότι η 

Κύπρος φαίνεται να επενδύει ένα µεγάλο µέρος του ΑΕΠ της σε κεφαλαιουχικές 

δαπάνες και στις δαπάνες για την εκπαίδευση σε σηµείο µάλιστα που υπερβαίνει τις 

δαπάνες της Τουρκία και της Ελλάδας. Επίσης για κάποια χρόνια ξόδευε αρκετά για 

τις αµυντικές της δαπάνες και τα τελευταία χρόνια φαίνεται να προσπαθεί να τις 

µειώσει. Σε ότι αφορά τοΑΕΠ αυξάνεται µε αργούς αλλά σταθερούς ρυθµούς. 

Το ΑΕΠ της Τουρκίας ακολουθεί ανοδική πορεία από το 1960 και µετά και 

αυξάνεται µε σχετικά γρήγορους ρυθµούς. Οι αµυντικές της δαπάνες είχαν 

παρουσιάσει αυξοµειώσεις και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια τάση για 

µείωση τους. Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες της Τουρκίας κυµαίνονται σε πολύ χαµηλά 

επίπεδα και διαγράφουν πτωτική πορεία. 

Το ΑΕΠ της Ελλάδας διαγράφει µικρή αλλά ανοδική πορεία από το 1960 και µετά. 

Οι αµυντικές δαπάνες της από το 1999 και µετά, όπου είχαν σηµειώσει µεγάλη 

αύξηση, αρχίζουν να µειώνονται. Οι δαπάνες για εκπαίδευση διαγράφουν ανοδική 

πορεία τα τελευταία χρόνια και φαίνεται ότι η Ελλάδα επενδύει πλέον στην 

εκπαίδευση. Ανοδική πορεία επίσης διαγράφουν και οι κεφαλαιουχικές δαπάνες τα 

τελευταία χρόνια. 

Στα αποτελέσµατα της στασιµότητας και µε τους τρεις ελέγχους (Augmented 

Dickey-Fuller (ADF), Phillips – Perron (PP) και Kwiatkowski – Phillips –Schmidt - 

Shin (KPSS)) βρήκαµε ότι οι µεταβλητές µας και για τις τρεις χώρες γίνοντα 

στάσιµες στις πρώτες διαφορές τους. Αφού βρήκαµε ότι ήταν στάσιµες µπορούσαµε 

να προχωρήσουµε και να εξετάσουµε αν υπάρχουν σχέσεις συνολοκλήρωσης. 

Συγκεκριµένα βρήκαµε ότι υπάρχουν µακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας µεταξύ των 
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αµυντικών δαπανών και των κοινωνικό - οικονοµικών µεταβλητών και για την 

Ελλάδα και την Τουρκία και την Κύπρο. Όσον αφορά τις βραχυχρόνιες σχέσεις 

µεταξύ των κοινωνικό – οικονοµικών µεταβλητών στα 3 υποδείγµατα τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι για την Ελλάδα και την Τουρκίας δεν υπάρχουν 

βραχυχρόνιες σχέσεις ισορροπίας, σε αντίθεση µε την Κύπρο όπου υπάρχουν.  

∆ιερευνήσαµε επίσης και την σταθερότητα των συντελεστών παλινδρόµησης 

µε τους ελέγχους του CUSUM, του QCUSUM και µε τα τυποποιηµένα κατάλοιπα 

προβλέψεως. Αφού διενεργήσαµε τους ελέγχους αυτούς πήραµε σηµαντικές 

ιστορικές χρονολογίες για την κάθε µία χώρα και µελετήσαµε αν οι συντελεστές 

διατήρησαν την σταθερότητα τους και την προβλεπτική τους ικανότητα και µετά από 

την χρονολογία αυτή.  

Για την Ελλάδα βρήκαµε ότι δεν υπάρχουν έτη διαρθρωτικού διαχωρισµού 

και υπάρχει µια σταθερότητα των συντελεστών. Το ίδιο αποτέλεσµα είχαµε και για 

την Τουρκία σε αντίθεση µε την Κύπρο που τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει 

αστάθεια στους συντελεστές και ότι ίσως έχουµε έτη διαρθρωτικού διαχωρισµού. 

Για την Ελλάδα το έτος που επιλέξαµε ήταν το 1981 όπου έγινε πλήρες µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τα αποτελέσµατα βρήκαµε ότι δεν υπάρχουν 

διαρθρωτικές µεταβολές και οι συντελεστές παλινδρόµησης παραµένουν σταθεροί. 

Επίσης δεν υπάρχει προβλεπτική ικανότητα στους συντελεστές µας. Για την Τουρκία 

και την Κύπρο επιλέξαµε το 1974 όπου έγινε η τουρκική εισβολή στην Κύπρο και 

έχει διαδραµατίσει ιδιαίτερο ρόλο στην ιστορία και των 2 λαών. Για την Τουρκία 

βρήκαµε ότι δεν υπάρχουν διαρθρωτικές µεταβολές µε προβλεπτική ικανότητα των 

συντελεστών, ενώ για την Κύπρο και πάλι δεν αποτελεί έτος διαρθρωτικού 

διαχωρισµού αλλά χωρίς προβλεπτική ικανότητα. 

Όπως αναφέραµε και πιο πριν για να ελέγξουµε τις σχέσεις αιτιότητας 

εφαρµόσαµε τον έλεγχο κατά Granger. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων της αιτιότητας 

κατά Granger έδειξαν ότι για την Ελλάδα για επίπεδο σηµαντικότητας 5% υπάρχει 

σχέση αιτιότητας από τις δαπάνες για την εκπαίδευση προς το ΑΕΠ, από τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες προς τις δαπάνες για την εκπαίδευση και από την µεταβλητή 

του συνολικού πληθυσµού προς τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Για επίπεδο 

σηµαντικότητας 1% υπάρχει σχέση αιτιότητας από τον πληθυσµό προς την σχολική 

συµµετοχή και από την σχολική συµµετοχή στις αµυντικές δαπάνες. 
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Για την Τουρκία υπάρχουν αµφίδροµες σχέσεις αιτιότητας ανάµεσα στις 

δαπάνες για την εκπαίδευση και το ΑΕΠ, όπως επίσης και ανάµεσα στην σχολική 

συµµετοχή και το ΑΕΠ (επίπεδο σηµαντικότητας 1%). Αµφίδροµη σχέση αιτιότητας 

υπάρχει από την σχολική συµµετοχή και τις δαπάνες για την εκπαίδευση (επίπεδα 

σηµαντικότητας 1 και 10%). Σχέσεις αιτιότητας υπάρχουν επίσης από την µεταβλητή 

του πληθυσµού προς τις αµυντικές δαπάνες (10%), από τις αµυντικές δαπάνες προς 

τις κεφαλαιουχικές δαπάνες ( 1%) και από την µεταβλητή του πληθυσµού προς τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες (5%). Τέλος σχέση αιτιότητας υπάρχει και από το ΑΕΠ προς 

τον πληθυσµό. 

Τέλος για την Κύπρο βρήκαµε ότι υπάρχει αµφίδροµη σχέση αιτιότητας 

ανάµεσα στην σχολική συµµετοχή και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η µεταβλητή του 

συνολικού πληθυσµού αιτιάται την µεταβλητή του ΑΕΠ και τις δαπάνες για την 

εκπαίδευση. Σχέση αιτότητας υπάρχει ανάµεσα και στον πληθυσµού και τις 

κεφαλαιουχικές δαπάνες. Η µεταβλητή του πληθυσµού αιτιάται και την σχολική 

συµµετοχή. Επίσης υπάρχει σχέση αιτιότητας ανάµεσα στην σχολική συµµετοχή και 

στις δαπάνες για εκπαίδευση. Οι δαπάνες για την εκπαίδευση αιτιώνται το ΑΕΠ και η 

µεταβλητή του ΑΕΠ αιτιάται µε την σειρά της την µεταβλητή των αµυντικών 

δαπανών. 

15.3 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

Υπάρχει µια πολύ µεγάλη συζήτηση σχετικά µε τη σχέση που έχουν οι αµυντικές 

δαπάνες µε την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούµε µε 

ποιο τρόπο ο µηχανισµός των αµυντικών δαπανών µπορεί να βοηθήσει ή να επιτείνει 

την ανάπτυξη µιας χώρας. Οι κύριοι λόγοι γι’αυτό το φαινόµενο είναι: 

• Υπάρχουν σχέσεις ανάµεσα στις αµυντικές δαπάνες και την οικονοµική 

ανάπτυξη. Οι σχέσεις αυτές υπάρχουν και µέσα σε µια χώρα αλλά και 

ανάµεσα στις οικονοµίες άλλων χωρών. 

• Υπάρχουν αποκλίσεις στις αµυντικές δαπάνες ανάµεσα στις χώρες λόγω 

πολιτισµικών, οικονοµικών και πολιτικών διαφορών. Μια ακριβής απάντηση 

στο ερώτηµα ποια οικονοµική πολιτική είναι καλύτερη για να ακολουθηθεί 

για τις αµυντικές δαπάνες, δεν είναι διαθέσιµη, αλλά οι ενδείξεις στις 

οικονοµικές επιδράσεις είναι διαθέσιµες. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 
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υπάρχουν σχέσεις, και ότι είναι σηµαντικές, και µέσα σε κάθε χώρα αλλά και 

µεταξύ άλλων χωρών. 

• Οι επιπτώσεις απ’αυτήν την έρευνα για την αµυντική πολιτική που θα 

ακολουθήσει η κάθε χώρα είναι πολύ σηµαντικές (τόσο οικονοµικά όσο και 

κοινωνικά). Αν θα γίνει κάποια αλλαγή στην πολιτική θα πρέπει να εξεταστεί 

λαµβάνοντας υπ’όψιν ολόκληρη την επίδραση. Η αλλαγή µπορεί να έχει 

καταστρεπτικές επιδράσεις.  

• Η συµµετοχή µιας χώρας σε έναν αµυντικό συνασπισµό, µολονότι διατηρεί 

αµετάβλητες τις παραγωγικές δυνατότητες της οικονοµίας, αυξάνει τις 

δυνατότητες προσφοράς της, µε αποτέλεσµα να οδηγεί σε βελτίωση της 

κοινωνικής ευηµερίας. 

• Η αλληλεπίδραση ανάµεσα στις χώρες είναι αυξανόµενα σηµαντική καθώς οι 

αµυντικές πολιτικές της κάθε µίας επηρεάζει εν µέρει και την άλλη. Η 

προοπτική για µια αλλαγή στην αµυντική πολιτική για να βοηθήσει ή να 

ζηµιώσει την οικονοµία µιας άλλης χώρας µπορεί να γίνει ένα δυναµικό 

εργαλείο. 

Με τη παρούσα διδακτορική διατριβή συµβάλλαµε ως ένα βαθµό στη 

αποσαφήνιση των σχέσεων µεταξύ των οικονοµικών και κοινωνικών µεταβλητών µε 

τις αµυντικές δαπάνες. Με τη βοήθεια της µεθόδου της συνολοκλήρωσης 

καταφέραµε:  

• Να ανακαλύψουµε την µακροχρόνια σχέση µεταξύ όλων των µεταβλητών που 

χρησιµοποιήσαµε για κάθε χώρα (όπου αυτές υπήρχαν). 

Επιπλέον, µε την εφαρµογή της µεθόδου αυτοπαλίνδροµου διανύσµατος (VAR), 

∆ιαπιστώσαµε  

• Τις βραχυχρόνιες σχέσεις των οικονοµικο-κοινωνικών µεταβλητών (όπου 

αυτές υπήρχαν). 

•  Τέλος, µε την χρησιµοποίηση της αιτιότητας κατά Granger διαπιστώσαµε τις 

σχέσεις αιτιότητας στις µεταβλητές της κάθε χώρας. 

Γνωρίζοντας λοιπόν πόσο η αµυντική πολιτική µιας χώρας είναι σηµαντική 

για την οικονοµική ανάπτυξη και την ασφάλεια, η διατριβή αυτή δίνει µε τα 

πορίσµατά της χρήσιµα συµπεράσµατα σε ερευνητές που θα ασχοληθούν µε 
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παρόµοια ζητήµατα. 

15.4 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 

Παρ’όλο που η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί µια πλήρη και 

αυτοτελή µελέτη που προσπαθεί µε σύγχρονες και έγκυρες οικονοµετρικές µεθόδους 

να συνάγει τα δικά της αποτελέσµατα, εντούτοις θα µπορούσε να εµπλουτιστεί ως 

ακολούθως: 

� Επειδή η ανάπτυξη είναι αρκετά πολύπλοκη, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε 

και άλλες µεταβλητές τόσο ενδογενείς, όσο και εξωγενείς. Οι δαπάνες για την 

υγεία, το δηµόσιο χρέος, οι αυξήσεις της τιµής του πετρελαίου όπως και το 

επίπεδο των τιµών και η φορολογία είναι µερικές µεταβλητές που χρήζουν 

ιδιαίτερης προσοχής και επηρεάζουν την ανάπτυξη αλλά και τις αµυντικές 

δαπάνες. 

� Επίσης, θα ήταν χρήσιµο να εισάγουµε µεταβλητές από άλλες χώρες (Η.Π.Α, 

Γαλλία, Ισραήλ, Ρωσία) που επηρεάζουν τη διεθνή οικονοµία και το σκηνικό 

της παγκόσµιας ασφάλειας (µιας και πρόκειται για τις χώρες µε τις 

µεγαλύτερες εξαγωγές οπλικών συστηµάτων) και κατά συνέπεια 

διαµορφώνουν σε σηµαντικό βαθµό το παγκόσµιο οικονοµικό κλίµα.  

� Πιθανά ερευνητικά ερωτήµατα µπορούν επίσης να είναι: ποιες είναι οι 

επιδράσεις της R&D της άµυνας, οι δαπάνες εξοπλισµού και προσωπικού που 

δαπανώνται στην ανάπτυξη και ποιες είναι οι επιδράσεις στην αύξηση της 

αµυντικής βιοµηχανικής βάσης ενός κράτους; 

� Μπορεί να εξεταστεί στα πλαίσια ενός θεωρητικού υποδείγµατος τα κανάλια 

και οι µηχανισµοί µέσω των οποίων οι στρατιωτικές δαπάνες δρουν 

ανταγωνιστικά µε τις επενδύσεις, καθώς επίσης κατά πόσο, κάτω από 

συγκεκριµένες προϋποθέσεις και συνθήκες, θα µπορούσαν αυτές οι δαπάνες 

να επιδράσουν θετικά στην οικονοµική µεγέθυνση. 

�  Η εισαγωγή στο υπόδειγµά µας παραγόντων όπως απρόβλεπτες διεθνείς 

εξελίξεις, αµυντικοί συνασπισµοί και οικονοµικές κρίσεις θα ήταν ιδιαιτέρως 

ενδιαφέρουσα. Καθώς όµως οι παράγοντες αυτοί δεν ποσοτικοποιούνται, η 

εισαγωγή τους στο υπόδειγµα θα µπορούσε να γίνει µόνο µε τη µορφή 

ψευδοµεταβλητών. 
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� Τέλος, µια δηµιουργική πρόταση θα ήταν ο έλεγχος της ανταπόκρισης των 

διαφόρων χωρών σε απρόβλεπτες εξελίξεις (πολεµικές συγκρούσεις, 

διαταραχές) και στην ένταση που προκαλούν αυτές στις οικονοµίες όλων των 

χωρών και στο πόσο γρήγορα ή αργά αφοµοιώνουν αυτές τις εξελίξεις. 
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